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การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง

สระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน    
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  โดยใช้หลักการศึกษาวิจัย             
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนด้านการ
จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ า เภอเมืองสระบุรี  โดยเครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ต าราต่าง ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์จัดท าสรุปรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้มี
อ านาจหน้าที่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพ้ืนทีใ่ห้เกิดประสิทธิพลต่อไป 

ผู้ศึกษาวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องรวมถึง
ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป ได้น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องบ้างไม่มากก็น้อย 
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นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ.รุ่นที่ 15 
                                                                                                     มีนาคม 2562 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง
สระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 ฉบับนี้  ส าเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจาก ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล        
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และนางวชรพร เพชรสุ วรรณ คณะกรรมการตรวจ
งานวิจัย ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาตลอดจนเป็นก าลังใจ
ให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองสระบุรี ทุกแห่งที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ 

สุดท้ายขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย และคณะเจ้าหน้าที่โครงการนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ที่ให้ความรู้ 
ค าแนะน า จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี หากเอกสารงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ มีข้อบกพร่องผิดพลาด
ประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับด้วยความเคารพ และจะน าไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาส ต่อไป ด้วยความเคารพ 
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นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ.รุ่นที่ 15 
                                                                                                     มีนาคม 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
การศึกษาวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี       

ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2558 ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 2) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ด้านความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี      
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2558 ด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการ
มีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในกา ร
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง
สระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 ด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น 4) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 โดยใช้รูปแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี         
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ต าราต่างๆ แล้วน ามาวิเคราะห์จัดท าสรุปรายงานผล 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ส่วนใหญ่       
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท้องถิ่น (ศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยท้องถิ่น) ในระดับมากที่สุด โดยมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ด้านการวางแผนการด าเนินงาน การตัดสินใจ         
การตรวจสอบ และประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรีให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนด้านการจัดตั้ง
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยในระดับท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และสามารถปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามหลักสากล 

 



ค 

 

ข้อเสนอแนะ 1) ควรมีจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และต้องปรับปรุงต่อเนื่องให้ทันสมัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และกรณีที่มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ต้องจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามารับผิดชอบด าเนินการแทน
ต่อสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 2) ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2558 ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคอย่างลึกซึ้ง
ของแต่ละหน่วยงาน และควรศึกษาวิจัยในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 
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 บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หัวข้อกำรวิจัย 

การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

1.2 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการน าแนวคิดการพัฒนาระบบการ

ป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับ
ชุมชน ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ชุมชน
ตามแนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งการน าแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือป้องกัน
ภัยตามหลักสากลคือ "รู้รับ - ปรับตัว - ฟ้ืนเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน" (Resilience) โดยเสริมสร้างความตระหนักใน
การลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และก ากับการด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามกรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับกรอบการด า เนินงาน
เซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015 - 2030) โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟู
อย่างยั่งยืน (Build Back Better and Safer) และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวทางหลักในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผน และน าไปสู่ความส าเร็จใน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ        
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2558 เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ.  2558  เป็นแผนแม่บท (Master Plan)                    
ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยเป็นกรอบและทิศทางใน การปฏิบัติการด้านสาธารณภัยให้แก่
ประเทศไทย ก าหนดให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือในการลด
ผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถสร้างมาตรฐานของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย                    
ให้เกิดขึ้นทุกชุมชน ตลอดจนการผนวกแนวคิดและวิธีการในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้อยู่ใน
กระบวนการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณลุ่มน้ าป่าสักตอนล่าง เป็นที่ราบลุ่มภาคกลางรวมกับอีกส่วน
หนึ่งของทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  3 ลักษณะ คือ
บริเวณท่ีราบลุ่มแอ่งกระทะ บริเวณเขาหย่อมหรือเขาเตี้ย และบริเวณเขาสูง โอกาสที่จะเกิดสถานการณ์น้ าท่วม
ขัง น้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากขึ้นได้ทุกพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิประเทศท่ีตั้งของอ าเภอ ที่เกิดจากฝนตกหนัก
ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุม พายุลมแรงและร่องความกดอากาศต่ าแรงสูงที่พาดผ่านเข้ามาในพ้ืนที่ให้เฝ้าระวัง
ปริมาณน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์และบริเวณเทือกเขาใหญ่ เขตอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
และอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งจะท าให้เกิดสถานการณ์น้ าป่าไหลหลากและน้ าล้นตลิ่ง จึงต้องให้มีการ
เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ าทั้งน้ าฝน น้ าในคลองชัยนาท-ป่าสักและการระบายน้ าของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
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โดยมีเขตการปกครองท้องที่และท้องถิ่น ประชากร ได้แก่ เขตการปกครอง 13 อ าเภอ 111 ต าบล 973 หมู่บ้าน 
(1 อบจ. /4 ทม./35 ทต.และ 69 อบต.) ประชากร 638,492 คน 256,404 ครัวเรือน พ้ืนที่ประมาณ 2,235,304 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 0.7 ของพ้ืนที่ประเทศไทย  

ดังนั้นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่จึงมีความส าคัญ สอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัด ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่การร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมติดตามการประเมินผล ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน          
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558” เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการศึกษาและด าเนินการจัดท าแผนรวมถึงศึกษาระดับความรู้ความ
เข้าใจต่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัดตลอดจนถึงแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มากน้อยเพียงใด 

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ

เมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น 

1.3.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท้องถิ่น  

1.3.4 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ประชากรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ที่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
หน่วยงานละ 3 คน จ านวน 11 หน่วยงาน รวมประชากรทั้งสิ้น 33 คน 

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ทราบถึงการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง

สระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้การด าเนินการจัดท าแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

1.5.2 ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง
สระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5.3 ทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และมีแนวทางป้องกันแก้ไขเพ่ือสนับสนุน               
การด าเนินการจัดท าแผนฯ ดังกล่าว 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ       
เมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558” การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม และประมวลเอกสารต่างๆ โดยแยก
ออกเป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
 3. จังหวัดสระบุรี 
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558” 
 5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 การมีส่วนร่วม 
  2.2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ปัจเจกบุคคลหรือ
กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบ ในกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม      
ในขั้นตอนต่างๆ  ของการด าเนินกิจกรรมนั้น โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับ บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนา
ภูมิปัญญา การรับรู้ สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเพ่ือก าหนดการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง  

นฤมล พอดี (2549) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกได้มีส่วนใน
กิจกรรมที่ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร และสมาชิกของชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกัน
ประเมินผลเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยประการส าคัญของการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาส
ให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 

ประพันธ์พงษ์ ชินพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วม หมายถึงผลจาก
การเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเห็นพ้องต้องกันนั้นจะมากพอ
จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติการนั้น กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่  
ที่จะเข้าร่วมปฏิบัตินั้น ดังนั้นองค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวที่ท าให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง    
ที่ต้องการ 

ธนสาร บัลลังก์ปัทมา (2551) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรม ตั้ งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนด าเนินการ             
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้น ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ 
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ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ (2553) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง ส่วนที่
เกี่ยวข้องด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องนั้นเป็นเหตุเร้าใจให้
ท าการบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับท าให้ความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย ซึ่งจะต้องมีเงื่อนไข
ของการมีส่วนร่วมกลุ่มอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม ต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม 
และสามารถที่จะมีส่วนร่วม 

กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555) การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล      
และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่ เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการนี้ตั้งแต่แรกจนกระทั้งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้การ
ปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

ถวิลวดี บุรีกุล (2551) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการ
ซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย
และการตัดสินใจของรัฐ 

Keith (1962 อ้างถึงใน สุนันต์ เสาโสภณ, 2554) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม  
ไว้ว่า หมายถึง “การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการ
เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งใจเกิดความรู้สึ กร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย” การมีส่วนร่วมเกิดมาจากแนวคิดส าคัญ 3 ประการ คือ  

  1. ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน 
  2. ความเดือดร้อนและความพึงพอใจร่วมกัน 
  3. การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทางทิศที่ต้องการ 

Fairchaild and others (1964 อ้างถึงใน สุนันต์ เสาโสภณ, 2554) ได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง “การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกัน หรือการเข้ามามีส่วนร่วมติดต่อสัมพันธ์
กัน และอาจหมายถึงสถานการณ์ทางสังคมด้วยก็ได้” 

United Nation (1981 อ้างถึงใน ชนะบูรณ์ อินทรพันธ์, 2551) ได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง การที่สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถมีโอกาสเข้าร่วมด าเนินการและมีอิทธิพลใน
กิจกรรมและกระบวนการพัฒนาทั้งยังได้รับผลการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันด้วยทั้งนี้การมีส่วนร่วมสามารถ   
มีได้หลากหลายรูปแบบ โดยครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การให้ค าปรึกษา การสร้างกลไก
เพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจให้ผู้มีส่วนร่วมได้เสียทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือ 

จากความหมายของการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 
การที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเข้ามาร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบ ในการด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา 
การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
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 2.2.1.2 ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
  ศรีสุดา เตียวโป้ (2545) ได้อ้างอิงถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ Cary (1976)        

ซึ่งมี 5 รูปแบบได้แก ่
  1. เป็นสมาชิก (Membership) 

  2. เป็นผู้เข้าประชุม (Attendance at Meeting) 
  3. เป็นผู้บริจาค (Financial Contribution) 
  4. เป็นกรรมการ (Membership on Committees) 
  5. เป็นประธาน (Leader) 

   กรรณิกา ชมดี (2524) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมประชุม 

  2. การมีส่วนร่วมออกเงิน 
  3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
  4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า 
  5. การมีส่วนร่วมสัมภาษณ ์
  6. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 
  7. การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค 
  8. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่ม 
  9. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือเป็นลูกจ้าง 
  10. การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ 

  ธนาคารโลก ได้อธิบายไว้ในหนังสือ The World Bank Participation Source book 
(1996), Washington DC: World Bank “การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอิทธิพลและ
มีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนาและการตัดสินใจที่มีผลต่อทรัพยากรทั้งหลายและมีผลต่อเขาทั้งหลาย” 

  สุพัตรา ถนอมวงศ์ (2550) ได้กล่าวถึงล าดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น 6 ขั้น 
ตั้งแต่การไม่มีส่วนร่วมใด ๆ จนถึง การมีส่วนร่วมในระดับอุดมคติ และ แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมที่พิจารณา
จากความต่อเนื่อง ออกเป็น 9 ชนิด 

  ล าดับการมีส่วนร่วม 
  1. การไม่มีส่วนร่วมอย่างสิ้นเชิง (No Participation at All) 
  2. การมีส่วนร่วมเพียงในนาม (Nominal Participation) 
  3. การมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย (Minimal Participation) 
  4. การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม (Optimal Participation) 
  5. การมีส่วนร่วมมาก (Maximal Participation) 
  6. การมีส่วนร่วมในระดับอุดมคติ (Ideal Participation) 
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  ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
  1. บังคับร่วม (Join of Else) 
  2. มีส่วนร่วมโดยการผลักดัน (Push Cart Participation) 
  3. มีส่วนร่วมโดยการมีเงื่อนง า หรือกลอุบาย (Participation by Trick or Gimmickry) 
  4. การพูดข้างเดียว (Monologue) 
  5. ถามเอง ตัดสินใจเอง (I Ask, I Decide) 
  6. การน าไปสู่ความสงบ (Peace Pipe) 
  7. การจับมือกัน (Handclasp) 
  8. เสียงประชาชน (Voxpopuli) 
  9. เสียงประชาชนคือ กฎหมาย (Voxpopuli Est Lex) 

  International Association for Public Participation ( อ้ า ง ถึ ง ใน  ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2549) ได้แบ่งระดับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ 

  1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นที่
ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางสื่อต่าง ๆ การจักนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น 

  2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความ
คิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

  3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วม
เสนอแนะทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ         
เพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  

  4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วน
กับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มี
ฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

  5. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบ
อ านาจให้แก่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 

  Cohen (1979 อ้างถึงใน สุนันต์ เสาโสภณ, 2554) ได้แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วม
เป็น 3 รูปแบบ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นการตัดสินใจตั้งแต่แรกในระยะเริ่มการ
ตัดสินใจ ในช่วงของกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นรูปของการเข้าร่วมโดยให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารการ
ร่วมมือ รวมทั้งการร่วมแรงร่วมใจ 
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  2. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์วัตถุ สังคม หรือโดย
ส่วนตัว 

  3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งเป็นการควบคุมและการตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับในการมีส่วนร่วมต่อไป 

  Pears and Stiefel (1980 อ้างถึงใน สุนันต์ เสาโสภณ, 2554) ได้กล่าวถึงลักษณะของ
การมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ 

  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  2. การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบัติ 
  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 2.2.1.3 ระดับขั้นของการมีส่วนร่วม 
  ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ และนักวิชาการต่างๆ ได้ก าหนดไว้หลากหลาย

แต่ในสาระส าคัญมีความคล้ายกันซึ่งจึงขอน าเสนอ Cohen และ Uphoff (1980, น.219-222) ซึ่งได้จ าแนก
การมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ 

