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บทคดัย่อ 

             การศึกษาวจิยัเร่ืองน้ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์ ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม  ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์และปัจจยัดา้นการปฏิบติังานน้ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือสมาชิกต าบลสวายจีก มี
จ  านวน 11,894 คน ไดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายจ านวน 385 คนเก็บขอ้มูลโดยการใช้
แบบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธเ์พียร์สนั(Pearnon 

Correlation Coefficient) การพยากรณ์ถดถอยเชิงพหุคูณผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม 
ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์และปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 
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 บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ยุทธศำสตร์กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 

พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 มาตรา11ก าหนดใหก้รมป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ของประเทศ มีหนา้ท่ีจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติการศึกษาวจิยั
เพื่อหามาตรการ ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหม้ีประสิทธิภาพ การปฏิบติัและประสาน
การปฏิบติัการสนบัสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
หน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกนัและ บรรเทาสาธารณภยัและการสงเคราะห์เบ้ืองตน้แก่
ผูป้ระสบภยัผูไ้ดรั้บภยนัตรายหรือผูไ้ดรั้บความเสียหาย จากสาธารณภยัการแนะน า ใหค้  าปรึกษา
และอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแก่หน่วยงาน ของรัฐ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาคเอกชน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินการตาม
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในแต่ละระดบั ประกอบกบักฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2557เพื่อใหส้ามารถขบัเคล่ือน ภารกิจ
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กรมป้องกนัและ
บรรเทา สาธารณภยัจึงไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2555–
2559เป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินงานและการพฒันางานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัของกรมป้องกนัและ บรรเทาสาธารณภยัเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั สืบเน่ืองจากสภาวการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัทั้งดา้นนโยบายการบริหารประเทศ ของรัฐบาลท่ีเนน้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน การบูรณาการเพ่ือลดความซ ้าซอ้น มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบไดก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจึงทบทวนและปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์ พ.ศ. 
2555 - 2559 เพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อ
ใชป้ระโยชน์เป็นกรอบทิศทางในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีและแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ.2546
และระเบียบ ว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548แกไ้ขเพ่ิมเติม ลกัษณะ2การบริหาร
งบประมาณรายจ่ายส าหรับ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหก้ารบริหารงานดา้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัสอดรับกบั ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ รวมถึงสามารถสนองตอบ
ต่อนโยบายการบริหารของกรมป้องกนัและ บรรเทาสาธารณภยัตอบสนองต่อการบริหารงานของ
ประเทศและแนวทางแผนยทุธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี12 
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(พ.ศ.2560–2564)รวมถึงแผนการป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยัแห่งชาติพ.ศ. 2558 และแผน
ยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ( 2555 – 2561) 

วิสยัทศัน์  ความหมายของวิสยัทศัน์ เป้าหมายหลกัของแผนยทุธศาสตร์กรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2560-2564เพื่อมุ่งสู่ การเป็นองคก์รชั้นน าในระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละเอเชียแปซิฟิก ท่ีมีการจดัการความเส่ียง จากสาธารณภยัท่ีมีมาตรฐานในระดบัสากล เพื่อ
สร้างใหเ้กิดความปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนืดา้นสาธารณภยั ของประเทศอนัไดแ้ก่ ทอ้งถ่ิน ชุมชน 
ประชาชน ตระหนกัถึงความเส่ียง เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขและมี ความพร้อมรับภยัท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของตนเอง ไม่เกิดภยัในรูปแบบเดิมซ ้าซอ้น หรือสามารถลด ความเส่ียงของภยัท่ีจะ
เกิดข้ึนใหมี้ความรุนแรงลดลง “องคก์รชั้นน า” หมายถึง เป็นหน่วยงานท่ีมีมาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับในระดบัภูมภิาคเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียแปซิฟิก “ระดบัสากล” หมายถึง เป็นท่ี
ยอมรับดว้ยการน ามาตรฐานท่ีใชอ้ยูท่ัว่โลก หรือการพฒันา มาตรฐานในระดบัประเทศใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับจากต่างประเทศ “ความปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนื” หมายถึงการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั
ใหม้ีความเขม้แข็ง ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงใหม่ลด
ความเส่ียงท่ีมีอยูเ่ดิม และการพฒันาใหดี้กว่าและปลอดภยักว่าเดิม (Build Back Better and Safer)  

พนัธกิจ 1. พฒันาระบบกลไกการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัของประเทศไทยและ
ด าเนินการจดัการ สาธารณภยั ทั้งก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั ใหมี้มาตรฐานสากล 

2. บูรณาการความร่วมมือองคก์รและเครือข่ายดา้นการจดัการสาธารณภยัทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

3. พฒันาระบบ ทรัพยากร และเครือข่าย ใหม้ีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกนั และ
ลดความเส่ียงจากสาธารณภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ศึกษาวิจยั และพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั  
5. เผยแพร่ประชาสมัพนัธแ์ละถ่ายทอดความรู้ดา้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัเพื่อ

สร้าง การรับรู้และตระหนกัใหแ้ก่ทุกภาคส่วน 
6. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัและบรรเทาทุกขใ์นเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภยั พฒันา

ระบบการ ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในเบ้ืองตน้ใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรม 
7. ฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภยัท่ีไดรั้บความเสียหายจากสาธารณภยัใหก้ลบัสู่สภาพปกติ

โดยเร็ว และพฒันาใหดี้ข้ึนกว่าเดิม  

8. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั ในแต่ละระดบั 

แผนยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ 16 กลยทุธ ์24 แนวทาง 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมศกัยภาพการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั การช่วยเหลือ 
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูใหมี้ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลกัสากล มุ่งเนน้การเพ่ิมศกัยภาพการ
จดัการสาธารณภยัใหม้ีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลกัสากล โดยเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก
การจดัการสาธารณภยั อาทิการจดัท าแผนแม่บทสาธารณภยัดา้นต่างๆ กลไกการเฝ้าระวงัและแจง้
เตือนภยั การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผน 
การแสวงหาพ้ืนท่ีตน้แบบเพ่ือการพฒันาการจดัตั้งกองทุนเพ่ือการจดัการความเส่ียง จากสาธารณภยั
การศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัการพฒันาการ 
จดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตามหลกัสากล และการพฒันามาตรฐาน 
ใหเ้ทียบเท่าในระดบัสากลส าหรับกรณีท่ีไม่มีมาตรฐานสากล นอกจากน้ียงัเนน้การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ ผูป้ระสบภยั ฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบสาธารณภยัดว้ยความรวดเร็ว ทัว่ถึงและเป็นธรรม 
รวมทั้งการพฒันา และลงทุนในเทคโนโลยนีวตักรรม และทรัพยากร ในระบบเตือนภยั 
ระบบส่ือสาร และจดัการสาธารณภยั ใหเ้พียงพอและมีความพร้อมต่อการปฏิบติังาน เป้าประสงค ์ 
การลดความเส่ียงและความสูญเสียจากสาธารณภยั การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั มี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ในระดบัสากล  การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั ฟ้ืนฟู
บูรณะพ้ืนท่ีประสบสาธารณภยัดว้ยความรวดเร็ว ทัว่ถึง และเป็นธรรม  ทรัพยากรในการจดัการสา
ธารณภยั มีเพียงพอและมีความพร้อมต่อการปฏิบติังาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการดา้นการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ระหว่างหน่วยงาน 
และเครือข่าย ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศใหมี้ความเป็นเอกภาพ มุ่งเนน้การบูรณาการความ
ร่วมมือเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือใหก้ารด าเนินงาน ดา้นการจดัการความเส่ียง
จากสาธารณภยัเป็นเอกภาพและมกีารด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั โดยสร้าง การมีส่วนร่วมกบั
เครือข่ายในประเทศในการขบัเคล่ือนผลกัดนัการด าเนินการตามแผนการป้องกนัและ บรรเทาสา
ธารณภยัแห่งชาติและแผนการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ แผน
แม่บทความปลอดภยัทางถนน พ.ศ.2556–2559เป็นตน้ มีการพฒันาเช่ือมโยงคลงัขอ้มูลสาธารณภยั 
แห่งชาติใหม้ีความเป็นเอกภาพ เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้กีาร
พฒันาระบบ การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยัท่ีเช่ือมโยงกบัหน่วยงานเครือข่าย
และด าเนินการปรับปรุง แกไ้ขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินงาน 
ส าหรับเครือข่ายระหว่างประเทศ เนน้การสร้างความร่วมมือในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณ
ภยัและสร้างบทบาทน าของกรมป้องกนัและ บรรเทาสาธารณภยัในการจดัการความเส่ียงจากสา
ธารณภยัในเวทีระหว่างประเทศ ความเป็นเอกภาพ (Unity) หมายถึงการจดัการความเส่ียงจากสา
ธารณภยัท่ีมีความเป็นอนัหน่ึง อนัเดียวไปในทิศทางเดียวกนั มีความสมัพนัธต่์อเน่ืองกนัและ
กลมกลืนกนั เป้าประสงค ์การบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายใหเ้ป็นเอกภาพและมีการด าเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกนั  เครือข่ายระหว่างประเทศมีความร่วมมือในการจดัการความเส่ียงจาก 
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สาธารณภยั  คลงัขอ้มูลสาธารณภยัแห่งชาติไดรั้บการบูรณาการเพื่อน าไปใชป้ระโยชนด์า้น
การบริหารจดัการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความเขม้แข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน อาสาสมคัร และ
เครือข่าย ใหม้ีความรู้ ตระหนกั มีวฒันธรรมความปลอดภยั และมีส่วนร่วม ในการจดัการความเส่ียง
จากสาธารณภยั ตามแนวทางประชารัฐ มุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้ตระหนกัสร้างการมีส่วนร่วม
ต่อการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั แก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรและ
เครือข่ายโดยเผยแพร่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการจดัการ ความเส่ียงจากสาธารณภยั สร้างใหเ้กิด
วฒันธรรมความปลอดภยัควบคู่กบัการเสริมสร้างศกัยภาพ ความเขม้แข็ง ใหแ้ก่ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
อาสาสมคัร และเครือข่ายเพื่อใหม้ีภูมิคุม้กนัและความพร้อมในการจดัการความเส่ียง จากสาธารณ
ภยัเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเอง โดยการส่งเสริมใหท้อ้งถ่ินมีการจดัท าแผนปฏิบติัการในการป้องกนั และ
บรรเทาสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการ
ด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน พฒันาและต่อยอดเครือข่ายชุมชนและประชาชนใหม้ีความ
เขม้แข็งรวมถึงจดัตั้งสถาบนั ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัประเทศ จดัใหม้ีการฝึกอบรม
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ และมีการจดัการฝึกอบรม
ร่วมกบัต่างประเทศ แนวทางประชารัฐ หมายถึงการบริหารจดัการและพฒันาประเทศโดยภาครัฐใช้
หลกัการมีส่วนร่วม ของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง จริงจงั และต่อเน่ืองในทุกระดบั เป้าประสงค ์ 
ประชาชน เอกชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน อาสาสมคัร และเครือข่ายมีความรู้ตระหนกั มีวฒันธรรม ความ
ปลอดภยั และมีส่วนร่วมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ประชาชน เอกชน ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
อาสาสมคัร และเครือข่ายมีภูมิคุม้กนัและมีความเขม้แข็ง สามารถบริหารจดัการความเส่ียงจากสา
ธารณภยัเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเอง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาองคก์รและบุคลากรไปสู่การเป็นองคก์รท่ีมขีีดสมรรถนะสูง และ
สามารถรองรับความเปล่ียนแปลงได ้มุ่งเนน้การพฒันาองคก์รและบุคลากรใหม้ีสมรรถนะสูงโดย
สรรหาและพฒันาบุคลากรใหม้ีศกัยภาพ มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึง
พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การเสริมสร้างศกัยภาพ การด าเนินงานขององคก์รในดา้น
การบริหารจดัการอาทิเช่น การจดัการองคค์วามรู้การสร้างวฒันธรรมองคก์ร เป็นตน้ ความสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลง หมายถึงความสามารถในการปรับตวัเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ ในภาวะ
ปัจจุบนัท่ีมกีารเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขนัในระดบัโลกดว้ยการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
ยิง่ข้ึน มีความยดืหยุน่ และปรับเปล่ียนตามความตอ้งการของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป้าประสงค ์ 
บุคลากรมีความเช่ียวชาญและมคุีณภาพ ขีดความสามารถขององคก์รเพ่ิมข้ึน   
 นายฉตัรชยั พรหมเลิศ ( 2559) 
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 พระรำชบัญญัตป้ิองกนัและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบญัญติัป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕0ไดย้กเลิกพระราชบญัญติัป้องกนัภยั ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และก าหนดใหร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหน่วยอาสาสมคัรป้องกนั ภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ยงัใชบ้งัคบัไดเ้ฉพาะกาล ฉะนั้นจึงสมควรออก ระเบียบตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใชบ้งัคบัแทนต่อไป อาศยัอ  านาจ
ตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและ บรรเทาสา
ธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ  านาจตามบทบญัญติัแห่ง 
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบน้ีไว ้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
กิจการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ 
๑๐๙ ง วนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๓ โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 
(ขอ้ ๒ ก  าหนดใหร้ะเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นตน้
ไป) มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  ค่านิยาม (ขอ้ ๓) “อปพร.” หมายความว่า อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน “ศูนยอ์ป
พร.” หมายความว่า ศูนยอ์ปพร. กลาง ศูนยอ์ปพร. เขต ศูนยอ์ปพร. จงัหวดั ศูนย ์อปพร. 
กรุงเทพมหานคร ศูนย ์อปพร. อ  าเภอ ศูนย ์อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนยอ์ปพร. เมืองพทัยา 
ศูนยอ์ปพร. เทศบาล และศนูยอ์ปพร. องคก์ารบริหารส่วนต าบล “ผูบ้ญัชาการ” หมายความว่า ผู ้
บญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย) 
“ผูอ้  านวยการ” หมายความว่า ผูอ้  านวยการกลาง ผูอ้  านวยการจงัหวดั ผูอ้  านวยการอ าเภอ 
ผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน และผูอ้  านวยการกรุงเทพมหานคร      

โครงสร้างฝ่ายต่างๆ ในศูนย ์อปพร. (ขอ้ ๒๓) ใหศู้นย ์อปพร. เทศบาล ศูนย ์อปพร. 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ศูนย ์อปพร. เขตใน กรุงเทพมหานคร และศูนยอ์ปพร. เมืองพทัยา จดัตั้ง
ฝ่ายในศูนย ์อปพร. ดงัน้ี (๑) ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (๒) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
(๓) ฝ่ายสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั (๔) ฝ่ายปฏิบติัการกูชี้พกูภ้ยั (๕) ฝ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น ให้
ผูอ้  านวยการศูนยอ์ปพร. ตามวรรคหน่ึง แต่งตั้งหวัหนา้ฝ่ายหน่ึงคน และรองหวัหนา้ฝ่ายสองคน จาก
เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยห์รือ อปพร. โดยแต่ละฝ่ายใหม้ี อปพร. ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี โครงสร้าง 
อ  านาจหนา้ท่ีของฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย ์อปพร. ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธี ด าเนินงานท่ีศูนยอ์ป
พร. กลางก าหนด ๖. ๑ ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีหนา้ท่ีสนบัสนุนและจดัเตรียมก าลงั 
อปพร. ในการป้องกนั ภยัพิบติัต่างๆ หรืออุบติัภยัท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี การจดัเตรียมความพร้อมใน
การบรรเทาภยั การ ด าเนินการกูภ้ยั บรรเทาภยั ใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี  
ตรวจตรา สอดส่องสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภยั เส่ียงต่อการเกิดสาธารณภยั ๖.๑.๒ ส ารวจพ้ืนท่ีเส่ียงภยั 
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พ้ืนท่ีรองรับการอพยพ เสน้ทางอพยพ ๖.๑.๓ ส ารวจแหล่งน ้ าดบัเพลิง และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การป้องกนัภยั ๖.๑.๔ จดัเตรียม ซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะส าหรับการป้องกนัและ
การกูชี้พกูภ้ยั ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ๖.๑.๕ การระงบัและบรรเทาสาธารณภยั การช่วยเหลือผู ้
ตกอยูใ่นอนัตราย ผูอ้พยพ และหรือ ผูป้ระสบภยั ๖.๑.๖ ร่วมวางแผน จดัท าแผน และฝึกซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัฝ่ายต่างๆ๖.๑.๗ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีผูอ้  านวยการศูนย ์อปพร. 
มอบหมายฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มีหนา้ท่ีสนบัสนุนและจดัเตรียมก าลงั อปพร. ในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภยั โดยมีภารกิจ ดงัน้ี ๖.๒.๑ ด าเนินการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน หมู่บา้นโดยทัว่ไป ๖.๒.๒ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น การจดัระเบียบ การจราจร และก าหนดเขตพ้ืนท่ีหา้มเขา้ ในกรณีเกิดอคัคีภยั หรือภยัพิบติั
อ่ืน ๆ ๖.๒.๓ สนบัสนุนและหรือร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ ในการป้องกนัการโจรกรรม การก่อ
อาชญากรรม การชุมนุม และการก่อความไม่สงบ ๖.๒.๔ ร่วมควบคุม ตรวจตราบุคคลท่ีน่าจะเป็น
อนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง ๖.๒.๕ ร่วมควบคุมดูแลใหค้วามปลอดภยัแก่
ผูป้ระสบภยัและทรัพยสิ์นของผูป้ระสบภยั ในกรณีเกิดภยัพิบติัต่าง ๆ ๖.๒.๖ ร่วมด าเนินการรักษา
ความปลอดภยัต่อสถานท่ีราชการ และบุคคลส าคญั ในสถานการณ์การรักษาความมัน่คงของ
ประเทศตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ๖.๒.๗ ร่วมการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การ
รักษาความปลอดภยักบัฝ่าย ต่าง ๆ ๖.๒.๘ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีผูอ้  านวยการศนูย ์อปพร. มอบหมาย 
๖.๓ ฝ่ายสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั มีหนา้ท่ีสนบัสนุนและจดัเตรียมก าลงั อปพร. ในการช่วยเหลือ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการปฐมพยาบาลหรือการรักษาพยาบาลในเบ้ืองตน้ การเคล่ือนยา้ยผู ้
เจ็บป่วย และการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั โดยมีภารกิจดงัน้ี ๖.๓.๑ จดัหา จดัเตรียมเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้เคร่ืองอุปโภคบริโภค และเวชภณัฑใ์นการ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั และผูไ้ดรั้บอนัตราย
หรือบาดเจ็บ ๖.๓.๒ ร่วมช่วยเหลือการอพยพผูป้ระสบภยั ดา้นการรักษาพยาบาล การอนามยั การ
จดั ระเบียบภายในสถานท่ีรองรับการอพยพ ๖.๓.๓ ร่วมประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั ๖.๓.๔ ร่วมส ารวจ 
จ านวนผูป้ระสบภยั และความเสียหายเบ้ืองตน้ ๖.๓.๕ จดัเตรียมสถานท่ีในการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัเบ้ืองตน้ ๖.๓.๖ ร่วมสงเคราะห์ ช่วยเหลือการแจกจ่ายอาหาร และส่ิงของแก่
ผูป้ระสบภยั ๖.๓.๗ ร่วมฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การช่วยเหลือรักษาพยาบาล 
และการ เคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บ ๖.๓.๘ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีผูอ้  านวยการศนูย ์อปพร. มอบหมาย 
 ๖.๔ ฝ่ายปฏิบติัการกูชี้พกูภ้ยั มีหนา้ท่ีเป็นหน่วยเผชิญเหตุ (First Responder Unit) ประจ าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือประจ าศูนย ์อปพร. ปฏิบติังานดา้นการกูชี้พกูภ้ยัเบ้ืองตน้ในกรณี เกิดภยั
พิบติัหรืออุบติัเหตุทางถนน ใหก้ารช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยั และช่วยเหลือใหก้ารปฐม 
พยาบาล รวมทั้งเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยัอยา่งปลอดภยั รวดเร็ว และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
สามารถใหก้ารสนบัสนุนหน่วยงานในพ้ืนท่ี หรือหน่วยงานขา้งเคียงท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกนั ไดอ้ยา่ง 
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รวดเร็ว ๖.๕ ดา้นอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น โดยการสนบัสนุนและจดัเตรียมก าลงั อปพร. ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี ประจ าฝ่ายต่างๆ เช่น ๖.๕.๑ ฝ่ายเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยั (มิสเตอร์เตือนภยั) ๖.๕.๒ ฝ่าย
ส่ือสาร ด าเนินการดา้นวิทยส่ืุอสาร และเอกสาร ๖.๕.๓ ฝ่ายกิจกรรม จดัท ากิจกรรมต่างๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง ๖.๕.๔ ฝ่ายสวสัดิการ ดูแลช่วยเหลือในหมู่ อปพร. ดว้ยกนั เช่น จดัใหม้ีกองทุนสวสัดิการ
ประกนัชีวิต ๖.๕.๕ ฝ่ายประชาสมัพนัธป์ฏิบติัการนกัข่าวป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร ๗. สายการปกครองบงัคบับญัชา ขอ้ ๒๔ ใหอ้ปพร. อยูภ่ายใตก้ารควบคุม และก ากบัดูแล
ของหวัหนา้ฝ่ายอปพร. ใหห้วัหนา้ฝ่ายในศูนย ์อปพร. แต่ละแห่งอยูภ่ายใตก้ารสัง่การ ควบคุม และ
ก ากบัดูแลของผูอ้  านวยการศูนย ์อปพร. เทศบาล ผูอ้  านวยการศูนยอ์ปพร. องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ผูอ้  านวยการศนูยอ์ปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือ ผูอ้  านวยการศูนยอ์ปพร. เมืองพทัยาแลว้แต่
กรณี ใหผู้อ้  านวยการศูนยอ์ปพร. เทศบาลผูอ้  านวยการศนูยอ์ปพร. องคก์ารบริหารส่วนต าบลและ
ผูอ้  านวยการ ศูนยอ์ปพร. เมืองพทัยาอยูภ่ายใตก้ารสัง่การ ควบคุม และก ากบัดูแลของผูอ้  านวยการ
ศูนยอ์ปพร. อ  าเภอ ใหผู้อ้  านวยการศูนยอ์ปพร. อ  าเภอและผูอ้  านวยการศนูยอ์ปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร อยูภ่ายใตก้ารสัง่ การ ควบคุม และก ากบัดูแลของผูอ้  านวยการศนูย ์อปพร. จงัหวดั 
หรือผูอ้  านวยการศนูยอ์ปพร. กรุงเทพมหานคร แลว้แต่กรณี ใหผู้อ้  านวยการศนูยอ์ปพร. จงัหวดั 
และผูอ้  านวยการศูนยอ์ปพร. กรุงเทพมหานคร อยูภ่ายใตก้ารควบคุม และก ากบัดูแลของ
ผูอ้  านวยการศนูยอ์ปพร. กลาง ใหผู้อ้  านวยการศูนยอ์ปพร. จงัหวดั และผูอ้  านวยการศูนยอ์ปพร. 
กรุงเทพมหานคร อยูภ่ายใตก้าร บงัคบับญัชาและสัง่การของผูบ้ญัชาการศูนยอ์ปพร. กลาง     
 นยันา พลหาญ (2553) 

