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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ภัยเอกชนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือสมาชิกอาสาสมัครกู้ภัยเอกชนในเขต
อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 93 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถาม 
สถิติมี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิจัยพบว่า 
อาสาสมัครกู้ภัยเอกชนในเขตอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 
และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, อาสาสมัคร, กู้ภัย, พะเยา 
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                               Abstract 

 
The purpose of this research was to study participation of the private rescue 

volunteer work in Mueang District, Phayao Province. Population were 93 private rescue 
volunteers in Mueang Phayao District, Phayao Province. The instrument used were 
questionnaires. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean and 
standard deviation 

The results found that 
Overall participation ofprivate rescue volunteers in Mueang Phayao district, 

Phayao province was at a high level. By participating in the operation was at the 
highest mean score, followed by planning and evaluation, respectively 
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สารบัญ  หน
า กิตติกรรมประกาศ ก บทคัดย�อภาษาไทย ข บทคัดย�อภาษาอังกฤษ ค สารบัญ ง บทท่ี 1 บทนํา1.1 ความเปนมาและความสําคัญของป�ญหา 1 1.2 คําถามการวิจัย 31.3 วัตถุประสงค"ของการวิจัย 3 1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย 41.5 ขอบเขตของการวิจัย 5 1.6 นิยามศัพท" 61.7 ประโยชน"ท่ีคาดว2าจะได+รับ 6บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง2.1 ทฤษฎีความต+องการ 7 2.2 ทฤษฎีการมีส2วนร2วม 8 2.3 ความหมายของอาสาสมัครกู+ภัย 22 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง 24 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย3.1 ประชากรและกลุ2มตัวอย2าง 27 3.2 เครื่องมือท่ีใช+ในการเก็บรวบรวมข+อมูล 27 3.3 ข้ันตอนการสร+างเครื่องมือวิจัย 28 3.4 การเก็บรวบรวมข+อมูล 29 3.4 การวิเคราะห"ข+อมูล 29 



 หน
า บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห,ข
อมูล 4.1 ผลการวิเคราะห"ข+อมูล 31บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข
อเสนอแนะ5.1 สรุปผลการวิจัย 36 5.2 อภิปรายผล 38 5.3 ข+อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 39 บรรณานุกรม 42ภาคผนวก 44ภาคผนวก ก : เครื่องมือที่ใชในการวิจัยภาคผนวก ข : รายชื่อผู+เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 47รายชื่อหน2วยกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา 48ประวัติผู
วิจัย 49



บทท่ี 1บทนํา1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหาป�จจุบันสถานการณ�ภัยพิบัติ ท่ัวโลกนับวันจะมีความหลากหลาย  มีความถ่ีและทวี ความรุนแรงมากข้ึน รวมถึงประเทศไทยในระยะท่ีผ)านมานี้ได+ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายประเภทและก)อให+เกิดความเสียหายมากมายไม)ว)าจะเป/นการเสียชีวิต บาดเจ็บท้ังทางร)างกายและสภาพจิตใจ และส)งผลถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด+วย เป/นผลทําให+สังคมมีการรับรู+และให+ความสําคัญการจัดการภัยพิบัติมากข้ึน การเจ็บป6วยฉุกเฉินเป/นภาวะวิกฤติของชีวิตของแต)ละบุคคลหากไม)ได+รับการแก+ไขอย)างเหมาะสมและทันเวลา อาจทําให+เกิดการสูญเสียชีวิตอวัยวะหรือเกิดความบกพร)องในการทํางานของอวัยวะสําคัญรวมท้ังอาจทําให+การบาดเจ็บหรืออาการป6วยรุนแรงเกิดข้ึนโดยไม)สมควร หรืออาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตก)อนวัยอันควรและอาจจะมีผลกระทบต)อเศรษฐกิจสังคมและความม่ันคงของประเทศได+ ซ่ึงจากข+อมูลสถิติในป; 2551 พบว)าการตายจากสาเหตุภายนอก (อุบัติเหตุ การได+รับพิษ ถูกทําร+าย) เป/นอัตรา 66.1 พบว)าการตายจากโรคระบบไหลเวียนเลือก เป/นอัตรา 56.0 ต)อประชากรแสนคน โดยในแต)ละป;พบว)ามีผู+ป6วยใช+บริการห+องฉุกเฉินในโรงพยาบาลต)าง ๆ ท่ัวประเทศ ป;ละประมาณ 12 ล+านครั้ง เป/นผู+ป6วยฉุกเฉินระดับวิกฤติและเร)งด)วน ร+อยละ 30.0 และมีผู+ป6วยฉุกเฉินเสียชีวิต นอกโรงพยาบาลป;ละประมาณ 60,000 คนซ่ึงสาเหตุสําคัญท่ีทําให+ผู+ป6วยฉุกฉินในประเทศไทยยังไม)ได+รับการรักษาอย)างถูกต+องและทันเวลาเพราะมี “ระบบบริการการแพทย�และสาธารณสุขฉุกเฉิน” ท่ีด+อยประสิทธิผลและประสิทธิภาพไม)ครอบคลุมถึงผู+เจ็บป6วยฉุกเฉินและทุกพ้ืนท่ีเนื่องจากขาดระบบท่ีเข+าถึงได+ง)าย รวมถึงผู+ ท่ีให+ ความช)วยเหลือเบื้องต+น เช)น ประชาชนและอาสาสมัครยังขาดความรู+การปฐมพยาบาลผู+เจ็บป6วยฉุกเฉินท่ีถูกวิธี ขาดความรู+ในการปฏิบัติการกู+ชีพ ขาดแผนการช)วยเหลือตนเองในชุมชนเป/นต+น(สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห)งชาติ,2554:1)ประเทศไทยมีระบบการแพทย�ฉุกเฉินท่ีได+มาตรฐานซ่ึงบุคคลเข+าถึงได+อย)างท่ัวถึงและเท)าเทียมท้ังในภาวะปกติและสาธารณภัย โดยมีการจัดการอย)างมีส)วนร)วม และกําหนดเปLาหมายข+อ 1คือ การทําให+ทุกท+องถ่ินและพ้ืนท่ีมีระบบการแพทย�ฉุกเฉินท่ีได+มาตรฐาน ตามแผนหลักการแพทย�ฉุกเฉินแห)งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2556-2559 ซ่ึงบุคคลเข+าถึงได+อย)างท่ัวถึงและเท)าเทียม โดยกลยุทธ�ท่ี 1 มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการฉุกเฉินท้ังก)อนชุดปฏิบัติการไปถึง ก)อนถึงสถานพยาบาล ณสถานพยาบาลและการส)งต)อระหว)างสถานพยาบาลให+ได+มาตรฐานอย)างท่ัวถึงและเท)าเทียมกัน ในทุกท+องถ่ินและพ้ืนท่ีด+วยการส)งเสริมให+มีกลไกการพัฒนาความรู+ ทักษะ ประสบการณ�ของบุคลากรในระบบการแพทย�ฉุกเฉินอย)างต)อเนื่องทุกระดับ กลยุทธ�ท่ี 7 กําหนดวัตถุประสงค�ประการหนึ่งว)าเพ่ือให+



2 ทุกภาคีมีส)วนร)วมในการปLองกันการเจ็บป6วยฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน มีเปLาหมายคือ การสร+างเสริมความตระหนัก รวมท้ังเผยแพร)ความรู+และสื่อสารข+อมูลข)าวสารด+านการแพทย�ฉุกเฉินสู)กลุ)มเปLาหมายได+อย)างครอบคลุมด+วยการใช+เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและบุคคลท่ัวไปมีความสามารถแจ+งการเจ็บป6วยฉุกเฉินร+องขอความช)วยเหลือและให+การปฐมพยาบาลแก)ผู+ป6วยฉุกเฉินได+โดยการส)งเสริมการมีส)วนร)วมเชิงรุกของภาคีชุมชนและครอบครัว ให+มีอาสาฉุกเฉินชุมชนอย)างน+อย 1 คนต)อ 1 ครัวเรือน(สถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห)งชาติ,2555:1-14) โดยสามารถแจ+งเหตุเพ่ือขอความช)วยเหลือ ผ)านหมายเลข 1669 ให+การปฐมพยาบาลเบ้ืองต+น ณ จุดเกิดเหตุและการช)วยฟRSนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานให+แก)ญาติพ่ีน+องหรือคนในชุมชนท่ีเกิดเจ็บป6วยฉุกเฉินให+ได+รับการดูแลก)อนท่ีจะมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเข+าไปถึง และรับตัวผู+ป6วยส)งต)อเพ่ือรับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีได+มาตรฐาน ซ่ึงจะช)วยลดความรุนแรง ความพิการและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการเจ็บป6วยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีได+อย)างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังลดช)องว)างในการเข+าถึงบริการการแพทย�ฉุกเฉิน และเป/นแนวทางในการพัฒนาการเข+าถึงบริการของกลุ)มเปราะบาง เช)น เด็ก ผู+พิการและผู+สูงอายุในระดับพ้ืนท่ีต)อไป การกู+ชีพและบรรเทาสาธารณภัยโดยความเข+าใจท่ัวไปคือเก่ียวข+องกับการช)วยเหลือผู+รอดชีวิตในสถานการณ�ฉุกเฉิน เป/นการช)วยเหลือเบ้ืองต+นในระบบบริการการแพทย�ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service:EMS) ซ่ึงเป/นการให+บริการทางการแพทย�และสาธารณสุข เพ่ือให+ผู+ท่ีมีภาวการณ�เจ็บป6วยเฉียบพลันให+พ+นภาวะวิกฤติ เหตฉุกเฉิน ปLองกันไม)ให+เกิดความพิการ และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนการจัดการให+ผู+ป6วยฉุกเฉินได+รับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนพ+นภาวะฉุกเฉินหรือได+รับการบําบัดรักษาเฉพาะ (Definitive Care) ทันเวลาและเหมาะสม เริ่มต+นแต)การดูแลก)อนไปถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital Care) ในขณะท่ีอยู)ในโรงพยาบาล (In-hospital Care) และการดูแลระหว)างการส)งต)อไปยังโรงพยาบาลอ่ืน (Inter-hospital Care) ท้ังในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ  การดําเนินงานกู+ชีพและบรรเทาสาธารณภัย เป/นกระบวนการท่ีมีกิจกรรมเตรียมการสําหรับรองรับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแล+ว การปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยหรือการกู+ชีพและบรรเทาสาธารณะภัยท่ีมักเข+าใจผิดว)าต+องเป/นการเก็บศพเพียงอย)างเดียวนั้น แท+จริงแล+วการกู+ชีพและบรรเทาสาธารณภัยต+องทําเป/นทุกอย)างท่ีเก่ียวกับการช)วยเหลือ การช)วยให+รอด และการช)วยฟRSนคืนชีวิต เช)น การปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุการณ�ผจญเพลิงในสถานการณ�ต)าง ๆ หรือเหตุการณ�จากภัยธรรมชาติ การใช+อุปกรณ�ช)วยความปลอดภัย เช)น เครื่องตัดถ)าง อีกท้ังต+องมีความรู+พ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสร+างรถยนต� เครื่องยนต�ไฟฟLา อิเล็กทรอนิคส� การใช+วิทยุสื่อสารเบ้ืองต+น กิจกรรมการ           กู+ชีพบรรเทาสาธารณภัยของเจ+าหน+าท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังหลาย โดยเฉพาะภาคเอกชนท่ีปฏิบัติงานแบบจิตอาสา ในการทํางานช)วยเหลือเพ่ือนมนุษย�ต+องอาศัยองค�ความรู+เก่ียวกับการช)วยเหลือท่ีถูกวิธีและรวดเร็ว ได+รับการฝnกฝนทบทวนการช)วยเหลือผู+ประสบภัยในสถานการณ�ต)าง ๆ หรือการซ+อมแผน อาสาสมัครกู+ภัยจึงเป/นคําท่ีใช+เรียกกลุ)มคนผู+มีความเสียสละท้ังทางกายและทางใจ 



3เพ่ืออุทิศให+แก)สังคมและเพ่ือนร)วมโลก ไม)ว)าจะเป/นมนุษย�หรือสัตว� โดยไม)คํานึงถึงชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา และเป/นผู+ซ่ึงยอมเสียสละเวลาส)วนตัว เพ่ือช)วยเหลือสังคมโดยท่ีไม)หวังผลตอบแทนใดๆ อาสาสมัครกู+ภัยมีหลายประเภท มาจากหลายสายงาน กระจายอยู)ท่ัวทุกสารทิศ ไม)ว)าจะเป/นอาสาสมัครกู+ภัยของมูลนิธิต)างๆรวมถึงหน)วยงานทางราชการ แต)ทุกคนมีจุดประสงค�เดียวกัน คือต+องการช)วยเหลือผู+ซ่ึงกําลังประสบกับป�ญหาไม)ทางใดก็ทางหนึ่ง ให+พ+นจากวิกฤตินั้นๆ ไปได+ด+วยดีหน+าท่ีของผู+ท่ีเป/น อาสาสมัครกู+ภัย ถึงแม+ว)าการเป/นอาสาสมัครกู+ภัยนั้นจะเกิดจากความสมัครใจของผู+ท่ีทําก็ตาม แต)ทุกคนก็ยังคงต+องประพฤติปฏิบัติตนให+อยู)ในกฎเกณฑ� ระเบียบ ข+อบังคับของหน)วยงานนั้นๆอย)างเคร)งครัดด+วย ไม)ใช)ว)าเป/นอาสาสมัครกู+ภัยแล+วจะทําอะไรได+ตามอําเภอใจ ท้ังนี้เพ่ือเป/นการสร+างระเบียบวินัยให+แก)อาสาสมัครกู+ภัยทุกๆคน หน+าท่ีของอาสาสมัครกู+ภัยมีหลายอย)าง เช)น การออกตระเวนช)วยเหลือผู+ประสบอุบัติเหตุในกรณีต)างๆ การเดินทางไปตามต)างจังหวัด ชนบท หรือถ่ินทุรกันดาร เพ่ือนําข+าวของเครื่องใช+ และสิ่งของท่ีจําเป/นไปแจกจ)ายให+แก)ประชาชนท้ังนี้รวมถึงผู+ท่ีประสบภัยทางธรรมชาติ ซ่ึงการปลอบโยนผู+ท่ีเสียขวัญจากสิ่งท่ีได+พบเจอก็นับเป/นหน+าท่ีหนึ่งด+วยเช)นกัน หน+าท่ีสําคัญของอาสาสมัครกู+ภัย คือ การช)วยเหลือผู+ได+รับบาดเจ็บ รวมถึงการกู+ภัยในรูปแบบต)างๆ การช)วยเหลือผู+ได+รับบาดเจ็บและการกู+ภัย โดยอาสาสมัครกู+ภัย การช)วยเหลือผู+ได+รับบาดเจ็บมีความสําคัญมาก เพราะในความสําเร็จหรือในความผิดพลาดจากการตัดสินใจในการกระทํานั้นหมายถึง ชีวิต  ดังนั้น อาสาสมัครกู+ภัยจําเป/นต+องมีความรู+ความเข+าใจบวกกับความสามารถ ความกล+าท่ีจะช)วยเหลือผู+บาดเจ็บในยามคับขัน แรงบันดาลใจ แรงจูงใจในการมีส)วนร)วม จิตอาสาพร+อมท่ีจะสละกําลังกายกําลังทรัพย�ให+กับผู+ท่ีกําลังเดือดร+อนดังนั้น ผู+ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องการมีส)วนร)วมของอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซ่ึงการปฏิบั ติงานของอาสาสมัครกู+ภัยในการช)วยเหลือผู+ได+รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต)ล)ะครั้ง หากอาสาสมัครกู+ภัยเข+ามาทําการปฏิบัติงานเพ่ือช)วยเหลือไม)มีความรู+ ท่ีดีพอหรือไม)มีความพร+อมใน การปฏิบัติงาน ผลกระทบก็จะตกอยู)กับตัวผู+บาดเจ็บเองซ่ึงข+อมูลท่ีได+จากการศึกษาครั้งนี้ จะนําไปปรับปรุงและพัฒนางานด+านการช)วยเหลือ ผู+ประสบอุบัติเหตุทางด+านต)างๆ ให+มีศักยภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน อันเป/นผลดีกับทุกภาคส)วนต)อไป1.2 คําถามการวิจัยการมีส)วนร)วมของอาสาสมัครกู+ภัยในการปฏิบัติหน+าท่ีของอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีมากน+อยเพียงใด อยู)ในระดับใด



4 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย เพ่ือศึกษาการมีส)วนร)วมของอาสาสมัครกู+ภัยในการปฏิบัติหน+าท่ีของอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้ ได+กําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้          ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย การมีส.วนร.วมของสมาชิกอาสาสมัครกู+ภัยเอกชน               ในเขตอําเภอเมืองพะเยา   
- ด+านการวางแผน   
- ด+านการปฏิบัติงาน   
- ด+านการประเมินผล           สมาชิกอาสาสมัครกู+ภัยเอกชน            ในเขตอําเภอเมืองพะเยา  

- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได+ 
- ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน                  FR  (First Responder)  -     ภูมิลําเนา 



51.4.1 ตัวแปรท่ีศึกษาได+แก) การมีส)วนร)วมของสมาชิกอาสาสมัครกู+ภัย ประกอบด+วย  3 ด+าน ได+แก)1.1 ด+านการวางแผน1.2 ด+านการปฏิบัติงาน1.3 ด+านการประเมินผล1.5 ขอบเขตของการวิจัยการวิจัยเรื่องการมีส)วนร)วมของอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ใช+วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู+วิจัยได+กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว+ดังนี้1.5.1 ขอบเขตด+านเนื้อหาศึกษาการมีส)วนร)วมของอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาประกอบด+วยการมีส)วนร)วมท่ีของอาสาสมัครกู+ภัยในด+านการวางแผน การปฏิบัติงาน การประเมินผล1.5.2 ขอบเขตด+านพ้ืนท่ีการศึกษาเรื่ องการมีส) วนร) วมของอาสาสมัครกู+ ภั ยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครั้งนี้ ผู+ศึกษาได+เลือกศึกษาพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป/นการเลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective)1.5.3 ขอบเขตด+านประชากรและกลุ)มตัวอย)างประชากรท่ีใช+ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได+แก) สมาชิกอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 8 หน)วย ประกอบด+วย1. หน)วยพุทธญาณร)วมกุศล มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   20  คน2. หน)วยกลางพิทักษ�ชีพ มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   11  คน3. หน)วยกู+ชีพกู+ภัยตําบลแม)ใส มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   10  คน4. หน)วยกู+ภัยอนาลโย มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด     6  คน5. หน)วยกู+ชีพกู+ภัยท)าวังทอง มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด     6  คน6. หน)วยสยามรวมใจปู6อินทร�  มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   10  คน7. หน)วยมูลนิธิลือชาพะเยา มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   20  คน8. หน)วยสมาคมกู+ภัยข)าวภาพพะเยา มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   10  คนสมาชิกท้ังหมดจํานวน 93 คน โดยกําหนดประชากรเป/นกลุ)มตัวอย)างในการวิจัยครั้งนี้