  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) 
  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

  เพ่ือช่วยให้เข้าใจระดับขั้นของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Up Hoff  ได้
ง่ายขึ้น จึงขอน าเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมดังปรากฏในรูปต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 วงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 
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2.2.1.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ การส่งเสริมการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขและเป็นกุญแจดอกส าคัญของความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
ราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการและเอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งเป็นประเด็นในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของ
ภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกภาคส่วน 

 รายงานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ระบุว่า แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 4 ประการด้วยกัน คือ  

1. การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิ และเป็นเอกสิทธิของบุคคลที่ต้องให้ความเคารพและให้เกียรติ บุคคล
ต้องไม่ถูกบังคับและครอบง า 

2. การมีส่วนร่วม และผลประโยชน์ร่วม บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าโครงการเป็นของพวกเขา        
เพ่ือพวกเขา 

3. การมีส่วนร่วม คือส่วนส าคัญของกระบวนการบริหารการพัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมถูก
ด าเนินการใน 2 บริบท คือ ประการแรก นักบริหารจะต้องท าในสิ่งที่ประชาชนมุ่งหวัง และต้องให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น ประการที่สอง โครงการพัฒนาต้องให้ประชาชนรับรู้เข้าใจในโครงการและรู้ถึงทรัพยากรที่
จ าเป็น รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลโครงการ  

4. การมีส่วนร่วม คือการชี้วัดการพัฒนาชนบท ยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นฐาน
มากขึ้นเท่าใดก็แสดงว่าผลประโยชน์จะต้องเป็นของประชาชนมากขึ้นเท่านั้น  

สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่กล่าวไว้ว่า เงื่อนไขส าคัญเบื้องต้นในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมี 5 ประการ คือ 

1. ภาครัฐต้องยอมรับในแนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนในเบื้องต้น และบรรจุ
หลักการนี้ไว้ในแผนหรือนโยบายระดับต่าง ๆ ด้วย 

2. ต้องมีองค์กรพ้ืนฐานของประชาชนที่สามารถเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับกลุ่ม
ผลประโยชน์ และบุคคลอ่ืน ๆ ได้ 

3. ประชาชน ต้องมีอิสระในความคิดริเริ่มและในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเพ่ือก าหนดกิจกรรม
ของตนเอง 

4. ชุมชนต้องมีการไหลเวียนของข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในหลักการและปรัชญาของการ
พัฒนาเทคนิควิธีการในการจัดการทรัพยากร และความรู้ในการบริหารงาน 

5. ชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งความคิดและเทคนิคท่ีจ าเป็นใน
การมีส่วนร่วม 

 เจริญ ภัสระ (2540 อ้างถึงใน วารุณี ชาค ารุณ, 2551 ) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง ความพร้อมและโอกาสที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายประชาชนยอมรับผิดชอบและกระท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน และยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทรรศนะที่แตกต่างกันอีก 4 ความหมาย 
ดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการของประชาชน ซึ่งตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่ในวงนอกระบบราชการได้เพ่ิมความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและ
สถาบันต่าง ๆ ตามสภาวะสังคมที่เป็นอยู่ 
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 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ ในสังคม              
เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม 
และในการมีส่วนร่วม ประชาชนได้พัฒนาการเรียนรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการ
ก าหนดชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง 

 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และความ
ช านาญร่วมเป็นการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานองค์การและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส และได้ใช้
โอกาสที่ได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงซึ่งสิ่งที่เข้าต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลังเผชิญ       
และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ โดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด 

 สถาบันพระปกเกล้า (2548) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชน
เข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความ
เต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้น ๆ โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าใจร่วมอย่าง
ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด 

 ยุทธพงศ์ นิคม (2550)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง และการที่จะสามารถท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
และน ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น จ าเป็นที่จะต้องยอมรับปรัชญาที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาที่จะ
อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะอุทิศตน
เพ่ือกิจกรรมของกลุ่ม ขณะเดี่ยวกันจะต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส
และได้รับการชี้ทางที่ถูกต้อง 

 อดิสรณ์ ขัดสีใส (2551) สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสมัครใจเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของ
ชุมชนตั้งแต่การค้นหาปัญหา การตัดสินใจวางแผนในกิจกรรม การร่วมด าเนินการตามแผน การได้รับ
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมจากกิจกรรม และการประเมินผลเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจากบทเรียนรู้ร่วมกัน
ของกิจกรรมการนั้น    

 ยุทธนา แดงนุ้ย (2551) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง กระบวนการ
การที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาในลักษณะของการเข้าร่วมการจัดการ 
ตั้งแต่เข้าร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามการประเมินผล ในรูปของชุมชนที่
ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา 
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 ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ (2553) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชน
เกิดความรู้สึกและความต้องการว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความอิสระ มีอ านาจในการตัดสินใจ มีกิจกรรม
ร่วมกัน สามารถจัดการแก้ไขและการพัฒนาได้ด้วยตนเอง รวมพลังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ
สามารถขยายเครือข่ายในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ   

 อรพินท์ สพโชคชัย (2551) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่น า
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ร่วมกันหาทางออก
ส าหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในทางสันติ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ยุ่งยากซับซ้อนที่ยอมรับว่า
เป็นฉันทามติของประชาสังคม เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ โดยน าเอาความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการตัดสินใจและก าหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐจะด าเนินการ 

 จิรวรรณ อินทรีย์สังวร (2552) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มต้นจากการที่
ประชาชนรวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนมีความสนใจ และเป็นเรื่องที่ท าให้ได้รับผลประโยชน์
ซึ่งอาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ และมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน แต่กิจกรรมเหล่านี้นั้นจะต้อง
สัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่รวมกลุ่มกันดังกล่าว มี จ านวนของคนที่มีความคิดที่
ตรงกันมากพอที่จะท าให้เกิดเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการได้ 

 เจมส์  เครย์ตัน (1991) ได้อธิบายไว้ ในหนั งสือชื่ อ Involving Citizens in Community 
Decision Making (1991) Washington DC, National Civic League “การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
กระบวนการซึ่งน าเอาความห่วงกังวลของสาธารณชนความต้องการและความเชื่อหรือค่านิยมของประชาชน
เข้ามาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สาธารณชนให้การสนับสนุน” (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) 

 อเนก เหล่าธรรมทัศน์, (2540) ได้อธิบายไว้ในหนังสือชื่อ Involving Citizens in Community 
Decision Making (1991) Washington D C, National Civic League “การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
กระบวนการซึ่งน าเอาความห่วงกังวลของสาธารณชนความต้องการและความเชื่อหรือค่านิยมของประชาชน
เข้ามาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สาธารณชนให้การสนับสนุน” 

 ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์  (2527 อ้างถึงใน กฤษณ์พงศ์ สมถวิล, 2543) ให้ค าจ ากัดความของการ
ส่วนร่วมของประชาชนว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ
ของคน ในการจัดการ ควบคุมการใช้ และกระจายทรัพยากรและปัจจัยผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม 

 อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง (2525) ได้อธิบายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าการมีส่วน
ร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติการนั้นๆ 
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เหตุผลเบื้องต้นแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะ ต้องมีการตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมด        
หรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยกลุ่มหรือท าในนามกลุ่มนั้นกระท าผ่ านองค์การ (Organization) ดังนั้น
องค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ 

 จากความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปร่วมด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวม ตั้งแต่การร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามการ
ประเมินผล ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ความสามารถ
ในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจรรมนั้น ๆ 

 ไพรัตน์  เตชะรินทร์ (2527) กล่าวถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ คือ 

 1. ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้า ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน 

 2. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเงื่อนไขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพ่ือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 

 3. ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขและสนอง
ความต้องการของชุมชน 

 4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของ

หน่วยงาน 
 8. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 9. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้โดย

เอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

 เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง (2527) ได้แบ่งข้ันตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
 3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

 ปธาน สุวรรณมงคล (2527) ได้แบ่งขอบเขตของการมีส่วนร่วมของชุมชนออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก ่
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ 
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในผลประโยชน์ 
 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล 



13 
 

   
 นิรันดร์  จงวุฒิ เวศย์ (2531) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง        

การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งใน
สถานการณ์ กลุ่ ม  (Group Situation) ซึ่ งผลของการเกี่ ยวข้อ งดั งกล่ าว เป็ นการเร้ าให้ กระท า 
(Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับถึงท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าว 

 วรรณิการ์  ภูมิวงศ์พิทักษ์ (2540) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึงกระบวนการที่ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มคนที่เห็นพ้อง
ต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยการร่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล 

 อรพินท์ สพโชคชัย (2552) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา คือ กระบวนการที่
เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ และภาคีอ่ืนๆ นอกภาครัฐ เช่น ธุรกิจเอกชน ประชาชน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ให้
ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาเพราะการพัฒนาที่ทรงพลัง
และยั่งยืนในสังคมประชาธิปไตย เกิดจากการพัฒนาที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรง
ร่วมใจในการด าเนินการและร่วมกับประโยชน์จากการพัฒนา ส าหรับแนวคิด เรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ขั้นตอน (ตามรูปภาพประกอบที่ 2.2) ซึ่งหากขาดขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งไป จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่าง
สมบูรณ์ 5 ขั้นตอน ได้แก่  

 1. การมีส่วนร่วมในการรับรู้ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 2. การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพ่ือตัดสินใจ  
 3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  
 4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ  
 5. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ที่เน้นในรูปกลุ่ม/องค์กร หรือชุมชน/ปัจเจก
บุคคล กลุ่มหรือชุมชน มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่มีผลกระทบใดๆ ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองที่เกิด
จากภัยพิบัติต่างๆ แล้วมีการแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของตน จนมาสู่การตัดสินใจกระท าการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ มี ความร่วมมือและรับผิดชอบใน
กิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยในขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ มีกลุ่มหรือองค์กร
ชุมชนรองรับ ประชาชนที่เข้าร่วมมีการพัฒนาภูมิปัญญาและการรับรู้สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเพ่ือ
ก าหนดการด าเนินชีวิตของตนเองได้ประชาชน หรือชุมชนได้พัฒนาขีดความสามารถของตน ในการจัดการ
ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตาม
ความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนนับได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนา ซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการพัฒนาใด ๆ ก็ตามหากประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของและลง
มือด าเนินกิจกรรมด้วยตัวเองแล้ว กิจกรรมนั้นก็มิอาจจะส าเร็จและด ารงอยู่ได้ แต่ถ้าหากประชาชนมีความรู้ มี
ความเข้าใจในกระบวนการอย่างท่องแท้ สามารถมองเห็นและคาดหวังไว้ในผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ครอบครัวและชุมชน ทั้งยังได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอจนเกิดตระหนักในปัญหาของตนเองและดิ้นรน
หาทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนเกิดการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน     
ซึ่งจะเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทฤษฎีการมีส่วนร่วม (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) 

หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ 
“การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม และต้องเป็น
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น หากการ
ตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องน าไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มีอ านาจเห็นว่า
การตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่ง
ความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ อย่างน้อย 2 ประการ คือ (นิรันดร์ 
จงวุฒิเวศย์, 2527) 

ประการที่ 1 ทฤษฎีที่ท าให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา (Voluntary Participation)เป็น
ทฤษฎีที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนา ปัจจุบันมีการศึกษา และน าไปปฏิบัติกัน
อย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่างๆ โดยถือว่าประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาเป็น
ทฤษฎีที่ท าให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง การช่วยเหลือตนเองได้เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน การท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ทฤษฎีนี้ยังแยกย่อยออกไปอีก อาทิเช่น ทฤษฎีการสร้างขวัญและก าลังใจ ทฤษฎีการ
ปลุกระดมมวลชน ทฤษฎีการสร้างผู้น า ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบการบริหาร เป็นต้น 

ประการที่ 2 การพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory) เป็นการพัฒนาแบบมีความ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐหรือผู้พัฒนากับประชาชนผู้ถูกพัฒนา เป็นการวางแผนร่วมกันด าเนินการพัฒนาร่วมกัน
และประเมินผลการพัฒนาร่วมกันท า ให้การพัฒนาสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของ
ประชาชนซึ่งการพัฒนาแนวทางนี้สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร คือมี
แรงกระตุ้นท าให้เกิดการพัฒนา และแรงสนองตอบจากประชาชนเกิดขบวนการพ่ึงพาตนเองในที่สุด 
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การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็น
อย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็น
ถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย และที่ส าคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เครือข่าย ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ดีที่สุด 

อย่างไรก็ดี หลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
จัดการสาธารณภัย (Disaster Management) จะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ”นั่นคือ การ
มีส่วนร่วมจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและ อย่างชอบธรรม และต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น หากการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องน าไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มีอ านาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม 
ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจ
เช่นนั้น โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ อย่างน้อย2 ประการ คือ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) 