ดงันั้นผูท้  าวจิยัจึงท าการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพ่ึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อ
การปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ เพื่อใหท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลท่ีท าใหชุ้มชนเกิดความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  สามารถน าผลท่ีไดไ้ปใช้
ประโยชน์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงเป็นแบบอยา่งใหก้บัหมู่บา้นใกลเ้คียง 
วตัถุประสงค์กำรวจิยั 
                1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการฝึกอบรมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
                    2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธข์องอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

                    3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
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สมมุตฐิำน 
              การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาโดยมีสมมติฐานจ านวน3ขอ้ ดงัน้ี 
                สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ี
ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

                   สมมุติฐาน 2 ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธข์องอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
ท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
                   สมมุติฐาน 3 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ี
ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
ค ำถำมวจิยั 
                 1.ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
                   2.ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธข์องอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
                   3.ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
ขอบเขตกำรวจิยั 
                        ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้
วิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี คือ 
                       1.ประชากรท่ีใชก้ารศึกษา คือ ประชากรผูอ้าศยัอยูใ่นเขตต าบลสวายจีก อ  าเภอ
เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์และเปิดตารางไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 คน 
                          2.ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา ประกอบดว้ย 
                          2.1) ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัดา้นฝึกอบรม ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการ
ปฏิบติังาน 
                          2.2)ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอ
เมือง  
จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมีต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
                           3.สถานท่ีศึกษาท่ีผูว้จิยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง  

จงัหวดับุรีรัมย ์

สถิตทิี่ใช้ในกำรศึกษำคร้ังนี ้

                          งานวิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการสรุป
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ความถ่ี(Frequency) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
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Deviation) และค่าเฉล่ีย(Mean)โดยผูว้ิจยัน าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามอธิบายระดบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัต่างๆตามคาดของคะแนนเฉล่ีย(Mean) และเกณฑก์ารใหค้ะแนนความคิดเห็นท่ี
มีต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิของตวัแปร และการวิเคราะห์ค่าถดถอย 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  กำรฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึน เพ่ือพฒันาทกัษะ ความช านาญ 
ความรู้ท่ีจะท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงทศันคติ พฤติกรรมการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ 

ประชำสัมพนัธ์ หมายถึง คือการท างานในการจดัการการส่ือสารระหว่างองคก์รและ
สาธารณะ การประชาสมัพนัธน์ั้นช่วยท าใหอ้งคก์รหรือบุคคล ไดแ้สดงสู่ผูช้ม ผูอ่้าน โดยใชเ้ร่ืองท่ี
เป็นท่ีสนใจของสาธารณะและใชเ้ป็นการรายงานข่าวโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายโดยตรง กิจกรรม
โดยทัว่ไปเช่น การพูดในงานชุมชน การท างานร่วมกบัแหล่งข่าว 

กำรปฏิบัตงิำน หมายถึง การลงมือท างานตามแนวทาง ขั้นตอน เวลา และสถานท่ีท่ีก  าหนด
ไวใ้นแผนการท างานทุกขั้นตอนและเต็มความสามารถ 
  ควำมพงึพอใจ หมายถึง ทศันคติ ความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อการใชบ้ริการอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
  อำสำสมคัรป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน หมายถึง อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน หรืออป
พร. เป็นอาสาสมคัรท่ีมีภารกิจในการป้องกนัและบรรเทาสาธารภยั ซ่ึงรวมถึง รวมถึง อคัคีภยั 
อุทกภยั ตลอดจนภยัอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผูอ่ื้นท าใหเ้กิดข้ึน ภยัทางอากาศ และ 
การเกิดวินาศกรรม 
  กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย หมายถึง การป้องกนัภยั อนัตราย ท่ีท าใหเ้กิดความ
สูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยสิ์นและส่ิงอ่ืนๆอยา่งรุนแรง 
ประโยชน์ของงำนวจิยั 

 1.เพื่อทราบปัจจยัดา้นการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชนท่ีใชบ้ริการ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมอืง จงัหวดับุรีรัมย ์

                2.เพื่อทราบปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธท่ี์ส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชนท่ีใชบ้ริการ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมอืง จงัหวดับุรีรัมย ์

                3.เพื่อทราบปัจจยัดา้นการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชนท่ีใชบ้ริการ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมอืง จงัหวดับุรีรัมย ์
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสำรและงำนวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศกึษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรม 
    1.1ความหมายของการฝึกอบรม   
     1.2ความส าคญัของการฝึกอบรม 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์
    2.1 ความหมายของการประชาสมัพนัธ ์
    2.2 กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์
3. แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  
    3.1ความหมายของการปฏิบติังาน 
    3.2 ความส าคญัของการปฏิบติั 

     3.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน  
     งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.แนวคดิเกีย่วกบักำรฝึกอบรม 

ชนกานต ์สมานมิตร(2562) การฝึกอบรมเป็นกลยทุธท่ี์ส าคญัในการพฒันาคุณภาพองคก์าร
โดยเนน้การพฒันาทรัพยากรบุคคลใหเ้กิดความรู้และประสบการณ์ เพื่อใหเ้กิดความรู้และอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นกิจกรรมในการฝึกอบรมจึงเป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีทุกคน ทุกฝ่าย
ตอ้งเรียนรู้และมีส่วนร่วม อีกทั้งเห็นความส าคญั ซ่ึงผลท่ีเกิดแก่องคก์าร คือ บุคลากรและองคก์ารมี
คุณภาพ 

สมรรถนะยอ่ย (Element of Competency) 

 1.แสดงความรู้เก่ียวกบัการฝึกอบรม 

 2.เลือกกลยทุธจ์ากการฝึกอบรมเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพการท างาน 

1.1 ควำมหมำยของกำรฝึกอบรม   

มหาวิทยาลยัมหิดล (2554 ) ไดอ้ธิบายว่า การฝึกอบรมเป็นวิธีการพฒันาบุคลากร ท่ีตอ้งมี
การวางแผน มีการจดัล  าดบักิจกรรม และมีกระบวนการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เพื่อให ้บุคลากร
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนด โดยมีความรู้ความเขา้ใจ มีความ ช านาญ
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การเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี หรือในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดและ 
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติในทางท่ีจะส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมี  ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้ง 
ในปัจจุบนัและอนาคต   

ความหมายของการฝึกอบรมมีหลายความหมาย ดงัน้ี 

การฝึกอบรม หมายถึง “กระบวนการต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อช่วยใหข้า้ราชการมีความรู้ ทกัษะ และ
ทศันคติท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี และเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัระหว่างขา้ราชการใน
การปฏิบติังานร่วมกนัในองคก์ร” เมื่อการฝึกอบรมในฐานะท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาขา้ราชการ
ตามนโยบายของรัฐหากเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติังานหรือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การจดัรูปขององคก์าร 

การฝึกอบรม หมายถึง “การถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ 
และทศันะคติในทางท่ีถูกท่ีควร เพื่อช่วยใหก้ารปฏิบติังานและภาระหนา้ท่ีต่างๆในปัจจุบนัและ
อนาคตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน” 

การฝึกอบรม หมายถึง “กระบวนการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งมีระบบ เพื่อให้
บุคคลมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถท่ีจ  าเป็น และมทีศันคติท่ีดีส าหรับการปฏิบติังานอยา่งใด
อยา่งหน่ึงของหน่วยงานหรือองคก์ารนั้น” 

การฝึกอบรม หมายถึง “กระบวนการในอนัท่ีจะท าใหผ้เ็ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจ ทศันคติและความช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคท่ี์
ก  าหนดใวจ้ะเห็นไดว้า่ความหมายของการฝึกอบรมมีมากมาย ข้ึนอยูก่บัว่าจะพิจารณาแนวคิด 
(APPROACH) ใดท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรม 

กล่าวโดยสรุปความหมายของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม คือ กระบวนการท่ีท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบหน่ึง เพ่ือเพ่ิมพูน
หรือพฒันาสมรรถภาพในดา้นต่างๆตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรม อนัน ามาซ่ึงการแสดงออกท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2554 ) ไดอ้ธิบายว่า นิยามของการฝึกอบรมมีมากมาย ข้ึนอยูก่บั
ว่ามองการฝึกอบรมจากแนวคิด (Approach)  โดยมีนิยามดงัน้ี การฝึกอบรม คือ "การถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ   และทศันคติในทางท่ีถูกท่ีควร เพื่อช่วยให้
การปฏิบติังานและภาระหนา้ท่ีต่างๆ ในปัจจุบนัและอนาคต เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และ  ไม่ว่าการฝึกอบรม จะมีข้ึนท่ีใดกต็ามวตัถุประสงคก์คื็อ เป็น การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังาน หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการจดัรูปขององคก์าร" การฝึกอบรม คือ "กระบวนการใน
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อนัท่ีจะท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความ เขา้ใจ ทศันคติ และความช านาญ ในเร่ืองหน่ึง
เร่ืองใด และเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงค ์

โดยสรุป การฝึกอบรม เป็นกระบวนการขององคก์ร ในอนัท่ีจะพฒันาบุคคล เพื่อ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งมีระเบียบแบบแผน เพื่อใหบุ้คคลมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติ มี
ทกัษะ ความช านาญประสบการณ์ท่ีเหมาะสม หรือเขา้กบังานไดอ้ยา่งดี เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ถาวร และมีมาตรฐาน เป็นการด าเนินการต่อเน่ือง เป็นภาระท่ีไม่มีส้ินสุด เพื่อแกปั้ญหาขององคก์ร
ในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม เป็นกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาการท างานขององคก์ร ใหมี้
ประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร   

1.2 ควำมส ำคญัของกำรฝึกอบรม 
             ปัจจุบนัการฝึกอบรมก าลงัต่ืนตวัเป็นอนัมาก อีกทั้งไดรั้บความสนใจและก าลงัเป็นท่ีนิยม
กนัอยา่งแพร่หลายในหน่วยงาน องคก์ารต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารขนาดเลก็ 
กลาง หรือใหญ่ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีโครงการฝึกอบรมสมัมนา ส าหรับบุคลากรในระดบัต่างๆ
เกือบทุกระดบั ทุกแผนก ทุกฝ่ายในหน่วยงานต่างๆเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดบัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการ
มุ่งเนน้การเพ่ิมทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคล ซ่ึงองคก์ารต่างๆไดต้ระหนกัและ
เลง็เห็นถึงความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก โดยถือว่า การพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์ป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่ากบัการพฒันาความมัน่คงขององคก์ารในอนาคต ซ่ึงการแข่งขนัในยคุ
หนา้ไม่ไดแ้ข่งขนักนัท่ีคุณภาพของสินคา้ ราคา การบริการหลงัการขาย วิธีการจดัจ  าหน่าย และการ
ส่งเสริมการขายแต่เพียงเท่านั้น ยงัจะตอ้งแข่งขนักนัในเร่ืองของคุณภาพและคุณค่าของคนใน
องคก์าร ท่ีจะสามารถสร้างองคก์ารธุรกิจนั้นๆใหเ้จริญสืบต่อไป 
 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัมีสภาพการแข่งขนักนัเป็นอยา่งมาก ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่ง
ยิง่ และช่วยใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนั คือ การพฒันาบุคลากร รองรับกบัการเจริญเติบโตของ
องคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัท่ีเราจะพบว่าในองคก์ารขนาดใหญ่หลายองคก์าร ไดมี้การจดัตั้ง
หน่วยงานเพ่ือฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรข้ึนมาโดนเฉพาะ ทั้งในส่วนราชการและเอกชน เช่นใน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลไดม้อบใหห้น่วยงานหลายแห่งปฏิบติัการวางแผนและ
ประสานงานการฝึกอบรมเพื่อพฒันาขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาขา้ราชการพล
เรือน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา วิทยาลยั
การปกครองของกระทรวงมหาดไทย สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สงัคม และศูนยเ์พ่ิมผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นตน้ ส่วนหน่วยงานธุรกิจเอกชนท่ีมีการจดัตั้ง
หน่วยงานข้ึนรับผดิชอบงานดา้นการฝึกอบรม อาทิ บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จ  ากดั บริษทัเชลลแ์ห่ง
ประเทศไทย จ  ากดั และบริษทัเอสโซ่สแตนดาร์ด จ  ากดั เป็นตน้ หน่วยงานรับผดิชอบดา้นการ
ฝึกอบรมขององคก์ารต่างๆเหล่าน้ี จะท าหนา้ท่ีวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรมขององคก์าร 
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เพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณาจดัท าแผนด าเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนสร้างหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและความตอ้งการขององคก์าร และในแต่ละปีหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบงานดา้นการฝึกอบรมขององคก์ารเหล่าน้ีจะจดัท ารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมประจ าปีข้ึนพร้อมทั้งแจง้ใหห้น่วยงานต่างๆภายในองคก์ารไดท้ราบล่วงหนา้ทั้งปี 
            การฝึกอบรมท่ีดีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของพนกังาน จึงเท่ากบัเป็นการเพ่ิมผลผลิต
ใหก้บัองคก์าร ช่วยท าใหเ้กิดเจตคติท่ีดีกบัองคก์าร ช่วยองคก์ารลดค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม เพราะ
การฝึกอบรมท าใหม้ีการขาดงานนอ้ยลงและลดอตัราการลาออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ
คุด (Cooke,1989) ท่ีกล่าวเสริมไวว้่า การฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ารสามารถช่วยวางแผน
อตัราก าลงัพนกังานในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การโยกยา้ยเล่ือนต าแหน่งแต่งตั้ง ท าให้
พนกังานมคีวามกระตือรือร้นในการพฒันาตนเอง การฝึกอบรมจะท าใหอ้งคก์ารไดป้ระโยชน์อยา่ง
เต็มท่ีจากความสามารถของพนกังาน 
องคก์ารต่างๆไม่ว่าจากภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการจดัฝึกอบรม มกีาร
ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรมมากข้ึน บางองคก์ารก าหนดงบประมาณการ
ฝึกอบรมในอตัราถึงร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด ไม่ว่าเป็นการฝึกอบรมขณะท าการหรือการ
ฝึกอบรมนอกท่ีท าการ โดยองคก์ารเป็นผูจ้ดัฝึกอบรมเองหรือองคก์ารฝึกอบรมอ่ืนเป็นผูจ้ดัฝึกอบรม
ให ้ การท่ีมีการฝึกอบรมเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 

1.ไม่มีสถาบนัการศึกษาใดๆ ท่ีสามารถผลิตคนใหม้ีความสามารถท่ีจะท างานในองคก์าร
ต่างๆไดท้นัที องคก์ารท่ีรับบุคลากรใหม่จึงตอ้งท าการฝึกอบรมประเภทก่อนการ
ท างาน  (Preservice Training) ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศ (Orientation) หรือการแนะน าการท างาน 
(Introduction Training) เพื่อใหบุ้คลากรใหม่สามารถคุน้เคยกบัสถานท่ีท่ีจะท างาน เขา้ใจถึงสิทธิ
และหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกขององคก์าร ตลอดจนเขา้ใจวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน มีความรู้ 
ทกัษะและเจตคติท่ีพอเหมาะต่อความตอ้งการของหน่วยงาน และช่วยสร้างขวญัและเจตคติท่ีถูกตอ้ง
ใหก้บับุคลากรใหม ่

2. สภาพแวดลอ้มต่างๆอนัประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกมกีารเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สภาพแวดลอ้มภายนอกไดแ้ก่ สภาพการเมืองเศรษฐกิจและสงัคม ของในประเทศและ
ต่างประเทศ นโยบายของรัฐบาลท่ีใหค้วามส าคญัทางดา้นอุตสาหกรรม ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพื่อพฒันาเศรษฐกิจ ความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และระบบการศึกษา ความเส่ือมโทรมของศีลธรรมในสงัคม และทรัพยากรธรรมชาติ การ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในไดแ้ก่ นโยบายขององคก์าร การแบ่งส่วนงาน การเปล่ียนแปลง
ผูบ้ริหาร การเปล่ียนแปลงวิธีการท างาน การเปล่ียนแปลงต าแหน่งหนา้ท่ี หรือการเล่ือนต าแหน่ง
หนา้ท่ี เป็นผลใหอ้งคก์ารตอ้งหาทางใหบุ้คลากรสามารถท างานใหส้ภาพแวดลอ้มใหม่ไดภ้ายใน
เวลารวดเร็ว และการฝึกอบรมท่ีถูกตอ้ง จะช่วยใหบุ้คลากรสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วยิง่ข้ึน การฝึกอบรม



14 
 

และพฒันาน้ีเป็นการฝึกอบรมหลงัจากท่ีบุคลากรไดเ้ขา้มาปฏิบติังานในองคก์ารแลว้ เรียกว่าการ
ฝึกอบรมระหว่างท างาน (In-service Training) 
3.ไดม้ีการพิสูจน์แลว้ว่าการขาดการฝึกอบรมอยา่งมีระบบ ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
ทางออ้มสูงกว่า เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานตอ้งฝึกฝนตนเอง โดยลองผดิลองถูกหรือสงัเกตจากผูอ่ื้นให้
เสียเวลา และอาจไม่ไดเ้รียนรู้วิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดอีกดว้ย 
เมื่อองคก์ารใดมีการฝึกอบรมอยา่งมีระบบ องคก์ารนั้นก็ไดรั้บประโยชน์จากการฝึกอบรม คือ มีการ
เพ่ิมผลผลิต (Productivity) นัน่ก็คือมีผลผลิตสูงมีตน้ทุนต ่ามีก  าไรมาก มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมี
ความพอใจในการท างาน ตั้งใจท างานอยา่งขยนัขนัแข็ง ลดอุบติัเหตุ มีการปรับปรุงคุณภาพสินคา้
และบริการ ท าใหไ้ดลู้กคา้เพ่ิมข้ึนหรือผูรั้บบริการพึงพอใจในการรับบริการมากข้ึน มีส่วนแบ่งของ
ตลาดมากข้ึนและสามารถท าใหกิ้จการเติบโตกา้วหนา้ได ้