6 1.5.4 ขอบเขตด+านระยะเวลา ในการศึกษาครั้งนี้  ผู+ศึกษาใช+ระยะเวลาในการศึกษา จํานวน 8 เดือน เริ่มต้ังแต)เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 1.6 นิยามศัพท& ในการวิจัยเรื่องการมีส)วนร)วมของอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา                จังหวัดพะเยา ผู+วิจัยได+ให+คํานิยามศัพท�ท่ีใช+เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ อาสาสมัครกู+ภัยเอกชน หมายถึง ประชาชนท่ีได+รับคัดเลือกให+เป/นตัวแทนในการบริการด+านสุขภาพอนามัยโดยผ)านการอบรมความรู+ด+านสาธารณสุข ข้ึนทะเบียนเป/นอาสาสมัครกู+ภัย              จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุขในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การมีส.วนร.วม หมายถึง การเข+าร)วมกิจกรรมการพัฒนาอาสาฉุกเฉินของผู+ มีส)วนได+              ส)วนเสีย ในเขตอําเภอเมืองพะเยา เริ่มต้ังแต)การมีส)วนร)วมในการวิเคราะห�ป�ญหา การมีส)วนร)วมในการวางแผน การมีส)วนร)วมในการดําเนินงาน และการมีส)วนร)วมในการติดตามประเมินผล การวางแผน หมายถึง ความสามารถในการกําหนดแผนงาน กิจกรรมการดําเนินงาน กู+ฃีพกู+ภัยในพ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สภาวะภายในอย)างหนึ่งท่ีเป/นพลัง สิ่งกระตุ+น สิ่งนําการกระทําของอาสาสมัครกู+ภัยให+ไปในทิศทางหรือช)องทางท่ีจะให+บรรลุเปLาหมายท่ีต+องการ การปฏิบัติงาน หมายถึง การเข+าร)วมกิจกรรมงานอาสาสมัครกู+ชีพกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การประเมินผล หมายถึง การประชุมสรุปผลการทํางานของหน)วยกู+ชีพกู+ภัยอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1.7 ประโยชน&ท่ีคาดว.าจะได+รับ การวิจัยเรื่องการมีส)วนร)วมของอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา                     จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้เพ่ือ 1. ได+ทราบถึงการมีส)วนร)วมของอาสาสมัครกู+ภัยในการปฏิบัติหน+าท่ีของอาสาสมัครกู+ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2. สามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช+เป/นข+อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานอาสาสมัครกู+ภัย ให+มีศักยภาพ มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน และยังเป/นประโยชน�ทางวิชาการสําหรับผู+เก่ียวข+องหรือผู+สนใจนําไปศึกษาค+นคว+าต)อไป 



บทท่ี 2เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาครั้งนี้  ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้2.1 ทฤษฎีความต�องการ2.2 ทฤษฎีการมีส�วนร�วม2.3 ความหมายของอาสาสมัครกู�ภัย2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง2.1 ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว� (Maslow’s hierarchy of needs theory)ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว2 (Maslow’s hierarchy of needs theory) เปFนทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความต�องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย2 ซ่ึงกําหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ มาสโลว2 (Abraham  Maslow)  เปFนทฤษฎีการจูงใจท่ีมีการกล�าวขวัญอย�างแพร�หลาย มาสโลว2มองว�าความต�องการของมนุษย2มีลักษณะเปFนลําดับข้ันจากระดับตํ่าสุดไปยังระดับสูงสุด เม่ือความต�องการในระดับหนึ่งได�รับการตอบสนองแล�ว  มนุษย2ก็จะมีความต�องการอ่ืนในระดับท่ีสูงข้ึนต�อไปความต�องการความสําเร็จในชีวิตความภาคภูมิใจในตนเอง(Esteem  Needs)ความต�องการการยอมรับจากสังคม(Social  Needs)ความต�องการความปลอดภัยและความมั่นคง( Security or Safety Needs )ความต�องการทางรDางกาย ( Physiological  Needs )ภาพท่ี  2  แสดงลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว2 



8 1. ความต�องการทางร�างกาย (Physiological  needs)  เปFนความต�องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย2เพ่ือความอยู�รอด  เช�น  อาหาร เครื่องนุ�งห�ม ท่ีอยู�อาศัย  ยารักษาโรค อากาศ น้ําด่ืมการพักผ�อน เปFนต�น 2. ความต�องการความปลอดภัยและม่ันคง (Security or safety needs) เม่ือมนุษย2สามารถตอบสนองความต�องการทางร�างกายได�แล�ว  มนุษย2ก็จะเพ่ิมความต�องการในระดับท่ีสูงข้ึนต�อไป  เช�น  ความต�องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สิน  ความต�องการความม่ันคงในชีวิตและหน�าท่ีการงาน 3. ความต�องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต�องการทางสังคม) (Affiliation or Acceptance needs)  เปFนความต�องการเปFนส�วนหนึ่งของสังคม  ซ่ึงเปFนธรรมชาติอย�างหนึ่งของมนุษย2 เช�น ความต�องการให�และได�รับซ่ึงความรัก  ความต�องการเปFนส�วนหนึ่งของหมู�คณะ ความต�องการได�รับการยอมรับ  การต�องการได�รับความชื่นชมจากผู�อ่ืน  เปFนต�น 4. ความต�องการการยกย�อง (Esteem needs) หรือความภาคภูมิใจในตนเองเปFนความต�องการการได�รับการยกย�อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช�น ความต�องการได�รับความเคารพนับถือ ความต�องการมีความรู�ความสามารถ  เปFนต�น 5. ความต�องการความสําเร็จในชีวิต (Self- actualization) เปFนความต�องการสูงสุดของแต�ละบุคคล เช�น ความต�องการท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอย�างได�สําเร็จ  ความต�องการทําทุกอย�างเพ่ือตอบสนองความต�องการของตนเอง  เปFนต�น จากทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว2 สามารถแบ�งความต�องการออกได�เปFน 2 ระดับ คือ 1) ความต�องการในระดับตํ่า (Lower  order needs)  ประกอบด�วยความต�องการทางร�างกาย, ความต�องการความปลอดภัยและม่ันคง และความต�องการความผูกพันหรือการยอมรับ 2) ความต�องการในระดับสูง (Higher order needs)  ประกอบด�วย  ความต�องการการยกย�องและความต�องการความสําเร็จในชีวิต  2.2  ทฤษฎีการมีสDวนรDวม ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม จากการศึกษาทฤษฎีการมีส�วนร�วมของนักวิชาการท้ังหลาย พบว�า การมีส�วนร�วม จะเก่ียวข�องกับด�านจิตวิทยาและสังคมวิทยา มีทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีส�วนร�วมดังต�อไปนี้ 2.2.1 ทฤษฎีลําดับความต�องการของมาสโลว2 (Hieratchy of needs theory, pp.66-67) นับว�าเปFนทฤษฎีดังเดิมเก่ียวกับการจูงใจให�บุคคลเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานต�าง ๆ 



9ให�บรรลุความสําเร็จด�วยการจูงใจบุคลากรในองค2การ โดยคํานึงถึงความจําเปFนข้ันพ้ืนฐานของมนุษย2เปFนหลัก อับราฮัม เอช มาสโลว2 (Abraham H.Maslow) กล�าวว�า ความต�องการของมนุษย2จํามีความต�องการปfจจัยต�าง ๆ ท่ีไม�มีท่ีสิ้นสุดตามลําดับ ได�แก�2.2.1.1 ความต�องการพ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ ถือว�าเปFนปfจจัยในข้ันพ้ืนฐานของมนุษย2ทุกคน เพ่ือการดํารงอยู�และความอยู�รอดของชีวิต ได�แก� อาหาร น้ํา ความอบอุ�นท่ีอยู�อาศัย การพักผ�อน การนอน การขับถ�าย และเรื่องเพศ2.2.1.2 ความต�องการความม่ันคงและปลอดภัย เปFนความต�องการท่ีเปFนอิสระจากภัยอันตรายทางด�านร�างกาย ความกลัวต�อการสูญเสียงาน ทรัพย2สินต�าง ๆ อาหารและท่ีอยู�อาศัยความต�องการทางสังคม ความรักใคร� และความเปFนเจ�าของ เนื่องจากอยู�ในสังคมก็ยังต�องการความรักการเปFนเจ�าของบุคคลอ่ืน รู�สึกว�าตนเองเปFนส�วนหนึ่งของสังคม เปFนคนท่ีมีคุณค�าของกลุ�มเปFนสมาชิกนั้น ๆ 2.2.1.3 ความต�องการได�รับการยกย�อง และเปFนท่ียอมรับจากสังคม ซ่ึงเปFนความต�องการของบุคคลท่ีจะเปFนบุคคลท่ีมีคุณค�าในสายตาคนอ่ืน และได�รับการยอมรับท่ัวไปว�าตนเองมีความก�าวหน�าและประสบผลสําเร็จในสิ่งท่ีปรารถนา โดยตระหนักถึงศักยภาพ ทักษะความสามารถของตนเองและเกิดความเชื่อม่ันในตัวเองสูง2.2.1.4 ความต�องการมีฐานะเด�นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต�องการข้ันต�อมาจะเปFนความต�องการท่ีจะประกอบไปด�วยสิ่งต�าง ๆ ดังนี้คือความม่ันใจในตนเอง2.2.1.5 ความต�องการท่ีจะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต หมายถึง แนวโน�มของบุคคลท่ีจะเปFนหรืออยู�ในสถานภาพอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีเปFนไปได� อาจกล�าวได�ว�า เปFนความปรารถนาท่ีจะเปFนอย�างท่ีตนเองเปFนมากข้ึน สูงข้ึน โดยเปFนทุกสิ่งทุกอย�างท่ีสามารถจะเปFนได�และประสบความสําเร็จ เพ่ือท่ีจะมีศักยภาพบรรลุในระดับสูงสุด2.2.2 ทฤษฎีสองปfจจัยของเฮอร2เบอร2ก (Herzbert’s two – factors theory,1959) ได�นําประเด็นปfจจัยจูงใจ และปfจจัยสุขอนามัยร�วมกัน เรียกว�า ทฤษฎีสองปfจจัย นําเสนอปfจจัยท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจและไม�พึงพอใจในการทํางานให�แก�พนักงาน เพ่ือให�การเข�ามามีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานบรรลุตามเปjาหมายท่ีวางไว�ทําให�เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพประกอบด�วยปfจจัย 2 ประการ คือ2.2.2.1 ปfจจัยรักษาหรือปfจจัยสุขอนามัย (Maintenance factor or Hygienefactors) เปFนปfจจัยท่ีมีอิทธิผลในการสร�างความไม�พึงพอใจในการปฏิบัติงานซ่ึงเปFนปfจจัยภายนอกได�แก� นโยบายและการบริหาร เงินเดือน ความม่ันคงในการงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธ2ระหว�างบุคคล สภาพการทํางานและสถานภาพ



10 2.2.2.2 ปfจจัยจูงใจ (Motivation factors) นับเปFนปfจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการสร�างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปFนปfจจัยภายใน ปfจจัยเหล�านี้มีผลต�อพนักงานคล�ายกับการรักษาอนามัยของคน ได�แก� ความก�าวหน�าส�วนตัว ลักษณะงานท่ีท�าทาย ความสําเร็จ การยกย�องชมเชย ความรับผิดชอบ และความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงาน (ศิริวรรณ เสรีรัตน2 และคณะ 2545, น. 243-244)  2.2.3 ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงของไลเครท (Linking Pin function theory) เม่ือ ค.ศ.1967 เรนเซส ไลเครท (Rensis Likkert) ผู�อํานวยการสถาบันทางสัมคมศาสตร2 มหาวิทยาลัยมิชิแกนกล�าวถึง ทฤษฎีการจัดรูปองค2การเชิงมนุษย2สัมพันธ2 เรียกว�า “ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง” ได�กล�าวโดยสรุปว�า องค2กรจะปฏิบัติหน�าท่ีได�ดีท่ีสุดก็ต�อเม่ือสมาชิกจะต�องไม�ปฏิบัติหน�าท่ีในลักษณะคนเดียว หากแต�การปฏิบัติหน�าท่ีร�วมกันในลักษณะกลุ�มงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีเปjาหมายการปฏิบัติงานชัดเจน ฝrายบริหารต�องรับผิดชอบต�อการสร�างกลุ�มงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงท้ังระหว�างภายในองค2การ ผู�บังคับบัญชาในกลุ�มหนึ่งย�อมจะเปFนผู�ใต�บังคับบัญชาในอีกกลุ�มหนึ่ง ท่ีส�งข้ึนไปและเปFนเช�นนี้ไปตลอดท้ังองค2การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน2ตน2 และคณะ 2542, 233 – 242)  2.2.4 เสริมศิกด์ิ วิศาลาภรณ2 (2537, หน�า 187) ได�อธิบายถึงการมีส�วนร�วมว�าเปFนการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเข�ามาช�วยเหลือสนับสนุนการทําประโยชน2ในเรื่องต�างๆ หรือกิจกรรมต�างๆ อาจเปFนการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององค2การข้ึนอยู�กับกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและปะสิทธิผลขององค2กรข้ึนอยู�กับการรวมพลังของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับองค2กรนั้นในการปฏิบัติภารกิจให�บรรลุเปjาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติปfญญาก็คือ การมีส�วนร�วม การให�บุคคลมีส�วนร�วมในองค2กรนั้น บุคคลจะต�องมีส�วนเก่ียวข�อง (involvement) ในการดําเนินการปฏิบัติภารกิจต�างๆ เปFนผลให�บุคคลนั้นมีความผูกพัน (commitment) ต�อกิจกรรมและองค2กรในท่ีสุด   2.2.5 Cohen and Uphoff (1977, pp.7 – 26) กล�าวถึงกรอบในการพิจารณาเรื่องของการมีส�วนร�วมว�า มีโครงสร�างพ้ืนฐานจําแนกเปFน 3 มิติ ได�แก� มิติท่ี 1 มีส�วนร�วมในเรื่องอะไร (what participation are we concerned with?) หรือเรียกอีกอย�างว�า ประเภทหรือลักษณะของการมีส�วนร�วม ได�สร�างกรอบพ้ืนฐานของการมีส�วนร�วมประกอบด�วยประเด็นต�างๆ ดังนี้ 1. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) ซ่ึงเปFนการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต้ังแต�ระยะเริ่มต�น 2. การมีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรม (participation in implementation) เปFนการเข�าร�วมโดยการสนับสนุนทางด�านทรัพยากร การเข�าร�วมในการบริหาร และการเข�าร�วมในการร�วมแรงร�วมใจ 



113. การมีส�วนร�วมในการรับผลปะโยชน2 (participation in benefits) โดยอาจจะเปFนผลประโยชน2ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยส�วนตัว4. การมีส�วนร�วมในการประเมินผล (participation in evaluation) ซ่ึงเปFนการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม รวมท้ังเปFนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส�วนร�วมต�อไปมิติท่ี 2 ใครท่ีเข�ามามีส�วนร�วม (whose participation are we concernedwith?)  ในส� วนนี้  มี คํ า ท่ี ใช� ในความหมายว� า  “การ มีส� วนร� วมของประชาชน” (popularparticipation) Cohen and Uphoff ได�จําแนกให�เปFนกลุ�มบุคคลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจําแนกออกเปFน4 กลุ�มใหญ� ได�แก� 1) ผู�ท่ีอยู�อาศัยในท�องถ่ิน 2) ผู�นําท�องถ่ิน 3) เจ�าหน�าท่ีของรัฐ และ 4) คนต�างชาติมิติท่ี 3 การมีส�วนร�วมนั้นเกิดข้ึนอย�างไร (how is participation occurring within the project?) ในมิตินี้ มีประเด็นท่ีควรพิจารณาอยู� 4 ประเด็นด�วยกันคือ1. พ้ืนฐานของการมีส�วนร�วม พิจารณาเก่ียวกับแรงท่ีกระทําให�เกิดการมีส�วนร�วมมาจากเบื้องบนหรือเบื้องล�าง และแรงท่ีส�งเสริมการมีส�วนร�วมมาจากท่ีใด2. รูปแบบของการมีส�วนร�วม พิจารณาเก่ียวกับรูปแบบขององค2กร การมีส�วนร�วมโดยตรงหือโดยอ�อม3. ขอบเขตของการมีส�วนร�วม พิจารณาเก่ียวกับระยะเวลาท่ีเข�ามามีส�วนร�วมและช�องของกิจกรรม 4. ประสิทธิผลของการมีส�วนร�วม พิจารณาเก่ียวกับ การให�อํานาจแก�ผู�เข�ามามีส�วนร�วม และปฏิสัมพันธ2ของคุณลักษณะต�างๆ ของสิ่งท่ีเก่ียวข�องกับการมีส�วนร�วม 6. Chapin (1997, p. 317) ได�แบ�งการมีส�วนร�วมในงานออกเปFน 4 ประเภทดังนี้1) การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือการิเริ่มตัดสินใจดําเนินการ การมีอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินงานหรือออกเสียงคัดค�าน และตัดสินใจปฏิบัติการในสิ่งท่ีเก่ียวข�องกับงานท่ีปฏิบัติ ไม�ว�าจะเรื่องของการจัดระบบการทํางาน วิธีการทํางาน ใครเปFนผู�กระทําและทําอย�างไร2) การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการ คือ การมีส�วนร�วมในการสนับสนุนด�านทรัพยากร การบริหาร การประสานความร�วมมือ การทํากิจกรรมต�างๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก�ไขปfญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน3) การมีส�วนร�วมในผลประโยชน2ไม�ว�าจะเปFนผลประโยชน2ทางด�านวัตถุผลประโยชน2ทางสังคม หรือผลประโยชน2ส�วนบุคคล4) การมีส�วนร�วมในการประเมินผล คือ การมีส�วนร�วมในงานในการให�ข�อมูลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและแก�ไขงานต�างๆ ให�ดียิ่งข้ึน