ประการที่ 1 ทฤษฎีที่ท าให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา (Voluntary Participation) เป็น
ทฤษฎีที่ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนา ปัจจุบันมีการศึกษา และน าไปปฏิบัติกัน
อย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่างๆ โดยถือว่าประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาเป็น
ทฤษฎีที่ท าให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง การช่วยเหลือตนเองได้เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน การท าให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ทฤษฎีนี้ยังแยกย่อยออกไปอีก อาทิเช่น ทฤษฎีการสร้างขวัญและก าลังใจ ทฤษฎีการ
ปลุกระดมมวลชน ทฤษฎีการสร้างผู้น า ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบการบริหาร เป็นต้น 

ประการที่ 2 การพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory) เป็นการพัฒนาแบบมีความร่วมมือ
กันระหว่างรัฐหรือผู้พัฒนากับประชาชนผู้ถูกพัฒนา เป็นการวางแผนร่วมกันด าเนินการพัฒนาร่วมกันและ
ประเมินผลการพัฒนาร่วมกันท าให้การพัฒนาสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน  
ซึ่งการพัฒนาแนวทางนี้สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร คือ มีแรงกระตุ้น
ท าให้เกิดการพัฒนา และแรงสนองตอบจากประชาชนเกิดขบวนการพ่ึงพาตนเองในการบริหารจัดการ         
สาธารณภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเองในที่สุด 

White (1982 ; อ้างอิงจาก ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2548) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย    
3 มิติ มิติที่หนึ่ง คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร มิติที่สอง มีส่วนเสียสละ      
ในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ และมิติที่สามมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การด าเนินงาน ทั้งยังได้เพ่ิมเติมอีกว่าสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมในประการที่สี่ ที่ควรน ามาพิจารณา คือ 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ได้ก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการบริการ ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้      
(วิรัติ ปานศิลา, 2551) 

1. ถือว่าเป็นระดับการมีส่วนร่วมน้อย คือ การแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียรับทราบ ระดับนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจร่วมให้ข้อมูลได้บ้างเท่านั้น 

2. เป็นการมีส่วนร่วมระดับที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยการร่วม
ปรึกษาหรือเป็นการร่วมคิดร่วมให้ความเห็น 
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3. เป็นการมีส่วนร่วมระดับร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 
4. เป็นระดับการมีส่วนร่วมโดยการร่วมลงมือปฏิบัติการหรือร่วมกันด าเนินการ 
5. เป็นการมีส่วนร่วมระดับสูงสุด คือ การร่วมตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติตามแผน

ในระดับที่ 4 ถือว่าเป็นระดับของการมอบอ านาจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่ ง             
ในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ทั้ง
ท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิด 3 ประการคือ 
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2552 ) 

ประการที่ 1 ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวล
ของบุคคลที่บังเอิญพ้องต้องกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 

ประการที่ 2 ความเดือดร้อน และความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นลงมือ
กระท าร่วมกัน 

ประการที่ 3 การตกลงร่วมใจกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา       
การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดความคิดริเริ่มจะกระท า การที่สนองตอบต่อความ
เห็นชอบของคนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น 

ปัญหาส าคัญประการหนึ่งส าหรับสังคมไทยคือ“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ควรอยู่ในระดับใด 
เพ่ือจะได้สามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมส าหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ตามหลักการนั้น
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธี และหลายระดับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความ
ละเอียดในการแบ่ง โดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับการที่รัฐหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจยินยอมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจที่ เกี่ยวข้องกับนโยบาย กิจกรรม หรือโครงการพัฒนานั้นๆ มากน้อยเพียงใด                
โดยความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจการตัดสินใจของรับจะแปรผกผันกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน     
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โดยถ้าประชาชนมีอิทธิพล อ านาจต่อรองในกระบวนการมีส่วนร่วมมาก รัฐก็จะมีอ านาจในการตัดสินใจที่
ลดลง (Arnstein, 1969) จากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจสามารถจัดระดับจาก
ระดับต่ าสุดไปสู่ระดับสูงสุดได้ 7 ระดับ ตามรูปภาพประกอบที่ 2.4 ดังนี้ (Cohen, J. And N.T. Uphoff, 
1977   อ้างใน ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงระดับข้ันการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

ในส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน (Forms of Public Participation) ที่ประชาชน
ภายในพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของประชาคมหรือชุมชน ซึ่งสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหานั้นจ าเป็นต้องทีความร่วมมือในการ
ท าพร้อมๆกันในทุกระดับ ซึ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ด าเนินอยู่ทั่วไป สามารถสรุปได้ ดังนี้ (จินตวีร์ 
เกษณมศุข, 2557) 

1. การรับรู้ข่าวสาร (Public information) ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการ
การแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การ
ได้รับแจ้งกอ่นที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือระหว่าง
ผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 

3. การประชุมรับฟังวามคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ใช้เวที
สาธารณะในการท าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่นั้น ซึ่งมีหลาย
รูปแบบ ได้แก ่
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3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลจาก
โครงการท โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมกัน เพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมถึงลักษณะ
โครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อซักถาม 

3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรับโครงการที่มีข้อ
โต้แย้งทางวิชาการ จ าเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาภายนอกมาช่วยช่วยอธิบายและให้ความเห็นต่อ
โครงการซึ่งเข้าเข้าร่วมประชุมต้องรับทราบผลดังกล่าวด้วย 

 3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นวิธีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่ปิดบัง ทั้งฝ่าย
เจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับมี
หลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ 

4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทน
ประชาชนในพ้ืนที ่

กล่าวโดยสรุปแล้ว การมีส่วนร่วม คือ ความร่วมมือร่วมใจบวกด้วยการประสานงานบวกด้วยความ
รับผิดชอบนั่นเอง ส่วนความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลที่จะมาท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม การประสานงาน หมายถึง ช่วงเวลาและล าดับเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการท า
กิจกรรมหรือการมี ส่วนร่วมในการท างาน ความรับผิดชอบ หมายถึงความรู้สึกผูกพันในการกระท างานและใน
การกระท างานและในการท าให้เชื่อถือไว้วางใจ ดังนั้น การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกับกลุ่ม เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ (ความร่วมมือร่วมใจ) โดยกระท าการงานดังกล่าวในช่วงเวลาและล าดับ
เหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะ และเหมาะสม (การประสานงาน) กับทั้งการท างานดังกล่าวด้วย
ความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่า เชื่อถือไว้ใจได้ (ความรับผิดชอบ) 

2.2.1.5 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นหนึ่งในหลักการบริหารกิจการเมืองที่ดี หรือที่

เรียกว่า หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา
การท างานของภาครัฐ  (Public Sector) ภาคเอกชน (Private Sector) หรือองค์กรสั งคมต่ างๆ              
(Civil Society) ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมทาง
สังคม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ มีระบบการท างานอย่างมีหลักการ และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระบบราชการมี่เคารพในสิทธิของพลเมือง และมีกระบวนการท างานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ธรรมาภิบาลท าหน้าที่เป็นกลไก เครื่องมือ และแนวทางด าเนินงานที่เชื่อมโยงของ
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เน้นความจ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน    
และภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 ธรรมาภิบาลมีการพัฒนาที่มีพ้ืนฐานมาจากมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ เพ่ือให้ประเทศมี
ระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน แนวคิดธรรมาภิบาลปรากฏขั้นเป็นครั้ง
แรกในรายงานธนาคารโลกเมื่อปี 2532 กล่าวถึง ความส าคัญของธรรมาภิบาลในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย ต่อมาองค์การสหประชาชาติ (United Nation 
Development Program: UNDP) ได้น าแนวความคิดนี้ ไปวิเคราะห์และอธิบายรายละเอียดในเอกสาร 
Governance for Sustainable Human Development. หลักจากนั้นหลายองค์กร อาทิ ธนาคารเพ่ือการ
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พัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank. ADB) และกองทุนเงินระหว่างประเทศ (The International 
Fund: IMF) ได้น าแนวความคิดนี้ไปใช้ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้เงินกู้ยืมแก่ประเทศต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศเหล่านั้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือ
การพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Human Development) 

 ในปี  2544 องค์ กรพัฒ นาเพ่ื อความร่ วมมื อเศรษฐกิ จ  (Organization of Economy 
Cooperation Development: OECD) ซึ่งเป็นองค์กรที่เสนอแนวคิด Governance มาตั้งแต่ต้น ได้เสนอ
บทความเรื่อง Governance of the Future ย้ าเตือนความส าคัญของ การปฏิรูปว่าเป็นจุดหมาย และค่านิยม
ร่วมกันขององค์กร การปฏิรูปไม่มีสูตรส าเร็จ แต่ก็สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ รัฐจ าเป็นต้องไปด้วยกันได้
กับสังคม ยุคใหม่ ที่ซับซ้อน หลากหลาย เป็นสังคมแห่งความรู้และเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง รัฐ
ต้องเรียนรู้ปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และสิ่งส าคัญคือสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใน
จากประชาชน บทบาทของ OECD สนับสนุนความส าคัญของการสื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐ ซึ่งเป็นที่มา
ของความเชื่อถือ ไว้วางใจ และการมีจุดหมายสูงสุดร่วมกัน การสื่อสารเป็นกระบวนการแรกท่ีต้องปฏิรูปด้วย
วิธีการง่าย ๆ คือ การพูดจากันอย่างจริงใจ หลีกเลียงค าพูดวกวนที่สร้างความสับสน 

 วิกฤตเศรษฐกิจใจปี 2540 ท าให้ประเทศไทยมีความตื่นตัวและสนใจใน เรื่องธรรมาภิบาลมาก
ขึ้น เพราะธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย ทั้งนี้ เป็น
ที่เชื่อกันว่า หากมีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีการตรวจสอบการท างานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ระบบบริหารของรัฐมี
ความยุติธรรมเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังน าไปสู่การลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของ
บ้านเมืองได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศชาติพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เกิดความเป็นธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

 ธรรมาภิบาลเป็นกระแสหลักในการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดไว้ ดังนี้  

 1. การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาคของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์จากการ
ปฏิบัติงาน   

 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของรัฐให้ทันต่อเหตุการณ์   
 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 ความหมายของธรรมาภิบาลเมื่อเริ่มน าใช้ในทศวรรษที่ 1980 หมายถึงคุณลักษณะของรัฐ        
6 ประการ คือ  

1. การเป็นรัฐที่มีบทบาทน้อย (As the Minimal State)   
2. มีการประกอบการแบบเอกชน (As Corporate Governance)   
3. มีการบริหารราชการแนวใหม่ (As the New Public Management)   
4. มีการจัดการที่ดี (As Good Governance)   
5. มีระบบเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน (As a Socio-Cybernetic System)  
6. มีความสามารถด าเนินงานได้ด้วยตัวเอง (as Self-Organizing Networks)  
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จากความหมายดังกล่าว การจัดการที่ดีจึงมีลักษณะที่เป็นกระจายงานออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วน   
ต่างพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีการใช้อ านาจของส่วนกลางน้อยลงหน่วยงานจึงอิสระมากขึ้น ขณะเดียวกันตระหนัก
ถึงความส าคัญของการตรวจสอบได้ 

ธนาคารโลกระบุว่า ธรรมาภิบาลมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน เป็นปัจจัยส าคัญในการได้มาซึ่งนโยบายเศรษฐกิจที่ดีเพราะรัฐ   
เป็นผู้วางและรักษากฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของประเทศ ระบบราชการที่ดีน่าเชื่อถือ       
การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล
ขึ้นในสังคม การปฏิรูประบบราชการถือเป็นส่วนหึ่งของการพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เน้น
การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยอาศัยหลักความรับผิดชอบภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่ส่งเสริมและพัฒนา ความโปร่งใสของการบริหารงานที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ โดยก าหนดเป็น
หลักการว่าการด าเนินนโยบายใด ๆ ต้องคิดถึงวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ได้มีการรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการจ านวนหนึ่งเกี่ยวกับธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐไว้ดังนี้ 
ประเวศ วะสี อธิบายธรรมรัฐว่า ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมที่มีความถูกต้อง   

เป็นธรรม โดยรัฐและธุรกิจต้องมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชาติ ก่อให้เกิดธรรมรัฐแห่งชาติขึ้น 

อานันท์  ปันยารชุน เสนอว่า ธรรมรัฐ คือ ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งบุคคลและสถาบันทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ กระท าลงในหลายทาง มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสานประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ โดยสาระของธรรมชา ติ      
หรือ Good Governance  คือ องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แน่ใจว่า
นโยบายที่ก าหนดไว้จะได้ผล หมายถึง การมีบรรทัดฐานเพ่ือให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างผลงาน
ตามที่สัญญาไว้กับประชาชน 