โยเดอร์ (Yoder) ไดก้ล่าวว่า “ถา้พนกังานไดพ้ฒันาและใชท้กัษะต่างๆของเขาอยา่งสูงสุด
และเต็มความสามรถแลว้ เขาจะตอ้งมีโอกาสท่ีจะไดพ้ฒันาตนเอง มีช่องทางใหไ้ดท้ างานท่ีใชท้กัษะ
สูงข้ึน และมีความรับผดิชอบมากข้ึน” จากค ากล่าวน้ีท าใหเ้ห็นความจ าเป็นของการบริหารงานบุคล
ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะในดา้นการฝึกทกัษะต่างๆ เพื่อบุลากรไดท้ างานท่ีใชท้กัษะ
มากข้ึน และมีความรับผดิชอบมากข้ึน นบัเป็นการสนองตอบความตอ้งการของมนุษยต์ามล าดบัขั้น
ตามทฤษฎีของ มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) 
            การท่ีเป้าหมายการบริหารงานขององคก์ารใดๆจะพฒันาไปอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จ  าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีทรัพยากรบุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีค่านิยมและเจตคติท่ีเป็นไปในทิศ
ทางบวกต่อองคก์าร ตลอดจนมีขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างานในองคก์ารนั้นๆ ดงันั้น ใน
ปัจจุบนัแทบทุกองคก์ารจึงเลง็เห็นความส าคญัของบุคลากรและใหค้วามส าคญักบับุคลากรมากข้ึน 
เพราะเช่ือว่าองคก์ารจะบรรลุจุดมุ่งหมายไดน้ั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรภายในองคก์าร
ของตนเป็นส าคญั การท่ีองคก์ารจะมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจดี ตลอดจนมี
เจตคติและพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่องานและองคก์ารนั้นๆ จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการ
เสริมสร้างและปลูกฝังอยา่งต่อเน่ืองวิธีการท่ีนิยมน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายในการบริหารงานบุคลใน
ปัจจุบนัก็ คือ การฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะความช านาญในวิชาชีพ
เฉพาะ ตลอดจนเสริมสร้างวิสยัทศัน์ และเจตคติท่ีดีต่องานและองคก์ารนั้นๆ 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพฒันาบุคคล ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆท่ีมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั กิจกรรมจะตอ้งด าเนินไปตามล าดบัขั้นตอนและต่อเน่ือง ควำมจ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรม เกดิขึน้จากการมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งและอุปสรรคท่ีไม่พึงปรารถนาในหน่วยงานหรือองคก์ร 
การฝึกอบรมไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในหน่วยงานหรือองคก์รไดท้ั้งหมด การฝึกอบรมท่ีวางแผน
อยา่งดีก็น่าจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม การฝึกอบรมไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดจากตวับุคคล 
และการฝึกอบรมสามารถแกไ้ขไดบ้า้งหากเกิดปัญหาจากอุปกรณ์วสัดุต่าง ๆ  วิจิตร   อาวะกุล 

http://www.train355311.freehomepage.com/lesson1/usefull-training.htm#%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3#%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20%E0%B8%A7%E0%B
http://www.train355311.freehomepage.com/lesson1/usefull-training.htm#%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3#%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20%E0%B8%A7%E0%B
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(2537: 63-64) ไดก้ล่าวว่า ความจ าเป็นในการฝึกอบรม หมายถึง ปัญหาอุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งใด ๆ 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในการท างาน เช่น ความรู้ไม่พอ ความเขา้ใจ ทศันคติ ความช านาญและสามารถท่ี
จะแกไ้ขไดด้ว้ยการฝึกอบรม โดยทัว่ไปผูป้ฏิบติังานไม่ดี เพราะขาดในส่ิงเหล่าน้ี คือ 
K = knowledge (ความรู้)   ขาดความรู้หรือความรู้ไม่พอส าหรับการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
A = attitude (ทศันคติ) ขาดท่าทีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีท า ความรัก การทุ่มเทและไม่มีอุดมการณ์ 
P =   practice (การฝึกปฏิบติั) การปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งและหลกัวิธีการท างานท่ีถูกตอ้ง 
S = skill (ทกัษะ) ทกัษะไม่พอเน่ืองจากฝึกฝนมานอ้ย ตอ้งฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
I = interest (ความสนใจ) เน่ืองจากขาดการจูงใจท่ีดีและเหมาะสม 
U = understanding (ความเขา้ใจ) ความเขา้ใจในวิธีการท างานต่าง ๆ ท าใหไ้ดง้านไม่สมบูรณ์ 
การฝึกอบรมจึงตอ้งท าการเปล่ียนแปลง เพ่ิมพูนส่ิงดงักล่าวขา้งตน้ในตวับุคคล   อาจแยกอบรม
เฉพาะดา้นทศันคติ (Attitude) หรือ ดา้นทกัษะ (Skill) หรือดา้นความเขา้ใจ (Understanding) ตาม
ความจ าเป็น 
การฝึกอบรมเป็นแนวทางท่ีส าคญัท่ีจะท าใหพ้นกังานมีคุณภาพ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพราะการ
ฝึกอบรมช่วยให ้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ใหม่ๆ มีทกัษะเพ่ิมข้ึน และมีทศันคติท่ีดีซ่ึงการ
ฝึกอบรมเป็นการผสมผสานระหว่างขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆและประสบการณ์ ท าใหเ้กิดแนวทางการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร และท าใหพ้นกังานมโีอกาส
เปล่ียนแปลงและพฒันาตนเอง ใครบา้งท่ีจ  าเป็นตอ้งรับการฝึกอบรมพนกังานทั้งหมดขององคก์ร
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม เพราะองคก์รเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทั้งทางดา้นเทคโนโลย ี
ความรู้ใหม่ๆและผูค้นท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งแสวงหาความรู้เพ่ือก่อใหเ้กิด
ทศันคติท่ีดีใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง โดยตอ้งตระหนกัว่าทุกคนในองคก์รตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 
เพราะการฝึกอบรมเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ เกิดประสบการณ์ ท าใหเ้กิดการ
ท างานในแขนงต่างๆใหดี้ข้ึน ดงันั้นการบริหารจึงตอ้งนึกถึงการฝึกอบรมเป็นส่ิงแรก และคิดว่าใคร
บา้งตอ้งฝึกอบรมในเร่ืองใด หากการฝึกอบรมเปรียบเสมือนการท าการตลาดเพราะมีการท าเป็น
ขั้นตอน มีการประสานความร่วมมือเพ่ือขายสินคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด การฝึกอบรมก็เช่นกนัตอ้งท า
อยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่การหาขอ้มูลใครตอ้งฝึกอบรมเร่ืองใด มีความจ าเป็นมากแค่ไหน และมีการ
ประสานความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆในองคก์ร ซ่ึงตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงัทุกขั้นตอน ไปจน
สู่การวางรูปแบบการเรียนรู้ การสร้างหลกัสูตรเพ่ือใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆในการ
ท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกอบรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะท าใหเ้กิดการเรียนรู้เป็น
ระบบและการเปล่ียนแปลงท่ียิง่ใหญ่ การจดัอบรมจึงมีความส าคญัสรุปเป็นขอ้ไดด้งัน้ี 
1.       เพื่อความอยูร่อดขององคก์าร 
2.       เพื่อสร้างความเจริญเติบโตใหก้บัองคก์าร 
3.       เพื่อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการท างานแก่พนกังานใหม่ 
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4.       ช่วยใหพ้นกังานสามารถท างานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้
5.       เป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน 
6.       เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน หรือการท างานในระดบัท่ีสูงข้ึน  หรือมีการเปล่ียนแปลง
หนา้ท่ีในการท างาน 
การจดัอบรมช่วยน าพาองคก์ารสู่เป้าหมายตามท่ีก  าหนดไว ้ช่วยท าใหพ้นกังานมีทกัษะและ
ความสามารถในการท างานอยา่งมี ถา้ประสิทธิภาพ ช่วยสร้างองคก์ารใหม้ีการฝึกฝนและ
กระตุน้  จูงใจพนกังานอยา่งดีพอ ช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของ
พนกังานช่วยพฒันาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานใหส้อดคลอ้งต่อความ
ตอ้งการขององคก์าร ช่วยส่ือวิสยัทศัน์ นโยบายและกลยทุธสู่์พนกังานทุกคน ช่วยธ ารงรักษา
พฤติกรรมพนกังานใหม้ีจริยธรรมและความรับผดิชอบทางสงัคม ช่วยก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
การจดัการ 
  2.แนวคดิทีเ่กีย่วข้องกบักำรประชำสัมพนัธ์ 

การประชาสมัพนัธม์ีความส าคญัต่อมหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองดว้ยการ
ประชาสมัพนัธม์ีบทบาทส าคญัดว้ยรูปแบบการด าเนินงานท่ีแตกต่างตามลกัษณะขององคก์ร    
ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษว่าการประชาสมัพนัธ ์มาจากค าว่า “ ประชา ” กบั“สมัพนัธ”์ ซ่ึงตรงกบั
ภาษาองักฤษว่า “Public Relations” หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “PR” และขยายความหมายของค าว่า
ประชาสมัพนัธใ์หเ้ห็นเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน ดงันั้น จึงหมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนและเป็น
การกระท าท่ีต่อเน่ืองในอนัท่ีจะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการ
กระท าส่ิงท่ีมีคุณค่าใหก้บัสงัคมเพ่ือใหป้ระชาชนเหล่าน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน กิจกรรมและ
บริการ หรือสินคา้ของหน่วยงานและเพื่อท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุน ความร่วมมือท่ีดีจากประชาชน
เหล่าน้ีในระยะยาว 

2.1 ควำมหมำยของกำรประชำสัมพนัธ์ 
ผสุดี บ ารุงกิจ (2553หนา้38) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธ ์เป็นกิจกรรมของหน่วยงาน 

องคก์ร สถาบนัหรือ บุคคลท่ีปฏิบติัเพ่ือชนะใจประชาชน รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจถึง
นโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยการเผยแพร่กระจายข่าวสารทางเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ 
เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์และภาพยนตร์ และเป็นวิธีการท่ีช่วย
ส่งเสริมใหส้ถาบนั องคก์ร ชุมชน หรือกลุ่มคน มีความเขา้ใจอนัดีซ่ึง กนัและกนั ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ 

เมธีคชา ไพร  (2556หนา้29) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธ ์หมายถึง การด าเนินงานอยา่งมี
ระบบแบบแผน ขององคก์รและสถาบนัต่าง ๆ ในการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีของบุคคลภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อใหเ้กิดการ ยอมรับ สนบัสนุน และใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องคก์รอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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สรุปการประชาสมัพนัธ ์จึงหมายถึง วิธีการหรือกระบวนการส่ือสารเพื่อเสริมสร้าง
ความสมัพนัธแ์ละเขา้ใจอนัดีระหว่างองคก์รกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งระหว่างสมาชิกใน
องคก์รดว้ย เพื่อจะท าใหเ้กิดความร่วมมือและสนบัสนุนการด าเนินการของมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่ม
ภาคตะวนัตกการประชาสมัพนัธมี์วตัถุประสงคพ้ื์นฐานอยูท่ี่การสร้างความศรัทธา สร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดีกบักลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชก้ระบวนการส่ือสารเป็นตวัการในการ
เช่ือมโยงวตัถุของการประชาสมัพนัธ ์ 

2.2กระบวนกำรด ำเนนิงำนประชำสัมพนัธ์ 
กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธป์ระกอบกิจกรรมหลกั 4 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ 
 1.กระบวนการวิจยัรับฟังความคิดเห็น 
การพิจารณาและการตรวจสอบความรู้ความคิดเห็น ทศันคติ และพฤติกรรมของกลุ่ม บุคคลหรือ
ประชาชน เป้าหมาย ซ่ึงเก่ียวขอ้งแลว้มีผลต่อการด าเนินงานและนโยบายขององคก์ร กิจกรรม
ดงักล่าวน้ีคือการวิเคราะห์สถานการณ์ซ่ึง Cutlip  Center and Broom อธิบายว่า เป็นกิจกรรมพ้ืนฐาน
ของกิจกรรมอ่ืนในกระบวนการประชาสมัพนัธ ์หรือกการวิเคราะห์สถานการณ์ นั้นจะช่วยให้
องคก์รรู้ว่าขณะน้ีเกิดอะไรข้ึนกบัองคก์รและควรด าเนินการอยา่งไรต่อไป การระบุปัญหาหรือ
โอกาสในการประชาสมัพนัธ ์หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ดงักล่าวน้ีกระท าไดโ้ดยอาศยัการวิจยั 
(Cutlip, Center, Broom 2006:282) 

การวจิยัทางการประชาสมัพนัธ ์ วิรัตน์ แกว้สวสัด์ิ (2553หนา้259)   
สรุปความส าคญัของการประชาสมัพนัธไ์ดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

1. การประชาสมัพนัธช่์วยส่งเสริมภาพลกัษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานไดดี้
ข้ึน หมายถึง การสร้างความรู้สึกประทบัใจท่ีบุคคลหลาย ๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้งลูกจา้ง 
ลูกคา้ ผูบ้ริโภค ชุมชน พ่อคา้และรัฐบาล โดยการสร้างความสมัพนัธอ์นัดีกบักลุ่มชนเหล่าน้ี 
เผยแพร่ช้ีแจงข่าวสารใหป้ระชาชนเห็นคุณความดีใหเ้กิดความเล่ือมใสและสร้างความผกูพนัทางใจ 
เช่น การท่ีหน่วยงานประสบความส าเร็จมกี  าไรพอควร และแบ่งส่วนของก าไรใหก้บัพนกังานในรูป
ของเงินเดือนท่ีสูงพอควร ตลอดจนมีสวสัดิการต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมตามอตัภาพ ขณะเดียวกนัก็เป็น
สมาชิกท่ีมีความรับผดิชอบต่อชุมชน เป็นเพื่อนบา้นท่ีดี มนีโยบายส่งเสริมพนกังานใหม้ีต  าแหน่ง
และความรับผดิชอบสูง มีการฝึกอบรมและพฒันาพกังาน 

2. การประชาสมัพนัธช่์วยป้องกนัรักษาช่ือเสียงของหน่วยงาน หมายถึง มีการพฒันา
ปรับปรุงตวัเอง รวมทั้งสินคา้และบริการต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนแลว้โอกาสท่ี
ประชาชนจะไดรั้บความไม่สะดวก เกิดความเขา้ใจผดิ หรือมองในแง่ร้ายซ่ึงจะเป็นผลในการน าไป
วิพากษว์ิจารณ์ใหเ้กิดเสียช่ือเสียงยอ่มไม่มี หรือมีนอ้ยมากเพราะเรา ไดต้รวจสอบความคิดเห็น
ทศันคติของประชาชนและท าการปรับปรุงอยูเ่สมอ 
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3. การประชาสมัพนัธช่์วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดความร่วมมือกบัหน่วยงาน
และฝ่ายบริหาร เพราะ การประชาสมัพนัธเ์ป็นการสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างฝ่ายบริหารกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการใหข่้าวสารขอ้เท็จจริงและความถูกตอ้ง มิไดเ้ป็นการจูงใจหรือการ
โฆษณาชวนเช่ือดว้ยกลวาจา ยอ่มท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจกบัฝ่ายบริหารข้ึน 

4. การประชาสมัพนัธช่์วยการขายและการตลาด การประชาสมัพนัธเ์ป็นการปูพ้ืนค่านิยม 
ทศันคติท่ีดีใหเ้กิดกบัหน่วยงานเมื่อประชาชนมีค่านิยม ความรู้สึกท่ีดีแลว้ก็มีใจพร้อมท่ีจะรับฟัง
ข่าวสาร การโฆษณาสินคา้ หรือบริการต่างๆ ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการอยากไดแ้ละ
ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ประชาสมัพนัธท่ี์มีการตรวจสอบทศันคติ ความคิดเห็น ค่านิยมของ
กลุ่มเป้าหมาย ยงัช่วยใหฝ่้ายการตลาดวางแผนงาน ตั้งแต่ผลิตสินคา้ จดัจ  าหน่าย โฆษณา ฯลฯ ได้
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพดว้ย 

2.การวจิยัเก่ียวกบัการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์ององคก์ารอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะเรียนรู้เทคนิค
และวิธีการด าเนินงานประชาสมัพนัธแ์ลว้น ามาประยกุตก์บัองคก์รของตนเอง 

3.การวจิยัการวิจยัถึงอิทธิพลและสภาพแวดลอ้มต่างๆท่ีมีต่อประชามติ เป็นการวิจยั
แนวโนม้และผลกระทบต่างๆ ท่ีมีต่อประชามติ 

4.การวจิยัประชามติโดยบริษทัรับจา้งวิจยัภายนอก เพราะบริษทัเหล่าน้ีมีความรู้ความ
ช านาญ และประสบการณ์ดา้นน้ีโดยตรง 

2.กระบวนการวางแผน 
           กิจกรรมน้ีด าเนินการต่อเน่ืองจากกิจกรรมการวิจยัเพ่ือรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลท่ีได้
นั้นคือฐานในการตดัสินใจเก่ียวกบักลุ่มประชาชนเป้าหมาย การก าหนดวตัถุประสงคกิ์จกรรม 
ตลอดจนกลยทุธ ์กลวิธี และเป้าหมายในการส่ือสาร นอกจากนั้นยงัเป็นพ้ืนฐานในการก าหนด
นโยบายและโครงการต่างๆขององคก์ารดว้ยเช่นกนั ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่ากิจกรรมท่ีสองน้ีคือการ
ก าหนดกลยทุธ ์ซ่ึงช่วยใหอ้งคก์ารสามารถตอบค าถามไดว้า่องคก์าร ควรท าอยา่งไร ควรส่ือสารกบั
กลุ่มประชาชนเป้าหมายอยา่งไร และดว้ยเหตุผลใด (Cutlip, Center, Broom, 2019:282) 

การวางแผนในการประชาสมัพนัธข์องสถาบนั องคก์ารนั้นอาจมีความแตกต่างกนัใน
รายละเอียดปลีกยอ่ย อยา่งไรกต็ามโดยหลกัการและขั้นตอนการวางแผนการประชาสมัพนัธน์ั้น
ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี (วิมลพรรณ  อาภาเวท, 2553:200-206) 

1.การศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหา โดยตอ้งมีความเขา้ใจสถานการณ์ของสถาบนั
องคก์ารณ์นั้น ตั้งแต่ภูมิหลงัจนถึงปัจจุบนั โดยครอบคลุมถึงการศึกษาภาพลกัษณ์ ประชามติการ
วิเคราะห์เน้ือหาข่าวสาร เพ่ือใหส้ามารถระบุปัญหาไดช้ดัเจน และล าดบัความส าคญัของปัญหาว่า
ปัญหาใดควรไดรั้บการแกไ้ขก่้อน 

2.ก  าหนดวตัถุประสงคข์องแผนการประชาสมัพนัธ ์คือการก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อเป้น
แนวทางท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จโดยเป็นขอ้ความท่ีชดัเจนแน่นอน ว่าสถานบนัองคก์ารตอ้งการ
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สร้างสรรคค์วามเขา้ใจในส่ิงใด หรือตอ้งการแกปั้ญหาใดบา้งเป็นตน้ การก าหนดวตัถุประสงค ์และ
เป้าหมายตอ้งมีความชดัเจน 

3.ก าหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย เพื่อใหผู้ว้างแผนและผูน้  าแผนไปปฏิบติัไดม้ีความรู้จกั
และเขา้ใจประชาชนท่ีแผนนั้นจะเขา้ถึง เพราะประชาชนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัในหลายดา้น 
เช่น การศกึษา ภูมิล  าเนา รายไดเ้ป็นตน้ ดงันั้นการค านึงถึงกลุ่มประชาชนจะเก่ียวขอ้งกบัวิธีการท่ีจะ
เขา้ถึงกลุ่มประชาชนเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