12  7. Woodcock (อ�างถึงใน ปราณี รามสูต และจํารัส ด�วงสุวรรณ, 2545, หน�า 15) กล�าวถึงการทํางานร�วมกันท่ีมีประสิทธิภาพว�า ต�องประกอบด�วย 11 องค2ประกอบ คือ 1) ความสมดุลในบทบาท สมาชิกจะต�องมีความรู�ความสามารถท่ีเหมาะสม 2) เปjาหมายท่ีชัดเจนและเห็นพ�องต�องกัน เปFนการเปyดโอกาสให�สมาชิกในการรับรู�และมีส�วนร�วมในการต้ังเปjาหมาย 3) การเปyดเผยและกล�าเผชิญหน�าเปFนการเปyดโอกาสให�สมาชิกสามารถแสดงตน เหตุผล ความคิด ได�อย�างอิสระ 4) การสนับสนุนและการไว�วางใจกัน จะทําให�สมาชิกรู�สึกต�องการท่ีจะปกปjองงานท่ีเขารับผิดชอบ 5) ความร�วมมือและความขัดแย�ง จะช�วยให�ทุกคนยอมรับจุดอ�อนจุดแข็งของกันและกัน และจะช�วยดึงความรู�ความสามารถและประสบการณ2ออกมาใช�ได�อย�างถูกต�องเหมาะสม 6) วิธีการดําเนินการท่ีดี จะทําให�เกิดการตัดสินใจได�อย�างถูกต�องเหมาะสม 7) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ย�อมให�มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพ่ือเปyดโอกาส และดึงศักยภาพของผู�ร�วมงานออกมาใช�ให�เกิดประโยชน2ต�องาน 8) การตรวจสอบและติดตามเปFนการศึกษาทบทวนการทํางาน เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�จากประสบการณ2และการปรับปรุงข้ันตอน วิธี และกระบวนการทํางาน 9) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานท่ีจะเกิดข้ึน 10) ความสัมพันธ2ระหว�างกลุ�มเพ่ือช�วยเหลือและเรียนรู�จากกลุ�มข�างเคียง ท่ียังเปFนการสร�างความสัมพันธ2อันดีระหว�างกลุ�ม 11) การติดต�อสื่อสารท่ีดี เปรียบเสมือนน้ํามันหล�อลื่นในการทํางาน สรุปได�ว�า การมีส�วนร�วมในการทํางานหรือมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นมี ความจําเปFนและสําคัญมากสําหรับทรัพยากรในยุคปfจจุบัน ซ่ึงจะส�งผลให�คุณภาพการทํางานหรือการมีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็นของผู�ใต�บังคับบัญชามีมากข้ึน เปFนสิ่งท่ีดีสําหรับการสั่งการของผู�บริหาร ผู�บริหารจะต�องรับฟfงการเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจของผู�ใต�บังคับบัญชาทุก ๆ คนจะทําให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีความผูกพัน และมีความรู�สึกว�าตนเปFนส�วนหนึ่งของหน�วยงาน จะเกิดความมุ�งมันร�วมมือร�วมใจกันทํางานอย�างเต็มท่ี ทําให�การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค2และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   แนวคิดเก่ียวกับการมีสDวนรDวม  การมีส�วนร�วมมีความสําคัญอย�างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค2กรเพราะเม่ือบุคคลได�เข�ามามีส�วนร�วมแล�วจะไม�ค�อยเกิดการต�อต�านเก่ียวกับแนวคิดและการดําเนินงาน รวมท้ังช�วยลดความขัดแย�งและความเครียดจากการทํางาน ทําให�บุคคลได�ร�วมกันพิจารณาแก�ไขปfญหาท่ีเกิดข้ึน จากการทํางาน เพ่ือมุ�งไปสู�เปjาหมายและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เกิดความมุ�งม่ันในการสร�าง



13ความสําเร็จให�กับองค2กร ซ่ึงบุคลากรจะรู�สึกพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดข้ึนและเกิดความรู�สึกมีคุณค�าในตนเอง ความรู�สึกเปFนเจ�าของและผูกพันกับองค2กร ผลลัพธ2สุดท�ายคือ องค2กรมีคุณภาพ (ประทีปจันทรสิงห2, 2549) ซ่ึงมีผู�ให�ความหมายของการมีส�วนร�วม ความสําคัญของการมีส�วนร�วม ลักษณะการมีส�วนร�วม ปfจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วม และกระบวนการหรือข้ันตอนของการมีส�วนร�วมไว� ดังนี้ความหมายของการมีสDวนรDวมทนงศักด์ิ คุ�มไข�น้ํา (2540) ให�ความหมายไว� 3 ประเด็น ได�แก�1. การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมเก่ียวข�องในการดําเนินการพัฒนาร�วมคิด ร�วมตัดสินใจแก�ปfญหาของตนเอง ร�วมใช�ความคิดสร�างสรรค2และความชํานาญ ร�วมกับวิทยากรท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการติดตามการปฏิบัติงานขององค2กรและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง2. การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนกลุ�มเปjาหมายได�รับโอกาสท่ีจะแสดงออกซ่ึงความรู�สึกนึกคิด แสดงออกซ่ึงสิ่งท่ีเขามี แสดงออกซ่ึงสิ่งท่ีเขาต�องการแสดงออกซ่ึงปfญหาท่ีกําลังเผชิญ และแสดงออกซ้ึงวิธีแก�ไขปfญหาและลงมือปฏิบัติโดยการช�วยเหลือของหน�วยงานภายนอกน�อยท่ีสุด3. การมีส�วนร�วมของประชาชน หมายถึง กะบวนการท่ีรัฐทําการส�งเสริมชักนําสนับสนุนและสร�างโอกาสให�ประชาชนในชุมชน ท้ังในส�วนบุคคล กลุ�มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค2กรอาสาสมัครรูปแบบต�าง ๆ ให�เข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งสุรีย2 จันทรมาลี (2541) ได�ให�ความหมายของการมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีกลุ�มบุคคลท้ังร�างกาย จิตใจ อารมณ2ร�วม ความคิด ร�วมแรงร�วมใจ ร�วมทุนทรัพย2 ร�วมรับผิดชอบ ร�วมแก�ปfญหา ร�วมแสดงความคิดสร�างสรรค2และร�วมพัฒนาจุฬาภรณ2 โสตะ (2543) กล�าวถึงการมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเข�ามาช�วยเหลือ สนับสนุนทําประโยชน2ต�างๆ หรือกิจกรรมต�างๆ อาจเปFนการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององค2กรข้ึนอยู�กับการรวมพลังของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับองค2การนั้นในการปฏิบัติภารกิจให�บรรลุเปjาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติปfญญาก็คือ การให�มีส�วนร�วม การให�บุคคลมีส�วนร�วมในองค2การนั้น บุคคลจะต�องมีส�วนร�วมเ ก่ียวข�อง ในการดํา เนินการหรือปฏิบั ติภาร กิจต� างๆ เปFนผลให�บุคคลนั้น มีความผูกพัน(Commitment) ต�อภารกิจและองค2การในท่ีสุดปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) การมีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนา เปFนการให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต�เริ่มต�นจนสิ้นสุดโครงการ ได�แก�การร�วมค�นปfญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท�องถ่ิน การบริหารจัดการ



14 การติดตามผล รวมท้ังการรับผลประโยชน2ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการจะต�องมีความสอดคล�องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน อรทัย ก}กผล (2546) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมของประชาชน คือกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียได�มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข�อมูล และความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต�างๆ เก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม และเปFนท่ียอบรับร�วมกัน ทุกฝrายท่ีเก่ียวข�องจึงควรเข�าร�วมในกระบวนการนี้ต้ังแต�เริ่ม จนกระท่ังถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ, การรับรู�, การเรียนรู�, การปรับเปลี่ยนโครงการร�วมกัน ซ่ึงจะเปFนประโยชน2ต�อทุกฝrาย นรินทร2ชัย พัฒนพงศา (2547) ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมว�า เปFนการเปyดโอกาสให�ผู�ปฎิติงานหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องมีส�วนแบ�งในอํานาจการจัดสินใจในระดับต�างๆ ของการดําเนินงานในหน�วยงาน เปFนผลให�เกิดสิ่งท่ีตกลงใจร�วมกัน ฉัตรวรัญ องคสิงห2 (2550) กล�าวว�า เส�นแบ�งของผู�ท่ีเปFนอาสาสมัครและผู�ท่ีทํางานให�บริการทางสังคม อาจจะมีเส�นแบ�งท่ีเบาบางมากหากจะใช�เพียงเง่ือนไขของการทํางานโดยปราศจากค�าตอบแทน หรือพอมีค�าตอบแทนบ�าง แต�ให�เปFนไปอย�างพอเพียง หรือผลท่ีได�รับไม�อาจทดแทนกับค�าใช�จ�ายท่ีต�องจ�ายไป  การคิดในเชิงเศรษฐกิจหรือการแลกเปลี่ยนเชิงตัวเงินนี้อาจจะไม�เพียงพอสําหรับผู�ท่ีมีแนวคิดของการทํางานอย�างอุทิศตัวเพ่ือสังคม วิธีคิดของคนท่ีทํางานอาสาสมัครจึงเปFนประเด็นท่ีน�าสนใจท่ีผู�ศึกษารวบรวมมาพอเปFนสังเขป  ดังนี้ 1. การยึดม่ันในอุดมการณ2ของผู�ท่ีจะเปFนอาสาสมัครคือมีสํานึกถึงความรับผิดชอบต�อหน�าท่ีของตนเองและสังคม ความปรารถนาอันเร�นลับภายในใจท่ีต�องการเห็นสังคมมีการปฏิบัติต�อกันอย�างเท�าเทียม  มีการเอารัดเอาเปรียบต�อกันน�อยท่ีสุด ซ่ึงสังคมจะเปFนเช�นนั้นได� ก็จะต�องอาศัยกระบวนการจัดการทรัพยากรอย�างเปFนธรรมและแพร�กระจายไปยังคนทุกชั้น ทุกกลุ�มทางสังคมให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะสามารถทําได�  ดังนั้นปfจจัยสําคัญท่ีทําให�มีจิตวิญญาณของการเปFนอาสาสมัครคือ การเห็นความไม�ยุติธรรมหรือการเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย คือการใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติท่ีมุ�งเน�นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดบริโภคนิยม  แนวคิดแบบอุดมการณ2อาสาสมัครกับแนวคิดบริโภคนิยม มาจากคนละฐานความคิดท่ีอยู�ตรงกันข�าม คืออุดมการณ2ทางสังคม  มุ�งให�เราไปสัมพันธ2กับเพ่ือนมนุษย2  มีความสุขกับเพ่ือนมนุษย2  ในขณะท่ีระบบบริโภคนิยม ทุนนิยม เปFนระบบท่ีเอารัดเอาเปรียบ เปFนความสัมพันธ2เชิงอํานาจและผลประโยชน2เฉพาะกลุ�มเท�านั้น  และสอนให�หาความสุขตามลําพังตนเองโดยไม�คิดถึงคนอ่ืน แต�แม�ว�าสังคมบริโภคนิยมจะมีอันตรายมาก แต�ก็ยังไม�หมดหวังเสียทีเดียวเพราะเม่ือถึงเวลาหนึ่ง  สังคมบริโภคนิยมก็จะพบกับปfญหาด�วยเช�นกันนั่นก็คือ ความเหงา  แล�วกลไกนี้มันจะสร�างเง่ือนไขให�เกิดอาสาสมัครในท่ีสุด  อย�างไรก็ตาม อุดมการณ2อาสาสมัครจะเกิดข้ึนและมีอยู�ได�ไม�ได�ข้ึนอยู�กับบุคคล



15เดียว  แต�ต�องยืนอยู�บนความเข�าใจในโลก ความเปFนไปในชีวิตอย�างมีเหตุมีผลและกระบวนการท่ีจะเข�าใจความเปFนไปของสังคมคือการเข�าใจในหลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีนับถืออยู�ให�แตกฉาน  ต�องมีความเข�าใจในประวัติศาสตร2และวิวัฒนาการของโลก  มีความเข�าใจเปFนพ้ืนฐานของการเคลื่อนไปการแปรเปลี่ยน  และอุดมการณ2ท่ีดีจําเปFนต�องอาศัยการบ�มเพาะ จะรอให�เกิดและเติบโตเองไม�ได� ข�อสําคัญคืออุดมการณ2อาสาสมัครไม�ใช�ความดีอันยิ่งใหญ�แต�เปFนพันธกิจทางใจท่ีจะต�องกระทํา2. การยึดม่ันในหลักศาสนา อาสาสมัครท่ียึดม่ันในหลักศาสนายึดถือจารีตประเพณี  โดยมุ�งทําความดีและอุทิศตนเพ่ือให�เปFนประโยชน2ต�อผู�อ่ืน เม่ือลงมือทํางานแล�วไม�คิดว�าตนเองจะได�อะไรหรือจะเสียอะไร  แต�มุ�งทํางานไปอย�างปราศจากเง่ือนไข  การมุ�งบําเพ็ญประโยชน2ให�กับผู�อ่ืนหรือสังคมนั้นจะต�องทําท่ีตนเองก�อน เรียกว�าประโยชน2ตน คือมีการประพฤติดี  รักษาระเบียบวินัย รักษาความสัตย2สุจริต ขยันหม่ันเพียร ปฏิบัติกิจการงานด�วยความเข�มแข็งหนักแน�นจนติดเปFนนิสัย เม่ือทําประโยชน2ตนแล�วก็ทําประโยชน2ให�ผู� อ่ืน เช�น การให�การสงเคราะห2แก�ผู�ยากจน ขาดแคลนผู�ด�อยโอกาส ผู�ประสบความทุกข2ยากเดือดร�อน พร�อมกับการทําประโยชน2ส�วนรวมหรือประโยชน2สังคม เช�น ช�วยในการปjองกันแก�ไขปfญหาสังคม ในการพัฒนาสังคม การส�งเสริมความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย2 อาสาสมัครท่ีทํางานด�วยหลักการของการยึดม่ันในหลักศาสนาและต�องการทํางานเพ่ือละตัวตน หรือเข�าถึงการปล�อยวางทางวัตถุ  สิ่งของ เงินทอง ข�าวของเครื่องใช�ต�างๆ ท่ีจําเปFนต�อการดํารงชีพเพ่ือให�สามารถเข�าถึงความสุขท่ีลึกซ้ึงกว�า  อาสาสมัครเหล�านี้จะมุ�งอุทิศแรงกายและทรัพย2สินเพ่ือเปFนการบริจาคทาน คือมีน้ําใจเสียสละความสุขส�วนตัวเพ่ือประโยชน2ของผู�อ่ืน อาสาสมัครท่ีได�ศึกษาและเข�าใจในในหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนา  จะหาหลักธรรมประจําใจเพ่ือเปFนเปjาหมายหรือเครื่องมือในการเดินทางไปสู�บั้นปลายชีวิต  และพยายามหาหนทางท่ีจะอุทิศตน  ถ�ายทอดความรู�ความสามารถให�เปFนประโยชน2ต�อผู�อ่ืนท่ีเจ็บปrวยและยากไร�ด�อยโอกาสกว�าตน3. ค�านิยมบางประการ การอุทิศตนเปFนอาสาสมัครอาจจะก�อกําเนิดมาจากค�านิยมบางประการท่ีมีอยู�ภายในความรู�สึกนึกคิดของคนๆ นั้น  เปFนค�านิยมท่ีได�รับการพัฒนามาจากการหล�อหลอมของครอบครัว จากสถาบันการศึกษา จากหลักธรรมคําสอนในศาสนา จากการเฝjาสังเกตและต้ังคําถามกับความเปFนไปในสังคม หรือการได�อ�านประวัติชีวิตของนักพัฒนา หรือบุคคลท่ีเปFนแบบอย�างในใจ ค�านิยมดังกล�าวได�แก�- การเสียสละ  ผู�ท่ีอุทิศตนเปFนอาสาสมัครกล�าวว�า  การจะเข�าถึงความเสียสละได� จําต�องผ�านกระบวนการของการบังคับจิตใจให�ลด ละ สละ เลิก วิถีความสุขส�วนตัว การบริจาคทรัพย2สินเงินทอง เวลาและบางคนรวมถึงความสัมพันธ2กับสมาชิกในครอบครัว  เพ่ืออุทิศตนมาทํางานอาสาสมัคร



16  - ความม่ันคงทางจิตใจ  การอุทิศตนโดยยึดม่ันในอุดมการณ2นั้น จําต�องมีความหนักแน�น อดทน และความม่ันคงอย�างสูงทางจิตใจ  ถึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต�างๆ ได�  โดยเฉพาะการทํางานท่ีเปลี่ยนเปjาหมายจากการรับเปFนตัวเงินเปFนการบํารุงความเชื่อและความยึดถือในอุดมการณ2 -   ความสามารถในการรักษาสมดุล ผู�ท่ีทํางานอาสาสมัครจําเปFนต�องสามารถรักษาสมดุลระหว�างความต�องการเชิงเศรษฐกิจท่ีสนองรับต�อความต�องการทางกาย  และความต�องการท่ีจะบรรลุอุดมการณ2ซ่ึงเปFนความต�องการภายใน ถวิลวดี บุรีกุล (2548) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมจะต�องเปFนกระบวนการดําเนินการอย�าง            แข็งขัน ซ่ึงหมายถึง บุคคลหรือกลุ�มท่ีมีส�วนร�วมได�เปFนผู�มีความคิดริเริ่มและได�มุ�งใช�ความพยายาม ตลอดจนความเปFนตัวของตัวเอง ท่ีจะดําเนินการตามท่ีริเริ่มนั้น และการมีส�วนร�วมคือ การท่ีได�มี              การจัดการท่ีจะใช�ความพยายาม ท่ีจะเพ่ิมความสามารถท่ีจะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต�างๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ โดยกลุ�มท่ีดําเนินการและความเคลื่อนไหวท่ีจะดําเนินการนี้ไม�ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต�างๆ วันชัย วัฒนศักด์ิ (2549) การทํางานแบบมีส�วนร�วมนั้น ไม�ว�าจะเปFนระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค2กร หรือระดับประเทศนั้น มีความสําคัญอย�างยิ่งในกระบวนทัศน2ปfจจุบัน เพราะจะช�วยให�ผู�มีส�วนร�วมเกิดความรู�สึกความเปFนเจ�าของ (Ownership) และจะทําให�ผู�มีส�วนร�วม หรือผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตามCompliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได�อย�างสมัครใจ, เต็มใจและสบายใจ นิรันดร2 จงวุฒิเวศน2 (2550) กล�าวว�าการมีส�วนร�วม หมายถึง การเข�าไปเก่ียวข�อง (Involvement) ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ2และทางกาย การมีส�วนร�วมมีความหมายมากกว�าการเปFนส�วนหนึ่ง (Sense and belonging) การมีส�วนร�วมมีความหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative and qualitative) การมีส�วนร�วมครอบคลุมท้ังมิติด�านความสามารถ เวลา และโอกาสท่ีจะมีส�วนร�วม การมีส�วนร�วมเปFนการกระทํา (Action) จึงมีท้ังผู�กระทํา (The actor) ผู�ถูกกระทําหรือผู�รับผล (The recipient) และสาธารณชน (The public) ผู�เปFนบริบทของการกระทํา มธุรดา ศรีรัตน2 (2554) กล�าวว�า การมีส�วนร�วม หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลได�มีส�วนเก่ียวข�องในการปฏิบัติงานท้ังด�านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การวางแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช�ความคิดสร�างสรรค2และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค2หรือแก�ไขปfญหาต�างๆ ท่ีอาจเกิดจากการบริหารงานในองค2การ คนึงนิจ อนุโรจน2 (2548) ให�แนวคิดว�า การสร�างความตระหนักในการพัฒนาในเรื่องใดก็ตามนั้น ยิ่งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�ามามีส�วนร�วมมากเท�าใด โอกาสความสําเร็จก็จะสูงข้ึนตามไปด�วย แต�เปFนไปไม�ได�ท่ีองค2กรขนาดใหญ�จะนําบุคลากรท้ังหมดเข�ามามีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาองค2กร แต�การนําผู�บริหารระดับกลางเข�ามามีส�วนร�วมไม�ใช�เรื่องยาก (คนกลุ�มนี้จะเปFนตัวแทนของเราไปสร�าง