ธรรมรัฐ ในทัศนะของ ธีรยุทธ บุญมี คือ กระบวนความสัมพันธ์ (Interactive Relation) ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการที่จะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ การบริหารประเทศที่ดีควรเป็นความ
ร่วมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายสังคมเอกชน องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ 
(Non-Governmental Organization: NGO) โดย เน้ น การมี ส่ วน ร่ วม  (Participation) ความ โป ร่ งใส          
และตรวจสอบได้  การร่ วมกันก าหนดนโยบาย (Shared Policy Making) และการจัดการตั วเอง             
(Self-Management) ของภาครัฐสังคมเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกับกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความ
ตั้งใจ โดยกระท าการงานดังกล่าวในช่วงเวลาและล าดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะ             
และเหมาะสมกับทั้งการท างานดังกล่าวด้วยความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่า เชื่อถือไว้ใจได้  ประกอบด้วย     
5 ด้าน คือ  

- การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
- การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล 
- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
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2.2.2 ความรู้ความเข้าใจ 
    2.2.2.1 ทฤษฎีเรื่องความรู้ (KNOWLEDGE) และความเข้าใจ(UNDERSTANDING) 
  ความรู้ เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์ โดยการ

เรียนรู้ จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (S-R) แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้สร้างสรรค์ให้ระหว่าง
ความจ า (ข้อมูล) กับสภาพจิตวิทยา ด้วยเหตุนี้ความรู้จึงเป็นความจ าเป็นที่สร้างสรรค์ให้สอดคล้อง กับ
สภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกของมนุษย์ได้ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2553) 

  ความรู้ เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถจดจ าได้ หรือระลึกได้โดยการมองเห็น
หรือ   ได้ยิน ซึ่งความรู้ในที่นี้ คือข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ ค าจ ากัดความ โดยทั้งนี้ความรู้จึงเป็นพฤติกรรม
ขั้นต้นที่คนเราเพียงแต่จ าได้โดยนึกได้ ความรู้ขั้นนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย 
ข้อเท็จจริง กฎโครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหา ดังนั้น อาจกล่าวรวมๆ ได้ว่า ความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ที่
เน้นความจ าและการระลึกถึงได้ของคนเราที่มีต่อความคิด ปรากฏการณ์ หรือวัตถุต่าง ๆ ความจ านี้อาจจะ
เริ่มจากสิ่งที่ไม่ซับซ้อนไปจนถึงเรื่องยากซับซ้อนหลายขั้นได้ (สุตชาติวงษ์หุ่น, 2539) 

  ความเข้าใจ หมายถึง เป็นขั้นตอนของความรู้ (KNOWLEDGE) ขั้นตอนนี้จะต้องใช้
ความสามารถทางสมอง และทักษะที่สูงขึ้นจนถึงกับที่สื่อความหมาย ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับ
ข่าวสารต่างๆ และความเข้าใจนี้เองจะแสดงออกในรูปของทักษะต่าง ๆ ซึ่งแยกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
(อรรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2549 ) 

  1. การแปลความหมาย หมายถึง เป็นการจับใจความให้ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่ งที่สื่อ
ความหมาย หรือจากภาษาหนึ่งของการสื่อสารไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง 

  2. การตีความหมาย หมายถึง เป็นการอธิบายความหมายหรือสรุปเรื่องราว โดยการจัด
ระเบียบใหม่รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ 

  3. การขยายความ เป็นการขยายเนื้อหาที่เหนือไปกว่าขอบเขตที่รู้ เป็นการขยายขีดการ
อ้างอิงหรือแนวโน้มที่เกินเลยจากข้อมูล 

   Rosenberg & Hovland (1960 ) อธิบายความหมายของการเข้าใจไว้ว่าความรับรู้ 
ความนึกคิด และความเชื่อตามแนวทัศนคติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแสดงออกมาได้โดยค าถามที่อยู่ในรูปการ
พิมพ์หรือค าพูดถ้าผู้ที่สนใจอยากรู้ว่าประชาชนมีความเข้าใจและมีทัศนคติต่อเรื่องใด ๆ ผู้นั้นสามารถส ารวจ
ความคิดเห็นได้ โดยการสัมภาษณ์หรือกรอกแบบสอบถามได้ เป็นต้น 

  Bertrang Russell (1926) ได้ให้ความหมายของความรู้ ซึ่งหมายถึง อาจก าหนดไว้ให้เชื่อ 
สิ่งที่อยู่ในข้อตกลงกับข้อเท็จจริง แต่ปัญหาคือการที่ไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เชื่อ คือ ไม่มีผู้ใดรู้สิ่งที่เป็นจริง และไม่มี
ผู้ใดรู้ในสิ่งที่จัดเรียงไว้ตามข้อตกลง 

  Bloom el al. (1956 ) ได้ให้ค านิยามว่า 
  ความรู้ (Knowledge) เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่องหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป

ระลึกถึงวิธี กระบวนการหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นความจ าและการเกิดความรู้ไม่ว่าระดับใดย่อมมี
ความสัมพันธ์กับความรู้สึก ซึ่งส่งผลให้เชื่อมโยงกับสภาพจิตใจของบุคคล โดยปัจจั ยที่ท าให้ส่งผลนี้ คือ 
สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ท่ีสะสม จึงท าให้แสดงออกต่อการกระท าของบุคคล 
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  ความเข้าใจ (Comprehension or Understand) หมายถึง บุคคลสามารถท าบางสิ่ง
บางอย่างได้มากกว่าข้อมูลที่ได้รับ สามารถเขียนเรียบเรียงใหม่พร้อมแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แปลความ 
เปรียบเทียบความเห็นอ่ืน ๆ หรือคาดผลของเหตุการณ์ที่จะเกิดได้ เป็นพฤติกรรมในขั้นที่ต่อจากความรู้ เป็น
ขั้นตอนที่สมอง และความสามารถของทักษะได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะส่งผลต่อการสื่อสารตีความ แปลความ 
ขยายความของเหตุเหล่านั้นที่สัมพันธ์กันอีกระดับหนึ่ง โดยความรู้ต้องเกิดจากข้อมูลหรือประสบการณ์ที่
เพียงพอ ดังนั้น ความรู้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการวัดความรู้และความเข้าใจไปด้วยกัน 

  สุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์ (2545) ให้ความหมายของความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มนุษย์
ได้รับจากการศึกษาหรือการสังเกต แล้วน ามารวบรวมเป็นความจ าเก็บสะสมไว้ แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่
ระลึกได้ หรือสิ่งที่จดจ าออกมาให้สังเกตได้และวัดได้ โดยอาศัยความสามารถและทักษะทางสติปัญญา เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจแล้วแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของการแปลความ การตีความและการคาดคะเน ซึ่งเมื่อ
ความรู้ความเข้าใจรวมกันแล้ว ก็จะเป็นส่วนที่มีความส าคัญที่บุคคลน าเอามาเป็นองค์ประกอบเพ่ือการ
ตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรม 

ไพศาล  ห วั งพ านิ ช  (2526) ได้ ให้ ความหมายของความ เข้ า ใจ  ว่ าหมายถึ ง 
ความสามารถในการ น าความรู้ความเข้าใจไปดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือให้สามารถจับใจความ อธิบาย หรือ
เปรียบเทียบ ย่นย่อเรื่องราวความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งยังสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งที่มี
ลักษณะและสภาพคล้ายคลึงเป็นท านองเดียวกับของเดิมได้ มีความเข้าใจในสิ่ งใดจะสามารถแปล
ความหมาย ตีความ หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) กล่าวว่า ความรู้ คือ พฤติกรรมขั้นต้น ซ่ึงผู้เรียนเพียงแต่
จ าได้ อาจจะโดยการฝึกหรือโดยการมองเห็น ความรู้ขั้นนี้ ได้แก่ ความหมาย ทฤษฎี ข้อเท็จจริง กฎ
โครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหา 

บุญชม ศรีสะอาด (2527) กล่าวว่า ความรู้ คือ ความสามารถของสมองในอันที่จะทรงไว้
ซ่ึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับเข้าไว้ในสมอง การวัดว่าบุคคลมีความสามารถในการจ าเรื่องราวต่างๆ ได้
มากน้อยเพียงใดนัน้ วัดได้จากความสามารถในการระลึกออกของบุคคลนั้น 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541) กล่าวว่าหมายถึงความรู้ข่าวสารที่ เก็บไว้ในความทรงจ าส่วน
หนึ่งของข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้บริโภคในตลาดเรียกว่า ความรู้เกี่ ยวกับผู้บริโภค 
(Consumer Knowledge) ซ่ึงอาจจะศึกษาได้โดยการตอบค าถามดังนี้ คือ ผู้บริโภครู้อะไร ความรู้จัด
ระเบียบอยู่ในความทรงจ าในรูปใดวัดความรู้ได้อย่างไร 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2535) กล่าวว่า ความรู้ถึงกฎเกณฑ์หมาย ข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ 
ทีไ่ด้รับและสะสมไว้ในรูปของการจ า 

บลูม และคณะ (Bloom; others. 1956) กล่าวว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถ
ในการที่ คนขยายความรู้ความจ าให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล แยกเป็น 3 ขั้นทีส่ าคัญ คือ การ
แปลความหมายของค า ข้อความ สัญลักษณ์ในแง่มุมใหม่ตามเนื้อเรื่องและหลักวิชาการนั้น ๆ การตีความ
โดยเอาความหมายจากการแปลทั้งหมดมารวมกันแล้วสรุปหรือขยายความนั้นตามแนวใหม่ และทัศนะใหม่ 
มุมมองใหม่ เพ่ือให้กว้างไกลออกไปจากข้อเท็จจริง โดยจะต้องให้ข้อมูลหรือแนวโน้มอย่างเพียงพอ 
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จากความหมายของความรู้และความเข้าใจที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การท างาน
ร่วมกับกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ  โดยกระท าการงานดังกล่าวในช่วงเวลาและล าดับ
เหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะ และเหมาะสม กับทั้งการท างานดังกล่าวด้วยความรู้สึกผูกพัน
ให้ประจักษ์ว่าเชื่อถือไว้ใจได้ 

2.2.2.2 โครงสร้างของความรู้ 
สิริรัตน์ พิชิตพร (2546) ได้ให้ความหมายว่าความรู้ หมายถึง ความรู้เป็นข้อเท็จจริง

กฎเกณฑ์ที่มนุษย์นั้นได้รับและได้เก็บรวบรวมสะสมไว้ ซึ่งประกอบด้วยความรู้หรือพฤติกรรมด้านความรู้
ตามข้ันต่างๆ 6 ขั้น คือ 

1. ความรู้หรือความจ า (Knowledge  Memory)  หมายถึง ความสามารถในการจดจ า
หรือรู้สึกได้ แต่ไม่ใช่การใช้ความเข้าใจไปตีความเรื่องนั้น ๆ แบ่งเป็น ความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริง วิธีด าเนินงาน แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้างและหลักการ 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถจับใจความส าคัญของ
เรื่องราวต่าง ๆ ได้ทั้งในด้านภาษา รหัส สัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบ่งออกเป็น การแปลความ 
การตีความ การขยายความ 

3. การน าไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถน าเอาสิ่งที่ได้ประสบมา เช่น 
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือน าไปใช้แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวออกเป็น
ส่วนประกอบย่อย เพ่ือความสัมพันธ์ และหลักการหรือทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ 

5.การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการน า เอาเรื่องราวหรือ
ส่วนประกอบย่อยมาเป็นเรื่องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลงริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงของเก่าให้มีคุณค่า
มากขึ้น 

6. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง การวินิจฉัยหรือการตีราคาอย่างมีหลักเกณฑ์ 
เป็นการตัดสินว่าอะไรดี ไม่ดีอย่างไรใช้หลักเกณฑ์ที่เชื่อได้โดยอาศัยข้อเท็จจริงภายในและภายนอก 

 บลูม และคณะ (Bloom; others. 1856) แบ่งพฤติกรรมโครงสร้างความรู้ออกเป็น 6 ขั้นตอน        
โดยเรียงจากขั้นง่ายไปหาขั้นยาก สรุปได้ดังนี้ 

 ขั้นที่  1 ความรู้ - ความจ า (knowledge) การระลึกได้ หมายถึง ความรู้นั้นสามารถยกมากล่าว
อ้างอิงเพ่ือสนับสนุนในสิ่งที่ตนต้องการท าความเข้าใจกระจ่างขึ้น 

 ขั้นที่  2 ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง อธิบายชี้แจงสามารถโดยการแปลความ 
ตีความ สรุปความ พยากรณ์ ยกตัวอย่างประกอบได้ 

 ขั้นที่  3 การน าไปใช้ (application) หมายถึง การน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ หรือน าเอา   
กฎสูตร หลักการมาใช้ในการแก้ปัญหา 

 ขั้นที่  4 การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง สามารถแยกแยะให้เห็นส่วนประกอบ จ าแนก
ประเภทหาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยของสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป 

 ขั้นที่  5 การสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึง สามารถน าเอาส่วนย่อย ๆ มาประกอบเห็นสิ่ง
ใหม่ เรียบเรียงเรื่องราว ออกแบบการทดลองเรียนรู้ระดับนี้ เน้นความสร้างสรรค์ 