4.ก  าหนดวิธีการส่ือสารในแผนประชาสมัพนัธ ์กิจกรรมส าหรับงานประชาสมัพนัธ์
สามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คือ (1)กิจกรรมประจ า คือ การปฏิบติังานหรือการกระท าใดๆ ท่ี
สถาบนัตอ้งกระท าเป็นประจ า (2) กิจกรรมพิเศษคือ การปฏิบติังานหรือการกระท าใดๆ ท่ีไม่ใช่งาน
ประจ าของการประชาสมัพนัธ ์เช่น การแกไ้ขปั้ญหาภายใน การแกไ้ขปั้ญหาภาพลกัษณ์ เป็นตน้ 

5.การก าหนดระยะเวลา ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานไดรู้้ถึงขอบเขตของระยะเวลาว่า แผนก
ประชาสมัพนัธจ์ะเร่ิมด าเนินการเม่ือไร และจะส้ินสุดเม่ือไร อนัจะส่งผลต่อความส าเร็จชองแผนก
ประชาสมัพนัธน์ั้น 

6.การก าหนดงบประมาณ ในการวางแผนการประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งก าหนดงบประมาณท่ี
ใชใ้นการด าเนินการใหช้ดัเจน เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาภายหลงั เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ การ
ก าหนดงบประมาณน้ียงัรวมถึงบุคลากรต่างๆท่ีจะใชใ้นการด าเนินการดว้ย 

7.  การประเมินผลและติดตามผลงานเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานในดา้นประสิทธิภาพ
การ 

ประชาสมัพนัธว์่ามีการใชท้รัพยากรส่ือสารในการประชาสมัพนัธเ์กิดประโยชน์สูงสุดและประหยดั
ส่วนอีกดา้นหน่ึงการตรวจสอบประสิทธิผลของแผนเพื่อจะไดท้ราบว่าแผนประชาสมัพนัธด์งักล่าว
บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม ่ 

ประเภทของการวางแผนการประชาสมัพนัธแ์บ่งไดโ้ดยใชห้ลกัเกณฑต่์างๆซ่ึงการวางแผน
เช่นการแบ่งโดยอาศยักลุ่มเป้าหมายเป็นเกณฑก์ารแบ่งโดยใชเ้วลาเป็นเกณฑแ์ละยทุธวิธีการ
ด าเนินงานในท่ีน้ีจะแบ่งโดยยดึกลุ่มเป้าหมายเป็นเกณฑส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 

1. การวางแผนการประชาสมัพนัธภ์ายใน 
   การด าเนินกิจกรรมการประชาสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานหรือองคก์รกบับุคลากรภายใน
หน่วยงานนั้นซ่ึงไดแ้ก่ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏักบัขา้ราชการพนกังานลูกจา้งและนกัศึกษามี
เพื่อวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างความเขา้ใจท่ีดีใหรู้้ความคืบหนา้ความเคล่ือนไหวของหน่วยงานว่าใคร
ท าอะไรเม่ือใดท่ีไหนท าไมและท าอยา่งไรทั้งน้ีเพ่ือบุคลากรภายในหน่วยงานจะไดเ้กิดความเขา้ใจ
เลยใหค้วามร่วมมือในการท างานนั้นๆและเม่ือบุคลากรภายในเกิดความเขา้ใจดีแลว้ยงัจะเป็นปาก
เสียงหรือกระบอกเสียงท่ีจะช่วยกนับอกกล่าวข่าวสารประกาศใหภ้ายนอกหน่วยงานไดเ้ขา้ใจต่อไป
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ดว้ยการประชาสมัพนัธภ์ายในจึงถือเป็นพ้ืนฐานท่ีตอ้งปูทางหรือวางรางใหแ้น่นเพื่อจะไดเ้กิดความ
มัน่คงเป็นปึกแผน่ในหน่วยงานนั้นๆดว้ย 

แผนงานประชาสมัพนัธภ์ายในอาจจ าแนกเป็นแผนยอ่ยๆหรือเป็นแผนเฉพาะกิจไดอี้ก
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพความเป็นจริงของสถาบนัองคก์รโดยพิจารณาถึงลกัษณะ
โครงสร้างขนาดของสถาบนัตลอดจนนโยบายและลกัษณะการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆซ่ึง
อาจประกอบดว้ยแผนพลงังานสมัพนัธแ์ผนการเผยแพร่ภายในสถาบนัเป็นตน้ วิมลพรรณ อาภาเวท
(2553หนา้197) 

2.การวางแผนการประชาสมัพนัธภ์ายนอก  
การด าเนินกิจกรรมระหว่างหน่วยงานกบับุคลากรภายนอกหน่วยงานซ่ึงไดแ้ก่ประชาชน

ทัว่ไปหรือกลุ่มบุคคลท่ีติดต่อเก่ียวขอ้งกบัองคก์รหรือแมแ้ต่ส่ือมวลชนเป็นตน้การประชาสมัพนัธ์
ภายนอกจึงเป็นเร่ืองยากเพราะกลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายซ่ึงแตกต่างกนัทางเพศ วยั ความรู้
ประสบการณ์ การจะประชาสมัพนัธอ์ะไรใหค้นท่ีมีพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนัเกิดความเขา้ใจและรับรู้ได้
เหมือนกนัจึงเป็นเร่ืองท่ียากจ าเป็นตอ้งใชย้ทุธวิธีในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 
การประชาสมัพนัธภ์ายนอกเป็นเร่ืองของการสร้างช่ือเสียงภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถาบนัองคก์ารและ
บทบาทหนา้ท่ีของประชาสมัพนัธใ์นยคุปัจจุบนัท่ีหน่วยงานต่างๆมกัจะให้ความส าคญัไมน่อ้ยกว่า
บทบาทหนา้ท่ีอ่ืนๆ การแสดงถึงความรับผดิชอบของสถาบนั และการเขา้มามีส่วนร่วมต่อกิจการ
ทางสงัคมภายนอกหน่วยงาน วิมลพรรณ อาภาเวท(2553หนา้197) 

3.กระบวนการส่ือสาร 
การปฏิบติังานตามแผน และโครงการประชาสมัพนัธท่ี์ก  าหนดไวเ้พื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้ในกิจกรรมน้ีองคก์ารและนกัประชาสมัพนัธต์อ้งตอบ
ค าถามไดว้่า ใครคือผูรั้บผดิชอบในการท ากิจกรรม และส่ือสารตามแผนท่ีก าหนด เม่ือไร ท่ีไหน 
และอยา่งไร(Center,&Broon,2019:282) 

ส่ือท่ีใชใ้นกิจกรรมเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ประกอบไปดว้ย 
ส่ือบุคคล 

ปดิวรัดา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา(2557หนา้22) ไดก้ล่าวว่า  ส่ือบุคคล เป็นส่ือท่ีมนุษยใ์ชส้ าหรับการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล ซ่ึงอยูห่่างไกลกนั จนไม่อาจจะติดต่อกนัโดยไม่ผา่นส่ือได ้เป็นส่ือซ่ึง
ใชเ้ฉพาะบุคคลมีลกัษณะเป็นส่วนตวัไม่เก่ียวกบัผูอ่ื้นท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารในขณะนั้นๆ 
เช่น จดหมาย โทรเลข โทรศพัท ์ภาพถ่ายในครอบครัว บนัทึกช่วยจ า อนุทิน ฯลฯ ท าหนา้ท่ีในการ
ช่วยส่งสารระหว่างผูส่้งถึงผูรั้บท่ีอยูห่่างไกลกนัมีความเป็นไปได ้นอกจากนั้นกย็งัมีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์บางชนิดท่ีจดัว่าเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล อาทิ การประชุมกลุ่มยอ่ย การเรียนการสอน 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชส่ื้อต่างๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น กระดาษด า แบบจ าลอง หนงัสือ เอกสาร เป็นตน้  

วิมลพรรณ อาภาเวท(2558หนา้219-239) ไดจ้  าแนกส่ือบุคคลออกเป็น 



21 
 

1. ส่ือบุคคล ส าหรับส่ือประชาสมัพนัธท่ี์เป็นส่ือบุคคลนั้น ไดแ้ก่ นกัประชาสมัพนัธ ์และ
ร่วมถึงสมาชิกทุกๆคนภายในสถาบนัองคก์าร  

2.ส่ือค าพูด นอกจากการใชบุ้คคลท่ีเป็นนกัประชาสมัพนัธ ์เป็นสิอประเภทหน่ึงในการ 
ประชาสมัพนัธแ์ลว้ยงัมีรูปแบบต่างๆของการใชค้  าพดูเพื่อการประชาสมัพนัธ ์เช่น การพูดในท่ี
ประชุม การพดูสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ การประชุมในรูปแบบต่างๆ การอภิปรายกลุ่ม การจดั
สุนทรพจน์ การกล่าวปราศรัย การใหโ้อวาท การอบรมสมัมนา เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป ส่ือบุคคลเป็นส่ือเก่าแก่ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีจะช่วยเห็นการส่ือสาร 

ประสบผลส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากส่ือบุคคลสามารถพูดคุยแบบเป็นกนัเอง ท าใหท้ราบ
ปฏิกิริยาตอบกลบัจากผูรั้บสารไดท้นัทีทนัใด และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมทั้งของตนเอง และ
ผูรั้บสารไดต้ลอดเวลาเพื่อใหก้ารส่ือสารบรรลุเป้าหมาย 

ส่ือมวลชน มนุษยคิ์ดส่ือมวลชนข้ึนเพื่อท่ีจะติดต่อกบัผูรั้บสารเป็นจ านวนมากในเวลา 
เดียวกนัโดยทัว่ไปแลว้ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพว์ิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
ซ่ึงก็ยงัมีผูนิ้ยมจดัแบ่งประเภทลงไปอีกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ ส่ือมวลชนประเภทส่ิงพิมพอ์ยา่ง 
หน่ึงและส่ือมวลชนประเภทไฟฟ้าอยา่งหน่ึง ส่ือมวลชนมีประโยชน์ในแง่ของการเผยแพร่ข่าวสาร 
ไปยงัมวลชนไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว  

2.1 ส่ือหนงัสือพิมพ ์มีลกัษณะเด่นคือสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูอ่้านไดจ้  านวนมาก ใส่เน้ือหา
รายละเอียดไดม้ากแต่ทุนไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกบัส่ือโทรทศัน์ผูรั้บสารมีความตั้งใจ สามารถเลือก
หนา้หรือเน้ือท่ีประชาสมัพนัธใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดแ้ละสามารถเลือกใช ้เพื่อเขารู้ถึง
ผูรั้บสารตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ไดเ้น่ืองจากหนงัสือพิมพมี์ทั้งท่ีจากหน่ายทัว่ประเทศ (ไดแ้ก่
ไทยรัฐ เดลินิวส์มติชน ข่าวสด เป็นตน้ ) และจากหน่ายเฉพาะในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง (ไดแ้ก่ เสียงชาว
น่าน พทัยานิวส์ โคราชรายวนั ) เขา้ถึงผูอ่้านและสามารถวดัผลไดร้วดเร็ว เน่ืองจาก ธรรมชาติของ
การจดัพิมพม์ีการจดัพิมพเ์ป็นรายวนั ข่าวสารจึงเขาถึงผูรั้บสารอยา่งรวดเร็ว และสามารถวดัผลได้
จากการจดัหน่าย หรืออาจท าในรูปของคูปองใหผู้อ่้านส่งกลบัคืนมา ท าใหส้ามารถวดัผลไดง่้ายและ
รวดเร็ว นธกฤต วนัต๊ะเมล ์(2554หนา้ 144-145) 

 2.2 ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือมวลชนท่ีบทบาทส าคญัในการประชาสมัพนัธท์ั้งน้ี เพราะวิทยุ
โทรทศัน์มีคุณลกัษณะเด่นและไดเ้ปรียบส่ือมวลชนอ่ืนๆ กล่าวคือวิทยโุทรทศัน์สามารถ น าเอาทั้ง
ภาพและเสียง ภาพเคล่ือนไหวมาเผยแพร่สู่ประชาชนจ านวนมากโดยท่ีประชาชนสามารถ รับชมได้
อยา่งสะดวกสบายดงันั้น วิทยโุทรทศันจึ์งไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายแต่ส าหรับการ
ประชาสมัพนัธโ์ดยผา่นรายการประเภทต่างๆ มีอตัราค่าโฆษณาท่ีแพงมาก การท่ีองคก์รและ 
หน่วยงานจะขอความอนุเคราะห์ใหช่้วยเผยแพร่ข่าวสารขององคก์รไดน้ั้น จะตอ้งพิจารณาความ 
เหมาะสมของรูปแบบรายการ นโยบายของทางสถานีนั้นๆ ดว้ยเช่นกนั 
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 2.3 ส่ือวิทยกุระจายเสียง เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีแพร่หลาย สามารถบอกกล่าว ช้ีแจงและ
เผยแพร่กระจายข่าวส าคญัๆไดอ้ยา่งทัว่ถึงขอ้ดีของส่ือวิทยกุระจายเสียงมีความรวดเร็ว สามารถ
รายงานข่าวสดหรือข่าวด่วนส าคญัท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั
บางท่ีไดม้ีหอ้งส่งเพื่อทา การกระจายเสียงวิทยชุุมชน ซ่ึงสามารถน า เสนอขอ้มูลข่าวสารของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลงสู่กลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 

 3. ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ิงท่ีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและม ี
จุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่สารเฉพาะกลุ่ม เกศินี จุฑาวิจิตร( 2542หนา้ 187) เมื่อเทียบกบส่ือมวลชน แลว้
ส่ือเฉพาะกิจจะเขา้ถึงง่ายกว่าในแง่ของการเขา้ถึงผูรั้บสาร เช่น (1) วารสาร (2) จุลสาร (3) จดหมาย
ข่าว (4) จดหมายถอ้ยแถลง (5) แผน่พบั (6) แผน่ปลิวและใบแทรก (7) ใบปิดหรือโปสเตอร์ (8) ป้าย
กลางแจง้ เป็นตน้ 

 4. ส่ือสมยัใหม่คือ ส่ือท่ีพฒันามาจากส่ือเดิมท่ีมีอยู ่โดยการบูรณาการส่ือเก่าและส่ือใหม่ 
และอาศยัความคิดสร้างสรรคร์วมทั้งเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้ไป อาจจะจดัอยูใ่นส่ือ อิเลก็ทรอนิกส์
ดว้ยกไ็ดเ้ช่น SMS Bord ฯลฯ การเกิดข้ึนของเทคโนโลยดิีจิทลั เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
เครือข่าย หรือเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในช่วงปลายศตวรรษท่ี20 เทคโนโลยท่ีีถูก
นิยามว่าเป็น ส่ือใหม่ส่วนมากมกัจะมคุีณลกัษณะท่ีถูกจดัการได ้(Manipulated) เช่ือมต่อเป็น
เครือข่ายได ้(Networkable) ท าใหห้นาแน่น (Dense) และบีบอดัสญัญาณได ้(Compressible) มี
ปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) และมีความเป็นกลาง (Impartial) ดั้งนั้น “ส่ือใหม”่ จึงหมายความถึง 
อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตม์ลัติมีเดีย เกมส์คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และ ดีวีดีและ“ส่ือใหม”่ จึงไม่ได ้
หมายความถึง รายการโทรทศัน์ภาพยนตร์วารสาร หนงัสือ หรือส่ิงพิมพ ์แบบเดิมๆ (Manovich, 
2003 in WardripFruin & Montfort, 2003 อา้งถึงใน ณรงศกัด์ิ ศรีทานนทั ( 2554หนา้129) Deirdre 
Breakenridge ( 2008หนา้257 ) ไดก้ล่าวถึงการวางแผนการด าเนินงาน ประชาสมัพนัธภ์ายใตย้คุ 
PR2.0 ซ่ึงผูเ้ขียนขอนา แนวทางดงักล่าวมาเสนอแนะส าหรับองคก์รต่างๆ ในการดา เนินงาน
ประชาสมัพนัธผ์า่น Social Network ดงัน้ี 1. ถึงแมว้่าจะมีการด าเนินงานประชาสมัพนัธผ์า่น Social 
Media แต่การ ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร และสินคา้ใหป้ระสบความส าเร็จ นกัประชาสมัพนัธจ์ะตอ้ง
ใหค้วามส าคญั ทั้งการประชาสมัพนัธแ์บบเดิม และการประชาสมัพนัธผ์า่น Social Network อยา่ง 
สมดุลเพื่อให้ เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของสินคา้และองคก์ร 2. องคก์รท่ีจะใช ้Social Media ควรมีการ
อพัเดทขอ้ มูลข่าวสาร และมีการ โพสตข์อ้ความ รูปภาพ หรือความคิดเห็นอยา่งสม ่าเสมอ 
นอกจากน้ีควรมีการส่ือสารผา่น Social Media ผสมผสานกนั หลายรูปแบบ เช่น ควรใชท้วิตเตอร์
ควบคู่ไปกบับลอ๊กเพื่อช่วยประชาสมัพนัธ ์ขอ ้มูลใหก้ระจายในวงกวา้งมากข้ึน (Rob Cross and 
Robert J. Thomas, ( 2009หนา้173 ) ท่ีส าคญัควร ติดตั้งบริการ Really Simple Syndication (RSS) 
คือ บริการท่ีอยู ่บนระบบอินเตอร์เน็ต ขอ้มูล ข่าวสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีจะอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูรั้บสาร โดยองคก์รสามารถส่งข่าวหรือ ขอ้ มูลใหม่ๆใหถึ้งเคร่ืองตลอดของผูรั้บสารได้
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ตลอดเวลาท่ีมีการอพัเดท กล่าวคือเมื่อองคก์รมกีาร อพัเดทขอ้มูลใหม่ๆ ขอ้มูลดงักล่าวก็จะถูก
ส่งผา่น RSS ไปยงัผูรั้บสารไดท้นัที 3. การประชาสมัพนัธผ์า่น Social Network ใหค้  านึงว่า 
ประชาชนทุกกลุ่ม อาย ุอาชีพ และระดบัการศกึษาลว้นแลว้แต่เป็นผูท่ี้มีมีโอกาสอ่านเวบ็บลอ๊ก 
โอกาสเขา้ร่วมกบั ชุมชน 

    ออนไลน์หรือใชบ้ริการRSSเพื่อดึงขอ้มูลข่าวสารขององคก์รหรือสินคา้ของของบริษทั
กลบัไปหาบุคคลดงักล่าวดงันั้นการด าเนินงาน ประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งพยายามใหท้ราบใหไ้ดว้่า
บุคคลท่ีเป็น กลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงขององคก์รคือใครซ่ึงนกัประชาสมัพนัธส์ามารถ จะดูได้จากการ
ตั้งค่าโปรไฟล ์(Profiles)ของบุคคลดงักล่าวท่ีไดก้  าหนดไวท่ี้ เวบ็เครือขายท่ีบุคคลเหลานั้นท่ีใช้
บริการ  

4.ขอ้มูลท่ีนา้เสนอผา่นSocial Networkช่วยผูบ้ริโภคการหาขอ้มูลวางแผนและแบ่งปัน
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคาหรือองคก์รเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ดงันั้นนกั
ประชาสมัพนัธค์วรจะใหไ้ดค้วามส าคญักบัขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือองคก์รท่ีบริโภคตอ้งการและ 
น าเสนอผา่น (socialNetwork)เพื่อใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่ง รวดเร็วยิง่ข้ึน 

 5.องคก์รสามารถใช(้socialNetwork) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ ส่ือสารไปยงั
พนกังานลูกคา้กลุ่มท่ีคาดว่าจะซ้ือส่ือมวลชนผูเ้ขียน บลอ็กและกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี
ไมแ่พง  

6.การประชาสมัพนัธผ์า่น (SocialNetwork)ท าใหอ้งคก์รเป็นบุคคลแรกท่ีจะทราบความ
คิดเห็นของลูกคา้(Comment)เร่ืองท่ีลูกคา้วิตกกงัวล(Coneen) และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้
(Insight)ว่าอะไรมีอิทธิพลต่อความคิดและการตดัสินใจของลูกคา้ ดงันั้น ในการประชาสมัพนัธผ์า่น 
(Social Network)องคก์รจะใหลู้กคา้หรือผูเ้ก่ียวของกบัองคก์รไดม้ีโอกาสแสดง ความคิดเห็นและ
ส่ือการมีปฏิสมัพนัธก์บัองคก์รได ้ 