17การมีส�วนร�วมในระดับปฏิบัติการต�อไป) การสร�างความตระหนักรู�ต�องเริ่มจากการให�ข�อมูลท่ีเปFนจริงขององค2กร (นําเขาเข�ามาร�วม SWOT องค2กร) ทุกคนต�องร�วมรับรู�ปfญหาขององค2กรทุกคนร�วมกันวิเคราะห2สาเหตุของปfญหาและหาแนวทางแก�ไขร�วมกัน ร�วมสร�างแผนยุทธศาสตร2 (strategicpartner) ร�วมกันหาว�าตัวชี้วัดสู�ความสําเร็จร�วมกัน (Key Performance Indicator—KPI) เราจะทําอย�างไร และติดตามประเมินอย�างไร การมีส�วนร�วมเปFนกรนําเขาเข�ามาเพ่ือเปFนส�วนหนึ่งขององค2กรสร�างความรู�สึกเปFนเจ�าขององค2กร และร�วมกันท่ีจะนําพาองค2กรสู�เปjาหมายร�วมกัน นั่นคือต�องรวมใจคนขององค2กรให�เปFนหนึ่งเดียวให�ได� (engagement) การมีส�วนร�วมจึงเปFนเองท่ีมีความสําคัญยิ่งBatten (อ�างถึงใน พัชรี พงษ2ศิริ, 2541) สรุปแนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมว�าต�องการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ โดยถือเสมือนว�าเปFนแบบฝ�กหัดในการพัฒนาคน ให�ต�องใช�ความคิด ตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการเองอยู�เสมอ ซ่ึงจะเปFนหนทางทําให�สมองของคนเกิดการพัฒนา รวมท้ังต�องยึดหลักต�อไปนี้เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได�แก� 1) หลักการช�วยตนเอง 2)หลักการให�ประชาชนมีส�วนร�วม และ 3) หลักประชาธิปไตยในการดําเนินงานRichardson Ann (1983) ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมไว�ว�า การท่ีผู�นําอนุญาตให�ผู�ตามจํานวนมากท่ีสุดท่ีจะมากได� เข�ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจมากท่ีสุด เปFนต�นว�า การยอมให�ผู�ตามหรือผู�ใต�บังคับบัญชาได�เข�ามามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย และแม�กระท้ังเลือกต้ังผู�นําหรือผู�บังคับบัญชาด�วยKoontz & other (1986) กล�าวว�า การให�มีส�วนร�วมเปFนเทคนิคอย�างหนึ่งท่ีผู�บริหารต�องการให�ได�รับการสนับสนุนท่ีเข�มแข็ง อันมีผลมาจากการวิจัยและทฤษฎีการสร�างแรงจูงใจท่ีตระหนักถึงประโยชน2ของการมีส�วนร�วม และการสร�างการยอมรับนับถือPutti J.M. (1987) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมเปFนพ้ืนฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตัดสินใจของกลุ�มจะเกิดการมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในกลุ�ม ซ่ึงปfจจัยสําคัญของการมีส�วนร�วมมี4 ประการ คือ1) เปFนความพยายามท่ีเก่ียวข�องทางด�านจิตใจและความรู�สึก2) เปFนการกระตุ�นให�เกิดความร�วมมือ3) เปFนการให�บุคคลรับผิดชอบต�อการปฏิบัติงาน4) เปFนการพัฒนาการมีส�วนร�วม ซ่ึงคํานึงถึงความสมดุล การมีส�วนร�วมท่ีแท�จริงกับการมีส�วนร�วมมากเกินไปDavis & Newstrom (1989) ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมไว�ว�า การมีส�วนร�วมเปFนเรื่องของความเก่ียวข�องทางด�านจิตใจ และความรู�สึกนึกคิดของแต�ละคน ท่ีมีต�อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ�ม หรือเปFนแรงกระตุ�นท่ีช�วยทําให�มีความสําเร็จ ซ่ึงเปFนเปjาหมายของกลุ�ม หรือเปFนความ



18 รับผิดชอบต�อกิจกรรมร�วมกันด�วยการเข�าไปเก่ียวข�อง (Involvement) ช�วยเหลือ (Contribution) และร�วมรับผิดชอบ (Responsibility)  ดังนั้นการมีส�วนร�วมจึงหมายถึง การท่ีกลุ�มบุคคลมีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน ต้ังแต�เริ่มต�นท้ังทางร�างกาย จิตใจและอารมณ2 ไม�ว�าจะเปFนปfจเจกบุคคลหรือกลุ�มคน ร�วมคิด ร�วมมือ ร�วมปฏิบัติ ร�วมแรง ร�วมใจ และร�วมรับผิดชอบ เพ่ือให�เกิดการดําเนินการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง เปFนเทคนิคอย�างหนึ่ง ท่ีผู�บริหารต�องการ เพราะเม่ือบุคคลได�เข�ามามีส�วนร�วมแล�ว จะไม�ค�อยเกิดการต�อต�าน รวมท้ังช�วยลดความขัดแย�งและความเครียดจากการทํางาน ทําให�บุคคลได�ร�วมเข�ามามีส�วนร�วมแล�วจะไม�ค�อยเกิดการต�อต�าน รวมท้ังช�วยลดคงวามขัดแย�งและความเครียดจากการทํางาน ทําให�บุคคลได�ร�วมกันพิจารณาแก�ไขปfญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน บุคคลจะรู�สึกพึงพอใจในผลงานท่ีเกิดข้ึน และเกิดความรู�สึกมีคุณค�าในตนเอง เกิดความมุ�งม่ันในการสร�างความสําเร็จให�กับองค2กรเกิดความรู�สึกเปFนเจ�าของและผูกพันกับองค2กร เพ่ือนําไปสู�เปjาหมายขององค2กร และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปjาหมายท่ีกําหนดไว� ความสําคัญของการมีส�วนร�วม  อดิศร วงศ2คงเดช (2539) กล�าวว�า ประโยชน2ของการมีส�วนร�วม ชุมชนได�ประโยชน2ในการมีส�วนร�วมกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพดังนี้ 1) ชุมชนตระหนักในปfญหาของตนเอง และตระหนักท่ีจะมีส�วนร�วมในการพัฒนาหรือแก�ปfญหาของตนเอง 2) ชุมชนมีโอกาสใช�ความสามารถของตนเองท่ีมีอยู�ในรูปของความคิด การตัดสินใจและการกระทําได�อย�างเต็มท่ี 3) เปFนการระดมทรัพยากรมนุษย2มาใช�ให�เกิดประโยชน2สูงสุดชุมชน 4) ชุมชนจะมีความรู�สึกในความเปFนเจ�าของ ทําให�การพัฒนามีความม่ังคงถาวรและประหยัด 5) เปFนกระบวนการพัฒนาความสามารถ และพลังชุมชนในการพ่ึงตนเอง 6) เปFนการส�งเสริมระบอบประชาธิปไตย 7) ชุมชนรับผิดชอบและมีอํานาจสูงสุดในการพัฒนาชุมชนตนเอง 8) เปFนการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เชื่อใจไว�วางใจ รักและศรัทธาในชุมชนว�ามีความรู�ความสามารถ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กล�าวว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนมีความสําคัญดังนี้ 



19 1) การมีส�วนร�วมของประชาชนเปFนสิทธิพ้ืนฐานอันชอบธรรมของคนทุกคนท่ีต�องเคารพให�การยอมรับ และยกย�อง โดยการให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 2) งานพัฒนาเปFนงานท่ีต�องเก่ียวข�องกับประชาชนเปFนจํานวนมาก จําเปFนต�องให�คนหมู�มากเหล�านี้มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 3) กลยุทธ2 ท้ังหลายในการพัฒนาท่ีผ�านมา ยังไม�สามารถส�งผลถึงกลุ�มประชาชนผู�ด�อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันข�ามกลับส�งผลให�กลุ�มคนผู�ได�เปรียบมีโอกาสมากข้ึน จึงจําเปFนต�องปรับกลยุทธ2ในการพัฒนาใหม� โดยให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการวางแผนมากข้ึน 4) ประสบการณ2ท่ีผ�านมาพบว�า มีโครงการจํานวนไม�น�อยท่ีประสบความสําเร็จ โดยอาศัยวิธีให�ประชาชนมีส�วนร�วมในรูปของการวมกลุ�ม และจัดต้ังองค2กรประชาชน ในขณะเดียวกัน              มีตัวอย�างของโครงการการทีล�มเหลวจํานวนมาก อันเนื่องจากไม�เปyดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามี            ส�วนร�วม 5) การมีส�วนร�วมของประชาชน เปFนเรื่องของการปฏิบัติการเปFนกลุ�ม หรือของกลุ�ม (Group action) อันเปFนผลมาจากความรู�สึกผูกพันของสมาชิกแต�ละคนท่ีเข�ามามีส�วนร�วม เพ่ือพิทักษ2ประโยชน2ของเขา และในขณะเดียวกันก็ได�ประโยชน2แก�ส�วนรวมด�วยการมีส�วนร�วมจึงเปFนสิ่งจําเปFน 6) การมีส�วนร�วมของประชาชนเปFนตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมมากเท�าไหร� ยิ่งแสดงว�าประชาชนจะได�รับประโยชน2จากการพัฒนามากยิ่งข้ึน 7) ประชาชนย�อมรู�ดีว�าตนเองนั้นต�องการอะไร มีปfญหาอะไร และอยากจะแก�ปfญหาอย�างไร ถ�าให�โอกาสแก�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนา ย�อมช�วยให�โครงการต�างๆ สนองความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนได�ดีกว�า 8) การมีส�วนร�วมของประชาชน ช�วยให�การปฏิบัติการทางสังคม (Social action) เปFนไปอย�างสงบสันติ ก�อให�เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีมีระเบียบ เปFนระบบ และเปFนท่ียอมรับทุกฝrาย 9) เปFนนโยบายของรัฐในปfจจุบัน ท่ีให�ทุกโครงการท่ีลงสู�ชนบท ต�องให�ประชาชนมีส�วนร�วมเพ่ิมข้ึนตามปรัชญาของการพัฒนา ณรงค2 ณ เชียงใหม� (2545) กล�าวว�า การเปyดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานมีความสําคัญคือ    1) ประชาชนยอมรับในโครงการนั้น และเปFนโครงการท่ีตรงกับปfญหาและความต�องการของประชาชน 2) ประชาชนมีความรู�สึกผูกพัน รู�สึกเปFนเจ�าของมากข้ึน 3) ลดความขัดแย�ง การดําเนินการโครงการจะราบรื่น ได�รับความร�วมมือจากประชาชนมากข้ึน  4) โครงการจะให�ประโยชน2ต�อชุมชนมากข้ึน และระดมทรัพยากรในการพัฒนา 



20 5) ช�วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน สนธยา พลศรี (2550) กล�าวถึงความสําคัญของการมีส�วนร�วมไว�หลายประการดังนี้ 1) เปFนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนท่ีกําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญ เปFนสิทธิมนุษยชนท่ีประชาชนมีโอกาสเข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาทุกระดับ 2) สอดคล�องกับปรัชญา แนวความคิด และหลักการเรียนรู�ร�วมกันของชุมชน 3) เปFนเครื่องชี้วัดความสําเร็จนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอํานาจไปสู�ประชาชนและท�องถ่ิน 4) นําไปสู�การพ่ึงตนเองของชุมชน 5) ทําให�ดําเนินการพัฒนาชุมชนได�ตรงกับคามต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนและชุมชน 6) เปFนการพัฒนาศักยภาพบุคคล กลุ�มและองค2กรในชุมชนให�มีประสิทธิภาพ 7) เปFนการสร�างความพึงพอใจร�วมกัน มีความชอบธรรม เปFนท่ียอมรับร�วมกันภายในกลุ�ม ไม�สร�างความขัดแย�งให�เกิดข้ึนในชุมชน 8) ทําให�เกิดความรัก หวงแหน รับผิดชอบ และเปFนเจ�าของชุมชน 9) เปFนกระบวนการสําคัญในการสนับสนุนส�งเสริมการเรียนรู�ร�วมกันของชุมชนให�ประสบความสําเร็จ 10) ช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาล เพราะเปFนการพัฒนาคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพ่ือคนในชุมชนอย�างแท�จริง รัฐบาลเปFนเพียงผู�สนับสนุนในบางส�วนนั้น   สรุปได�ว�า การมีส�วนร�วมมีความสําคัญอย�างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค2กร การมีส�วนร�วมต�องเกิดจากความเต็มใจ ความสมัครใจ สามารถตัดสินใจได�เอง การมีส�วนร�วมจะช�วยลดความขัดแย�ง เกิดความรู�สึกผูกพัน รู�สึกเปFนเจ�าของมากข้ึน จึงจะทําให�การพัฒนาเกิดความยั่งยืน ปHจจัยท่ีมีผลตDอการมีสDวนรDวม พรทิพย2 คําพอ และคณะ (2544) ได�สรุปสาระสําคัญของการมีส�วนร�วมของประชาชนนั้น อยู�ท่ีการเปyดโอกาสให�ประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ เช�น การริเริ่ม การวางแผน การตัดสินใจ การร�วมรับผิดชอบ ตลอดจนการร�วมประเมินผล มากน�อยเพียงใดข้ึนอยู�กับเรื่องของปfจจัยท่ีส�งผลต�อการมีส�วนร�วมดังนี้ ความสําเร็จของการพัฒนาแบบระดมความร�วมมือ ข้ึนอยู�กับปfจจัย 3 ประการคือ  1) การเข�ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจของประชาชนต้ังแต�เริ่มต�นว�า มีปfญหา สาเหตุการแก�ไขปfญหา ด�านการคิดว�าจะทําโครงการอะไรท่ีเปFนประโยชน2ต�อประชาชน โดยใช�ประโยชน2จากแรงงาน ทรัพยากรท�องถ่ินอย�างเต็มท่ี 



212) การผสมผสานแผนงานและโครงการของส�วนราชการ ด�วยการพัฒนาความรู�ทักษะความสามารถด�านประชาชนและคุณภาพของเจ�าหน�าท่ี เพ่ือแก�ไขปfญหาเดือดร�อน สนองผลประโยชน2ได�ถูกต�องตามเวลาและสถานท่ี3) การสร�างองค2กรท�องถ่ิน กลไกการประสานงาน งบประมาณ ปfจจัยดําเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตามความต�องการอันจําเปFนของประชาชนสําหรับปfจจัยท่ีผลักดันการมีส�วนร�วมของประชาชนมี 4 ปfจจัยคือ1) ปfจจัยภายในตัวบุคคล เปFนแรงผลักดันหรือจูงใจท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล2) ปfจจัยสภาพแวดล�อม ได�แก� สภาพแวดล�อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง3) ปfจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืน4) รางวัลตอบแทน คือ ประชาชนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนา โดยหวังประโยชน2ตอบแทนCohen Uphoff, and Goldsmith (1979) (อ�างถึงในประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา,2544) กล�าวถึงสิ่งท่ีมีผลต�อการเข�ามามีส�วนร�วมว�า คุณสมบัติหรือภูมิหลังของแต�ละบุคคลอาจจะเปFนตัวแปรสําคัญต�อการให�ความร�วมมือร�วมใจ หรือการเข�ามามีส�วนร�วมในงานพัฒนา ได�แก�1) อายุและเพศ2) สถานภาพของครอบครัว3) ระดับการศึกษา4) ชั้นทางสังคม5) อาชีพ6) ระดับของรายได� และท่ีมาของรายได�7) ระยะเวลาของการอยู�อาศัยในชุมชนนั้น8) ชนิดของโครงการและกิจกรรม9) การเปFนผู�เช�าท่ีดินหรือมีสถานภาพเปFนลูกจ�างWilliam W.Reeder (1998 อ�างอิงถึงใน สิริวรรณ เดชวิถี, 2544) ได�สรุปปfจจัยท่ีมีผลต�อการมีส�วนร�วมของบุคคลไว� 11 ประการ ดังนี้1) การปฏิบัติตนให�สอดคล�องตามความเชื่อพ้ืนฐาน กล�าวคือ บุคคลและกลุ�มบุคคลดูเหมือนจะเลือกวิธีปฏิบัติซึ่งสอดคล�องและคล�ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตัวเอง2) มาตรฐานคุณค�าบุคคล และกลุ�มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานคุณค�าของตัวเอง3) เปjาหมายบุคคล และกลุ�มบุคคล ดูเหมือนจะส�งเสริม ปjองกันและรักษาเปjาหมายของตัวเอง