 ขั้นที่  6 การประเมินผล (evaluation) หมายถึง สามารถในการตีความ ประมาณจัดกลุ่ม 
วิจารณ์โดยใช้สถิติเป็นเครื่องสนับสนุนว่าดี ปานกลาง เลว  
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จากโครงสร้างความรู้ของ Bloom จะเห็นได้ว่าความจ าเป็นความรู้พื้นฐาน ถ้าไม่มีความจ าแล้วจะเกิด
ความเข้าใจไม่ได้ ในท านองเดียวกันการน าไปใช้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีความเข้าใจ เป็นเช่นนี้เรื่อยไปทุกขั้น            
จากขั้น 2 ขึ้นไปถึงขั้น 6 ซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย 

 2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       2.2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งการมีส่วนร่วม 
  ธนพร สุปริยศิลป์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ าน่านตอนบน เพ่ือการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ในการศึกษาได้เน้นหนักในด้าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม โดยยึด
หลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ ความพอประมาณความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่
ดี ก่อให้เกิดแนวคิดหลักในการด าเนินการโครงการวิจัย คือ ท าให้ชุมชนและชุมชนในพ้ืนที่ได้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพของคนในชุมชน จากนั้น จึงมีการคัดเลือกกลุ้ม
เป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจากหมู่บ้านเสี่ยงภัย ผลการวิจัย
พบว่าโครงการวิจัยนี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้สร้างเครือข่ายขึ้นในอ าเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน ซึ่งเครือข่ายประกอบด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วนในชุมชน 

  พิชิต ไทยนิยม (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขต
เทศบาลต าบลบางปะกง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนเขตเทศบาลบางปะกง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด คือ ด้านการร่วมค้นหา ปัญหา 
และสาเหตุของปัญหาพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม และประเมินผล ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน คือ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ เป็นปัจจัยที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พบว่า ไม่เป็นปัจจัยที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

  สุริยา ค าหว่าน (2553) การศึกษาการบริหารทรัพยากรน้ าโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษา
ลุ่มน้ าก่ าตอนล่าง อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า บทบาท หน้าที่ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ าและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าก่ า
ตอนล่าง อ าเภอธาตุพนม จากการที่ผู้ศึกษา ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ด้านการจัดการกับภัยพิบัติ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการดังกล่าว จึงได้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานว่า การจัดการภัยพิบัติมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เป็นเรื่องของทุกคนทุกหน่วย ที่จะต้องมี ส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ในการจัดการภัยพิบัติทุกขั้นตอน และเมื่อมองไปยังพ้ืนที่เสี่ยงภัย ชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบัติ จึงเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งภัยพิบัติ สามารถลดลงได้ หากประชาชนและ
ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับรู้ถึงวิธีการหรือมาตรการ การจัดการความเสี่ยงที่คนในชุมชนสามารถใช้เพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติได้ 

  ส านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(2551) รายงานผลการวิจัย การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรน้าและป่าต้นน้ า: กรณีศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล กรมทรัพยากรน้ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ งแวดล้อม ล าตะคอง กลุ่ มผู้น า: น าเสนอปัญหาทรัพยากรน้ า ในประเด็นปัญหาของป่ าต้นน้ า                    
ที่เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ท ากิน น้ าเสียจากการปล่อยน้ าทิ้งของภาคอุตสาหกรรมบ้านเรือน เกษตรกรรม น้ าท่วมที่อยู่
อาศัยและที่ท ากินจากล าน้ าตื้นเขิน การมีสิ่งกีดขวางล าน้ า น้ าเพ่ือการเกษตรที่มีจ านวนฝายกั้นน้ าจ านวนมาก
ในล าตะคอง รวมทั้ง ได้เสนอแนวทางแก้ไข เช่นการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ การใช้ระเบียบของชุมชน      
การรณรงค์ ให้ความรู้ การท าพ้ืนที่แก้มลิงรับน้ า ล าตะคอง กลุ่มผู้รู้ น าเสนอปัญหาทรัพยากรน้ าในประเด็น
ปัญหาของป่าต้นน้ าที่ถูกตัดท าลายจากการบุกรุกพ้ืนที่ต้นน้ า น้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมขยายตัว     
น้ าท่วมจากการมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปิดกั้นล าน้ าธรรมชาติ และระบบท่อระบาย ของเทศบาลที่อุดตัน    
น้ าเพ่ือการเกษตรจากการจัดสรรน้ าที่ยังไม่ลงตัว น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคที่ไม่สะอาดในบางครั้ง 
โดยมีแนวทางการแก้ไข เช่น การก าหนดแนวเขตต้นน้ า ให้ชัดเจนโดยภาครัฐ การเปิดช่องทางน้ าตาม
ธรรมชาติ การจัดท าข้อมูลการใช้น้ าที่ถูกต้อง 

  ขนิษฐา พุกกะณานนท์ (2551) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาแนวทางจัดการ               
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการพบว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา บริหารจัดการ
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในการสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัย และหลัง
เกิดภัย ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ า ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเองได้อย่างรวดเร็วท าให้เกิด
ความเสียหายน้อย และอยู่ในวงจ ากัด หากเป็นภัยที่เกินความสามารถของตน ก็สามารถประสานหน่วยงาน
ข้างเคียงเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจนส าเร็จลุล่วงไปได้ ส าหรับภัยที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เช่น เครื่องบินตก 
แผ่นดินไหว หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน นั้น เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย และเป็น
สิ่งที่ผู้บริหาร และประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการป้องกัน ที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากว่าเป็นสิ่งไกลตัว ซึ่งต้องใช้
เวลาในการท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับปัญหา และเหตุการณ์ไปพร้อมกัน 

  ชูวงศ์ อุบาลี (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
พบว่า 1) ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภัย ความหมายของภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติ     
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลให้กับตนเองเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น และขาดความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารและจัดการภัยพิบัติ 2) ประชาชนไม่มีการ
เตรียมความพร้อม ท าให้ขาดศักยภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น 
ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการให้ความรู้กับประชาชนเพ่ือให้เกิดความพร้อมและสามารถรับมือกับ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 3) ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการฝึกอบรม และการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการภัย
พิบัติจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติที่ เกิดขึ้น            
4) ประชาชนมีความต้องการจะเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา แต่พบข้อจ ากัดคือประชาชน ยังไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการที่จะเข้าไปร่วมในการแก้ปัญหานั้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 5) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลในด้านเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการจัดการ
ภัยพิบัติ ในขณะที่อายุมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 6) จากการทดสอบ
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สมมติฐานที่ 2 และ 3 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมในระดับ
บุคคลไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

  ปรีชา เพ็งแจ่ม (2550) ได้ท าการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ พัฒนาขององค์การบริหารส่ วน ต าบลผักไหม อ าเภอห้ วยทับทัน จั งหวัดศรีสะเกษ                    
ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลผักไหม พบว่า ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
ภารกิจหกด้านมากที่สุด 2. แนวทางแก้ไขปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม พบว่า ควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารกิจหกด้าน 3. แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ประชาชนด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจหกด้านอย่างต่อเนื่อง 

  พิสมัย บุญเลิศ (2548) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลนครสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา คือ ผู้น าชุมชนหรือหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลสมุทรปราการ จ านวน 115 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและไค - สแควร์ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีอาชีพรับจ้าง มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้นมีรายได้ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท/เดือน เป็นสมาชิกกลุ่มมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่ ากว่า 
10 ปี การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า 
ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมมาก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลนคร สมุทรปราการกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลนครสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระดับการศึกษาและการเป็นสมาชิกกลุ่มของ
ประชาชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  วิษณุ หยกจินดา (2557) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งนาร้อน 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  กุสุมา เขียวเพกา (2560) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทองอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
ร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่แตกต่างกัน 

  พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2557) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่ต่างกัน ส่วน
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ รายได้ ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน และปัจจัยสภาพแวดล้อม คือ 
สถานภาพในชุมชน การเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  พิชัย สุนทรนันท์ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พบว่า
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต่างกัน ไม่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช อ าเภอ
ไชโย จังหวัดอ่างทอง ส่วนประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ รายได้ ต าแหน่งหน้าที่ ต่างกัน มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเทวราช อ าเภอ
ไชโย จังหวัดอ่างทอง ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  โสภิดา ศรีนุ่น (2558) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่าประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส และอาชีพแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา และรายได้ 
แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  ศิริวัฒ บาริศรี  (2558) ศึกษาเรื่อง ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดสลักเหนือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ปกครองที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
คือ เพศ การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดสลักเหนือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  สุชาวลี ชูเอน (2555) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : 
กรณีศึกษา ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ 
แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลวังมะปราง อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพหลัก อาชีพเสริม ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้ต่อเดือนของ
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ครัวเรือน แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน 

2.2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความรูค้วามเข้าใจ 
ประสงค์ ปิ่นวิเศษ (2550) นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของชุมชน ต่อ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยงานวิจัยนี้ได้เก็บ
สถิติจากครัวเรือนที่มีระยะหางจากโรงไฟฟ้าด่านช้างในระยะ 10 กิโลเมตร จ านวน 400 ครัวเรือน ท าการ
วิจัยโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมุติฐานค่าที ่(t-test) และสถิติทดสอบค่าเอฟ 
(f-test) ผลการวิจัยพบว่าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าด่านช้างในระดับดีมาก 
และปจัจัยเรื่องเพศ อายุ และการศึกษามีผลต่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างกัน 

กมลวรรณ สุภวัฒนชัย (2551) นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท าการศึกษาเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกบพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต” ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ ใช้  Independent t-test และ One-way ANOVA และ 
Crosstab ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ    
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเครือขายอินเตอร์เน็ตมากที่สุด 3 ระดับ ได้แก่ การดักจับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
โดยมิชอบกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ในระดับ“รู้” คิดเป็นร้อยละ 62.2 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
โดยมิชอบกลุ่ มตัวอย่ างส่วนมากมีความรู้ ในระดับที่  “รู้” คิดเป็นร้อยละ 61.9 และการเข้าถึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ในระดับที่ “รู้” คิดเป็นร้อยละ 60.8 แต่มีเรื่อง
ที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับที่ “ไม่รู้” คือ เรื่องการกระท าความผิดนอกราชอาณาจักร
ต้องรับโทษในราชอาณาจักร คิดเป็นร้อยละ 73.7 

กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ (2550 ) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ท าการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอในรูปของความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ Independent t-test และ One-way ANOVA และ Crosstab ในการ
ทดสอบสมมติฐาน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 

อัณณ์ญาดา อภินิธิภิรมย์  (2554) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  “การ
เปรียบเทียบปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 : กรณีศึกษา
พนักงานฝ่ายผลิต” การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลต่อการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของพนักงาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านความรู้ต่อการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของพนักงาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านทัศนคติต่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของพนักงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไอ.อี. 
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พรีซิชั่น จ ากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม
ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples t-test) และทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนทางเดียวของ
ประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (One-way ANOVA: F-test) ถ้าพบความแตกต่างก็จะท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ผลการศึกษาพบว่าพนักงานส่วน
ใหญ่ส่วนใหญ่มีระดับความรู้อยู่ในระดับมีความรู้มากที่สุดและมีทัศนคติอยู่ในปานกลาง 

จิตสุนันท์ เพชรก้อน (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง“ทัศนคติเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO/IEC 27001 : 2005 ) มาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย” ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาของงานวิจัยนี้ เป็นข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 159 องค์กร ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ความถ่ี ตารางและท า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ไค-แสคว์ (Chi-Square) และ 
One-way ANOVA ผลจากการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่าต าแหน่งงานในองค์กร ระยะเวลาของการท างาน
ในองค์กร และระยะเวลาการด าเนินงานขององค์กรมีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ส่วนด้าน
จ านวนบุคลากรในองค์กรมีอิทธิพลต่อทั้งความรู้ความเข้าใจของบุคลากร และพฤติกรรมการน ามาตรฐานฯ 
มาใช้ในองค์กร ต าแหน่งงานในองค์กร ระยะการท างานในองค์กร ระยะเวลาการด าเนินการขององค์กรและ
จ านวนบุคลกรในองค์กรที่มีความแตกต่างกันท าให้มีความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกบประโยชน์ในการน า
มาตรฐานมาใช้ในองค์กรแตกต่างกัน แต่ระยะเวลาการด าเนินขององค์กรที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความคิด
และความรู้สึกเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ในการน ามาตรฐานฯ มาใช้ในองค์กรแตกต่างกัน ส่วนต าแหน่งใน
องค์กรและระยะการท างานในองค์กรที่แตกต่างกันท าให้มีความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริม
ปัญหาอุปสรรคในการน ามาตรฐานฯ มาใช้องค์กรแตกต่างกัน 

มนตรี ไทยศิริ (2544) (อ้างอิงในวิเชียร พันแสน,2552: 54) ได้ท าการศึกษาเรื่อง“ปัจจัย
ในการปรับปรุงระบบบริหารงานมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000” ของพนักงานบริษัท ไทยโคเบลโก           
คอนสตรัคชัน แมชชีนเนอรี่ จ ากัด พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อนโยบายในการน าระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ไปปฏิบัติในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพจะประสบผลส าเร็จน้อย 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่ส าคัญอันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านมาตรฐานระบบ
คุณภาพ ปัจจัยด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านคุณภาพของบุคลากร และปัจจัยทางด้านการมี
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจ  หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ ได้รับจากการจดจ า 
การศึกษา และการถ่ายทอดจนสามารถน าความรู้นั้น มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