7.การประชาสมัพนัธผ์า่น (SocialNetwork)จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถเก็บ ขอ้มูลทางการ
ตลาดท่ีจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมการเขา้ถึงเน้ือหา สารของตราสินคา้(BrandMessge)ใหก้บั
กลุ่มเป้าหมาย 

 8.รูปแบบของการประชาสมัพนัธผ์า่น(SocialNetwork)ขององคก์รแต่ละ องคก์รจะแตก
ตางกนัออกไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์รบางองคก์ร อาจจะเพ่ิงเร่ิมใหค้วามส าคญัและเร่ิมใช้
(SocialNetwork)ในขณะท่ีบาง องคก์รจะใช(้SocialNetwork)เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลทางการตลาดหรือ
การสร้างกระแสทางการตลาดหรือการตลาดแบบปากต่อปาก  

9.การประชาสมัพนัธผ์า่น (SocialNetwork)สามารถน ามาใชบ้ริหารจดัการ ขอ้มูลความรู้
ต่างๆใหก้บัองคก์รได ้เช่นบลอ็กมีประโยชนทั้งสองทางคือ ทั้งผูอ่้านและผูเ้ขียนเพราะเป็นช่องทาง
ใหผู้อ่้านสามารหาขอ้มูลต่างๆได ้ง่าย โดยองคก์รสามารถใชเ้ป็นแหล่งความรู้(KnowledgeBase) 
ภายในองคก์รต่างๆ อยา่งไรกต็ามส่ือใหม่(NewMedia)มีบทบาทส าคญัต่อองคก์ารในการถ่ายทอด
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ขอ้มูลข่าวสารการมอบหมายงานการรายงานผลปฏิบติังาน และช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธอ์นัดี
ในระหว่างบุคลากรในองคก์ารทั้งน้ี การส่ือสารดว้ยส่ือใหมพ่บไดใ้นการส่ือสารภายในองคก์ารทุก
รูปแบบ อาทิการส่ือสารจากบนลงลางการส่ือสารจากลางข้ึนบนการส่ือสารใน แนวนอนและการ
ส่ือสารต่างระดบันอกจากน้ีส่ือใหม่ยงัถูกน ามาใชใ้นการส่ือสารไปยงัภายนอกองคก์ารโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูบ้ริโภคดว้ยการ เผยแพร่ขอ้มูลขององคก์ารผา่นส่ือใหมห่ลากหลายรูปแบบ การส่ือสารท่ี
ใชใ้นการประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งเหมาะสมกบั วตัถุประสงคข์องผูส่้งสารหรือวตัถุประชาสมัพนัธ์
และเหมาะสมกบั เน้ือหาของสารท่ีจะส่งในแต่คร้ังนั้นๆ  

4.กระบวนการประเมินผล การประเมินการเตรียมงานการปฏิบติังานตามแผนและผลจาก
การ ปฏิบติังานตามโครงการขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินปฏิกิริยาตอบกลบั ระหว่างการปฏิบติังาน
ตามแผนนั้นอาจสงผลตอ้งใหมี้การปรับเปล่ียนการ ปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและใหเ้พื่อ
บรรลุตามวตัถุประสงค ์ท่ีก  าหนดดงันั้นการประเมินผลจึงเป็นเคร่ืองมือซ่ึงชวยใหอ้งคก์ารทราบ 
ความเคล่ือนไหวและความกา้วหนา้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ตามแผนตลอดจน
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการปฏิบติังาน(Cutup, Center,&Broom,2006:282) การ
ประเมินผลประชาสมัพนัธส์ามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 1.การประเมนิความกา้วหนา้ของ
แผนระหว่างท่ีด  าเนินงานหรือปฏิบติั ตามแผนขอ้มูลท่ีจะไดใ้ชก้ารปรับปรุงแผนหรือการด าเนินการ
คร้ังต่อไป ก่อนท่ีจะส้ินสุดแผนหรือโครงการนั้นๆ 2.การประเมินผลสรุปของงานเพ่ือตดัสินคุณค่า
ของโครงการทั้งหมด เม่ือโครงการนั้นไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ขอ้มูลท่ีจะช่วยใหผู้ท่ี้วางแผนงานหรือ 
ผูบ้ริหารทราบประสิทธิภาพของโครงการโดยส่วนรวมทั้งหมด นอกจากน้ีการประเมินผลการ
ประชาสมัพนัธส์ามารถใชว้ิธีการ ประเมินแบบ 2 ระยะคือการประเมินผลการปฏิบติัการและการ 
ประเมินผลหลงัจากปฏิบติัโครงการเสร็จแลว้ การประเมนิผลการประชาสมัพนัธจ์ะมขีอบข่ายการ
ประเมินผลใน หวัขอ้ต่างๆดงัน้ี 1.ปริมาณผูรั้บสาร 2.เน้ือหาของสาร 3.หน่วยงานประชาสมัพนัธ ์

4.การวดัผลเก่ียวกบัผูร่้วมงานหรืองบประมาณ 5.การควบคุม อยา่งไรกต็ามการประเมินผล
จะตอ้งมีการกระท าเป็นล าดบัขั้นตอน ตามล าดบัก่อนหลงัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความนาเช่ือถือและ
สามารถไปใช ้ในการประชาสมัพนัธใ์นดา้นต่างๆไมเ่ฉพาะต่อการวางแผนการ ประชาสมัพนัธ ์
เท่านั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลสามารถน าไปใชใ้น การก าหนดนโยบายการประชาสมัพนัธ์
ไดอี้กทางหน่ึง ในมุมมองดา้นกระบวนการประชาสมัพนัธผ์ูว้ิจยัตอ้งการศึกษาโดน มุ่งประเดน็ว่า
กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์องมหาวิทยาลยั ราชภฎักลุ่มภูมิภาคตะวนัตกนั้นควรไดรั้บ
การพฒันาปรับปรุง กระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ซ่ึงมีผูว้ิจยัเห็นว่าแนวคิดเก่ียวกบั 
กระบวนการด าเนินการประชาสมัพนัธ ์เป็นจุดส าคญัท่ีท าใหก้ารด าเนินงานประชาสมัพนัธ ์เป็น
ระบบเป็นขั้นตอนต่อเน่ืองกบัผูว้ิจยัจะ น าเอากระบวนการด าเนินการประชาสมัพนัธ์มาเป็นกรอบ
เพื่อใชใ้นการ วิเคราะห์และหาขอ้มูลสรุปกระบวนการด าเนินงานประชาสมัพนัธข์อง มหาวิทยาลยั
ราชภฎักลุ่มภูมภิาคตะวนัตก องคก์ารทุกแห่งไม่วา่จะเป็นองคก์รของภาครัฐองคก์ารของธุรกิจ หรือ
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องคก์ารท่ีไม่แสวงหาผลก าไรทางธุรกิจก็ตามยอมจะตอ้งด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดต้ั้ง
ไวใ้นการด าเนินการดงักล่าวตอ้งใชว้ิธีการ ประชาสมัพนัธ ์เขา้ไปด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพจึง
จะท าใหก้าร บริหารงานขององคก์ารราบร่ืนและเกิดประสิทธิผลเน่ืองจากการ ด าเนินงาน
ประชาสมัพนัธ ์เป็นการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะเป็นกระบวนการ กล่าวคือเป็นการท างานอยา่งมี
ขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกนัเก่ียวขอ้งกนัและมี ความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนัซ่ึงก็สอดคลองกบังานวจิยั
ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยกิจการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 มี
สาระส าคญัดงัน้ี 

1.มีขอบเขตก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
และยกเลิก พระราชบญัญติัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยหน่วยอาสาสมคัร ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  

2.ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี    
   3.ใหม้ีคณะกรรมการอ านวยการศูนยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนกลาง ประกอบดว้ย 
อธิบดี กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นประธานกรรมการ มีหนา้ท่ีก  าหนดนโยบายและแนว
ทางการบริหาร กิจการศูนยอ์ปพร. เสนอแนวทางและมาตรการเก่ียวกบัการด าเนินการ อปพร. และ
ก ากบั ดูแล และ สนบัสนุนการด าเนินงานของศูนยอ์ปพร.    

 4.ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการศูนยอ์ปพร. จงัหวดั ประกอบดว้ยผูว้่า
ราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นรองประธานกรรมการ 
มีผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดั ตามจ านวนท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัเห็นสมควร 
ร่วมเป็นกรรมการ หวัหนา้ส านกังานป้องกนั 15 และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีหนา้ท่ีก  าหนดยทุธศาสตร์และแนวทาง การด าเนินงานกิจการ อปพร. ใหก้ารสนบัสนุน
ส่งเสริมและก ากบัดูแลการด าเนินงานของศูนยอ์ปพร. ภายในเขตจงัหวดั และก าหนดหลกัเกณฑ์
วิธีการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบักิจการ อปพร. ท่ีไม่ขดัหรือแยง้ กบัท่ีศูนยอ์ปพร. กลางก าหนด   

5.ใหผู้อ้  านวยการทอ้งถ่ิน เป็นผูอ้  านวยการศูนยอ์ปพร. มีอ  านาจหนา้ท่ีสัง่การ ควบคุม และ
ก ากบั ดูแลเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยอ์ปพร. และอปพร. ในสงักดัตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนการด าเนิน
กิจการ อปพร. ภายในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ และสนบัสนุนศนูยอ์ปพร. ขา้งเคียงในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั   

6.ใหศู้นยอ์ปพร. เทศบาล อบต. เขตในกรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยาจดัตั้งฝ่ายต่างๆ 
ดงัน้ี  

6.1) ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                                                                                                                   
6.2) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย                                                                                                                                           
6.3) ฝ่ายสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั                                                                                                                               
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6.4) ฝ่ายปฏิบติัการกูชี้พ กูภ้ยั                                                                                                                                   
6.5) ฝ่ายอ่ืนๆตามความจ าเป็น                                                                                                                                                                           
7.ใหผู้อ้  านวยการศูนย ์อปพร. เทศบาล ผูอ้  านวยการศนูย ์อปพร. องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ผูอ้  านวยการศนูยอ์ปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผูอ้  านวยการศูนยอ์ปพร. เมืองพทัยา เป็นผูรั้บ
สมคัร และคดัเลือกบุคคลเขา้เป็น อปพร. ในสงักดัของตน 

8.คุณสมบติัของ อปพร. และลกัษณะตอ้งหา้ม                                                                                                                                                                   
8.1) มีสญัชาติไทย                                                                                                                                                  
8.2) มีอายไุม่ต  ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์                                                                                                                                                                      
8.3) มีภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นเขตศูนยอ์ปพร. นั้น                                                                                                    
8.4) เล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข                                              
8.5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวกิลจริต                                                     
8.6) ไม่เป็นผูเ้ส่ือมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภยัต่อสงัคมผูส้มคัรท่ี 
ไดรั้บ 

คดัเลือกว่าเป็นผูม้คุีณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก  าหนด ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม
หลกัสูตร การฝึกอบรมอปพร. จึงจะไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น อปพร.     
9.อปพร. มีหนา้ท่ีปฏิบติัการตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาและเจา้พนกังานในการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั มีสิทธิในการแต่งเคร่ืองแบบ อปพร. ใชว้ิทยส่ืุอสารของทางราชการในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามท่ี ไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดรั้บการคุม้ครองตามระเบียบและกฎหมายในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกนัและ บรรเทาสาธารณภยั   นยันา พลหาญ (2553) 

3.แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบักำรปฏบิัตงิำน 
จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพ การ

ปฏิบติังาน ดว้ยเหตุน้ีเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปจึงตอ้งถือว่าส าคญัท่ีจะตอ้งหาทางส่งเสริม และ
พฒันาใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในภาคปฏิบติัราชการใหม้ากท่ีสุด เท่าท่ี
จะมากได ้ 

3.1 ควำมหมำยของกำรปฏิบัตงิำน  
ส าหรับความหมายท่ีกล่าวถึงเพื่อท า ใหก้ารวจิยัการพฒันาการปฏิบติังาน มีความสมบูรณ์ 

ยิง่ข้ึนผูศึ้กษาเห็นว่าค  า นิยามของค าว่า การปฏิบติังาน มีความจ าเป็นและไดรั้บความสนใจอยา่ง 
กวา้งขวางน ามาปรับใชก้  าหนดทิศทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
บริหารงานทัว่ไปซ่ึงผูศึ้กษาพบว่ามีผูใ้หค้วามหมายของค าว่า “การปฏิบติังาน” ไดม้ีนกัวิชาการ
หลายท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
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กิติพนัธ ์รุจิรกุล (2562) กล่าวว่า การปฏิบติังานในองคก์ารหรือหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะ
มีการแบ่งระดบัการปฏิบติังานแลว้ยงัตอ้งมีการแบ่งสนัปันส่วนงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัออกเป็น
หน่วยงานยอ่ยๆ ซ่ึงมีหวัหนา้หน่วยหรือผูน้  าหน่วยเป็นผูรั้บผดิชอบงานตามลกัษณะหนา้ท่ีของตนท่ี 
แตกต่างกนัในการปฏิบติังานท่ีต่างชนิด ต่างหนา้ท่ี ก็เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร หรือ
หน่วยงานจะท าซ่ึงใหผู้น้  า มีความสนใจ มีทกัษะ มคีวามรู้มีทศันะและมีบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคน
แตกต่างกนัไป  

นพพงษ ์บุญจิตราดุลย ์(2558) กล่าวว่า การปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ 
ศาสตร์ คือ การศกึษาหาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะ เทคนิควิธีท างานต่างๆ ศิลป์ คือ 
การท่ีจะน าเอาความรู้ หลกัการและทฤษฎีมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัคน สถานการณ์ และส่ิง
แวดลอมตลอดจนขอบเขตจ ากดัของทรัพยากรใหเ้ป็นไปตามบทบาทหนา้ท่ี รับผดิชอบของ
ต าแหน่งงานต่างๆ ท่ีก  าหนดข้ึนในหน่วยงาน  

ดงันั้นสรุปไดว่า การปฏิบติังานหมายถึง ภารกิจหนา้ท่ีท่ีถูกก  าหนดข้ึนมาควบคู่กบัต าแหน่ง
ทางสงัคมในสถาบนั ซ่ึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งใดก็ตามตอ้งปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
ตามภารกิจหนา้ท่ีตามท่ีไดก้  าหนดไวเ้ฉพาะต าแหน่งนั้นๆ และบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งนั้นๆ ตอ้งน าความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์หรือมโนทศัน์ของตนเองท่ี มีอยูม่า 
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์และส่ิงแวดลอมอยา่งมีศาสตร์ และศิลป์ 
ในบทบาทหนา้ท่ีดงักล่าว 

3.2 ควำมส ำคญัต่อกำรปฏบิัตงิำน  

             ไพศาล ไกรสิทธ์ิ (2559) การท างานเป็นกิจกรรมท่ีจ  าเป็น และเป็นกิจกรรมเฉพาะมนุษย ์
มนุษยเ์ท่านั้นท่ีตอ้งท างาน และมนุษยเ์ท่านั้นท่ีท างานได ้ท่ีกล่าวเชนน้ี ก็โดยเหตุผลท่ีว่า การท างาน
ของมนุษยแ์ตกต่างจากการกระท าตามสญัชาตญาณของสตัว ์ กล่าวคือ การท างานของมนุษยน์ั้น จะ
มีผลของการกระท าเกิดข้ึนในสมองก่อนท่ีลงมือท าจริงๆ เป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมาย ท าตามทกัษะ 
และความรู้สึก มกีารตดัสินใจก่อนว่าจะท าอะไร ตลอดจน มีความตระหนกัถึงผลท่ีจะกระทบต่อคน
อ่ืน  

ความส าคญัของการท างาน อยูท่ี่ช่วยใหม้นุษยส์ามารถสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. สนองความตอ้งการทางวตัถุ การท างานเป็นการเปล่ียนวตัถุดิบท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ให้
เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้อนัไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยา
รักษาโรค และส่ิงอ  านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

2. สนองความตอ้งการการนบัถือตนเอง การท างานเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหม้นุษยน์บัถือ
ตนเอง สมรรถภาพในการท างาน ท าใหบุ้คคลรู้สึกว่าตนเองสามารถเอาชนะไดท้ั้งตนเองและสภาวะ
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แวดลอ้ม ในทุกสงัคม คนมีงานท าไดรั้บการยอมรับว่าเป็นพลเมืองเต็มขั้น ส่วนผูท่ี้ไม่มีงานท า 
หรือไม่สามารถท างานได ้จะกลายเป็นพลเมืองชั้นสอง ลดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าลง และยงัพบ
ต่อไปว่า  การนบัถือตนเอง จะแตกต่างไปตามลกัษณะอาชีพ และล าดบัชั้นของต าแหน่งท่ีบุคคลนั้น
ครองอยู ่

3. สนองความตอ้งการการมกิีจกรรม มนุษยทุ์กคนตอ้งการท ากิจกรรมเพื่อหลีกเล่ียงความ
เบ่ือหน่าย การท างานท าใหจิ้ตใจจดจ่ออยูก่บังาน ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นการช่วยลดความวิตกกงัวล  อนั
เน่ืองมาจากมีเวลาว่างมาก 

4. สนองความตอ้งการริเร่ิมสร้างสรรค ์การริเร่ิมสร้างสรรคใ์นท่ีน้ี มิไดห้มายถึง เฉพาะการ
ริเร่ิมสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์หรือศิลปะเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงส่ิงแปลกๆใหม่ๆท่ีมนุษยคิ์ด
สร้างข้ึนมา ซ่ึงส่ิงใหม่ๆเหล่าน้ี เกิดข้ึนไดก้็เพราะการท างานของมนุษย ์ท่ีช่วยใหส้ามารถสนอง
ความตอ้งการของมนุษยไ์ดส้มบูรณ์มากข้ึน 

จาการศกึษายงัพบต่อไปว่า การท างานยงัช่วยสร้างกฎเกณฑใ์หแ้ก่ชีวิต สร้างรูปแบบของ
ชีวิต ช่วยก าหนดจงัหวะและแนวทางในการใชชี้วติในแต่ละวนั แต่ละสปัดาห์ แต่ละเดือน และแต่
ละปี ถา้บุคคลไม่มีรูปแบบการท างานท่ีเหมาะสม จะเกิดความสบัสนในการใชเ้วลา การท างานจึงท า
ใหโ้ลกมีระเบียบ การท างานยงัช่วยใหค้นมีศีลธรรมสูงข้ึน และท่ีส าคญัถา้ปราศจากการท างาน 
ความเจริญต่างๆจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย  จึงไม่ผดินกัท่ีจะสรุปว่า การท างานคือชีวิต การเปล่ียนรูปแบบ
การท างานคือการเปล่ียนรูปแบบของชีวิต ชีวิตท่ีดี คือชีวิตท่ีใชค้วามรู้ สติปัญญา และทกัษะ เพื่อ
ตอบสนองในโลกของการท างาน   

 

แนวคิดและทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์หรือ Maslow’s need hierarchy  

ภูมิวิทย ์เวชกามา (2556 หนา้ 16) กล่าวว่าความตอ้งการของมนุษยมี์ขั้นตอน ถา้ความ
ตอ้งการ อนัหน่ึงไดรั้บการตอบสนองจะเป็นท่ีพึงพอใจแลว้ ความตอ้งการถดัไปท่ีสูงกว่าก็จะ
เกิดข้ึน  

ความตอ้งการน้ีแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานขั้น แรก
ของมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ นา้ ด่ืม ท่ีอยูอ่าศยั  

เคร่ืองนุ่มห่ม การพกัผอ่น เป็นตน้  

2. ความตอ้งการความมัน่คง (Security needs) เมื่อความตอ้งการทางดา้นร่างกายได ้ 

รับการตอบสนองเป็นท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยักจ็ะเกิดข้ึนมา  



29 
 

ความตอ้งการความปลอดภยัมีอยู ่2 แบบ คือความตอ้งการความปลอดภยัทางดา้นร่างกาย  

และความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ  

3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social needs) เมื่อความตอ้งการดา้นร่างกาย และความ 
ตอ้งการความปลอดภยั ไดรั้บการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ความตอ้งการทางสงัคมจะเร่ิมเป็น
ส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล ความตอ้งการดงักล่าว เป็นความตอ้งการในดา้นความรัก 
ความเป็นเจา้ของความรักใคร ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีจะเป็นผูใ้หค้วามรัก และไดรั้บความรักจากคน
อ่ืนดว้ย  