22 4) ประสบการณ2ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลบางครั้งมาจากประสบการณ2ท่ีผิดปกติธรรมดา 5) บุคคลและกลุ�มบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายว�าจะต�องประพฤติในสถานการณ2เช�นนั้น ท้ังยังชอบปฏิบัติต�อผู�อ่ืนในลักษณะท่ีตนคาดหวังจากผู�อ่ืนด�วย 6) การบีบบังคับ บุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะทําในสิ่งต�างๆ ด�วยความรู�สึกว�าตนเองต�องกระทําเช�นนั้น 7) การมองแต�ตัวเอง บุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะทําในสิ่งต�างๆ ซ่ึงคิดว�าตนเองต�องกระทําเช�นนั้น 8) นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะทําในสิ่งต�างๆ ซ่ึงมีนิสัยชอบกระทํา เม่ืออยู�ในสถานการณ2นั้นๆ 9) โอกาส บุคคลและกลุ�มบุคคลจะมามีส�วนร�วมในรูปแบบการปฏิบัติงานของสังคม โดยเฉพาะในทางท่ีเก่ียวข�องกับจํานวนและชนิดของโอกาส ซ่ึงโครงสร�างของสังคมเอ้ืออํานวยให�เข�ามามีส�วนร�วมในการกระทําเช�นนั้น 10) ความสามารถ บุคคลและกลุ�มบุคคลมักจะเข�าร�วมในกิจกรรมบางอย�าง ท่ีคนเห็นว�าสามารถทําในสิ่งท่ีต�องการให�เขาทําสถานการณ2เช�นนั้น 11) การสนับสนุน บุคคลและกลุ�มบุคคล มักจะเริ่มปฏิบัติเม่ือเขารู�สึกว�าได�รับการสนับสนุนท่ีดี  กระบวนการหรือข้ันตอนการมีส�วนร�วม ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา (2544) ได�นําแนวคิดของไพรัตน2 เตชะรินทร2 มาสรุปถึงการมีส�วนร�วมว�า บุคคล กลุ�มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค2กรอาสาสมัครต�างๆ ควรมีส�วนร�วมเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค2และนโยบายการพัฒนาในเรื่องต�อไปนี้ 1) ร�วมทําการศึกษาค�นคว�าปfญหา และสาเหตุของปfญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ตลอดจนความต�องการของชุมชน 2) ร�วมคิด และสร�างรูปแบบ และวิธีการพัฒนา เพ่ือแก�ไขและลดปfญหาของชุมชนหรือเพ่ือสร�างสรรค2สิ่งใหม�ท่ีเปFนประโยชน2ต�อชุมชน หรือสนองความต�องการของชุมชน 3) ร�วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดปfญหาและแก�ไขปfญหาและสนองความต�องการของชุมชน 4) ร�วมตัดสินใจการใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให�เปFนประโยชน2ต�อส�วนรวม 5) ร�วมจัด หรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6) ร�วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของหน�วยงาน 7) ร�วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให�บรรลุตามเปjาหมายท่ีวางไว� 



238) ร�วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร�วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได�ทําไว�ท้ังเอกชนและรัฐบาลให�ใช�ประโยชน2ได�ตลอดไปอคิน รพีพัฒน2 (2547) ได�เสนอข้ันตอนการมีส�วนร�วมออกเปFน 4 ข้ันตอน คือข้ันท่ี 1 การมีส�วนร�วมในการกําหนดปfญหา สาเหตุของปfญหา ตลอดจนแนวทางแก�ไขข้ันท่ี 2 การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนาข้ันท่ี 3 การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนข้ันท่ี 4 การมีส�วนร�วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนานิรันดร2 จงวุฒิเวศย2 (2550) กล�าวว�าการมีส�วนร�วมประมวลได�เปFน 3 ส�วนคือ1) ส�วนของการวางแผนพัฒนา จะเริ่มต�นต้ังแต�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการค�นหาปfญหาและสาเหตุของปfญหา การกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงค2ในการแก�ปfญหา และพัฒนาการศึกษาชุมชน มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ กําหนดความต�องการของชุมชน จัดลําดับความสําคัญของความต�องการนั้นๆ ตลอดจนการกําหนดพิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดทรัพยากร และแหล�งทรัพยากรท่ีจะนําไปสนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมต�างๆ2) ส�วนของการจัดและดําเนินการตามแผนงานโครงการ เปFนส�วนท่ีประชาชนเข�าทําประโยชน2ในโครงการ โดยการร�วมมือช�วยเหลือด�านทุนทรัพย2 วัสดุอุปกรณ2 และแรงงาน หรือโดยการบริหาร และประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความช�วยเหลือจากภายนอก เปFนต�น3) ส�วนของการประเมินผลโครงการ เปFนส�วนท่ีชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการประเมินว�าโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการนั้น บรรลุตามวัตถุประสงค2หรือไม� การติดตามประเมินผลนี้อาจเปFนการประเมินความก�าวหน�าหรือผลสรุปร�วมท้ังโครงการFornaroff (1980) กล�าวว�ากระบวนการมีส�วนร�วมนั้นประกอบด�วย1) การวางแผน ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปjาหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ีต�องใช� ตลอดจนการติดตามประเมินผล2) การดําเนินงาน3) การใช�บริการจากโครงการ4) การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน2Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. (1986) ได�จําแนกชนิดของการมีส�วนร�วมเอาไว� 4 ประเภทได�แก� 1) การมีส�วนร�วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการตัดสินใจนั้น ประการแรกท่ีสุดท่ีจะต�องกระทําคือ การกําหนดความต�องการและการจัดลําดับความสําคัญ ต�อจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข�อง การตัดสินใจนี้เปFนกระบวนการอย�าง



24 ต�อเนื่องท่ีต�องดําเนินไปเรื่อยๆ ต้ังแต�การตัดสินใจช�วงเริ่มต�น การตัดสินใจช�วงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจช�วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว� 2) การมีส�วนร�วมของชุมชนในการดําเนินโครงการ (Implementation) ในส�วนท่ีเปFนองค2ประกอบของการดําเนินโครงการนั้น จะได�มาจากคําถามท่ีว�า ใครจะทําประโยชน2ให�แก�โครงการได�บ�าง และจําทําประโยชน2ด�วยวิธีใด เช�น การช�วยเหลือด�านทรัพยากรการบริหารงานและงบประมาณ และการขอความช�วยเหลือ 3) การมีส�วนร�วมของชุมชนในการรับผลประโยชน2 อันเกิดจากโครงการนั้นๆ (Benefits) ในส�วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน2นั้น นอกจากความสําคัญของผลประโยชน2เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล�ว ยังต�องพิจารณาการกระจายผลประโยชน2ทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนทางลบท่ีเปFนผลเสียของโครงการ ซ่ึงเปFนประโยชน2และเปFนโทษต�อบุคคลในสังคมด�วย 4) การมีส�วนร�วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีส�วนร�วมในการประเมินผลนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีต�องสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ�มต�างๆ ได�  2.3 ความหมายของอาสาสมัครกู�ภัย อาสาสมัครกู�ภัย เปFนคําท่ีใช�เรียกกลุ�มคนผู�มีความเสียสละท้ังทางกายและทางใจ เพ่ืออุทิศให�แก�สังคมและเพ่ือนร�วมโลก ไม�ว�าจะเปFนมนุษย2หรือสัตว2 โดยไม�คํานึงถึงชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา และเปFนผู�ซ่ึงยอมเสียสละเวลาส�วนตัว เพ่ือช�วยเหลือสังคมโดยท่ีไม�หวังผลตอบแทนใดๆ อาสาสมัครกู�ภัยมีหลายประเภท มาจากหลายสายงาน กระจายอยู�ท่ัวทุกสารทิศ ไม�ว�าจะเปFนอาสาสมัครกู�ภัยของมูลนิธิต�างๆรวมถึงหน�วยงานทางราชการ แต�ทุกคนมีจุดประสงค2เดียวกัน คือต�องการช�วยเหลือผู�ซ่ึงกําลังประสบกับปfญหาไม�ทางใดก็ทางหนึ่ง ให�พ�นจากวิกฤตินั้นๆไปได�ด�วยดี หน�าท่ีของผู�ท่ีเปFน อาสาสมัครกู�ภัย ถึงแม�ว�าการเปFนอาสาสมัครกู�ภัยนั้นจะเกิดจากความสมัครใจของผู�ท่ีทําก็ตาม แต�ทุกคนก็ยังคงต�องประพฤติปฏิบัติตนให�อยู�ในกฎเกณฑ2 ระเบียบ ข�อบังคับของหน�วยงานนั้นๆอย�างเคร�งครัดด�วย ไม�ใช�ว�าเปFนอาสาสมัครกู�ภัยแล�วจะทําอะไรได�ตามอําเภอใจ ท้ังนี้เพ่ือเปFนการสร�างระเบียบวินัยให�แก�อาสาสมัครกู�ภัยทุกๆคน หน�าท่ีของอาสาสมัครกู�ภัยมีหลายอย�างเช�น การออกตระเวนช�วยเหลือผู�ประสบอุบัติเหตุในกรณีต�างๆ การเดินทางไปตามต�างจังหวัด ชนบท หรือถ่ินทุรกันดาร เพ่ือนําข�าวของเครื่องใช� และสิ่งของท่ีจําเปFนไปแจกจ�ายให�แก�ประชาชนท้ังนี้รวมถึงผู�ท่ีประสบภัยทางธรรมชาติ ซ่ึงการปลอบโยนผู�ท่ีเสียขวัญจากสิ่งท่ีได�พบเจอก็นับเปFนหน�าท่ีหนึ่งด�วยเช�นกัน หน�าท่ีสําคัญของอาสาสมัครกู�ภัย คือการช�วยเหลือผู�ได�รับบาดเจ็บ รวมถึงการกู�ภัยในรูปแบบต�างๆ การช�วยเหลือผู�ได�รับบาดเจ็บและการกู�ภัย โดยอาสาสมัครกู�ภัย การช�วยเหลือผู�ได�รับบาดเจ็บนั้นมีความสําคัญมาก เพราะในความสําเร็จหรือในความผิดพลาดจากการตัดสินใจในการกระทํานั้น 



25หมายถึง ชีวิต ดังนั้นความรู�ความเข�าใจบวกกับความสามารถและความกล�าท่ีจะช�วยเหลือผู�บาดเจ็บในยามคับขันจึงมีความสําคัญมาก ท้ังนี้อาสาสมัครกู�ภัยจําเปFนท่ีจะต�องมีความรู�ทางการแพทย2ไม�มากก็น�อย เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพปานศักด์ิ ชินพรมราช (2520) ให�ความหมายคําว�า อาสาสมัคร คือ การให�ผู�อ่ืนโดยไม�หวังผลตอบแทน ซ่ึงการให�นั้นไม�ได�ระบุว�าเปFนแรงงาน เปFนเงิน เปFนสิ่งของ แต�การให�ท่ีถ�องแท�จะส�งผลให�เกิดความสุขทางจิตใจท้ังผู�ให�และผู�รับฉัตรวรัญ องคสิงห2 (2550) ได�ให�ความหมายของอาสาสมัครท่ีเปFนเข�าใจกันโดยท่ัวไป คือผู�ท่ีทํางานเพ่ือประโยชน2ของผู�อ่ืน โดยไม�รับค�าตอบแทน ซ่ึงจิตสํานึกของผู�ท่ีอุทิศตนทํางานเช�นนี้มีท่ัวไปในทุกท�องถ่ินSusan J. Ellis และ Katerines H. Noyes (อ�างถึงใน ศุภรัตน2 รัตนมุขย2,2544) ให�ความหมายว�า เปFนการเลือกกระทําสิ่งต�าง ๆ ท่ีเห็นว�าเปFนสิ่งท่ีควรกระทํา และเปFนความรับผิดชอบต�อสังคมโดยไม�หวังผลตอนแทนเปFนเงินทอง และการกระทํานี้ไม�ใช�ภาระงานท่ีต�องทําตามหน�าท่ี จากความหมายนี้พบว�า องค2ประกอบท่ีสําคัญของอาสาสมัครมี 4 ประการสําคัญ คือ1. การเลือก (Choose) เปFนการเน�นเจตจํานงอิสระท่ีจะกระทําหรือไม�กระทําสิ่งใด ๆ ก็ได�2. ความรับผิดชอบต�อสัง (Social Responsibility) หมายถึง การกระทําท่ีมุ�งม่ันเปFนประโยชน2ต�อผู�อ่ืนซ่ึงอาจเปFนได�ท้ังบุคคล กลุ�มคน หรือสังคมส�วนรวม3. กระทําโดยไม�หวังผลตอบแทนเปFนเงินทอง (Without Monetary Profit) หมายถึง ไม�ได�หวังผลรายได�ทางเศรษฐกิจ แต�อาจรับเปFนรางวัลหรือค�าใช�จ�ายทดแทนท่ีตนเองได�ใช�จ�ายไป แต�ไม�อาจเทียบเท�าได�กับค�าของสิ่งท่ีได�กระทํา4. ไม�ใช�ภาระงานท่ีต�องทําตามหน�าท่ี (Beyond Basic Obligations) หมายถึง สิ่งท่ีทํานั้นอยู�นอกเหนือความจําเปFนหรือสิ่งท่ีถูกคาดว�าจะต�องทําตามภาระหน�าท่ีศุภรัตน2 รัตนมุขย2 (2544) ให�ความหมายว�า เปFนการกระทําสิ่งต�าง ๆ ท่ีเห็นว�าเปFนสิ่งท่ีควรทําและเปFนความรับผิดชอบต�อสังคมโดยไม�หวังผลตอนแทนเปFนเงินทอง และการกระทํานี้ไม�ใช�ภาระงานท่ีต�องกระทําหน�าท่ีแต�กระทําด�วยความพึงพอใจกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย2 (2547) นิยามความหมาย อาสาสมัครว�าหมายถึง บุคคลท่ีอาสาเข�ามาช�วยเหลือสังคมด�วยความสมัครใจ เสียสละเพ่ือช�วยเหลือผู�อ่ืน ปjองกันแก�ไข และพัฒนาสังคมโดยไม�วังสิ่งตอบแทน การให�แรงกาย แรงใจ แรงสติปfญญาให�ความช�วยเหลือเก้ือกูล อาสาทําความดีเพ่ือสังคม บําเพ็ญตนเปFนประโยชน2ต�อส�วนรวมด�วยความเมตตากรุณาและปรารถนาดีอย�างจริง



26 สรุปได�ว�า อาสาสมัคร (Volunteer) หมายถึง  1. ผู�ท่ีสมัครใจทํางานเพ่ือประโยชน2แก�ประชาชนและสังคม โดยไม�หวังผลตอบแทนเปFนเงินหรือสิ่งอ่ืนใด ผลตอบแทนท่ี อาสาสมัครได�รับ คือความสุข ความภูมิใจท่ีได�ปฏิบัติงานท่ีเปFนประโยชน2แก�ประชาชนสังคม และประเทศชาติ 2. ผู�ท่ีสมัครใจทํางานเพ่ือประโยชน2สาธารณะโดยไม�หวังผลตอบแทนเปFนเงินหรือสิ่งอ่ืนใด 3. บุคคลท่ีอาสาเข�ามาช�วยเหลือสังคมด�วยความสมัครใจ เสียสละ เพ่ือช�วยเหลือผู�อ่ืนปjองกันแก�ไขปfญหาและพัฒนาสังคม โดยไม�หวังสิ่งตอบแทน 4. บุคคลท่ีมีใจอาสาเข�ามาช�วยเหลือ หรือเยียวยาสังคมด�วยความสมัครใจ ด�วยความเสียสละเพ่ือช�วยเหลือผู�อ่ืนในการดูแลปjองกันแก�ปfญหาพัฒนาสังคม ผลตอบแทนท่ี อาสาสมัครได�รับความสุขและความภาคภูมิใจ  2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง นงค2เยาว2 วิมานทอง (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร2 มหาวิทยาลัยแม�โจ� ผลการวิจัยพบว�า ผู�ให�ข�อมูล ส�วนใหญ�เปFนข�าราชการพลเรือน และมีประสบการณ2การเข�าร�วมประชุมสัมมนาฝ�กอบรมท่ีเก่ียวข�องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและผู�ให�ข�อมูลส�วนใหญ�มีประสบการณ2การทํางานด�านการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับการรับรู�ในการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของคุลากรในคณะ พบว�าผู�ให�ข�อมูลมีการรับรู�ระดับมาก ในด�านบทบาทและหน�าท่ีของตนเองในการดําเนินการด�านการประกันคุณภาพการศึกษาและการมีส�วนร�วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา พบว�า ผ ู�ท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องเปFนเพียงผู�สนองนโยบายเพ่ือไปปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ตามท่ีผู�บริหารระดับสูงเปFนผู�กําหนด โดยผู�บริหารยังคงใช�อํานาจในการตัดสินใจและสั่งการให�บุคลากรปฏิบัติ  เพ็ญรุ�ง บุญรักษ2 (2553) ได�ศึกษาการปฏิบัติงานร�วมในลักษณะการทํางานเปFนทีมระหว�างอาสาสมัครกู�ภัยในสังกัดมูลนิธิปrอเต็กต้ังและร�วมกตัญ�ูกับหน�วยงานกู�ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถี ได�ศึกษาถึงแรงจูงใจในการทํางาน ทัศนคติ ความสัมพันธ2กับการทํางานเปFนทีมระหว�างหน�วยอาสาสมัครระหว�างมูลนิธิปrอเต็กต้ึง ร�วมกตัญ�ู และหน�วยงานกู�ชีพนเรนทร โดยใช�ทฤษฎีลําดับ ความต�องการของมนุษย2ของมาสโลว2ท่ีกล�าถึงความต�องการข้ึนสูง ได�แก� ความต�องการมีหน�ามีตา ความเคารพนับถือจากผู�อ่ืน ต�องการเปFนส�วนหนึ่งของสังคม ผลการวิจัยพบว�า ความรู�ในการช�วยเหลือผู�บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุอยู�ในระดับสูง ควรให�มีการประชาสัมพันธ2วัตถุประสงค2และข้ันตอนของการปฏิบัติงานให�แก�อาสาสมัครภู�ภัยโดยตรง ในรูปแบบของการปฐมนิเทศอาสาสมัครท่ีเข�าใหม� เพ่ือความเข�าใจการประสานความร�วมมือในการทํางานและมีการอบรมทางวิชาการในเรื่องการช�วยเหลือผู�บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ โดยจัดให�มีการทดสอบความรู�ก�อนการอบรม เพ่ือจะได�เพ่ิมความรู�ท้ังในด�าน