2.2.4 จังหวัดสระบุรี  
  จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 3,576 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,253,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.70 ของพ้ืนที่ประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลาง
จังหวัด) และตามทางรถไฟสาย - ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้ า
เจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ าป่าสักประมาณ 165 กิโลเมตร 
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  อาณาเขต จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
          ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอเมืองลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
  ทิศใต ้      ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี อ าเภอวังน้อย อ าเภออุทัย  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอภาชี อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ าเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แผนภูมิแสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
 
ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่จังหวัดสระบุรีเปนสวนหนึ่งของบริเวณลุมน้ าที่ราบลุ่มภาคกลางรวมกับอีก        
สวนหนึ่งของทิวเขา ดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด           
3 ลักษณะ คือบริเวณท่ีราบลุม บริเวณเขาหยอมหรือเขาเตี้ยและบริเวณเขาสูง 
ลักษณะดิน โดยทั่วไปพบดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแปง ที่มีการระบายน้ าเลว หรือคอนขางเลว ใชท านา
ปลูกขาว บางแหงมีชั้นของสารจาไรไซทอยูตื้น มีปฏิกิริยาเปนกรด ซึ่งเปนพิษตอขาว บางแหงอาจมีน้ าทวม
ท าให ผลผลิตสูญเสีย ส าหรับดินเหนียวที่มีการระบายน้ าดี และมีความลาดชัน ใชส าหรับปลูกพืชไร่       
และไมผลบางแหงพบชั้นกรวดหนาแนนอยูตื้น และบางแหงถูกกัดกรอน สวนที่มีความลาดชันสูงๆ จะเปนภู
เขาบางแหงพบ ชั้นหินพ้ืนอยูตื้น ซึ่งใชเปนที่ปา 
ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดสระบุรี เปนจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical 
Aavanna Climate, Aw) ระบบจ าแนกประเภทภูมิอากาศของ Koppen ซึ่งลักษณะภูมิอากาศ แบบนี้จะมี
ฝนนอยแหงแลงในฤดูหนาว และอุณหภูมิคอนขางสูงในฤดูรอนและคอนขางจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมี
ฝนตกชุกในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
อุณหภูมิ จังหวัดสระบุรีเปนจังหวัดในภาคกลาง และอยูลึกเขามาในแผนดินปกติมีอุณหภูมิ  คอนขางสูง    
จึงท าใหอากาศรอนอบอาวในฤดูรอน สวนในฤดูหนาวไมหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดป 28-29 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 23-24 องศาเซลเซียส 
เดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนจัดที่สุดในรอบปสวนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนมกราคม 
ฝน ซึ่งฝนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรีสวนใหญเปนฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต และรองความ
กดอากาศต่ าที่พัดผานประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวงฤดูฝน โดยตลอดทั้งปมีจ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 
ประมาณ 70-90 วัน นอกจากนี้ในบางปอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผานเขามา 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระบุรี ปี 2557

อตุสาหกรรม

การค้า

บริการ

เกษตรกรรม

อื่น ๆ 

สภาพทางการปกครองและการเมือง 
 ประชากร (จ านวนแยกตามเพศ จ านวนครัวเรือน)   
   จังหวัดสระบุรี มีจ านวนครัวเรือน รวมทั้งสิ้น  167,000   ครัวเรือน  
    มีประชากรรวมทั้งสิ้น   จ านวน      639,268    คน 
   เป็นเพศชาย     จ านวน      316,029   คน 
   เป็นเพศหญิง     จ านวน      323,239  คน 
   ประชากรแยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 

(1) อ าเภอเมืองสระบุรี  มีประชากร 119,525 คน 28,251  ครัวเรือน 
(2) อ าเภอแก่งคอย        มีประชากร  99,259 คน  25,584  ครัวเรือน 
(3) อ าเภอหนองแค       มีประชากร  92,715 คน  23,492  ครัวเรือน 
(4) อ าเภอหนองแซง    มีประชากร  15,821 คน   4,069  ครัวเรือน 
(5) อ าเภอบ้านหมอ      มีประชากร  42,839  คน  ๑1,868  ครัวเรือน 
(6) อ าเภอเสาไห้           มีประชากร   33,688 คน  8,941   ครัวเรือน 
(7) อ าเภอพระพุทธบาท   มีประชากร   64,354 คน  16,283  ครัวเรือน 
(8) อ าเภอวิหารแดง      มีประชากร   38,351 คน  12,893  ครัวเรือน 
(9) อ าเภอมวกเหล็ก      มีประชากร   55,642 คน  15,862  ครัวเรือน 
(10) อ าเภอหนองโดน  มีประชากร   14,162 คน   3,853   ครัวเรือน 
(11) อ าเภอดอนพุด       มีประชากร    6,736 คน   1,915   ครัวเรือน 
(12) อ าเภอวังม่วง        มีประชากร  19,787 คน   7,509   ครัวเรือน 
(13) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีประชากร  36,116 คน  9,611    ครัวเรือน 

   (ท่ีมา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสระบุรี ณ มกราคม 2560) 
หนวยการปกครอง จังหวัดสระบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13 อ าเภอ  111 ต าบล  

 แบ่งเป็น 973 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 34 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 70 แห่ง 
  ลักษณะการประกอบอาชีพ 
  ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดสระบุรีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ รายไดเ้ฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี  214,537  บาท 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระบุรี GPP ปี 2558 
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สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ในปี 2557 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 289 ,998 บาท  
ต่อปี และสูงเป็นล าดับที่ 9 ของประเทศ เป็นล าดับ 1 ของจังหวัดภาคกลาง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมตาม
ราคาประจ าปี 208,060 ล้านบาท ซึ่งสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงสุดของสาขาการผลิต
ทั้งหมด คือ 114,997 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.27 รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีกมี
มูลค่าการผลิต 18,272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.78 และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา มีมูลค่า 
17,265 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามล าดับ  
(ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
  แหล่งน้ า 

1) แหลงน้ าชลประทาน 
จังหวัดสระบุรีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 2.23 ลานไร่ โดยมีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ 439,587 ไร หรือ

คิดเปนรอยละ 19.66 ของพ้ืนที่จังหวัดอยูในเขตพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของโครงการ        
ส่งน้ าและบ ารุงรักษา จ านวน 6 โครงการ คิดเปนพ้ืนที่ชลประทานที่รับผิดชอบ 700,989 ไร มีพ้ืนที่
ชลประทาน โดยใชสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟา จ านวน 9 สถานี คิดเปนพื้นที่ชลประทานชลประทาน 27,800 ไร
และโครงการสูบน้ าพัฒนานิคมแกงคอย พ้ืนที่ชลประทาน 28,500 ไร (ในเขตอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรีและพ้ืนที่บางสวนของ อ าเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี) 

2) แหลงน้ าธรรมชาติหรือแหลงน้ าผิวดิน ไดแก แมน้ าและล าคลองตางๆ จังหวัดสระบุรี        
มีแหลงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้ าปาสัก มีแมน้ า หวย ล าคลอง 513 สาย ซึ่งในจ านวนนี้มีที่ใชงานได้   
ในฤดูแลง 493 สาย มีหนอง บึง 59 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 52 แหง มีน้ าพุ น้ าซับ 13 แหงที่มี
สภาพใชงานไดในฤดูแลง 13 แหง และอ่ืนๆ 63 แหง ที่มีสภาพใชงานไดในฤดูแลง 60 แหง 

3) แหลงน้ าฝน จังหวัดสระบุรีมีชวงฝนตกชุก 6 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม     
น้ าฝนเปนแหลงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญตอการปลูกขาวนาป  

4) แหลงน้ าบาดาล จังหวัดสระบุรี มีบอดาลที่ด าเนินการขุดเจาะ และสามารถใชการไดใน    
ฤดูแลงจ านวน 3,429 บอ แบงเปนบอสวนตัว 751 บอ และบอสาธารณะ 2,678 บอ อ าเภอที่มี         บ
อบาดาลมากที่สุด คือ อ าเภอมวกเหล็ก มีบอบาดาลจ านวน 554 บอ แบงเปนบอสวนตัว 118 บอ และบ
อสาธารณะ 436 บอ 
  การคมนาคมและขนส่ง 
  จังหวัดสระบุรีเปนชุมทางการคมนาคมและขนสงทางบกจังหวัดหนึ่ง มีทางหลวงแผนดิน         
ทางหลวงจังหวัด ตลอดจนทางหลวงทองถิ่น (ทางหลวงชนบท) ที่สามารถใชเดินทางติดตอภายในจังหวัด   
และระหวางจังหวัดไดสะดวกทุกฤดูกาล มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือและสายตะวันออก 
(เฉพาะ ขนสงสินคา) ผานโดยที่ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จะผานดานอ าเภอหนองแซง       
อ าเภอเมืองสระบุรี อ าเภอแกงคอยและอ าเภอมวกเหล็ก ทางรถไฟสายเหนือ จะผานดานอ าเภอบานหมอ 
และอ าเภอหนองโดน สวนทางรถไฟสายตะวันออกจะผานอ าเภอแกงคอย และอ าเภอวิหารแดง 
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2.2.5 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   
  เครื่องมือหลักในการจัดการสาธารณภัย 

1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
3) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 
4) แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558    

 

1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
1.1) ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการ

บริหารจัดการสาธารณภัยในปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท  
 1.2) มีองค์กรระดับนโยบายคือ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ 
กปภ.ช.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการมี
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  บูรณาการ
พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 1.3) ก าหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 
 1.4) ก าหนดให้มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือวางแนวทาง มาตรการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
 1.5) ก าหนดผู้ท าหน้าที่บัญชาการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) และผู้อ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับเพ่ือท าหน้าที่ควบคุม อ านวยการ สั่งการ และบัญชาการเหตุการณ์ 

2) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 2.1) คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตามที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เสนอ เพ่ือใช้
เป็นแผนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
  2.1.1) มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
  2.1.2) มอบหมายให้ส านักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พิจารณาให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
  2.1.3) มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับ จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์และ
บรรจุแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีด้วย 
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3) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558 
 2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงนามประกาศใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สระบุรี พ.ศ 2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  ตามที่คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เสนอ เพ่ือใช้เป็นแผนหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัด และมีมติ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
  2.1.1) มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ในระดับ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสระบุรี พ.ศ 2558       

2.1.2) มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้
ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ 
และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
  2.1.3) มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับ จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รองรับยุทธศาสตร์และบรรจุแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีด้วย 

2.2) แนวคิดลักษณะและวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 

 2.2.1) มีลักษณะเป็นแนวคิดการปฏิบัติ หรือ Concept of Operations หรือ CONOPS 
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัด โดยยึดแนวคิด การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster 
Risk Reduction) และแนวทางการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and 
Safer)ภายใต้การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการเพ่ือน าไปสู่
การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักสากล(รู้รับ -ปรับตัว-ฟ้ืนเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน : 
Resilience) 

 2.2.2) เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึง
ระดับประเทศน าไปพิจารณาด าเนินการอย่างบูรณาการ เป็นระบบและสอดคล้องรับกัน (ซึ่งเกิดจากการ
ประมวลทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่นานาประเทศใช้ ประยุกต์กับ
บริบทของประเทศไทย) 

 2.2.3) เป็นการจัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่ งชาติ              
และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับถ้อยแถลงของ
นายกรัฐมนตรีในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

2.3) ยุทธศาสตร์การด าเนินการประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  
 2.3.1) การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เน้นการป้องกัน การลดผลกระทบและ

การเตรียมความพร้อม– เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันด าเนินการในกิจกรรมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีการผนวก
หลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นนโยบายของรัฐ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 2.3.2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์     
และการบรรเทาทุกข์ –เน้นเรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรในภาวะฉุกเฉิน 
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รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางของการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการก าหนดให้มี
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)  

 2.3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน การฟ้ืนฟูสภาพการซ่อมสร้างและการพัฒนา
ให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)–เป็นการด าเนินงานภายหลังจากที่
ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือด าเนินการฟ้ืนฟูโดยการปรับสภาพ
ระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิตและสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ 
หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม 

 2.3.4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัย โดยการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล  การประสานความช่วยเหลือและการปฏิบัติงาน          
ด้านมนุษยธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมบทบาทของประเทศในฐานะแกนน าด้านการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

4) แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น โดยมี
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น 
และช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมีการเตรียมพร้อม
และรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบ รร เท าส าธ ารณ ภ ัย ขอ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ ้น  ซึ ่ง เป ็น ไป ต าม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจ ังหว ัด/อ าเภอ เพื ่อให ้การบร ิหารจ ัดการสาธารณภ ัย เป ็น ไปในท ิศทางเด ียวก ัน                
ทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างพื้นที ่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับ
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ประกอบด้วยการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่        
การป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่     
การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟื้นฟู ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างใหม่
ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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 สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
 บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

สภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งและอาณาเขต เขตการปกครอง จ านวนประชากร 
การประกอบอาชีพ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) แหล่งแม่น้ า     
ล าคลอง ประวัติการเกิดภัย สถานการณ์สาธารณภัย สถิติภัย การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัย      
ในพ้ืนที่ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 

บทที่ 2 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ       

การด าเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster 
Risk Management : DRM) ซึ่ งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction : DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟ้ืนฟู 
(Recovery) โดยกล่าวถึง  

ขอบเขตสาธารณภัย : ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปตาม
ความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
พ.ศ. 2550 

ระดับการจัดการสาธารณภัย : เป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 ทั้ งนี้  ขึ้นอยู่กับ พ้ืนที่  จ านวนประชากร ขนาดของภัย          
ความรุนแรง ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก       
โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ 

ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน : การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และ
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการฯ 

งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณประเภทอ่ืน เช่น งบกลาง และเงินทดรอง
ราชการฯ ทั้งระดับหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ       
และประสานการปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ต้องมีการเชื่อมโยงและรับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับหน่วยงานบริหาร
จัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
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บทที่ 3 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนที่  ตามแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย          
และการเตรียมความพร้อม กลา่วถึง การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย แนวทางปฏิบัติในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย พ้ืนที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยงและปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การแจ้งเตือนภยั 

 
บทที่ 4 การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท.   

จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น กล่าวถึง โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน , แนวทาง
ปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉิน, การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน
การอพยพ ,การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ,แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความ
ต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA), การรับ -จ่ายสิ่งของบริจาค      
การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย ,การอพยพกลับ ,การอพยพส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ,การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 

บทที่ 5 การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี        
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วย ในการฟื้นฟู 
ซึ ่ง ห ม า ย ร ว ม ถ ึง ก า ร ซ ่อ ม ส ร ้า ง  (Reconstruction)  แ ล ะ ก า ร ฟื ้น ส ภ า พ  (Rehabilitation)              
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว โดยจัดเป็นการฟ้ืนฟูระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

  บทที่ 6 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ได้จัดท าขึ้น โดยใช้กรอบแนวคิด      

ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจาก             
สาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนิ นการให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร 
ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์กรสาธารณกุศล โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมิน 
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2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไว้ดังนี้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                    ตัวแปรอิสระ                                  ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
    

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.4 สมมติฐานการวิจัย 
      2.4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีหน้าที่      
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558” ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน      
ที่ ไม่ เท่ากัน จะมีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน           
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558” ทีไ่ม่เท่ากัน 

2.4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีหน้าที่       
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558” ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น      
ทีไ่ม่เท่ากันจะมีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558” ทีไ่ม่เท่ากัน 

 

 

“การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558” 
- การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
- การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล 
- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพสมรส 
- รายได้ต่อเดือน 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 
 

 
  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้ง
กองอ านวยการป้ องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยท้องถิ่น 
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2.5 การวัดตัวแปร 
     2.5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

   2.5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล : เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

          2.5.1.2 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยความรู้ความเข้าใจ  : ในการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น 

2.5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง
สระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558” 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
- การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล 

- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

2.6 นิยามศัพท์ปฏิบตัิการ 
 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอนิยาม

ศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 มีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกับกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ โดยกระท าการ

งานดังกล่าวในช่วงเวลาและล าดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ คือถูกจังหวะ และเหมาะสมกับทั้งการ
ท างานดังกล่าวด้วยความรู้สึกผูกพันให้ประจักษ์ว่า เชื่อถือไว้ใจได้ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  

- การมสี่วนร่วมในการวางแผน 
- การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล 
- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รับจากการจดจ า การศึกษา และการถ่ายทอด      
จนสามารถน าความรู้นั้น มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในเรื่องการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยท้องถิ่น 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในอ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จ านวน 11 หน่ วยงาน และมีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2558 ของหน่วยงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลต าบลป๊ อกแป๊ก เทศบาลต าบล   
กุดนกเปล้า เทศบาลต าบลตะกุด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนต าบลปากข้าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองโน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว 
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กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการอ านวยการ ปฏิบัติ สนับสนุน และหน้าที่อ่ืนใดเพ่ือการด าเนินการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ โดยมีนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัติการ   
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  และความรู้ความเข้าใจในการ

จัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดท าแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนทีผู่้ศึกษาจึงได้วางแผนเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1. ประชากร 

2. เครื่องมือในการวิจัย 

3. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี 

เฉพาะที่ปฏิบัติงานจัดท าแผนในช่วงปีงบประมาณ 2561 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง

สระบุรี ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 33 คน ดังนี้ 
จ านวนประชากรของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี 

 - เทศบาลเมือง จ านวน ๑ แห่ง 
  เทศบาลเมืองสระบุรี   จ านวน 3 คน 
  - เทศบาลต าบล จ านวน 3 แห่ง 
  1. เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก  จ านวน 3 คน 
  2. เทศบาลต าบลกุดนกเปล้า  จ านวน 3 คน 
  3. เทศบาลต าบลตะกุด   จ านวน 3 คน 
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 7 แห่ง 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง จ านวน 3 คน 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง จ านวน 3 คน 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน จ านวน 3 คน 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลปากข้าวสาร จ านวน 3 คน 
  5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน จ านวน 3 คน 
  6. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล จ านวน 3 คน 
  7. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว จ านวน 3 คน 

  รวมทั้งสิ้น    จ านวน 33 คน 



42 
 

3.2 วิธกีารสุ่มกลุ่มตัวอยา่ง 
 เนื่องจากทรัพยากรการศึกษา มีจ านวนไม่มาก ผู้ศึกษา จึงใช้ประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ด าเนินการศึกษา รวมทั้งสิ้น 33 คน  

3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 
 เนื่องจากทรัพยากรการศึกษา มีจ านวนไม่มาก ผู้ศึกษา จึงใช้ประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ด าเนินการศึกษา รวมทั้งสิ้น 33 คน   

3.4 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัย: การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้าง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย  กรอบ แน วคิ ด  ท ฤษ ฎี  และผลการวิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง เอกสาร  ต าราต่ างๆ                            
โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป ที่เป็นข้อเท็จจริงรวม 6 ข้อ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบที่ ประกอบด้วย เพศ สังกัด อายุ 
ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะของค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิดในรูปแบบเลือกตอบ (ตามค าตอบที่ก าหนดให้ ซึ่งมีท้ังชนิด 2 ตัวเลือก และมากกว่า) 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถาม เลือกตอบ ถูกผิด จ านวน  20 ข้อ เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ในการจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น โดยมี
คะแนนรวม 100 คะแนน และมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้  

 ตอบถูก ระหว่าง 80 – 100 คะแนน แปลผล  รู้มากท่ีสุด 

 ตอบถูก ระหว่าง 60 –  79  คะแนน แปลผล  รู้มาก 

 ตอบถูก ระหว่าง 40 –  59  คะแนน แปลผล  รู้ปานกลาง 

 ตอบถูก ระหว่าง 20 –  39  คะแนน แปลผล  รู้น้อย 

 ตอบถูก ระหว่าง  0 –   19 คะแนน แปลผล  รู้น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  จ านวน 12 ข้อ ศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความเจตคติ
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert)  วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

 มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 

 มาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 

 ปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
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 น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 

 น้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 

โดยมีค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

2.1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน  จ านวน   3   ข้อ  

2.2 มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  จ านวน   3   ข้อ  

2.3 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  จ านวน   2   ข้อ  

2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  จ านวน   2   ข้อ  

2.5 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จ านวน   2   ข้อ 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม ปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมืองสระบุรี โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนค าตอบที่เป็นความคิดเห็นของตนเอง ในส่วนที่คาดว่า
เป็นปัญหาอุปสรรค และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  

3.5 การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา

ตรวจสอบแล้วปรับปรุงแก้ไข 
3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา

ความสอดคล้อง เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก 2  ส่วน ดังนี้ 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
     1.1 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี จ านวน 11 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 33 ชุด 
     1.2 น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการลงรหัสก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากของ อินเตอร์เน็ท 
หนังสือและวารสาร ต ารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยน าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างอิงและเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ร่วมกับ เครื่องค านวณ 

1. หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ของระดับความคิดเห็น น ามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา 
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3. เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ  กับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมืองสระบุรี โดย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
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บทท่ี 4   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  จากการศึกษา “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ       
เมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2558” สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

 
4.1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตารางที่ 4.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ าแนกตาม เพศ  สังกัด อายุ ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลายปิด             
ในรูปแบบเลือกตอบ (ตามค าตอบที่ก าหนดให้ ซึ่งมีท้ังชนิด 2 ตัวเลือก และมากกว่า) 

(N=33) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

 
12 
21 

 
36.4 
63.6 

              รวม 33 100 
สังกัด 
              เทศบาลเมือง 
              เทศบาลต าบล 
              องค์การบริหารส่วนต าบล 
              อ่ืน ๆ 

 
3 
9 
21 
0 

 
9.1 
27.3 
63.6 
00.0 

              รวม 33 100 
อายุ 
              21 – 30 ปี 
              31 – 40 ปี 
              41 – 50 ปี 
              51 – 60 ปี 

 
6 
11 
8 
8 

 
18.2 
33.3 
24.2 
24.2 

              รวม 33 100 
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(ต่อ) 

(N=33) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
การศึกษา 
              ต่ ากว่าปริญญาตรี 
              ปริญญาตรี 
              สูงกว่าปริญญาตรี 

 
3 
25 
5 

 
9.1 
75.8 
15.2 

              รวม 33 100 
สถานภาพ 
              โสด 
              สมรส 
              หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

 
14 
18 
1 

 
42.4 
54.6 
3.0 

              รวม 33 100 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
              น้อยกว่า  20,000 บาท 
              20,001 – 30,000 บาท 
              มากกว่า 30,000 บาท 

 
9 
12 
12 

 
27.3 
36.4 
36.4 

              รวม 33 100 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ)               
               น้อยกว่า 5 ปี 
               6 – 10 ปี 
               11 – 15 ปี 
               16 ปี ขึ้นไป  
    

 
8 
10 
9 
6 

 
24.2 
30.3 
27.3 
18.2 

              รวม 33 100 
  
 จากตารางที่ 4.1  ข้างต้นสามารถแปรความหมายได้ว่า 
 เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวน 33 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 21 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 63.6 และรองลงมาเป็นเพศชาย  มีจ านวน 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 
 สังกัด  ผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวน 33 คน ส่วนใหญ่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล               
มีจ านวน 21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  63.6 รองลงมาคือสังกัดเทศบาลต าบล จ านวน 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  
27.3 , สังกัดเทศบาลเมือง  มีจ านวน 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 และสังกัดอ่ืนๆ มีจ านวน 0 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 

 อายุ  ผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวน 33 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี มีจ านวน 11 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือมีอายุ 41- 50 ปี และ 51- 60 ปี มีจ านวน 8 คนเท่ากัน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.2 
เท่ากัน และผู้มีอายุ 21 - 30 ปี มีจ านวน 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.2 ตามล าดับ 
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การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวน 33 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี             
มีจ านวน 25 คน หรือคิดเป็นร้อยละ75.8 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  
15.2 และต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน  3 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดับ 

 สถานภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวน 33 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจ านวน 18 คน     
หรือคิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมามีสถานภาพโสด มีจ านวน 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.4 และมีสถานภาพ
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ มีจ านวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวน 33 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 - 30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท มีจ านวน 12 คนเท่ากัน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เท่ากัน 
และรองลงมามรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 20,000 บาท มีจ านวน 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.3  
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) ผู้ตอบแบบสอบถามจาก จ านวน 33 คน ส่วนใหญ่       
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน(อายุราชการ) 6-10 ปี มีจ านวน 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมามี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) 11-15 ปี มีจ านวน 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.3 , มีระยะเวลา         
ในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) น้อยกว่า 5 ปี  มีจ านวน 8 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.2 และมีระยะเวลา            
ในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) 16 ปีขึ้นไป มีจ านวน 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.2 ตามล าดับ 
 

4.2 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท้องถิ่น (ศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น) 

   ตารางที่ 4.2 ระดับความรู้ความเข้าใจ 
(N=33) 

ระดับคะแนนจากแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 40-59 คะแนน 
มีความรู้ความเข้าใจมาก 60-79 คะแนน 
มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 80-100 คะแนน 

3 
9 
21 

9.1 
27.3 
63.6 

              รวม 33 100 
 

 จากตารางที่  4.2 พบว่าเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน เขตอ าเภอเมืองสระบุ รี                 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท้องถิ่น (ศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยท้องถิ่น) ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 80-100 คะแนน มีจ านวน 21 คน หรือคิดเป็น   
ร้อยละ  63.6 รองลงมาคือมีความรู้ความเข้าใจมาก 60-79 คะแนน จ านวน 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.3 
และมีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 40-59 คะแนน มีจ านวน 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดับ 
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4.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