4. ความตอ้งการช่ือเสียง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการท่ีประกอบดว้ยความมัน่ใจ ใน
ตนเอง ในความรู้ความสามารถของตนในอนัท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืนยกยอ่งสรรเสริญหรือนบัถือ  

5. ความตอ้งการท่ีจะมคีวามส าเร็จตามความนึกคิดของตนเอง (Self actrali-zation needs) 
เป็นความตอ้งการในระดบัสูงสุด เป็นความตอ้งการความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามความหวงั 
ของเขา ไดม้ีผูก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจและปัจจยับ ารุงรักษา  

ส าหรับปัจจยับ ารุงรักษาท่ีเป็นตวัป้องกนัความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน มี 9 ประการ
ไดแ้ก่  

1.นโยบายและการบริหาร (Company policy, Administration) หมายถึง นโยบายเก่ียวกบั
การบริหารงาน การมอบหมายงาน การบงัคบับญัชา การมส่ีวนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และ
แนวทางการด าเนินงาน การพิจารณาความดีความชอบและความยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชา  

2. การนิเทศงาน (Technical supervision) หมายถึง เทคนิคการนิเทศงาน เช่น การแนะน า
งาน การช่วยเหลือและแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน การฝึกอบรมระหว่างประจ าการ  

              3.3 ปัจจยัที่มผีลต่อกำรปฏบิัตงิำน  

ในการปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน  

โดย Grofi (2218 หนา้ 26) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัมิติต่าง ๆ ของบรรยากาศองคก์ร คือ  

1. มิติทางดา้นขวญัและกา ลงัใจ เป็นความเขา้ใจเก่ียวกบัความตอ้งการทางสงัคมซ่ึงไดรั้บ
ตอบสนองตามความเขา้ใจ  

2. มิติทางดา้นการบงัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด ความเขา้ใจของฝ่ายบริหารในลกัษณะท่ีว่า การ
บงัคบับญัชากิจกรรมของผูบ้ริหารอยา่งใกลชิ้ด ประเมินเพือ่พฒันาการปฏิบติังาน สนบัสนุนในการ
ปฏิบติังาน  
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3. ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal relations) หมายถึง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ท่ี
มีต่อกนั ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน นกัศึกษาและบุคคลอ่ืน  

4. เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินค่าตอบแทนการทา งานท่ีมีรูปแบบท่ีแน่นอนในช่วง 
ระยะของการจ่ายแต่ละคร้ังละเป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานประจ า 

5. ความมัน่คงปลอดภยัในงาน (Job security) หมายถึง ความแน่นอน หรือหลกัประกนั 
ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ความรู้สึกปลอดภยัและเช่ือมัน่ในการปฏิบติังาน  

6. ชีวิตส่วนตวั (Personal life) หมายถึง ชีวิตความเป็นอยูส่่วนตวัเก่ียวกบัครอบครัว 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในครอบครัวและบุคคลอ่ืน  

7. สภาพการท างาน (Working conditions) หมายถึง สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศความ
สะดวก สบาย ความสะอาดของสถานท่ีทา งานการจดัการเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ
ปฏิบติังานท าใหก้ารปฏิบติังานมีความคล่องตวั ปฏิบติังานไดร้วดเร็วมีประสิทธิภาพและ
ผูป้ฏิบติังานมีความสุข  

8. ประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (Fringe benefits) หมายถึง ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ี
ไดรั้บเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนประจ า เช่น ค่าวิชาชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบา้น ค่า
ล่วงเวลา วนัหยดุชดเชย สิทธิการลา และสวสัดิการอ่ืน ๆ  

9. สถานภาพในการท างาน (Status) หมายถึง สถานะในการปฏิบติังานในวิชาชีพ สรุปได้
ว่าทฤษฏีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน มีปัจจยัหลกั 2 ประการ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยับ ารุงรักษาปัจจยัจูงใจจะเป็น ตวักระตุน้ใหเ้กิดความ
กระตือรือร้น และความพยายามในการท างาน ส่วนปัจจยับ ารุงรักษาจะเป็น ตวัป้องกนัไม่ใหบุ้คคล
ไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ในทางการบริหารจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให ้มีปัจจยัทั้งสองน้ีพร้อมๆ กนั 
และผูศ้ึกษาเห็นว่าปัจจยัทั้งสองดงักล่าว เป็นปัจจยัท่ีน่าจะมี ความเหมาะสมในการน ามาใชอ้ธิบาย
ในการปฏิบติังาน ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. มิติทางดา้นการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือความเขา้ใจของผูบ้งัคบับญัชาในลกัษณะ ท่ีว่า
ปฏิบติัต่อเขาอยา่งมีชีวิตจิตใจ  

4. มิติทางดา้นความห่างเหินของความรู้สึกทางดา้นจิตใจ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรม 
ของผูบ้งัคบับญัชาในลกัษณะของความเป็นทางการ และไม่ค  านึงถึงตวับุคคล  

มิติบรรยากาศองคก์ร โดย Likert (2018 หนา้ 29-35) ไดเ้สนอมิติบรรยากาศองคก์รไว ้8 มิติ คือ  

1. กระบวนการภาวะผูน้  า 

2. ลกัษณะของปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจ  
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3. ลกัษณะของกระบวนการติดต่อส่ือสาร  

4. ลกัษณะของกระบวนการเสวนาต่อกนั  

5. ลกัษณะการวางเป้าหมายหรือการออกค าสัง่  

6. ลกัษณะของกระบวนการตดัสินใจ  

7. ลกัษณะของกระบวนการควบคุม  

8. การฝึกอบรม  

ส่วนแนวคิดของ Stringer (1999 อา้งถึงใน ภูมิวิทย ์เวชกามา, 2558, หนา้ 45-65) ไดแ้ยก 
มิติขององคก์รไวด้งัน้ี 

1. โครงสร้าง  

2. ความทา้ทาย และความรับผดิชอบ ซ่ึงจะวดัเก่ียวกบัความเขา้ใจหรือการรับรู้ทางความทา้
ทายของงานและความรู้สึกท่ีเก่ียวกบัความส าเร็จของงาน  

3. ความอบอุ่นและการสนบัสนุน ท่ีมีอยูใ่นองคก์รจะช่วยลดความกงัวลในส่วนท่ีเก่ียวกบั
งานได ้ 

4. การใหร้างวลัและการลงโทษการเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย  
5. ความขดัแยง้  
6. มาตรฐานผลการปฏิบติังานและความหมาย  
7. ความเส่ียงและการรับความเส่ียง  
ตวับ่งช้ีคือความสลบัซบัซอ้นขององคก์ร ความมัน่คงของงาน หน่วยงาน ความไม่แน่นอน

ของ สภาพแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มภายในตวับ่งช้ีคือแนวโนม้ของความส าเร็จ ความเอาใจใส่ต่อ
พนกังาน ของผูบ้ริหาร แนวทางใหร้างวลัและการลงโทษ ความมัน่คงของหน่วยงาน ความเส่ียงใน  
การปฏิบติังาน ความเปิดเผยหรือความปกปิดของระบบส่ือสารภายในท่ีท างาน  
ลกัษณะของบุคลากรพิจาณาจากความผกูพนัต่อองคก์รและการปฏิบติัโดยตวับ่งช้ีของ ความผกูพนั
ต่อองคก์รพิจารณาจากความสนใจในการผกูมดัใจ ตวับ่งช้ีของการปฏิบติังาน คือการจูง ใจ 
เป้าหมาย ความตอ้งการ ความสามารถในการท างาน ความชดัเจนของบทบาทพนกังาน นโยบายการ
บริหาร พิจารณาจากตวับงช้ีคือการวางเป้าหมายท่ีแน่นอน การจดัหาและ การใชท้รัพยากร การ
สร้างสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน กระบวนการติดต่อส่ือสารภาวะผูน้  าและการตดัสินใจ การ
ปรับตวัขององคก์รและการริเร่ิมส่ิงใหม่ ลกัษณะโครงสร้างองคก์าร มีตวัช้ีวดั 2 ประการ คือ
โครงสร้างขององคก์รพิจารณาไดจ้ากการกระจายอ านาจการแบ่งงานตามความช านาญพิเศษความ
เป็นทางการขนาดองคก์ร ขนาดของหน่วยงาน และเทคโนโลยขีององคก์รซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการ
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ปฏิบติังาน วสัดุอุปกรณ์ ความรู้ ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากส่ิงแวดลอ้ม 2 ดา้น คือ 
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก จากแนวคิดทฤษฏีในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานท่ีไดเ้สนอมา สรุปได้
ว่า ปัจจยัท่ี มีผลต่อการปฏิบติังานไว ้3 ลกัษณะ คือ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  
1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  
1.2 ความมีมนุษยส์มัพนัธ ์ 
1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  
1.4 การไดรั้บการฝึกอบรม  
2. ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
2.1 โครงสร้างและการบริหารขององคก์ร  
2.2 รายได ้ค่าตอบแทน วสัดุอุปกรณ์สนบัสนุน  
2.3 สภาพแวดลอ้มขององคก์ร  
2.4 ระเบียบปฏิบติังานขององคก์ร  
2.5 สภาพกายภาพของพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  
3. ปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรมและจิตวิทยา ประกอบดว้ย  
3.1 ความภูมิใจในหน่วยงาน  
3.2 ความมัน่คง ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  
3.3 สภาพการยอมรับจากหน่วยงานและผูบ้งัคบับญัชา  
3.4 ความตอ้งการความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน  
3.5 ภาษา ความเช่ือ วฒันธรรม ความศรัทธา ความผกูพนัในกลุ่มของคน 
งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
บุญเลิศ รักเพชร (2553) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการสาธารณะ

ของเทศบาล ต าบลหว้ยแถลง อ  าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา พบว่าระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบ้ริการทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางเน่ืองจากเทศบาลมีงบประมาณในการ
ด าเนินงานนอ้ยโดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานการด าเนินงานไม่ทัว่ถึงจึงท าใหป้ระชาชนมีความพึง
พอใจระดบัปานกลางดงันั้นควรปรับปรุงเปล่ียนแปลงสาธารณะใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์และ
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการของประชาชน 

ธีระวฒัน์ วิสุทธ์ิคุณากร (2556) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตพ้ืนท่ีเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่ามีระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก เมื่อพิจารณาดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูลอยูใ่นดบัปานกลาง ดา้น



33 
 

ความรับผดิชอบ ดา้นสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดีมาก อนัเน่ืองมาจากระบบระเบียบท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดป้รับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพการท างาน 

อทิรัตน์ ขนันอ้ย (2557) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกระเบ้ือง อ  าเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ พบว่ามีระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนในการบริการ 3 งาน คือ งานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพชีวติและสาธารณะสุข
และดา้นบริการ ปัจจยัท่ีท าใหป้ระชาชนทัว่ไปมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การแกไ้ข
ปัญหาท่ียงัไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน ดา้นการบริการสาธารณะ เช่น การบ ารุงรักษาการ
เก็บและท าลายขยะมูลฝอยและดา้นสาธารณะสุข เป็นตน้ 

สุทธิรักษ ์ อินทร์ศิริพงษ ์(2556) ความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบติังานในสงักดั
ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีบุรีรัมย ์พบว่ามีระดบัความพึงพอใจของบุคลากรมคีวามพึงพอใจแตกต่าง
กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นนโยบายการบริหารงานและพฒันาบุคลากร ดา้นการปกครองและการ
บงัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มในหน่วยงานและดา้นขวญัก าลงัใจ ควรใช่บุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน
หน่วยงานท่ีเหมาะสมและยติุธรรม การฝึกอบรมควรพฒันาใหเ้หมาะสมและน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานจริง 

ช่อพฤกษ ์ ผวิกู่ (2553) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเทศบาล ต าบล
ชุมพลบุรีอ  าเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ ความคิดเห็นของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลางโดย
ประชาชนตอ้งการใหบุ้คลากรมีความสามคัคีและมีการปรับปรุงตนใหม้ีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี
ของตนควรปรับปรุงรักษาความปลดภยัรวมถึงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยัใหม้ีความ
พร้อมและทนัท่วงที 

อมรศกัด์ิ ศรีวิกรานตโ์ยธิน (2553) ไดศ้กึษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ
ของเทศบาลต าบลกงัแอบ อ  าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ พบว่ามีระดบัความพึงพอใจของบุคลากร
มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลางแสดงใหเ้ห็นว่าประชนยงัมีความพึงพอใจต่อ
การท างานของเทศบาลบา้งบางส่วน ในปัจจุบนัเทศบาลกงัแอบไดเ้จริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ค่อนขา้งมากในการเพ่ิมจ านวนประชากรท าใหบ้างพ้ืนท่ี ท่ีระบบสาธารณูปโภคยงัเขา้ไม่ถึง แต่
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบริการจะตอ้งจดัการด าเนินการอยูส่ม  ่าเสมอไม่หยดุชะงกัลงดว้ย
ประการใดๆเพื่อใหบ้ริการมีประสิทธิภาพ 

เทิดเกียรต์ิ พฒันนิติศกัด์ิ (2554) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลตาพระยา อ  าเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ พบว่าโดยภาพรวมของทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัดีมากในดา้นคุณสมบติัของผูบ้ริหาร และการมีขั้นตอนในการบริหารท่ีชดัเจนท าใหเ้กิดความ
รวดเร็วในการบริการและมีการส่งเสริมพฒันาบุคคลากรใหเ้ขา้รับอบรม สมัมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานท าใหก้ารบริการกบัประชาชนดว้ยความเต็มใจในการบริการสาธารณะ
ของเทศบาล 
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นรินทร์ กะฐินสี (2553) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราชการ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครูควรมีการเพ่ิมสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหพ้นกังานราชการ
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากข้ึน 

เยาวลกัษณ์ วรรณโกษิตย ์ (2556) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของบุคคลกรในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย ์ อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
พบว่าขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบับุคลากรในดา้นการเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนเท่าไหร่นกั และดา้นการอบรมความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานและผูบ้ริหารไม่ค่อยใหค้วามส าคญัมากนกัในการแสดงผลงานของ
ตน จึงท าใหบุ้คลากรไม่ไดรั้บความส่งเสริมในดา้นโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีจึงอยูใ่นระดบัปาน
กลาง 

อรรพล พระภูจ านง (2554) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคม อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์จากการศึกษาวจิยัพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคม อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นท่ีมค่ีาเฉล่ียสูงมาก คือ ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ความ
กระตือรือร้นของเจา้หนา้ท่ี เต็มใจในการใหบ้ริการ การแต่งกายท่ีมีความเหมาะสม การใชว้าจาท่ี
สุภาพของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานต่อผูรั้บบริการ การแสดงท่าทีท่ีเป็นมิตร ถึงแมจ้  านวนบุคลากรไม่
เพียงพอ แต่เจา้หนา้ท่ีไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถเหมาะสมกบังาน  
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บทที3่ 

ระเบียบวธีิกำรศึกษำ 
            การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ( Qualitative Research 
Methodology ) ซ่ึงเป็นการศกึษาการวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์  
วิจยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนวิธีด  าเนินการวจิยัตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  
กรอบแนวคดิ 
          เพื่อใหก้ารผลการศึกษามีความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา
และไดก้  าหนดสมมุติฐานการศึกษาทั้งหมด 3 สมมุติฐาน ไดแ้ก่ 
            สมมุตฐิำนที1่ ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
            สมมุตฐิำนที2่  ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธข์องอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
            สมมุตฐิำน 3 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  

1. ประชากร คือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 11,894 คน  

2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกในชุมชน จ  านวน 385 คน 
ขอบเขตกำรวจิยั 
             การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา โดยก าหนดขอบเขตไว ้ดงัน้ี  

1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ กลุ่มชุมชนท่ีด าเนินงานอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีชุมชนต าบลสวายจีก 
อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.1ประชากร คือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
จ  านวน 11,894 คน  
2.2กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกในชุมชน 
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เคร่ืองมือกำรวจิยั 
            เป็นแบบสอบถามใชส้อบถาม สมาชิกในชุมชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ใชส้อบถามสมาชิกกลุ่ม มี 2 ลกัษณะ คือ ค  าถามแบบก าหนดใหต้อบหรือแบบปลาย
ปิด และค าถามแบบเปิดโอกาสใหผู้ต้อบร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบบปลายเปิด 
             ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิก คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 
             ตอนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึ่งพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale ) ของ ลิเคิร์ท ( Likert 
) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั คือ  
             มากท่ีสุด             ใหค้ะแนน       5          คะแนน 
             มาก                    ใหค้ะแนน       4        คะแนน 
             ปานกลาง            ใหค้ะแนน       3        คะแนน 
             นอ้ย                    ใหค้ะแนน       2        คะแนน 
             นอ้ยท่ีสุด             ใหค้ะแนน       1          คะแนน 

เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึ่งพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังาน
ของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศกึษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์
ประกอบดว้ย 
             ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นการฝึกอบรบ 
              ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์
              ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
              ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองขอ้เสนอแนะใน
การปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์

         การสร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลการวิจยั มีขั้นตอนการด าเนินการ
ดงัน้ี 

         ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา งานวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาสร้างเป็นนิยามตวัแปร 

         ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีความส าเร็จในการความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ซ่ึงครอบคลุมนิยามตวัแปรท่ีก  าหนด โดยปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญในการท าวิจยั 
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          ขั้นตอนท่ี 3 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นความ
ตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity ) และผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน า (Lawrence Neuman. 2006:299) 

          ขั้นตอนท่ี 4 ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้( Try Out ) ชาวบา้นชุมชนต าบล
สวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือมัน่ ( Reliability ) ตามวิธีการค
รอนบาค  

( Cronbach. 1974 :161) โดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpho Coefficient ) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.704-.908  

          ขั้นตอนท่ี 5 ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ มีดงัน้ี  

1.การทดสอบ 30 ชุดแรกของแบบสอบถาม เพ่ือหาความน่าเช่ือมัน่ (Reliability) โดยดูจาก
ค่า Cronbach s alpho จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.6 ( Cohen. 1983:251 )  ในการศึกษาคร้ังน้ีค่า Cronbach’s 
alpho เท่ากบั .704-.908  และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ( Validity )ผลจะดูท่ีค่า Facetor 
loding ของแต่ละตวัแปรจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.4 ข้ึนไป ( Gustavo Carlo and Branddy Randall 
2002:35) การศึกษาคร้ังน้ี  Facetor loding  เท่ากบั .422-.883      

2.การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลดา้นสงัคมของประชาชน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาโดยใชส้ถิติพรรณนา ( Desccriptive Statistics ) ไดแ้ก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Beviation)  

 3.ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ และขอ้มูลจากสมุดบนัทึกไวโ้ดยใชก้ารสงัเกต 
และวิเคราะห์ เบ้ืองตน้มาประกอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยต่อไปเพ่ือตอบวตัถุประสงคแ์บบ
อุปนยั โดยผูศ้ึกษาจะกระท าไปพร้อมกบักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลาการศกึษา  
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ตำรำงที่3.1 ผลของกำรวดัควำมเทีย่งตรง และควำมน่ำเช่ือถือของเคร่ืองมือ  

 

โครงสร้ำงตวัแปร 

ค่ำน ำ้หนกั
ปัจจยั 

สัมประสิทธ์แอลฟำ
ของครอนบำค 

ปัจจยัด้ำนกำรฝึกอบรม 

1.ท่านรับทราบว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
หรือสาธิตการอ านวยความสะดวกดา้นจราจร 

2.ท่านรับทราบว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดก้ารเขา้รับการ
ฝึกอบรม หรือสาธิตดา้นการกูภ้ยัและช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัทางรถยนต ์

3.ท่านรับทราบว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม
หรือสาธิตดา้นการป้องกนัภยั และการระงบัภยัต่างๆท่ี
เกิดข้ึน เช่น ดา้นอคัคีภยั 

4.ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติังานอปพร.
ดา้นการดูแลความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของประชาชน
ในชุมชน 

5.ท่านรับทราบว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดฝึ้กอบรมหรือสาธิต
ในการซกัซอ้มแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

6.ท่านรับทราบว่ากลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการฝึกซอ้มการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานใน
ชุมชน 

 

 

.798 

 

.848 

 

.781 

 

 

.546 

 

.735 

 

.813 

 

 