27ทฤษฎี และการปฏิบัติในเรื่องท่ีอาสาสมัครกู�ภัยยังปฏิบัติได�ไม�ถูกต�องวรรณพร เพียรสาระ (2548) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครมูลนิธิปrอเต็กต้ึง ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาสมัครหน�วยบริการและหน�วยกู�ภัย จากการศึกษาพบว�าระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครในการปฏิบัติงานโดยรวม และปfจจัยแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน ได�แก� ลักษณะงาน สภาพการทํางาน ผลประโยชน2ตอบแทน และความสําเร็จของงานผลการวิจัยของเหตุผลท่ีมาสมัครเปFนอาสาสมัคร ซ่ึงส�วนใหญ�มีเหตุท่ีมาสมัครเปFนอาสาสมัครเนื่องจากเปFนกุศลท่ีได�ช�วยเหลือสังคมประเทศชาติ คิดเปFนร�อยละ 66.4 และเม่ือมีการพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในระดับสูง โดยเห็นว�างานอาสาสมัครเปFนงานท่ีสําคัญต�องเสียสละอย�างสูง รองลงมาคือพอใจในงานอาสาสมัครเนื่องจากเปFนกุศลท่ีได�ช�วยเหลือเพ่ือนมนุษย2 การวิจัยนี้ได�อภิปรายผลความถึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงบุคลากรท่ีทํางานในด�านนี้ต�องยึดหลักการของมูลนิธิปอเต็กต้ึงท่ีว�า จะยึดหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาในเรื่องความเชื่อความศรัทธามาเปFนตัวชี้นําในการทํางานของอาสาสมัคร ดังนั้น งานอาสาสมัครจึงต�องอาศัยบุคคลท่ีมีความเสียสละท้ังกายและใจ ต�องเปFนผู�มีจิตศรัทธาท่ีจะช�วยเหลือผู�อ่ืนอย�างแท�จริง อาศัยบุคคลท่ีมีความเสียสละท้ังกายและใจ ต�องเปFนผู�มีจิตศรัทธาท่ีจะช�วยเหลือผู�อ่ืนอย�างจริงจริงทํางานอยู�บนรากฐานของความเชื่อความศรัทธา  โดยไม�หวังผลประโยชน2ตอบแทนในรูปของสินจ�างรางวัลใด ๆ และเห็นว�างานสําคัญกว�าเงิน และสิ่งท่ีหวังคือ ความภาคภูมิใจรู�สึกว�าตนเองเปFนบุคคลสําคัญและมีคุณค�าท่ีสามารถทําประโยชน2ให�แก�มูลนิธิและสังคมโดยตรงถึงแม�ไม�ได�รับเงินเดือนก็ตามศรีสุรีย2  เอ้ือจิระพงษ2พันธ2 (2552) ได�ศึกษาเรื่องการปฏิบัติการช�วยเหลือผู�ประสบภัยจราจรทางบกเบื้องต�นก�อนนําส�งโรงพยาบาลของเจ�าหน�าท่ีตํารวจและอาสากู�ภัยผู�ประสบภัย ผลการศึกษาพบว�า การปฏิบัติการช�วยเหลือผู�ประสบภัยจราจรทางบกระหว�างเจ�าหน�าท่ีตํารวจกับอาสากู�ภัยผู�ประสบภัยท่ีปฏิบัติอยู�ในปfจจุบันจุดเด�นท่ีสําคัญคือ อาสากู�ผู�ภัยผู�ประสบภัยมีความพร�อมด�านจํานวนบุคลากร กระจายอยู�ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี สามารถสื่อสารกันอย�างรวดเร็ว ไปถึงจุดเกิดเหตุได� อย�างรวดเร็ว และสามารถให�การช�วยเหลือผู�ประสบภัยได�ทันที อาสากู�ภัยผู�ประสบภัยมีความต้ังใจท่ีจะให�การช�วยเหลือผู�ประสบภัย และบุคลากรกลุ�มนี้มีประสบการณ2ในการช�วยเหลือผู�ประสบภัย ทําให�ง�ายในการจัดเสริมความรู�ด�านการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย�ายผู�บาดเจ็บ แต�ประเด็นปfญหาเพ่ือหาโอกาสพัฒนางานด�านการช�วยเหลือผู�ประสบภัยท่ีจุดเกิดเหตุ คือ การปฏิบัติการช�วยเหลือนั้นมีการประสานระหว�างเจ�าหน�าท่ีตํารวจกับอาสากู�ภัยผู�ประสบภัยเท�านั้น โรงพยาบาลเปFนหน�วยงานผู�ให�ช�วยเหลือประสานด�วยน�อยท่ีสุด ทําให�การปฐมพยาบาลของอาสากู�ภัยผู�ประสบภัยบางวิธีปฏิบัติไม�เหมาะสมในการช�วยเหลือเบื้องต�น และพบว�าเจ�าหน�าท่ีตํารวจจะเปFนผู�แจ�งข�าวสารมากกว�าการเข�าช�วยเหลือผู�บาดเจ็บ ขณะท่ีผู�ให�การช�วยเหลือผู�บาดเจ็บส�วนใหญ�เปFนอาสากู�ภัยผู�ประสบภัย ผลวิจัยได�จัดลําดับข้ันตอนในการปฐมพยาบาลท่ีจุดเกิดเหตุต�อผู�ประสบอุบัติเหตุ และเสนอแนะให�มีการ



28 ประสานงานร�วมกันระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� เจ�าหน�าท่ีตํารวจ เจ�าหน�าท่ีบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อาสากู�ภัยผู�ประสบภัยของศูนย2กู�ภัยจังหวัด อาสากู�ภัยผู�ประสบภัยของสมาคมและมูลนิธิเอกชน เพ่ือรวมกันปรึกษาให�การช�วยเหลือผู�ประสบภัยดําเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและได�เน�นเนื้อหาหลักสูตรการปฐมพยาบาลประเด็นการเคลื่อนย�ายผู�บาดเจ็บท่ีผู�ให�การช�วยเหลือสัมผัสผู�บาดเจ็บน�อยท่ีสุดแต�ปลอดภัยในการเคลื่อนย�าย มีประเด็นท่ีน�าสนใจคือ ในการการจัดอบรมควรมีหลักสูตร การประเมินสภาพผู�บาดเจ็บท่ีอาสากู�ภัยพึงปฏิบัติ ซ่ึงพบว�ามิได�กระทํา คือ การคลําชีพจร ซ่ึงเปFนการประเมินระบบไหลเวียนเลือด โดยเฉพาะเม่ือผู�บาดเจ็บมีภาวะช็อคซ่ึงผู�ให�การช�วยเหลือส�วนใหญ�ไม�เข�าใจภาวะนี้ และเน�นการประเมินสภาพผู�บาดเจ็บว�าอยู�ประเภทใดท่ีมีภาวะคุกคามชีวิตต�องรีบนําส�งโรงพยาบาลพร�อมกับให�การปjองกันภาวะท่ีทําให�เกิดอันตรายกับผู�บาดเจ็บได� ประเภทใดท่ีมีการบาดเจ็บปานกลางสามารถให�การปฐมพยาบาลท่ีจําเปFนได�ก�อนไม�ต�องรีบนําส�งโรงพยาบาล และอาจทําให�เกิดอันตรายซํ้าซ�อนได� ให�ความรู�เก่ียวกับการประเมินว�าผู�บาดเจ็บท่ีเสียชีวิตแน�นอนท่ีจุดเกิดเหตุได�แก� ผู�บาดเจ็บท่ีลําตัวหรือศีรษะขาดออก หรือบ้ีแบน นอกจากกรณีเหล�านี้ต�องให�การปฐมพยาบาลและรีบนําส�งโรงพยาบาลก�อนเสมอ ห�ามประเมินเองว�าผู�บาดเจ็บเสียชีวิตแล�ว เพ่ือปjองกันความล�าช�าในการช�วยเหลือผู�บาดเจ็บ ถ�าผู�ให�การช�วยเหลือประเมินเองว�าผู�บาดเจ็บเสียชีวิตแล�ว จึงไม�จําเปFนต�องให�การปฐมพยาบาล  ซ่ึงเปFนการต้ังข�อสังเกตจากงานวิจัยนี้ โดยเน�นการประเมินผู�บาดเจ็บเพ่ือมิให�อาสาสมัครท้ังหลายคิดว�าผู�บาดเจ็บเสียชีวิต โดยกําหนดให�เพียงบาดเจ็บท่ีลําตัว ศีรษะขาดออกหรือบ้ีแบนนอกจากนั้นต�องปฐมพยาบาล มิให�ทําการเก็บศพ  สมานใจ ขันทีท�าว (2557)  ศึกษาเรื่อง จริยธรรมของอาสาสมัครใหม�ในหน�วยกู�ภัย ศึกษากรณีมูลนิธิร�วมกตัญ�ู มีวัตถุประสงค2เพ่ือพยายามเปรียบเทียบความเหมือนและความต�างระหว�าง จริยศาสตร2ตะวันตกและพุทธจริยธรรม ในประเด็นการบําเพ็ญประโยชน2ต�อสังคมซ่ึงมีความเหมือนในหลายประเด็น คุณธรรมทางศีลธรรมของอริสโตเติล หน�าท่ีพ้ืนฐานของรอสส2 กับแนวพุทธจริยธรรมมีความสอดคล�องกัน แนวคิดของมิลล2ท่ีใช�หลักมหสุข ค�านท2 กล�าวถึงเจตนาเปFฯสําคัญซ่ึงแนวพุทธดูท้ังเจตนาและผลการกระทํา จากการวิจัยภาคสนาม พบปfญหาของงานด�านอาสาสมัคร เก่ียวกับความรู�ในด�านการปฐมพยาบาล ปfญหาทรัพย2สินของผู�ประสบอุบัติเหตุสูญหาย ปfญหาการแย�งผลงาน ปfญหาด�านนิติเวช ปfญหาการไม�ได�รับการยอมรับจากประชาชน งานวิจัยนี้เสนอแนะในส�วนของการแก�ไขปfญหาว�า ควรปลูกจิตสํานึกในงานด�านอาสาสมัคร การกําหนดคุณสมบัติของอาสาสมัคร ต�องรู�จักพัฒนาตนและหลักจริยธรรมของอาสาสมัครกู�ภัยต�องมีจิตใจท่ีมีเมตตา มีความกล�าหาญ มีความเต็มใจท่ีจะเสียสละ ควรประพฤติตนให�อยู�ในกรอบของคุณธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีความซ่ือสัตย2ในการทํางานโดยไม�หวังประโยชน2ส�วนรวมและเม่ือต�องปฏิบัติหน�าท่ีในการช�วยเหลือผู�บาดเจ็บต�องคํานึงถึงสิทธิของผู�ปrวยในการช�วยเหลือบุคคลใดก็ตามไม�ควรแบ�งแยกเพศ ผิวพรรณ 



29เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือความเชื่อทางการเมืองควรปฏิบัติต�อผู�ท่ีรับความช�วยเหลือเสมือนดังญาติของตนเอง



บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยในการปฏิบัติหน�าท่ีของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป+นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป+นแบบสอบถาม ซ่ึงผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 2. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 3. ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข�อมูล 5. การวิเคราะห$ข�อมูล 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ เจ�าหน�าท่ีอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีเจ�าหน�าท่ีอาสาสมัครกู�ภัยเอกชน ท้ังหมด 93 คน  กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�าง โดยแบ�งกลุ�มตัวอย�างออกเป+น 8 หน�วย ดังนี้ 1. หน�วยพุธญาณร�วมกุศล   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด  20  คน 2. หน�วยกลางพิทักษ$ชีพ   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด  11  คน 3. หน�วยกู�ชีพกู�ภัยตําบลแม�ใส   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด  10  คน 4. หน�วยกู�ภัยอนาลโย    มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด      6  คน 5. หน�วยกู�ชีพกู�ภัยท�าวังทอง   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด      6  คน 6. หน�วยสยามรวมใจปูPอินทร$   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   10  คน 7. หน�วยมูลนิธิลือชาพะเยา   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   20  คน 8. หน�วยสมาคมกู�ภัยข�าวภาพพะเยา  มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   10  คน 3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล การวิจัยครั้งนี้ เป+นการศึกษาวิจัยท่ีเน�นการดําเนินงานในเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยโดยใช�แบบสอบถามการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา             



28จังหวัดพะเยา โดยแบ�งออกเป+น 2 ตอน ดังนี้ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามเป+นแบบเลือกตอบ (Checklist) ซ่ึงประกอบด�วย 1. เพศ2. อายุ  3. อาชีพ4. ระดับการศึกษา5. รายได�6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน FR (First Responder)7. ภูมิลําเนาตอนท่ี  2  การมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา โดยแยกการมีส�วนร�วมเป+น 3 ด�าน คือ1. การมีส�วนร�วมด�านการวางแผน2. การมีส�วนร�วมด�านปฏิบัติ3. การมีส�วนร�วมด�านการประเมินผลเป+นแบบระดับการให�คะแนน (Rating scale) โดยให�ค�าคะแนนแบ�งออกเป+น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร$ท(Likert scale) จํานวน 10 ข�อ ซ่ึงการกําหนดค�าระดับความคิดเห็น ดังต�อไปนี้การมีส�วนร�วมมากท่ีสุด    หมายถึง   ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ เป+นประจําทุกครั้งการมีส�วนร�วมมาก         หมายถึง   ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ เป+นประจําการมีส�วนร�วมปานกลาง   หมายถึง   ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ พอสมควรการมีส�วนร�วมน�อย         หมายถึง   ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ น�อยไม�เคยมีส�วนร�วม            หมายถึง   ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ เลย3.3 ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัยการสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป+นแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามตามลําดับดังนี้3.3.1 ศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับสหกรณ$ สหกรณ$ประมง สหกรณ$ประมงพาน จํากัดทฤษฎีเก่ียวกับการให�บริการ ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แล�วนําผลการศึกษามาสร�างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย$ท่ีปรึกษา3.3.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือ3.3.3 สร�างเครื่องมือในการวิจัยโดยแยกออกเป+น แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ$



29 3.3.4 เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย$ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ 3.3.5 นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท�าน เพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว�างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท$ท่ีกําหนดไว� โดยหาค�าดัชนีความสอดคล�อง IOC (Index of Item Objective Congruence)  3.3.6 นําเครื่องมือไปทดลองใช� (Try out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 30 คน กับอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แล�วนําผลการทดลองมาใช�คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ด�วยวิธีการหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha Coefficient) ได�เท�ากับ 0.845 3.3.7 นําเครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย$ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ$และจัดพิมพ$แบบสอบถาม ฉบับสมบูรณ$เก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป  3.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณแบบสอบถามจากผู�ตอบแบบสอบถาม โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน�วยกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จํานวน             8 หน�วย เพ่ือขอความอนุเคราะห$ในการเก็บรวบรวมข�อมูลและทําการสอบถามสมาชิกอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2. ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลจากผู�ตอบแบบสอบถาม 3. ตรวจสอบความสมบูรณ$ของคําตอบ 4. จัดหมวดหมู�ของข�อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห$ต�อไป 3.5 การวิเคราะห+ข�อมูล การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                     เป+นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห$ข�อมูล ผู�วิจัยจึงได�รวบรวมข�อมูลโดยแยกข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถาม แบ�งออกเป+น 2 ตอน ดังนี้ ส�วนท่ี 1  วิเคราะห$ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�าง โดยใช�สถิติความถ่ี (frequency) ร�อยละ (Percentage) ส�วนท่ี 2 วิเคราะห$การมีส�วนร�วมของกลุ�มตัวอย�าง โดยใช�การหาค�าเฉลี่ย µ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      ผู�ศึกษาได�กําหนดเกณฑ$เฉลี่ยระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยใช�สูตรคํานวณช�วงกว�างของข้ัน (กัลยา วานิชย$บัญชา 2546 ; มัลลิกา บุนนาค 2539 ) ดังนี้   



30ข�อมูลท่ีแสดงระดับความคิดเห็นต�อการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โปรดทําเครื่องหมาย √  ในช�องท่ีแสดงตัวเลขระดับความเห็นด�วย   โดยท่ี การมีส�วนร�วมมากท่ีสุด   หมายถึง   ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ เป+นประจําทุกครั้ง การมีส�วนร�วมมาก        หมายถึง    ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ เป+นประจําการมีส�วนร�วมปานกลาง  หมายถึง    ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ พอสมควรการมีส�วนร�วมน�อย        หมายถึง    ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ น�อยไม�เคยมีส�วนร�วม           หมายถึง    ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ เลยซ่ึงแปรความหมายของค�าเฉลี่ยตามเกณฑ$ท่ีกําหนดไว�  ดังนี้4.21 – 5.00 หมายถึง มีส�วนร�วมมากท่ีสุด3.41 – 4.20 หมายถึง มีส�วนร�วมมาก2.61 – 3.40 หมายถึง มีส�วนร�วมปานกลาง1.81 – 2.60 หมายถึง มีส�วนร�วมน�อย1.00 – 1.80 หมายถึง มีส�วนร�วมน�อยท่ีสุดวิเคราะห$ข�อมูลโดยวิธีการวิเคราะห$เนื้อหา (Content analysis) เป+นการวิเคราะห$ตีความข�อมูลท่ีได�จากภาคสนาม คือ การศึกษาเอกสาร การสอบถามความคิดเห็นตามจุดประสงค$ของการวิจัยเป+นประเด็นการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา และรายงานผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนาการจัดกระทําข�อมูลและการวิเคราะห$ข�อมูล1. การจัดกระทํากับข�อมูลผู�วิจัยดําเนินการจัดกระทําข�อมูลท่ีรวบรวมมาได� ดังนี้1) นําแบบสอบถามท้ังหมด มาตรวจให�คะแนนตามเกณฑ$ท่ีกําหนด2) กําหนดรหัสข�อมูลและบันทึกข�อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร$3) นําข�อมูลไปวิเคราะห$ตามวิธีการทางสถิติ โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป2. การวิเคราะห$ข�อมูลการวิเคราะห$ข�อมูลในการศึกษาค�นคว�าครั้งนี้ ใช�การวิเคราะห$ด�วยเครื่องคอมพิวเตอร$ โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห$ค�าสถิติเพ่ือตอบคําถาม การวิจัยและทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะห$ ดังนี้3. สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห$ข�อมูล วิเคราะห$ข�อมูลเบื้องต�นของตัวแปร โดยใช�สถิติพ้ืนฐานได�แก� ค�าร�อยละ(Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) และ ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)



บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา                  จังหวัดพะเยา เป"นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา คือ อาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จํานวน 93 คน  ผลการวิเคราะห;ข�อมูลนําเสนอ                 ตามวัตถุประสงค;ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห;ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัย ได�ทําการวิเคราะห;ข�อมูลตามลําดับดังนี้  4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ตอนท่ี 1 ร�อยละของจํานวนกลุ!มตัวอย!าง ท่ีจําแนกตามลักษณะชีวสังคมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได�ผลปรากฏดังตารางท่ี 1  ตารางท่ี 1 จํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�างท่ีจําแนกตามลักษณะชีวสังคม ตัวแปร  จํานวน(คน) ร�อยละ 1. เพศ ชาย หญิง 78 15 83.87 16.17 2. อายุ ไม�เกิน 20 ปM 21 – 30 ปM 31 – 40 ปM 41 – 50 ปM 50 ปMข้ึนไป 2 38 24 22 7 2.15 40.86 25.80 23.65 7.52  3. อาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน เกษตรกรรม รับจ�างท่ัวไป ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว 10 17 22 38 6 10.75 18.27 23.65 40.86 6.45  



324. ระดับการศึกษา ประถมศึกษามัธยมศึกษาปริญญาตรีสูงกว�าปริญญาตรี 14 56149 14.58 60.2114.589.675. รายได� ตํ่ากว�า 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท15,001 – 20,000 บาทสูงกว�า 20,000 บาท 13 62135 13.97 66.6613.975.376. ระ ดับชั้ น ในการปฏิบัติงาน FR ( Firs6 Responder ) BLS ( Basic Life support )ALS ( Advance Life support )Faramedic 52 2588 55.91 26.888.608.607. ภูมิลําเนา จังหวัดพะเยา ต�างจังหวัด 87 6 93.54 6.45รวม 93 100 ผลจากตารางท่ี 1 พบว�า อาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเป"นเพศชายมากกว�าเพศหญิง เพศชายมีจํานวนมากท่ีสุดท้ังหมด 78 คน คิดเป"นร�อยละ 83.87เป"นเพศหญิงมีจํานวน  15 คน คิดเป"นร�อยละ 16.17  ด�านอายุ พบว�า อาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีอายุระหว�าง 21 – 30 ปM มีจํานวนมากท่ีสุด ท้ังหมด 38คน คิดเป"นร�อยละ 40.86 ด�านอาชีพ พบว�าส�วนใหญ�ของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชน ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีอาชีพรับจ�างท่ัวไป มีจํานวนมากท่ีสุด ท้ังหมด 38 คน คิดเป"นร�อยละ40.86 ด�านระดับการศึกษา พบว�า ส�วนใหญ�ของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจํานวนมากท่ีสุด ท้ังหมด 56 คน คิดเป"นร�อยละ60.21 ด�านรายได�ต�อเดือน พบว�า ส�วนใหญ� ของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา มีรายได�ระหว�าง 10,000 – 15,000 บาท จํานวนมากท่ีสุด ท้ังหมด 62 คน คิดเป"นร�อยละ 66.66 ด�านระดับชั้นในการปฏิบัติการ พบว�า ส�วนใหญ�ของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีระดับปฏิบัติการท่ีระดับ FR ( First Responder ) จํานวนมาก



33 ท่ีสุด ท้ังหมด 52 คน คิดเป"นร�อยละ 55.91 และด�านภูมิลําเนา พบว�า ส�วนใหญ�สมาชิกอาสาสมัครกู�ภัยเอกชน ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป"นคนท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดพะเยา มากท่ีสุด ท้ังหมด  87 คน คิดเป"นร�อยละ 93.54  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ค!าเฉล่ีย และค!าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการมีส�วนร�วม                     ในการบริการของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ตารางท่ี 2 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส�วนร�วมในการบริการของอาสาสมัคร กู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในภาพรวม การมีส�วนร�วมในการบริการ µ        แปลผล   1.การมีส�วนร�วมด�านการวางแผน  3.04  0.41              ปานกลาง   2.การมีส�วนร�วมด�านการปฏิบัติงาน  4.59  0.37           มากท่ีสุด   3.การมีส�วนร�วมด�านการประเมินผล   2.79  0.38          ปานกลาง  รวม 3.47 0.38         มาก   ผลการศึกษา พบว�า การมีส�วนร�วมในการบริการของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขต                   อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมแล�วมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 3.47                 คิดเป"นรายข�อ แรงจูงใจในการบริการ พบว�า การมีส�วนร�วมด�านการปฏิบัติงานมีค�าเฉลี่ยสูงสุดท่ี (4.59) รองลงมาคือ การมีส�วนร�วมด�านการวางแผนมีค�าเฉลี่ย (3.04) ส�วนความพึงพอใจในการบริการ ท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ การมีส�วนร�วมด�านการประเมินผล มีค�าเฉลี่ยท่ี (2.79) ตามลําดับ          



34ตารางท่ี 3 ค�าเฉลี่ย และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส�วนร�วมในการบริการของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วมด�านการวางแผนตัวแปร µ แปลผล 1.การมีส!วนร!วมด�านการวางแผน1.1  ท�านมีส�วนร�วมในการกําหนดแผนงานกิจกรรมการดําเนินงานกู�ภัยในพ้ืนท่ี1.2  ท�านมีส�วนร�วมในการเป"นคณะกรรมการของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย1.3  ท�านมีส�วนร�วมในการวิเคราะห;แนวทางการแก�ป_ญหาเฉพาะหน�าขณะเกิดเหตุการณ;ท่ีไม�คาดคิด1.4  ท�านมีส�วนร�วมในการวางแผนการใช�วัสดุอุปกรณ;ในการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย 2.71 2.353.433.68 0.46 0.360.410.43 ปานกลาง น�อยมากมากรวม 3.03 0.41 ปานกลาง ผลการศึกษา พบว�า อาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยามีส�วนร�วมด�านการวางแผนการใช�วัสดุอุปกรณ;ในการดําเนินงานในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 3.68รองลงมาคือ การวิเคราะห;แนวทางแก�ป_ญหาเฉพาะหน�าขณะเกิดเหตุการณ;ท่ีไม�คาดคิดอยู�ในระดับมากมีค�าเฉลี่ย 3.43  การกําหนดแผนงานกิจกรรมการดําเนินงานกู�ภัยในพ้ืนท่ีอยู�ในระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 2.71 และการเป"นคณะกรรมการของหน�วยกู�ชีพกู�ภัยอยู�ในระดับน�อย มีค�าเฉลี่ย 2.35ตามลําดับ



35 ตารางท่ี 4 ค�าเฉลี่ย และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส�วนร�วมในการบริการของอาสาสมัคร                กู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วมด�านการปฏิบัติงาน  ตัวแปร µ  แปลผล  2. การมีส!วนร!วมด�านการปฏิบัติงาน               2.1  ท�านมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานตามนโยบายการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย    2.2  ท�านมีส�วนร�วมในการพัฒนาทักษะความสามารถ ด�วยการเข�ารับการอบรมกับหน�วยงานอ่ืน    2.3  ท�านมีส�วนร�วมในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ; เครื่องอํานวยความสะดวกไว�รองรับการปฏิบัติงาน สามารถใช�ได�อย�างถูกต�อง  4.87   4.94    3.98 0.34   0.37    0.42  มากท่ีสุด   มากท่ีสุด    มาก  รวม 4.59 0.37 มากท่ีสุด   ผลการศึกษา พบว�า อาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีส�วนร�วมด�านการปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ด�วยการเข�ารับการอบรมกับหน�วยงานอ่ืนอยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ย 4.94 รองลงมามีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานตามนโยบายการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัยในระดับมากท่ีสุดเช�นกัน มีค�าเฉลี่ย 4.87 และการมีส�วนร�วมในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ; เครื่องอํานวยความสะดวกไว�รองรับการปฏิบัติงานสามารถใช�ได�อย�างถูกต�องอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 3.98 ตามลําดับ          



36ตารางท่ี 5 ค�าเฉลี่ย และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส�วนร�วมในการบริการของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด�านการมีส�วนร�วมด�านการประเมินผลตัวแปร µ แปลผล 3. การมีส!วนร!วมด�านการประเมินผล3.1  ท�านมีส�วนร�วมในการประเมินผลการทํางานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย3.2  ท�านมีส�วนร�วมในการตรวจสอบประเมินคุณภาพของงานกู�ชีพกู�ภัย3.3  ท�านมีส�วนร�วมในการประชุมสรุปและปรับปรุงในการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย 2.74 2.972.66 0.39 0.400.37 ปานกลาง ปานกลางปานกลางรวม 2.79 0.38 ปานกลาง ผลการศึกษา พบว�า อาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยามีส�วนร�วมด�านการประเมินผล การมีส�วนร�วมในการตรวจสอบประเมินคุณภาพของงานกู�ชีพกู�ภัยอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย 2.97 รองลงมาการมีส�วนร�วมในการประเมินผลการทํางานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัยอยู�ในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย 2.74 และการมีส�วนร�วมในการประชุมสรุปและปรับปรุงในการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัยในระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย 2.66 ตามลําดับ



บทท่ี  5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ  การวิจัยเรื่องการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งนี้เป#นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ใช�วิธีเก็บข�อมูลโดยการสํารวจความคิดเห็น มีวัตถุประสงค>เพ่ือการศึกษา การมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือสมาชิกอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จํานวน 93 คน โดยผลการวิจัยได�นําเสนอในบทท่ี 4  สามารถนํามาสรุปอภิปรายผลและให�ข�อเสนอแนะโดยลําดับ ดังนี้   5.1 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบ�งออกเป#น 2 ตอน ดังนี้ 5.1.1 ผลการศึกษาข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามเป#นแบบเลือกตอบ (Checklist) เป#นแบบระดับการให�คะแนน (Rating scale) โดยให�ค�าคะแนนแบ�งออกเป#น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร>ท (Likert scale) อาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป#นเพศชายมากว�า เพศหญิง เพศชายมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป#นร�อยละ 83.87 ด�านอายุของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีอายุระหว�าง 21 – 30 ปW มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป#นร�อยละ 40.86 ด�านอาชีพส�วนใหญ�ของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีอาชีพรับจ�างท่ัวไปมีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป#นร�อยละ 40.86 ด�านระดับการศึกษา พบว�าอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจํานวนมากท่ีสุด คิดเป#นร�อยละ 60.21 ด�านรายได�ต�อเดือน พบว�า ส�วนใหญ�ของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีรายได�ระหว�าง 10,000 – 15,000 บาท จํานวนมากท่ีสุด คิดเป#นร�อยละ 66.66 ด�านระดับชั้นในการปฏิบัติงาน พบว�า ส�วนใหญ�ของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีระดับปฏิบัติการท่ีระดับ FR (First Responder) จํานวนมากท่ีสุด คิดเป#นร�อยละ 55.91 และด�านภูมิลําเนาของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป#นคนท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดพะเยามากท่ีสุด คิดเป#นร�อยละ 93.54  5.1.2 ผลการศึกษาการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป#นแบบระดับการให�คะแนน (Rating scale) โดยให�ค�าคะแนนแบ�งออกเป#น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร>ท (Likert scale) ใช�วิธีเก็บข�อมูลโดยใช�แบบสอบถาม เพ่ือทราบถึงการมีส�วนร�วมใน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชน จํานวน 93 คน แยกการมีส�วนร�วมเป#น 3 ด�านประกอบด�วย 



371) การมีส�วนร�วมด�านวางแผน พบว�า ส�วนใหญ�ระดับการมีส�วนร�วมปานกลาง ซ่ึงการกําหนดแผนงาน กิจกรรมการดําเนินงานกู�ภัยในพ้ืนท่ีจะเป#นงานของผู�รับผิดชอบ ได�แก� หัวหน�าหน�วยคณะกรรมการของหน�วย ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป#นงานของหัวหน�าหน�วยแต�ละหน�วยกู�ภัย ทางสมาชิกอาสาสมัครกู�ภัยส�วนใหญ� มีส�วนร�วมด�านการวางแผนการใช�วัสดุอุปกรณ>ในการดําเนินงานและการวิเคราะห>แนวทางแก�ป_ญหาเฉพาะหน�าขณะเกิดเหตุการณ>ท่ีไม�คาดคิดอยู�ในระดับมาก การกําหนดแผนงานกิจกรรมการดําเนินงานต�างๆ จะให�ทางคณะกรรมการกู�ภัยแต�ละหน�วยรับผิดชอบตามลําดับ2) การมีส�วนร�วมด�านการปฏิบัติงาน พบว�า ส�วนใหญ�ระดับการมีส�วนร�วมมากท่ีสุด ซ่ึงการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานตามนโยบายการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย การพัฒนาทักษะความสามารถ ด�วยการเข�ารับการฝdกอบรมกับหน�วยงานราชการมีอยู�เป#นประจําทุกปW การฝdกอบรม ในการใช�อุปกรณ>เครื่องมืออํานวยความสะดวกไว�รองรับการปฏิบัติงาน และสามารถใช�งานได�จริงอย�างถูกต�อง 3) การมีส�วนร�วมด�านการประเมินผล พบว�า ส�วนใหญ�ระดับการมีส�วนร�วมปานกลาง การมีส�วนร�วมในการประเมินผลการทํางานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย และการตรวจสอบประเมินคุณภาพของงานกู�ชีพกู�ภัย การเข�าประชุมสรุปและปรับปรุงในการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัยจะเป#นทางหัวหน�าหน�วย และคณะกรรมการผู�รับผิดชอบในแต�ละงานโดยการส�งตัวแทนเข�าร�วมการประเมินผล หลังจากท่ีมีการร�วมประชุมกับหน�วยงานภาครัฐหรือเอกชนเสร็จเรียบร�อยก็จะมีการประชุมกับสมาชิกในหน�วยเพ่ือแจ�งให�ทราบต�อไป5.2 การอภิปรายผลการวิจัยการศึกษาการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งนี้มีผลการศึกษาท่ีสําคัญนํามาอภิปรายผลเป#น 3 ด�าน ดังต�อไปนี้5.2.1  การมีส�วนร�วมด�านวางแผน  ในส�วนของสมาชิกของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การกําหนดแผนงาน กิจกรรมการดําเนินงานกู�ภัยในพ้ืนท่ีจะเป#นงานของผู�รับผิดชอบ ได�แก� หัวหน�าหน�วย คณะกรรมการของหน�วย ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป#นงานของหัวหน�าหน�วยแต�ละหน�วยกู�ภัย ทางสมาชิกอาสาสมัครกู�ภัยส�วนใหญ� มีส�วนร�วมด�านการวางแผนการใช�วัสดุอุปกรณ>ในการดําเนินงานสมาชิกของหน�วยกู�ภัยเองได�รับการฝdกฝนให�เกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานจริงอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือให�วิเคราะห>แนวทางแก�ป_ญหาเฉพาะหน�าขณะเกิดเหตุการณ>ท่ีไม�คาดคิดท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงขัดแย�งกับผลการศึกษาของ จุฬาภรณ> โสตะ (2543) กล�าวถึงการมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเข�ามาช�วยเหลือ สนับสนุนทําประโยชน>ต�างๆ หรือกิจกรรมต�างๆ อาจเป#นการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององค>กรข้ึนอยู�กับการรวมพลังของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับองค>การนั้นในการปฏิบัติภารกิจให�บรรลุเปgาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลัง



38 ความคิดสติป_ญญาก็คือ การให�มีส�วนร�วม การให�บุคคลมีส�วนร�วมในองค>การนั้น บุคคลจะต�องมีส�วนร�วมเ ก่ียวข�องในการดําเนินการหรือปฏิบั ติภารกิจต�างๆ เป#นผลให� บุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment) ต�อภารกิจและองค>การในท่ีสุด 5.2.2  การมีส�วนร�วมด�านการปฏิบัติงาน อาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานตามนโยบายการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย การพัฒนาทักษะ ความสามารถ ด�วยการเข�ารับการฝdกอบรมกับหน�วยงานราชการมีอยู�เป#นประจําทุกปW การฝdกอบรมในการใช�อุปกรณ>เครื่องมืออํานวยความสะดวกไว�รองรับการปฏิบัติงาน และสามารถใช�งานได�จริงอย�างถูกต�อง ปลอดภัยกับผู�ปฏิบัติงานและผู�ประสบเหตุ ซ่ึงสอดคล�องกับผลการศึกษาของมธุรดา ศรีรัตน> (2554) กล�าวว�า การมีส�วนร�วม หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลได�มีส�วนเก่ียวข�องในการปฏิบัติงานท้ังด�านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การวางแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช�ความคิดสร�างสรรค>และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค>หรือแก�ไขป_ญหาต�างๆ ท่ีอาจเกิดจากการบริหารงานในองค>การ 5.2.3 การมีส�วนร�วมด�านการประเมินผล การทํางานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัยและการตรวจสอบประเมินคุณภาพของงานกู�ชีพกู�ภัย การเข�าประชุมสรุปและปรับปรุงในการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัยจะเป#นทางหัวหน�าหน�วย และคณะกรรมการผู�รับผิดชอบในแต�ละงานโดยการส�งตัวแทนเข�าร�วมการประเมินผล หลังจากท่ีมีการร�วมประชุมกับหน�วยงานภาครัฐหรือเอกชนเสร็จเรียบร�อยก็จะมีการประชุมกับสมาชิกในหน�วยเพ่ือแจ�งให�ทราบต�อไป ซ่ึงขัดแย�งกับผลการศึกษาของ คนึงนิจ อนุโรจน> (2548) ให�แนวคิดว�า การสร�างความตระหนักในการพัฒนาในเรื่องใดก็ตามนั้น ยิ่งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�ามามีส�วนร�วมมากเท�าใด โอกาสความสําเร็จก็จะสูงข้ึนตามไปด�วย แต�เป#นไปไม�ได�ท่ีองค>กรขนาดใหญ� จะนําบุคลากรท้ังหมดเข�ามามีส�วนร�วมในการวางแผนพัฒนาองค>กร แต�การนําผู�บริหารระดับกลางเข�ามามีส�วนร�วมไม�ใช�เรื่องยาก (คนกลุ�มนี้จะเป#นตัวแทนของเราไปสร�างการมีส�วนร�วมในระดับปฏิบัติการต�อไป) การสร�างความตระหนักรู�ต�องเริ่มจากการให�ข�อมูลท่ีเป#นจริงขององค>กร (นําเขาเข�ามาร�วม SWOT องค>กร) ทุกคนต�องร�วมรับรู�ป_ญหาขององค>กรทุกคนร�วมกันวิเคราะห>สาเหตุของป_ญหาและหาแนวทางแก�ไขร�วมกัน ร�วมสร�างแผนยุทธศาสตร> (strategic partner) ร�วมกันหาว�าตัวชี้วัดสู�ความสําเร็จร�วมกัน (Key Performance Indicator—KPI) เราจะทําอย�างไร และติดตามประเมินอย�างไร การมีส�วนร�วมเป#นกรนําเขาเข�ามาเพ่ือเป#นส�วนหนึ่งขององค>กร สร�างความรู�สึกเป#นเจ�าขององค>กร และร�วมกันท่ีจะนําพาองค>กรสู�เปgาหมายร�วมกัน นั่นคือต�องรวมใจคนขององค>กรให�เป#นหนึ่งเดียวให�ได� (engagement) การมีส�วนร�วมจึงเป#นเองท่ีมีความสําคัญยิ่ง 5.2.4 การมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมแล�ว มีความพึงพอใจในระดับมาก หากคิดเป#นรายข�อการมีส�วนร�วม พบว�า การมีส�วนร�วม ด�านการปฏิบัติงานมีค�าเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.59 ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 รองลงลมคือ การมีส�วนร�วมด�านการ



39วางแผนมีค�าเฉลี่ย 3.04 ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ส�วนความพึงพอใจในการบริการท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ การมีส�วนร�วมด�านการประเมินผล มีค�าเฉลี่ยท่ี 2.79 ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ตามลําดับซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ ตรงกับงานวิจัยของ วรรณพร เพียรสาระ (2548) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กต้ึง ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาสมัครหน�วยบริการและหน�วยกู�ภัย จากการศึกษาพบว�าระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครในการปฏิบัติงานโดยรวม และป_จจัยแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน ได�แก� ลักษณะงาน สภาพการทํางาน ผลประโยชน>ตอบแทน และความสําเร็จของงาน ผลการวิจัยของเหตุผลท่ีมาสมัครเป#นอาสาสมัคร ซ่ึงส�วนใหญ�มีเหตุท่ีมาสมัครเป#นอาสาสมัครเนื่องจากเป#นกุศลท่ีได�ช�วยเหลือสังคมประเทศชาติ คิดเป#นร�อยละ 66.4 และเม่ือมีการพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในระดับสูง โดยเห็นว�างานอาสาสมัครเป#นงานท่ีสําคัญต�องเสียสละอย�างสูง รองลงมาคือพอใจในงานอาสาสมัครเนื่องจากเป#นกุศลท่ีได�ช�วยเหลือเพ่ือนมนุษย> การวิจัยนี้ได�อภิปรายผลความถึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงบุคลากรท่ีทํางานในด�านนี้ต�องยึดหลักการของมูลนิธิปอเต็กต้ึง ท่ีว�าจะยึดหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาในเรื่องความเชื่อความศรัทธามาเป#นตัวชี้นําในการทํางานของอาสาสมัครดังนั้น งานอาสาสมัครจึงต�องอาศัยบุคคลท่ีมีความเสียสละท้ังกายและใจ ต�องเป#นผู�มีจิตศรัทธาท่ีจะช�วยเหลือผู�อ่ืนอย�างแท�จริง อาศัยบุคคลท่ีมีความเสียสละท้ังกายและใจ ต�องเป#นผู�มีจิตศรัทธาท่ีจะช�วยเหลือผู�อ่ืนอย�างจริงจริง ทํางานอยู�บนรากฐานของความเชื่อความศรัทธา โดยไม�หวังผลประโยชน>ตอบแทนในรูปของสินจ�างรางวัลใด ๆ และเห็นว�างานสําคัญกว�าเงิน และสิ่งท่ีหวังคือ ความภาคภูมิใจรู�สึกว�าตนเองเป#นบุคคลสําคัญและมีคุณค�าท่ีสามารถทําประโยชน>ให�แก�มูลนิธิและสังคมโดยตรงถึงแม�ไม�ได�รับเงินเดือนก็ตามซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ ตรงกับงานวิจัยของ เพ็ญรุ�ง บุญรักษ> (2553) ได�ศึกษาการปฏิบัติงานร�วมในลักษณะการทํางานเป#นทีมระหว�างอาสาสมัครกู�ภัยในสังกัดมูลนิธิปอเต็กต้ึง และร�วมกตัญqูกับหน�วยงานกู�ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถี ได�ศึกษาถึงแรงจูงใจในการทํางาน ทัศนคติ ความสัมพันธ>กับการทํางานเป#นทีมระหว�างหน�วยอาสาสมัครระหว�างมูลนิธิปอเต็กต้ึงร�วมกตัญqู และหน�วยงานกู�ชีพนเรนทร โดยใช�ทฤษฎีลําดับความต�องการของมนุษย>ของมาสโลว> ท่ีกล�าวถึงความต�องการข้ึนสูงได�แก� ความต�องการมีหน�ามีตา ความเคารพนับถือจากผู� อ่ืน ต�องการเป#นส�วนหนึ่งของสังคมผลการวิจัยพบว�า ความรู�ในการช�วยเหลือผู�บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุอยู�ในระดับสูง ควรให�มีการประชาสัมพันธ>วัตถุประสงค>และข้ันตอนของการปฏิบัติงานให�แก�อาสาสมัครกู�ภัยโดยตรง ในรูปแบบของการปฐมนิเทศอาสาสมัครท่ีเข�าใหม� เพ่ือความเข�าใจการประสานความร�วมมือในการทํางานและมีการอบรมทางวิชาการในเรื่องการช�วยเหลือผู�บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ โดยจัดให�มีการทดสอบความรู�ก�อนการอบรม เพ่ือจะได�เพ่ิมความรู�ท้ังในด�านทฤษฎี และการปฏิบัติในเรื่องท่ีอาสาสมัครกู�ภัย



405.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัย5.3.1 ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย1. การมีส�วนร�วมด�านการวางแผนและประเมินผลของอาสาสมัครกู�ภัยส�วนใหญ�จะให�หัวหน�าหน�วยกู�ภัยแต�ละหน�วยเป#นผู�เข�าร�วมวางแผนกับหน�วยงานภาคี ภาครัฐหรือเอกชน ควรให�มีอาสาสมัครกู�ภัยท่ีเป#นสมาชิกเป#นตัวแทนในการวางแผนงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู� ประสบการณ>ให�กับสมาชิกอาสาสมัครให�มากข้ึน2. ผลการศึกษาพบว�า การมีส�วนร�วมด�านการประเมินผลมีอยู�ในระดับปานกลางผู�มีส�วนเก่ียวข�องควรรับฟ_งความคิดเห็น และส�งเสริมให�สมาชิกมีส�วนร�วมในการประเมินผลมากข้ึน5.3.2 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต&อไป1. การศึกษาครั้งต�อไป ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีใกล�เคียงเพ่ือให�ทราบและเข�าใจถึงระดับการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยว�าเหมือนหรือแตกต�างกันหรือไม�2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของอาสาสมัครกู�ภัย โดยการศึกษาครั้งต�อไปควรมีการเก็บข�อมูลจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการสนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครกู�ภัยเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีชัดเจนและเป#นประโยชน>ต�อไป3. การศึกษาการมีส�วนร�วมครั้งนี้มี 3 ด�าน คือ ด�านการวางแผน ด�านการปฏิบัติงานด�านการประเมินผล หากมีการศึกษาครั้งต�อไปอาจมีการศึกษาด�านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครกู�ภัยเพ่ือให�ทราบข้ึนมูลมากยิ่งข้ึน



บรรณานุกรม 



41  บรรณานุกรม  กําธร  พิทักษ�วงศ�วานิช (2551). ป�ญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครกู�ภัยมูลนิธร�วมกตัญ ู                  ในการปฏิบัติงานช�วยเหลือผู�ประสบภัยในเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กมลวรรณ  ชัยวาณิชศิริ. (2536). ป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับผู�บริหารท่ีสัมพันธ-กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน. วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กนกทอง สุวรรณบูลย�. (2545).  อิทธิพลของค�านิยมทางจริยธรรม ส่ิงจูงใจ การสนับสนุนทางสังคมต�อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม).  นนทบุรี:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. กําธร  พิทักษ�วงศ�วานิช. (2551). ป�ญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครกู�ภัยมูลนิธิร�วมกตัญ ูในการปฏิบัติงานช�วยเหลือผู�ประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. โกศล  มีคุณ. (2550). ป�จจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข�องกับการมีจิตสาธารณะของข�าราชการตํารวจ. กรุงเทพฯ.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. แท;จริง  ศิริพินิจ และนงนุช ตันติธรรม. (2542). คู�มือวิทยากรหลักสูตรการปฐมพยาบาลข้ันพ้ืนฐานสําหรับเจ�าหน�าท่ีและอาสาสมัคร. กรุงเทพมหานคร. ชนิดา  โอภานุรักษ�.(2549). บทบาทของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมส่ันคงของมนุษย-(อพม.) ต�อป�ญหาการว�างงานในประเทศ.  มหาบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2549.  ประยุทธ�  ปยุตโต.(2530). พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพฯ.มหาจุฬาลงกรณ�ราชวิทยาลัย.  ประยูร  ศรีประสาธน�. (2542). รายงานการวิจัย เรื่อง ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการมีส�วนร�วม ในการดําเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ประเวศ  วะสี. (2533). อุดมคติของอาสาสมัคร: ป�ญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. ประภาส  สุพรรณี. (2553). ป�จจัยท่ีส่ีท่ีมีผลต�อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู�ปกครองนักเรียน   ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ�ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยบูรพา.     
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43  วรรณร  เพียรสาระ.(2538). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครมูลนิธิปDอเต็กตึ้ง ศึกษาเฉพาะกรณีอาสาสมัครหน�วยบริการและหน�วยกู�ภัย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�. วริยา  ชินวรรโณ. (2545). จริยธรรมในวิชาชีพ. นครปฐม: มหาวิยาลัยมหิดล. ศรีธารา แหยมคง. (2552). องค�ประกอบของการสร;างวิสัยทัศน�รAวมกัน. http://www1.mod.go.th/opsd/wpcueb/…/kml…/shone ศศิพัฒน�  ยอดเพชร. (2534). อาสาสมัครกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห-. กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. ศิริพร  พงศ�ศรีโรจน�. (2553). องค-การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัย                     ธุรกิจบัณฑิต. ศิริอร  ขันธหัตถ�. (2545). องค-การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน�. สงวน  สุทธิเลิศอรุณ. (2529). การบริการศึกษา. กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน�. สมชาย กาญจนสุต และสันต� ใจยอดศิลปh. (2544). คู�มือเวชกรฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ.                  แอล.ที.แพรส.จํากัด. สมานใจ  ขันทีท;าย. (2550). จริยธรรมอาสาสมัครในหน�วยกู�ภัย: กรณีศึกษามูลนิธิรAวมกตัญiู. วิทยานิพนธ�ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยมหิดล. Anderson, N.; Rushton, J. P.(1998). The Motive to Volunteer. Journal o  Kotler and Armstrong (1999). Marketing Management: Analysis of Consumer Market and Buyer Behavior. New Jersey: Prentice-Hall. 58  Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management. USA: Pearson Education. McCarthy, (1998). Using 4 MAT System to Bring Learning Styles to School, Educational Leadership. 48(2): 31-37.  Parasuraman A., Zeithaml, (1999). A conceptual model of service quality and its  implication for future research.  



ภาคผนวก 



46                  ภาคผนวก ก : เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย                



47แบบสอบถามเรื่อง การมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเรียน  อาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา ทุกท�านแบบสอบถามนี้ เป�นส�วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ-ค ประจําป/ 2561 ซ่ึงผลการศึกษาจะเป�นประโยชน8อย�างยิ่งต�อการมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ในฐานะผู�วิจัยมีหน�าท่ีรับผิดชอบในฐานะอาสาสมัครกู�ภัยเอกชน ดังนั้น ผู�วิจัยจึงได�ดําเนินการสอบถามกลุ�มเป=าหมายท่ีมีส�วนเ ก่ียวข�องกับอาสาสมัครกู�ภัย เ พ่ือเป�นประโยชน8 ในการพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารจัดการของหน�วยกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา ผู�วิจัยขอรับรองว�า ข�อมูลกลุ�มเป=าหมายทุกท�านตอบท้ังหมดจะถือเป�นความลับและจะไม�ทําให�เกิด ความเสียหายแก�กลุ�มเป=าหมายทุกท�านผู�วิจัยหวังเป�นอย�างยิ่งว�าจะได�รับความร�วมมือในการตอบข�อคําถามและขอขอบคุณเป�นอย�างสูงสาธิต  วงศ8จันทร8นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจผู�ศึกษาวิจัย



48  แบบสอบถาม เรื่อง การมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ตอนท่ี  1  ข�อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะส�วนบุคคลของอาสาสมัครกู�ภัย คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงในช�อง  �  ท่ีตรงกับสถานภาพป@จจุบันของท�าน 1.  เพศ � ชาย � หญิง  2.  อายุ �  ไม�เกิน  20  ป/ � 21-30 ป/  �  31-40 ป/ �  41-50 ป/  3.  อาชีพ     � รับราชการ  /  พนักงานของรัฐ         � เกษตร          � รับจ�าง                 � ค�าขาย / ธุรกิจ                                 � อ่ืน ๆ  (ระบุ)  4.  ระดับการศึกษา       � ประถมศึกษา           � มัธยมศึกษา             � ปริญญาตรีข้ึนไป  5.  รายได�  �  ตํ่ากว�า  10,000 บาท  6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน �  10,001 – 15,000  บาท   6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน �  15,001 – 20,000  บาท  6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน �  สูงกว�า 20,000  บาท 6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน  6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน �  FR (First Responder)  6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน �  BLS (Basic Life Support)  6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน �  ALS (Advance Life Support)  6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน �  Faramedic  6. ระดับชั้นในการปฏิบัติงาน �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 7. ภูมิลําเนา  � เกิดท่ีจังหวัดพะเยา �  ย�ายจากท่ีอ่ืน (โปรดระบุ)........................                                                            อาศัยท่ีจังหวัดพะเยา............................ป/       45 



49ตอนท่ี  2  การมีส�วนร�วมของอาสาสมัครกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยากําหนดให�:การมีส�วนร�วมมากท่ีสุด หมายถึง  ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ เป�นประจําทุกครั้งการมีส�วนร�วมมาก หมายถึง  ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ เป�นประจําการมีส�วนร�วมปานกลาง หมายถึง  ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ พอสมควรการมีส�วนร�วมน�อย หมายถึง  ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ พอสมควรไม�เคยมีส�วนร�วม หมายถึง  ไม�ได�กระทํากิจกรรมนั้น ๆ เลยลักษณะการบริการ ระดับการมีส�วนร�วม มาก ท่ีสุด มาก ปาน กลาง น�อย ไม�เคย 1. การมีส�วนร�วมด�านการวางแผน1.1  ท�านมีส�วนร�วมในการกําหนดแผนงาน กิจกรรมการดาํเนินงานกู�ภัยในพ้ืนท่ี1.2  ท�านมีส�วนร�วมในการเป�นคระกรรมการของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย 1.3  ท�านมีส�วนร�วมในการวิเคราะห8แนวทางการแก�ป@ญหาเฉพาะหน�าขณะเกิดเหตุการณ8ท่ีไม�คาดคิด1.4  ท�านมีส�วนร�วมในการวางแผนการใช�วัสดุ อุปกรณ8ในการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย2. การมีส�วนร�วมด�านการปฏิบัติงาน2.1  ท�านมีส�วนร�วมในการปฏิบตัิงานตามนโยบายการดําเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย2.2  ท�านมีส�วนร�วมในการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ด�วยการเข�ารับการอบรมกับหน�วยงานอ่ืน2.3  ท�านมีส�วนร�วมในการจดัเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณ8 เครื่องอํานวยความสะดวกไว�รองรับการปฏิบตัิงาน สามารถใช�ได�อย�างถูกต�อง3. การมีส�วนร�วมด�านการประเมินผล3.1  ท�านมีส�วนร�วมในการประเมนิผลการทํางานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัย 3.2  ท�านมีส�วนร�วมในการตรวจสอบประเมินคุณภาพของงานกู�ชีพกู�ภัย 3.3  ท�านมีส�วนร�วมในการประชุมสรุปและปรบัปรุงในการดาํเนินงานของหน�วยกู�ชีพกู�ภัยผู	วิจัยขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีกรณุาสละเวลาให	ข	อมลูท่ีเป&นประโยชน)ต�อการทําการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 46 
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51  รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย  1. ดร.นิตยา  วงค8ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร8) การบริหารองค8การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม�โจ� อาจารย8ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ-ค  2. ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร8) การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม�โจ�  3. ดร.ฐิติพงศ8  ไชยองค8การ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร8) การบริหารองค8การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม�โจ� ผู�อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ-ค                 



52  รายช่ือหน�วยกู�ภัยเอกชนในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ท่ีร�วมตอบแบบสอบถามในการวิจัย  1. หน�วยพุทธญาณร�วมกุศล   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด  20  คน 2. หน�วยกลางพิทักษ8ชีพ   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด  11  คน 3. หน�วยกู�ชีพกู�ภัยตําบลแม�ใส   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด  10  คน 4. หน�วยกู�ภัยอนาลโย    มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด      6  คน 5. หน�วยกู�ชีพกู�ภัยท�าวังทอง   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด      6  คน 6. หน�วยสยามรวมใจปูgอินทร8   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   10  คน 7. หน�วยมูลนิธิลือชาพะเยา   มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   20  คน 8. หน�วยสมาคมกู�ภัยข�าวภาพพะเยา  มีจํานวนลูกชุดท้ังหมด   10  คน        รวมท้ังสิ้น  93  คน        



53  ประวัติผู�วิจัย ช่ือ นามสกุล นายสาธิต  วงศ8จันทร8 วัน เดือน ป4เกิด วันท่ี 22 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2519 ท่ีอยู�ป5จจุบัน บ�านเลขท่ี 26/1  ตรอกเทศสัมพันธ8 ถนนประเทศอุดรทิศ                 ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา                 รหัสไปรษณีย8 56000 ตําแหน�งหน�าท่ีการงานป5จจุบัน อาจารย8ผู�สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ-ค จังหวัดพะเยา จํานวนป4ประสบการณ6การทํางาน 15  ป/ ท่ีอยู�ท่ีทํางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟ-ค  เลขท่ี 222 หมู�ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ตําบลบ�านตํ๊า                       อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย8 56000 ประวัติการศึกษา   2543 - 2536     มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม   2537 - 2539     ประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง สาขาวิชาพลศึกษา       วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม�     2540 - 2542     ปริญญาตรีวิทยาศาสตร8การกีฬา สาขาการฝmกและการจัดการกีฬา       สถาบันการพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม�              
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