.844 
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ปัจจยัด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์ 
1.ท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือชุมชนของเจา้หนา้ท่ีอป
พร. 
2.ท่านไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยัภายใน
ครัวเรือนจากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร. 
3.ท่านไดรั้บทราบความรู้เก่ียวกบัการขบัข่ีจราจรอยา่งปลอดภยั
จากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร. 
4.ท่านไดรั้บทราบว่ากลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มกีารประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชนในพ้ืนท่ีไดท้ราบเก่ียวกบัภยัต่างๆ 
5.ท่านไดพ้บเห็นการปฏิบติังานของกลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.เก่ียวกบั
การใหข้อ้มูลการขบัข่ีปลอดภยั 
6.ท่านพบเห็นเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดแ้จกแผน่พบัรณรงคก์ารป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด 
7.ท่านพบเห็นเจา้หนา้ท่ีอปพร.ใหค้วามรู้ดา้นการจราจรแก่กลุ่ม
เยาวชน 

 
.839 

 
.758 

 
.832 

 
.818 

 
.727 

 
.549 

 
.614 

 
.852 

ปัจจยัด้ำนกำรปฏิบตังิำน 
1.กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการส ารวจตรวจตราสอดส่องสถานท่ี
หรือจุดท่ีเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยั การเกิดอุบติัเหตุทางถนน 
สารเคมี และวตัถุอตัรายอยูเ่สมอ 
2.กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการจดัท าขอ้มูลเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง 
3.กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดป้ระสานงานปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดเหตุกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น โรงพยาบาล 
สถานีต ารวจ เป็นตน้ 
5.ท่านไดพ้บเห็นการปฏิบติังานของกลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.เก่ียวกบั
การใหข้อ้มูลการขบัข่ีปลอดภยั 
6.ท่านพบเห็นเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดแ้จกแผน่พบัรณรงคก์ารป้องกนั 
และห่างไกลยาเสพติด 

 
.422 

 
 

.451 
 
 

.780 
 

.743 
 
  

.690 
 

.726 
 

 
.704 
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ตำรำงที่3.1 ผลของกำรวดัควำมเทีย่งตรง และควำมน่ำเช่ือถือของเคร่ืองมือ (ต่อ) 

ตำรำงที่ 3.1 ผลของกำรวดัควำมเทีย่งตรง และควำมน่ำเช่ือถือของเคร่ืองมือ ( ต่อ ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ด้ำนควำมพงึพอใจ 
1.ท่านมีส่วนร่วมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบักลุ่ม
เจา้หนา้ท่ีอปพร.อยูเ่สมอ 
2.ท่านมีความเช่ือมัน่ว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ท างานมีประสิทธิภาพ 
3.ท่านไดช่ื้นชมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอปพร.ท่ีไดป้ฏิบติังาน
อยา่งเขม้แข็ง 
4.ท่านมีความมัน่ใจในชีวิตและทรัพยสิ์นในการอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี 
ต  าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
5.ท่านขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์หรือยวดยานพาหนะอยา่งมัน่ใจว่าจะ
ไดรั้บความปลอดภยัเพราะเจา้หนา้ท่ีอปพร.ปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เขม้แข็ง 
6.ท่านไดก้ล่าวชมเชยเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีเยีย่มของกลุ่ม
เจา้หนา้ท่ีอปพร.กบัสมาชิกในชุมชนท่านหรือไม ่
7.ท่านเคยไดย้นิสมาชิกในชุมชนกล่าวช่ืนชมในการปฏิบติัท่ีมี
ประสิทธิภาพของกลุ่มอปพร. ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์

 

.789 
 

.883 
         .801 
    

        .560 

        .860 

 

.778 

 

         .687 

 

 

.908 
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บทที่ 4 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา ต าบลสวายจีก 
อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งค านวณ 
385 ฉบบั ผูว้ิจยัน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป น าเสนอการ
วิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอการผลวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐำน 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ และผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 

ตำรำงที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามชาวบา้นบา้นสวายจีก 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

 

ชาย 

หญิง 

385 

 

202 

185 

100 

 

52.5 

47.5 
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ตำรำงที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามชาวบา้นบา้นสวายจีก (ต่อ) 

อาย ุ
 

นอ้ยกว่า 20ปี 
                 20-25 ปี 
                 26-30 ปี 
                 31-35 ปี 
                 36-40 ปี 
                 มากกว่า 41 ปี 

 

385 
 

63 
40 
29 
48 
89 

116 
 
 

100 
 

16.4 
10.4 
7.5 
12.5 
23.1 
30.1 

สถานะ 
 

                โสด 
                 สมรส 
                 อยา่ร้าง 
                 อ่ืนๆ เช่น แยกกนัอยู ่ 

 

385 
 

155 
211 
16 
3 

100 
 

40.3 
54.8 
4.2 
.8 
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ตำรำงที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามชาวบา้นบา้นสวายจีก (ต่อ) 

ระดบัการศึกษา 
 

ประถมศึกษา 
         มธัยมศึกษาตอนตน้ 

             มธัยมศึกษาตอนปลาย 
     อนุปริญญา/ปวส. 

               ปริญญาตรี 
               ปริญญาโท 
               ปริญญาเอก          
               อ่ืนๆ เช่น ป.4 

 
 

385 
 

144 
70 
62 
33 
47 
10 
9 
10 

100 
 

37.4 
                       18.2 

16.1 
8.6 
12.2 
2.6 
2.3 
2.6 

อาชีพ 
 
              เกษตรกร 
              รับจา้งทัว่ไป 

พนกังานเอกชน 
              รับราชการ 

       พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   นกัเรียน/นกัศกึษา 

              อ่ืนๆ เช่น คา้ขาย 
 
 

385 
 

107 
131 
21 
31 
9 
62 
24 

100 
 

27.8 
34 
5.5 
8.1 
2.3 
16.1 
6.2 
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ตำรำงที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามชาวบา้นบา้นสวายจีก (ต่อ) 

รายได ้
 

นอ้ยกว่า 5,000 บาท 
         5001-10,000 บาท 

10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 

         25,001ข้ึนไป  
 
 

385 
 

134 
136 
55 
35 
10 
14 

100 
 

34.8 
35.3 
14.3 
9.1 
2.6 
3.6 

 

             จากตารางท่ี 4.1 ต าบลสวายจีกมีสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรส่วนใหญ่จากการ
แจกแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 385 ราย พบว่าสมาชิกผูใ้ชข้อ้มูลร้อยละ 52.5 เป็นเพศชาย เป็น
เพศหญิงร้อยละ  47.5 สมาชิกอายนุอ้ยกว่า 20 ปี ร้อยละ 47.5 อาย ุ20-25 ปี ร้อยละ 10.4  อาย ุ26-30 
ปี ร้อยละ 7.5 อาย ุ31-35 ปี ร้อยละ 12.5 อาย ุ36-40 ปี ร้อยละ 23.1 อาย4ุ1 ปี ร้อยละ 30.1 สถานะ
โสด ร้อยละ 40.3 สมรส 54.8 หยา่ร้าง 4.2 อ่ืนๆ 8 ระดบัการศึกษาจบประถมศึกษา ร้อยละ 37.4 จบ
การศึกษามธัยมตอนตน้ 18.2 จบการศกึษามธัยมตอนปลาย 16.1  จบการศกึษาอนุปริญญาร้อยละ 
8.6  จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 12.2 จบการศกึษาระดบัปริญญาโท  ร้อยละ 2.6 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก  ร้อยละ 2.3 สมาชิกร้อยละ 27.8 เป็นเกษตรกร ร้อยละ 34 รับจา้งทัว่ไป 
ร้อยละ 5.5 เป็นพนกังานเอกชน ร้อยละ 8.1 เป็นรับราชการ ร้อยละ 2.3 เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 16.1 เป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และ ร้อยละ 6.2 เป็นอ่ืน ๆ และมีรายไดใ้นครอบครัวนอ้ยกว่า 
5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีรายไดใ้นครอบครัวระหว่าง 5001-10,000 บาท/เดือน คิด
เป็นร้อยละ 35.3 มีรายไดใ้นครอบครัวระหว่าง  10,001-15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.3 มี
รายไดร้ะหว่างครอบครัว 15,001-20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 9.1 มีรายไดร้ะหว่างครอบครัว  
20,001-25,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 2.6 มีรายไดร้ะหว่างครอบครัว 25,001 ข้ึนไป บาท/เดือน  
คิดเป็นร้อยละ 3.6  

 
 
 



45 
 

ตอนที่ 2 ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมท่ีส่งต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

1.ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกผูต้อบแบบสอบถามในต าบลสวายจีก 
ผลกำรทดสอบสมมุตฐิำน 
             ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าสหสมัพนัธข์องตวัแปรในการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย
ดา้นการฝึกอบรม (TR) การประชาสมัพนัธ ์(PR) การปฏิบติังาน(OP) และความพึงพอใจของ
สมาชิกในชุมชนต าบลสวายจีก(SA) นั้นตวัแปรทั้งหมดในการศึกษามีความสมัพนัธก์นัในระดบัท่ี
อยูใ่นเกณฑข์อ้ก  าหนดหรือต ่ากว่า 0.8 (Satisfaction,2020) ไม่ท าใหเ้กิดปัญหา (muliticollinearity)  
             ตำรำงที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกใน
ชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอ
เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
ตวัแปร TR PR PF SA 

Mean 3.9026 3.7670 3.7788 3.7959 

S.D. .85423 .77611 .74955 .68373 

TR 1    

PR .430** 1   

PF .348** .512** 1  

SA .403** .507** .558** 1 

*p>0.01 Bata coefficients with standard errors in parenthesis. 
ซ่ึงสญัลกัษณ์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
TR    = Training การฝึกอบรม 
PR = Publicize การประชาสมัพนัธ ์
PF = Perform การปฏิบติังาน 
SA        =            Satisfaction ความพึงพอใจ 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผลการวิเคราะห์สหสมัพนัธเ์ชิงบวกของตวัแปรตน้และตวัแปรตามต่อการ
อบรมท่ีมีต่อความพึงพอใจของคนในสมาชิกในชุมชนต าบลสวายจีก (r= .430,p>0.01) และดา้นการ
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ประชาสมัพนัธม์ีค่าสหสมัพนัธเ์ชิงบวกของความต่อพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต าบลสวายจีก 
(r= .512,p>0.01) ละการปฏิบติังานค่าสหสมัพนัธเ์ชิงบวกของความต่อพึงพอใจของในสมาชิกของ 
คนชุมชนต าบลสวายจีก (r= .558,p>0.01) 
 ตำรำงที่ 4.3 ผลกำรวเิครำะห์กำรทดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ความพึงพอใจ
ของสมาชิกใน

ชุมชน 

ความพึงพอใจ
ของสมาชิกใน

ชุมชน 

ความพึงพอใจ
ของสมาชิกใน

ชุมชน 

ความพึงพอใจ
ของสมาชิกใน

ชุมชน 

TR .323*** 

(.037) 

  .135*** 

(.036) 

PR  .446*** 

(.039) 

 .213*** 

(.043) 

PF   .509*** 

(.039) 

.342*** 

(.043) 

Adjust R .160 .255 .309 .395 

Maximum VIF 1.901 1.862 1.914 2.017 

*p>0.01 Bata coefficients with standard errors in parenthesis. 

กำรทดสอบสมมุตฐิำน 
สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อ

การปฏิบติังานของอาสาสมคัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษาชุมชนกรณีศึกษา ต าบลสวายจีก 
อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
จากตารางท่ี4.2 พบว่า ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน
ต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (H1 :b1:0.323,p<0.01)ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ              วิจิตร อาวะกุล (2556 : 15) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพ่ิม
ความรู้ความ ช านาญ และความสามารถของบุคคลหรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า เป็นการพฒันาบุคคล” 
หรืออาจ กล่าวไดว้่า การฝึกอบรม กคื็อ “ กระบวนการท่ีจะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล (พนกังาน 
ขา้ราชการ) ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะส่งผลโดยตรงไปยงัผลงานของ
สถาบนั สงัคม ประชาชน  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กิตติ พชัรวิชญ ์ (2554:445) ไดส้รุปไว้
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ว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมท่ีตรงกบัความเป็นจริงของปัญหา จดัข้ึนเพ่ือ
พฒันาความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะการเปล่ียนเจตคติของบุคลากรและน าประสบการณ์ทั้งหมดท่ีไดรั้บ
จากการฝึกอบรมไปใชแ้กปั้ญหาของงานท่ีท าอยู ่ใหบ้รรลุความส าเร็จตามความตอ้งการของ
องคก์าร 
 สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธท่ี์ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน
ต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษาชุมชนกรณีศกึษา ต าบลสวาย
จีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงนกัวิจยัไดแ้สวงหาความรู้ ฝึกการปฏิบติั ทบทวน เพ่ือท าใหเ้กิค
วามพึงพอใจกบัผูรั้บและผูใ้ชบ้ริการ 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ ์ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(H2 :b2 =0.446,p<0.01)ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ (พรทิพย ์พิมลสินธ,์2555:4)นิยามการประชาสมัพนัธน์ั้นมีหลายรูแบบ 
นกัวิชาการหลายคนไดเ้ขียนเอาไวแ้ละมีขอ้ท่ีแตกต่างกนั เช่น การประชาสมัพนัธเ์ป็นการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานกบับุคลากรภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อสร้างสมัพนัธภ์าพท่ีดี
ต่อกนัและหวงัผลใหเ้กิดความร่วมมือ และการสนบัสนุนการด าเนินงานจากบุคคลากรภายในและ
ภายนอกองคก์ร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อ
การปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษาชุมชนกรณีศกึษา ต าบลสวายจีก 
อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานประชาสมัพนัธ ์ส่งผลเชิงบวกต่อความพึง
พอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (H2 :b3 
=0.509,p<0.01)ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ จ  านรรจ ์บุญศิริ (2556, หนา้ 10) การปฏิบติังาน 
หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจเพ่ือใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดี และมีความ
เต็มใจ ในการปฏิบติังานในอนัท่ีจะทา ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 สรุปตำรำงที่ 4.3 กล่าวไดว้่า สมมติฐานทั้ง 3 มตีวัแปรดา้นการฝึกอบรม ดา้นการ
ประชาสมัพนัธแ์ละดา้นการปฏิบติังานส่งพลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต าบลสวายจีก 
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บทที่ 5 

สรุปกำรวจิยั อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึง
ประกอบดว้ยตวัแปรตน้ทั้งหมด 3 ตวั ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรม แนวคิดเก่ียวกบัการ
ประชาสมัพนัธ ์แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัมีตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของ
สมาชิกในชุมชน การศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรทั้งหมด 11,894 คน และเก็บกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 
คน การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาในพ้ืนท่ีบา้นสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงผลการศกึษา
จะมีประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืนในจงัหวดับุรีรัมยจ์ะไดน้ ารูปแบบการบริหารงานไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การบริหารงาน 
1.สรุปผลกำรวจิยั 
1.1 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการฝึกอบรมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
  2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธข์องอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
1.2 วิธีด  าเนินการวิจยั 

1.2.1 ประชากรท่ีใชก้ารศึกษา คือ ประชากรผูอ้าศยัอยูใ่นเขตต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์กลุ่มตวัอยา่ง คือ 385 คน 

1.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง สมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
1.2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบประเมินในการทดสอบสมัภาษณ์โดยการสอบถาม

ความตรงของเน้ือหาและความเช่ือมัน่โดยทดสอบกบัสมาชิกจ านวน 385 ราย แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขก่อนน าไปใชโ้ดยการบนัทึกแผนผงัความคิดในการถอดองคป์ระกอบตวัช้ีวดั 

1.2.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดข้อความร่วมมือกบันายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ของต าบลสวายจีก เพ่ือนดัหมายสมาชิกในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งโดยสมัภาษณ์ และ
การประเมิน 

1.2.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลเชิงปริมาณใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหาการจดักลุ่มการจ าแนก
ส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จโดยการแจกแจงความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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1.3 ผลการวิจยั 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนท่ีเกิดข้ึนถูกตอ้งตามกฎหมาย พระราชบญัญติัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 26 ซ่ึง
ก  าหนดใหจ้ดัตั้งหน่วยงานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เพ่ือใหป้้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  โดยมิไดห้วงัผลประโยชน์ตอบแทนเป็นผูเ้สียสละเวลาและก าลงักายโดยมกีารฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนรวมถึงการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เช่น การป้องกนัไฟป่า การป้องกนัอคัคีภยัและการป้องกนัภยัปัญหายาเสพติด และ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนมกีารปฏิบติังานเป็นอยา่งดีท าใหก้ารด าเนินงานเกิดความพึง
พอใจของสมาชิกในชุมชนต าบลสวายจีกท่ีมีปัจจยัทางดา้นการฝึกอบรมดา้นการประชาสมัพนัธ์
และดา้นการปฏิบติังาน   

1.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ต าบลสวายจีกมีสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรส่วนใหญ่จากการแจก

แบบสอบถามสมาชิกจ านวน 385 ราย พบว่าสมาชิกผูใ้ชข้อ้มูลร้อยละ 52.5 เป็นเพศชาย เป็นเพศ
หญิงร้อยละ  47.5 สมาชิกอายนุอ้ยกว่า 20 ปี ร้อยละ 47.5 อาย ุ20-25 ปี ร้อยละ 10.4  อาย ุ26-30 ปี 
ร้อยละ 7.5 อาย ุ31-35 ปี ร้อยละ 12.5 อาย ุ36-40 ปี ร้อยละ 23.1 อาย4ุ1 ปี ร้อยละ 30.1 สถานะโสด 
ร้อยละ 40.3 สมรส 54.8 หยา่ร้าง 4.2 อ่ืนๆ 8 ระดบัการศกึษาจบประถมศึกษา ร้อยละ 37.4 จบ
การศึกษามธัยมตอนตน้ 18.2 จบการศกึษามธัยมตอนปลาย 16.1  จบการศกึษาอนุปริญญาร้อยละ 
8.6  จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 12.2 จบการศกึษาระดบัปริญญาโท  ร้อยละ 2.6 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก  ร้อยละ 2.3 สมาชิกร้อยละ 27.8 เป็นเกษตรกร ร้อยละ 34 รับจา้งทัว่ไป 
ร้อยละ 5.5 เป็นพนกังานเอกชน ร้อยละ 8.1 เป็นรับราชการ ร้อยละ 2.3 เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 16.1 เป็นนกัเรียน/นกัศกึษา และ ร้อยละ 6.2 เป็นอ่ืน ๆ และมีรายไดใ้นครอบครัวนอ้ยกว่า 
5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 34.8 มีรายไดใ้นครอบครัวระหว่าง 5001-10,000 บาท/เดือน คิด
เป็นร้อยละ 35.3 มีรายไดใ้นครอบครัวระหว่าง  10,001-15,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.3 มี
รายไดร้ะหว่างครอบครัว 15,001-20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 9.1 มีรายไดร้ะหว่างครอบครัว  
20,001-25,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 2.6 มีรายไดร้ะหว่างครอบครัว  บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
2.6    25,001บาท/เดือนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.6  

1.3.2 ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม 
การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า  การฝึกอบรมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนส่งผล

ต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงมีนยัส าคญัมากทางสถิติอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ชาญ สวสัด์ิสาลี (2550 : 15) กล่าววา่ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ
ท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติ  
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และพฤติกรรมในการปฏิบติังานของบุคคล (ผูป้ฏิบติังาน)ใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหบุ้คคลนั้นสามารถ
ปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อ “งาน” ท่ีรับผดิชอบในปัจจุบนั หรืองานท่ีก  าลงัจะไดรั้บมอบหมายใหท้ าในอนาคต
โดยตรง 

1.3.3  การประชาสมัพนัธ ์

การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การประชาสมัพนัธข์องอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงมีนยัส าคญัมากทางสถิติอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบัการศกึษา(พรทิพย ์พิมลสินธ,์2551:4)นิยามการประชาสมัพนัธน์ั้นมีหลายรูปแบบ นกัวิชาการ
หลายคนไดเ้ขียนเอาไวแ้ละมีขอ้ท่ีแตกต่างกนั เช่น การประชาสมัพนัธเ์ป็นการติดต่อส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานกบับุคลากร ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อสร้างสมัพนัธภ์าพท่ีดีต่อกนัและหวงัผลให้
เกิดความร่วมมือ และการสนบัสนุนการด าเนินงานจากบุคคลากรภายในและภายนอกองคก์ร   
นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการคนอ่ืนท่ีใชข้ยายความเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธเ์พ่ิมไปในทิศทางของ
กระบวนการจดัการท่ีมีลกัษณะของการวางแผนล่วงหนา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือท่ีดี
และก็ใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนั    
 1.3.4  การปฏิบติังาน  

ส าหรับความหมายท่ีกล่าวถึงเพื่อท า ใหก้ารวจิยัการพฒันาการปฏิบติังาน มีความสมบูรณ์ 
ยิง่ข้ึนผูศึ้กษาเห็นว่าค  า นิยามของค าว่า การปฏิบติังาน มีความจ าเป็นและไดรั้บความสนใจอยา่ง 
กวา้งขวางน ามาปรับใชก้  าหนดทิศทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
บริหารงานทัว่ไปซ่ึงผูศึ้กษาพบว่ามีผูใ้หค้วามหมายของค าว่า “การปฏิบติังาน” ไดม้ีนกัวิชาการ 
ต่างๆ 
 
2.อภิปรำยผล 

จากการด าเนินงานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนพบว่าสมาชิกในชุมชนต าบล
สวายจีกมคีวามพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของฝ่ายป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนโดยอาสาสมคัป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนไดม้ีการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยไดก้  าหนดใหผู้ท่ี้จะเขา้มาเป็น
อาสาสมคัรตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัซ่ึงมีระยะเวลาอบรม 
5 วนั และมีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ใหแ้ก่สมาชิกอาสาสมคัป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนในทุกๆปี
และมีการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้ความเขา้ใจแก่สมาชิกในชุมชนต าบลสวายจีกเพื่อป้องกนัสา
ธารณภยัและเตรียมพร้อมกบัการรับมือจากการเกิดอคัคีภยั การเกิดไฟป่า และการป้องกนัยาเสพติด
เป็นตน้ น าไปสู่การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มคีวามพร้อมอยูต่ลอดเวลาเมื่อเกิดภยัต่างๆ 
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ภาพท่ี 5.1 กรอบแนวคิดในการศกึษาความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน 

3.ข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินการของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวายจีก 

ในดา้น การบริหารการจดัการ ผูบ้ริหารควรเขา้มามีบทบาทและใหค้วามส าคญัสมาชิก อปพร. อยา่ง
จริงจงั เพื่อ เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่สมาชิก อปพร.ท่ีสมคัรเขา้มาร่วมเป็นเครือข่ายให้
หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงจะ เป็นก าลงัพลส าคญัในการออกปฏิบติัการในสถานการณ์ท่ีเกิดสภาวะ
ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั หรือดา้นอ่ืนๆ นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่
สมาชิก ในการออกปฏิบติังานควรม ี37 สวสัดิการรองรับ เช่น เบ้ียเล้ียง ประกนัภยักรณีออก

ปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงสูง เป็นตน้ รวมถึงเงินสงเคราะห์ อปพร. เช่น กองทุน สหกรณ์ ฌาปนกิจ 
เป็นตน้ 
 
 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม 

ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 

ความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน 
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แบบสอบถำมเพ่ือกำรวจิยั 
เร่ือง      ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศกึษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ค ำช้ีแจง 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกใน
ชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอ
เมือง จงัหวดับุรีรัมย”์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท างานวิจยั รายวิชาการวิจยัทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์
 ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถาม ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามชุด
น้ี โดยรายละเอียดแบบสอบถามประกอบดว้ยส่วนค าถามมี 6 ตอน ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลบัและจะไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัตวัท่านในการรายงานขอ้มูล รวมทั้งจะไม่มี
การร่วมใชข้อ้มูลดงักล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้น และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวจิยั
ในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอการน้ี หากท่านมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบั
แบบสอบถามโปรดติดติดต่อผูว้จิยั นางสาววนิดา หลงละลวด เบอร์โทรศพัท ์0934479075  สาขา
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
     
         ผูท้  าวิจยั 
                   นกัศกึษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
                คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค ำช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน [  ]  หนา้ขอ้ความ  หรือเติมขอ้ความในช่องว่าง ตามความ
เป็นจริงของท่าน 

1. เพศ 
[  ]   ชาย    [  ]   หญิง 

2. อาย ุ
[  ] นอ้ยกว่า 20 ปี   [  ] 20-25 ปี 
[  ] 26-30 ปี    [  ] 31-35 ปี 
[  ] 36-40 ปี    [  ] 41 ปี ข้ึนไป 

3. สถานะ 
 [  ] โสด     [  ] สมรส 
 [  ] หยา่ร้าง    [  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... 

4. ระดบัการศึกษา  
 [  ] ประถมศึกษา    [  ] มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 [  ] มธัยมศึกษาตอนปลาย   [  ] อนุปริญญา / ปวส 
 [  ] ปริญญาตรี    [  ] ปริญญาโท 
 [  ] ปริญญาเอก    [  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 

5. อาชีพ 
 [  ] เกษตรกร    [  ] รับจา้งทัว่ไป 
 [  ] พนกังานเอกชน   [  ] รับราชการ 
 [  ] พนกังานรัฐวิสาหกิจ   [  ] นกัเรียน / นกัศึกษา 
       [  ] อ่ืนๆ  

6. รายได ้
[  ] นอ้ยกว่า 5,000 บาท / เดือน  [  ] 5,001– 10,000 บาท / เดือน 
[  ] 10,001 – 15,000 บาท / เดือน  [  ] 15,001 – 20,000 บาท / เดือน  
[  ] 20,001 – 25,000 บาท / เดือน  [  ] 25,001 ข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศกึษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
ค ำช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว 
 5 = มากท่ีสุด   4 = มาก  3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย     1 = นอ้ยท่ีสุด  
  

ขอ้ท่ี 

 

                                ดา้นการฝึกอบรม 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

  (4) 

ปาน
กลาง 

  (3) 

นอ้ย 

 

 (2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 (1) 

1. ท่านรับทราบว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
หรือสาธิตการอ านวยความสะดวกดา้นจราจร 

     

2. ท่านรับทราบว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดก้ารเขา้รับการ
ฝึกอบรม หรือสาธิตดา้นการกูภ้ยัและช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัทางรถยนต ์

     

3. ท่านรับทราบว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม
หรือสาธิตดา้นการป้องกนัภยั และการระงบัภยัต่างๆท่ี
เกิดข้ึน เช่น ดา้นอคัคีภยั 

     

4. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติังานอปพร.
ดา้นการดูแลความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของประชาชน
ในชุมชน 

     

5. ท่านรับทราบว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดฝึ้กอบรมหรือสาธิต
ในการซกัซอ้มแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน หรือการ
ซกัซอ้มแผนดา้นการป้องกนัดา้นอุบติัภยัต่างๆ (ช่วง
เทศกาล) 

     

6. 

 

ท่านรับทราบว่ากลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการฝึกซอ้มการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานใน
ชุมชน 
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ตอนที่3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศกึษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
ค ำช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว 
           5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 
  ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้ท่ี ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ มาก
ท่ีสุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน
กลาง 

( 3 ) 

นอ้ย 

 

( 2 ) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

( 1 ) 

1. ท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือชุมชนของ
เจา้หนา้ท่ีอปพร. 

     

2. ท่านไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยัภายใน
ครัวเรือนจากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร. 

     

3. ท่านไดรั้บทราบความรู้เก่ียวกบัการขบัข่ีจราจรอยา่ง
ปลอดภยัจากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร. 

     

4. ท่านไดรั้บทราบว่ากลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มกีาร
ประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชนในพ้ืนท่ีได้
ทราบเก่ียวกบัภยัต่างๆ 

     

5. ท่านไดพ้บเห็นการปฏิบติังานของกลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.
เก่ียวกบัการใหข้อ้มูลการขบัข่ีปลอดภยั 

     

6. ท่านพบเห็นเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดแ้จกแผน่พบัรณรงคก์าร
ป้องกนั และห่างไกลยาเสพติด 

     

7. ท่านพบเห็นเจา้หนา้ท่ีอปพร.ใหค้วามรู้ดา้นการจราจรแก่
กลุ่มเยาวชน 
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ตอนที่ 4  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศกึษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

ค ำช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว 

           5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

  ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้ท่ี ดา้นการปฏิบติังาน มาก
ท่ีสุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน
กลาง 

( 3 ) 

นอ้ย 

 

( 2 ) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

( 1 ) 

1. กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการส ารวจตรวจตราสอดส่อง
สถานท่ีหรือจุดท่ีเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยั การเกิด
อุบติัเหตุทางถนน สารเคมี และวตัถุอตัรายอยูเ่สมอ 

     

2. กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการจดัท าขอ้มูลเคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีมีอยูใ่น
พ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

     

3. กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

4. กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.ไดป้ระสานงานปฏิบติัหนา้ท่ี
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดเหตุกบัหน่วยงาน
อ่ืน เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เป็นตน้ 

     

5. กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการจดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์
ยานพาหนะในการด าเนินงาน การป้องกนั และบรรเทา
สาธารณภยั ใหอ้ยูใ่นสถานการณ์พร้อมใชง้าน 

     

6. กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.มีการจดัระเบียบจราจรและก าหนด
เขตพ้ืนท่ีหา้มเขา้ในกรณีเกิดสาธารณภยั 
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ตอนที่ 5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศกึษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

ค ำช้ีแจง ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว 

           5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

  ระดบัความคิดเห็น 

ขอ้ท่ี ดา้นความพึงพอใจ มาก
ท่ีสุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน
กลาง 

( 3 ) 

นอ้ย 

 

( 2 ) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

( 1 ) 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบั
กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.อยูเ่สมอ 

     

2. ท่านมีความเช่ือมัน่ว่าเจา้หนา้ท่ีอปพร.ท างานมี
ประสิทธิภาพ 

     

3. ท่านไดช่ื้นชมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอปพร.ท่ีได้
ปฏิบติังานอยา่งเขม้แข็ง 

     

4. ท่านมีความมัน่ใจในชีวิตและทรัพยสิ์นในการอยูอ่าศยัใน
พ้ืนท่ี ต  าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

     

5. ท่านขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์หรือยวดยานพาหนะอยา่งมัน่ใจ
ว่าจะไดรั้บความปลอดภยัเพราะเจา้หนา้ท่ีอปพร.
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเขม้แข็ง 

     

6. ท่านไดก้ล่าวชมเชยเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีเยีย่มของ
กลุ่มเจา้หนา้ท่ีอปพร.กบัสมาชิกในชุมชนท่านหรือไม ่

     

7. ท่านเคยไดย้นิสมาชิกในชุมชนกล่าวช่ืนชมในการปฏิบติัท่ี
มีประสิทธิภาพของกลุ่มอปพร. ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์
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ตอนที ่6 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนต่อการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา ต าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์
………………………………………………………..…..…………………………………………
………………………………………..…..…………………………………………………………
……………………..…..……………………………………………………………………………
……………………………………..ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกคนค่ะ 
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ภำคผนวก ข. 

ภำพประกอบกำรท ำวิจัย 
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ภำพกำรเก็บข้อมูล 
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ภำพกำรเก็บข้อมูล (ต่อ) 
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ภำพกำรเก็บข้อมูล (ต่อ) 
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ภำคผนวก ค. 

รูปภำพ Power Point 
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 เร่ือง    ปัจจยัที่ส่งผลต่อควำมพงึพอใจของสมำชิกในชุมชนต่อกำ
ปฏิบัตงิำนของอำสำสมัครป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน

     กรณศึีกษำ ต ำบลสวำยจกี อ ำเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ 

 
 

 

 

 

วตัถุประสงค์กำรวจิัย

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการฝึกอบรมของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของชุมชน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจของชุมชน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของชุมชน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อควำมพงึพอใจ

ปัจจยัด้ำนกำรฝึกอบรม

ปัจจยัด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์

ปัจจยัด้ำนกำรปฏิบัตงิำน

               กรอบแนวคดิ

 
 

 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ

กำรฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึน เพ่ือพฒันาทกัษะ ความช านาญ 
ความรู้ท่ีจะท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงทศันคติ พฤติกรรมการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ

  ประชำสัมพนัธ์ หมายถึง คือการท างานในการจดัการการส่ือสารระหวา่งองคก์รและ
สาธารณะ การประชาสัมพนัธ์นั้นช่วยท าใหอ้งคก์รหรือบุคคล ไดแ้สดงสู่ผูช้ม ผูอ่้าน โดยใชเ้ร่ืองท่ีเป็นที่
สนใจของสาธารณะและใชเ้ป็นการรายงานข่าวโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายโดยตรง กิจกรรมโดยทัว่ไปเช่น การ
พูดในงานชุมชน การท างานร่วมกบัแหล่งข่าว

กำรปฏิบัติงำน หมายถึง การลงมือท างานตามแนวทาง ขั้นตอน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้
ในแผนการท างานทุกขั้นตอนและเตม็ความสามารถ
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นิยำมศัพท์เฉพำะ (ต่อ)

ควำมพงึพอใจ หมายถึง ทศันคติ ความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อการใชบ้ริการอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

 อำสำสมคัรป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน หมายถึง อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน หรืออปพร. เป็น
อาสาสมคัรท่ีมีภารกิจในการป้องกนัและบรรเทาสาธารภยั ซ่ึงรวมถึง รวมถึง อคัคีภยั อุทกภยั ตลอดจนภยั
อ่ืนๆ ไม่วา่จะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผูอ่ื้นท าใหเ้กิดข้ึน ภยัทางอากาศ และ การเกิดวนิาศกรรม

  กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย หมายถึง การป้องกนัภยั อนัตราย ท่ีท าใหเ้กิดความสูญเสียทั้ง
ชีวติ ทรัพยสิ์นและส่ิงอ่ืนๆอยา่งรุนแรง

 
 

 

 

ระเบียบวธีิกำรศึกษำวจิยั

ผูใ้หข้อ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกในชุมชนต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จ านวน 385 คน

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ

เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม

วเิคราะห์สหสมัพนัธ์

การวเิคราะห์การถดถอย
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กำรวดัควำมเทีย่งตรงและควำมน่ำเช่ือถือ

FACETOR LOADING  = .422 .883 

CRONBACH’S ALPHO COEFFIDENT =.704 .908

                  ( อา้งอิง เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์)
ITem Facetor Loading Cronbach Alpho

TR .546-848 .844

PR .549-839 .852

PF .422-.780 .704

SA .687-.883 .908

 
 

 

 

วเิครำะห์สหสัมพนัธ์ของตัวแปร

 ( อา้งอิง เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์)

      TR PR PF SA

Mean 3.9026 3.7670 3.7788 3.7959

S.D. .85423 .77611 .74955 .68373

TR 1

PR .430** 1

PF .348** .512** 1

SA .403** .507** .558** 1
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ผลกำรศึกษำ

 ( อา้งอิง เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์)
                  

                    
       

                    
       

                    
       

                    
       

TR        
(.037)

       

      

PR .446***

      
       

      

PF .509***

      
       

(.   )

Adjust R .160 .255 .309     

Maximum VIF 1.901 1.862 1.914      

 
 

 

 

สรุป อภิปรำยผล

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชน ต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
กรณีศึกษาชุมชนกรณีศึกษา ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

คือ ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานส่งผลมากท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นการปฏิบติังานเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหค้นในชุมชนเกิดความพึงพอใจท่ีไดรั้บการบริการ รู้สึกมัน่ใจ
ในความปลอดภยัในการใชชี้วติ ท่ีหน่วยงานปฏิบติังานอยา่งเขม้แขง็
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ

1. เพ่ือทราบปัจจยัดา้นการฝึกอบรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชนท่ีใชบ้ริการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

 2. เพ่ือทราบปัจจยัดา้นส่ือบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชนท่ีใชบ้ริการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

3. เพ่ือทราบปัจจยัดา้นการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชนท่ีใชบ้ริการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์

 
 

 

 

สมำชิกกลุ่ม

1. นางสาวกญัญารัตน์   ฉิมงาม          รหสันกัศึกษา 600112350013

2. นางสาวพทัธนนัท ์    ร่าเริงยิง่        รหสันกัศึกษา 600112350035

3. นางสาวภาวิณี           ศรีสงคราม    รหสันกัศึกษา 600112350039

4. นางสาววนิดา            หลงละลวด   รหสันกัศึกษา 600112350045

5. นางสาววิสนัสนี        ตรากลาง       รหสันกัศึกษา 600112350052

6. นางสาวสริญญา        นอ้ยโฉม        รหสันกัศึกษา 600112350056

7. นางสาวสุภาพร          การัมย ์          รหสันกัศึกษา 600112350066

               การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปี3 หมู่ 1
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ภำคผนวก ง. 

ประวัติผู้วิจัย 
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 ประวตัผู้ิวิจยั 

ช่ือ-นามสกุล                               นางสาว กญัญารัตน์ ฉิมงาม 
วนั เดือน ปีเกิด                           23 มกราคม พ.ศ.2541 
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                           มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา 600112350013 
                                                    สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยปี์ 3 หมู่ 1  
ภูมิล  าเนา                                     บา้นเลขท่ี 15 หมู่ 12 ต าบลช่อผกา อ  าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์
เป็นบุตรของ                                นาย ประเสริฐ ฉิมงาม และนาง อุบล ฉิมงาม 
 
ช่ือ-นามสกุล                               นางสาว พธัทนนัท ์ร่าเริงยิง่ 
วนั เดือน ปีเกิด                           22 มิถุนายน พ.ศ.2541 
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                           มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา 600112350035 
                                                    สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยปี์ 3 หมู่ 1  
ภูมิล  าเนา                                     บา้นเลขท่ี 79 หมู่ 9 ต  าบลหนองเต็ง อ  าเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์
เป็นบุตรของ                                นาย สุรัตน์ ร่าเริงยิง่ และนาง สมพิศ ร่าเริงยิง่ 
 
ช่ือ-นามสกุล                               นางสาว ภาวิณี ศรีสงคราม 
วนั เดือน ปีเกิด                           16 กรกฎาคม พ.ศ.2541 
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                          มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา 600112350039 
                                                    สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยปี์ 3 หมู่ 1  
ภูมิล  าเนา                                     บา้นเลขท่ี 38 หมู่ 9 ต  าบลก าแพง อ  าเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอด็ 
เป็นบุตรของ                                นาย สุนนัท ์ศรีสงคราม และนาง ทองยอ้ย อินทร์โท่โล่ 
 
ช่ือ-นามสกุล                              นางสาว วนิดา หลงละลวด 
วนั เดือน ปีเกิด                           15 เมษายน พ.ศ.2542 
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                          มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา 600112350045 
                                                   สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยปี์ 3 หมู่ 1  
ภูมิล  าเนา                                     บา้นเลขท่ี 74 หมู่ 1 ต  าบลละลวด อ  าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์
เป็นบุตรของ                               นาย ไพรวลัย ์หลงละลวด และนาง ตุ๋ย หลงละลวด 
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ช่ือ-นามสกุล                               นางสาว วิสนัสนี ตรากลาง 
วนั เดือน ปีเกิด                           5 พฤษภาคม พ.ศ.2542 
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                          มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา 600112350052 
                                                   สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยปี์ 3 หมู่ 1  
ภูมิล  าเนา                                    บา้นเลขท่ี 14 หมู่ 2 ต  าบลปังกู อ  าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
เป็นบุตรของ                              นาย มานดั ตรากลาง และนาง มนธิดา ตรากลาง 
 
ช่ือ-นามสกุล                              นางสาว สริญญา นอ้ยโฉม 
วนั เดือน ปีเกิด                           28 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                          มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา 600112350056 
                                                   สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยปี์ 3 หมู่ 1  
ภูมิล  าเนา                                    บา้นเลขท่ี 66 หมู่ 3 ต  าบลหนองป่อง อ  าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์
เป็นบุตรของ                              นาย ไกร นอ้ยโฉม และนาง สุกญัญา นอ้ยโฉม 
 
ช่ือ-นามสกุล                              นางสาว สุภาพร การัมย ์
วนั เดือน ปีเกิด                           14 กนัยายน พ.ศ.2539 
ก าลงัศึกษาอยูท่ี่                          มหาวิทยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์รหสันกัศึกษา 600112350066 
                                                   สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยปี์ 3 หมู่ 1  
ภูมิล  าเนา                                    บา้นเลขท่ี 66 หมู่ 4 ต  าบลสวายจีก อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
เป็นบุตรของ                              นาย บุญมี การัมย ์และนาง นอ้ย สวนดอกไม ้
 

 
 

 

 