   ตารางที่ 4.3.1 แสดงจ านวนร้อยละ (Percentage) , คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

    
  (N=33) 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม จ านวน
ร้อยละ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ได้เข้าร่วมประชุมก่อนการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

1 
 

(3.0) 

27 
 

(81.8) 
 

5 
 

(15.2) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 

ได้มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เช่น ในหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ ในการก าหนดจุดว่า จุดใด  
คือ จุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย ในพื้นที่ 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

1 
 

(3.0) 

24 
 

(72.7) 

8 
 

(24.2) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 
ได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ 
เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกัน
อุทกภัย เช่น ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.), ข้อมูล OTOS 
ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เรือ ไซเรน
มือหมุน พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

2 
 

(6.1) 

23 
 

(69.7) 

8 
 

(24.2) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 

 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 

 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ได้เข้าร่วมประชุมก่อนการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  

3.88 .415 

มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เช่น ในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในการก าหนดจุดว่า จุดใด  คือ 
จุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย ในพ้ืนที่ 

3.79 .485 

ส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันอุทกภัย 3.82 .528 
ส่วนร่วมในการวางแผน 3.8283 .43398 
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จากตารางที่ 4.3.1 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีดังนี ้
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ได้เข้าร่วมประชุมก่อนการด าเนินการ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่อยู่ใน   
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.8 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .415 

2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ได้มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เช่น         
ในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในการก าหนดจุดว่า จุดใด คือ จุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย ในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 72.7 , คิดเป็นคา่เฉลี่ย 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .485 

3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล
ในพ้ืนที่ เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันอุทกภัย เช่น ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), 
ข้อมูล OTOS ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เรือ ไซเรนมือหมุน พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน     
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 69.7 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .528 

รวมหัวข้อ “ส่วนร่วมในการวางแผน” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8283 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .43398 
 

ตารางที่ 4.3.2 แสดงจ านวนร้อยละ (Percentage)  , คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

(N=33) 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม จ านวน

ร้อยละ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ได้มีส่วนร่วมให้คณะกรรมการในพ้ืนที่ 
มีการจัดท าแผนอพยพ บัญชีผู้อพยพ 
และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าพ้ืนที ่

จ านวน 
 
ร้อยละ 

8 
 

(24.2) 

17 
 

(51.5) 

8 
 

(24.2) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 

ได้มี ส่ วนร่วมในการก าหนดร่างแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
หน่วยงาน 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

8 
 

(24.2) 

17 
 

(51.5) 

8 
 

(24.2) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 
ได้มีส่วนร่วมก าหนดบทบาท แต่ละบุคคล
ใ น แ ผ น ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า                
สาธารณภัยของหน่วยงาน 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

5 
 

(15.2) 

18 
 

54.5 

10 
 

30.3 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 
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คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 
การมีส่วนร่วม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มีส่วนร่วมให้คณะกรรมการในพ้ืนที่ มีการจัดท าแผนอพยพ บัญชีผู้อพยพ  
และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าพื้นท่ี   

4.00 .707 

มีส่วนร่วมในการก าหนดร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ของหน่วยงาน 

4.00 .707 

มีส่วนร่วมก าหนดบทบาท แต่ละบุคคลในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน 3.85 .667 
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.9495 .67248 

 
จากตารางที่ 4.3.2 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีดังนี ้

1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ได้มีส่วนร่วมให้คณะกรรมการใน
พ้ืนที่ มีการจัดท าแผนอพยพ บัญชีผู้อพยพ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าพ้ืนที่  ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.5 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .707 

2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ได้มีส่วนร่วมในการก าหนด ร่างแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.5 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .707 

3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ได้มีส่วนร่วมก าหนดบทบาท แต่
ละบุคคลในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานของ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.5 , 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.85 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .667 

รวมหัวข้อ “ส่วนร่วมในการด าเนินงาน” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.9495 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.67248 
ตารางที่ 4.3.3 แสดงจ านวนร้อยละ (Percentage)  , คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(N=33) 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม จ านวน
ร้อยละ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ได้มีส่วนร่วมในการติดตามพยากรณ์
อากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ แล้วน ามาบอก
กล่ าวให้กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีได้รับทราบ 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

0 
 

(0.0) 

21 
 

(63.6) 

12 
 

(36.4) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 

ได้มีส่ วนร่วมในการประสานงานกับ
หน่วยงานหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือ
ขอความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัย 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

0 
 

(0.0) 

22 
 

(66.7) 

11 
 

(33.3) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 
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คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 

การมีส่วนร่วม 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มีส่วนร่วมในการติดตามพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ แล้วน ามา
บอกกล่าวให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้รับ
ทราบ 

3.64 .489 

มีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เพ่ือ
ขอความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัย 

3.67 .479 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.6515 .47574 
 

จากตารางที่ 4.3.3 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีดังนี ้
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม

พยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ แล้วน ามาบอกกล่าวให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยใน
พ้ืนที่ได้รับทราบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.6 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.64และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .489 

2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ได้มีส่วนร่วมในการประสานงาน
กับหน่วยงานหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพ่ือขอความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 66.7 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .479 

รวมหัวข้อ “ส่วนร่วมในการตัดสินใจ” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.6515 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .47574 
 

ตารางที่ 4.3.4 แสดงจ านวนร้อยละ (Percentage)  , คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล 

(N=33) 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม จ านวน

ร้อยละ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล 
ได้มีส่วนร่วมในการส ารวจและประเมิน
ความเสียหายเบื้องต้น และส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัย 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

0 
 

(0.0) 

22 
 

(66.7) 

11 
 

(33.3) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆเพ่ือให้
เกิดความทั่วถึง และเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้ประสบภัย 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

1 
 

(3.0) 

22 
 

(66.7) 

10 
 

(30.3) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 
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คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 

 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มีส่วนร่วมในการส ารวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น และส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัย 

3.67 .479 

มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆเพ่ือให้เกิดความทั่วถึง และเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้ประสบภัย 

3.73 .517 

ส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล 3.6970 .48314 
 
จากตารางที่ 4.3.4 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล มีดังนี ้
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ได้มีส่วนร่วมในการส ารวจและ

ประเมินความเสียหายเบื้องต้น และส ารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 66.7 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .479 

2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ    
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
66.7 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .517 

รวมหัวข้อ “ส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล” คิดเป็นค่าเฉลี่ ย 3.6970 และ                    
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48314 

 

ตารางที่ 4.3.5 แสดงจ านวนร้อยละ (Percentage)  , คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

(N=33) 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม จ านวน

ร้อยละ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
จากการที่ได้ร่วมด าเนินการจัดท าแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากภัยใน
ครั้งต่อไปได้มากน้อยเพียงใด 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

11 
 

(33.3) 

21 
 

(63.6) 

1 
 

(3.0) 

0 
 

(0.0) 

0 
 

(0.0) 

ควรมีการปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี ให้มีความ
ทันสมัยในแต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใด 

จ านวน 
 
ร้อยละ 

11 
 

(33.3) 

20 
 

(60.6) 

1 
 

(3.0) 

0 
 

(0.0) 

1 
 

(3.0) 
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คิดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี้ 

การมีส่วนร่วม 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตนเองและหน่วยงานได้ร่วมด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ในพ้ืนที่สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากภัยในครั้งต่อไปได้ 

4.30 .529 

ควรมีการปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ ให้มีความทันสมัย
ในแต่ละช่วงเวลา 

4.21 .781 

มีส่วนร่วมรับผลประโยชน ์ 4.2576 .61392 
 

จากตารางที่ 4.3.5 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี และหน่วยงาน คิดว่าได้ร่วม
ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากภัยในครั้งต่อไป
ได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 63.6 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .529 

2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี คิดว่าควรมีการปรับปรุงแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ ให้มีความทันสมัยในแต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60.6 , คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .781 

รวมหัวข้อ “ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.2576 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.61392 

ตารางที่ 4.3.6 แสดงสรุปค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับการ
มีส่วนร่วม 
 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนร่วมในการวางแผน 3.8283 .43398 
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.9495 .67248 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.6515 .47574 
ส่วนร่วมในการประเมินผล 3.6970 .48314 
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4.2576 .61392 
ส่วนร่วม 3.8768 .43497 
 

จากตารางที่ 4.3.6 พบว่าค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละหัวข้อ  มีดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี มีส่วนร่วมมากท่ีสุด ในหัวข้อส่วน

รว่มในการรับผลประโยชน์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย คือ 4.2576 และค่าเบี่ยงมาตรฐาน .61392 
2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี มีส่วนร่วมน้อยที่สุด ในหัวข้อส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.6515 และค่าเบี่ยงมาตรฐาน  .47574 
รวมหัวข้อ “ส่วนร่วม” คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8768 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .43497 



54 
 

 

 

4.4  แนวทางการมีส่วนร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
 4.4.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2558 มีอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตารางที่ 4.4.1  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของอุปสรรค 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขาดการบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในเขตอ าเภอเดียวกัน 

9 27.3 

ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เครือข่ายในพ้ืนที่และขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระ
ของแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

12 36.4 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนไม่ให้ความส าคัญในการน าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้
ในทางปฏิบัติ 

8 24.2 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 4 12.1 
 

 จากตารางที่ 4.4.1 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรีได้พบอุปสรรค   
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
ตามล าดับดังนี้ ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่และขาดการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 36.4 ,ขาดการบูรณาการข้อมูลต่างๆ ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอ าเภอเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 27.3 , ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนไม่ให้ความส าคัญในการน าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ไป ใช้ ในทางปฏิ บั ติ คิ ด เป็ น ร้อยละ  24.2 และไม่มี ข้ อ เสนอแนะ                    
คิดเป็นร้อยละ 12.1 
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4.4.2 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ในเรื่องใดบ้าง อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ตารางที่ 4.4.2  แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ควรมีการผลักดัน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญตาม
บทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

17 51.5 

จังหวัดควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารระดับ
อ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

11 33.3 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 5 15.2 
  

 จากตารางที่ 4.4.2 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ได้มีข้อเสนอแนะ
ต่อแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ตามล าดับดังนี้ ควรมีการผลักดัน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 51.5 , จังหวัดควรมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้บริหารระดับอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการ        
สาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
คิดเป็นร้อยละ 33.3 และไม่มีข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 15.2 
 
4.5 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม 
 ตารางที่ 4.5.1 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “เพศ” 
เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ชาย 12 3.9194 .46698 
หญิง 21 3.8524 .42552 
 จากตารางที่ 4.5.1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “เพศ” ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.9194 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .46698  

2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีส่วนร่วมรองลงมาเป็น       
เพศหญิง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8524 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42552 
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 ตารางที่ 4.5.2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “สังกัด” 

สังกัด จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทศบาลเมือง 3 3.9333 .30551 
เทศบาลต าบล 9 3.8593 .40476 
องค์การบริหารส่วนต าบล 21 3.8762 .47669 
  
 จากตารางที่ 4.5.2 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “สังกัด” ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่สังกัด
เทศบาลเมือง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.9333 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .30551  

2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมรองลงมาสังกัด
เทศบาลต าบล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8593 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .40476  

3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดสังกัด
เทศบาลต าบล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8593 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .40476 

 ตารางที่ 4.5.3 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “ช่วงอายุ” 

 จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
21-30ปี 6 3.2111 .14857 
31-40ปี 11 3.8818 .35757 
41-50ปี 8 3.9792 .22392 
51-60ปี 8 4.2667 .22537 

  

 จากตารางที่ 4.5.3 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “ช่วงอายุ” ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่              

มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.2667 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .22537  
2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีส่วนร่วมรองลงมามีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นคา่เฉลี่ย 3.9792 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .22392 , 
3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมล าดับที่  3           

อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8818 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .35757  
4. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด            

อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.2111 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14857 
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 ตารางที่ 4.5.4 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “การศกึษา” 
การศึกษา จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 3.1333 .11547 
ปริญญาตรี 25 3.9014 .38854 
สูงกว่าปริญญาตรี 5 4.1800 .31937 

 จากตารางที่ 4.5.4 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “การศึกษา” ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่               

มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเปน็ค่าเฉลี่ย 4.1800 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .31937 
2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมรองลงมา               

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.9014 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38854 
3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตอ าเภอเมืองสระบุ รี ที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด               

มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.1333 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .11547 

 ตารางที่ 4.5.5 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “สถานภาพสมรส” 
สถานภาพสมรส จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โสด 14 3.5476 .40840 
สมรส 18 4.1259 .26973 
หม้าย/หย่าร้าง 1 4.0000 - 

 
 จากตารางที่ 4.5.5 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “สถานภาพสมรส” ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่สมรส      
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.1259 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .26973  

2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีส่วนร่วมรองลงมาโสด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.5476 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .40840  

3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดหม้าย/    
หย่าร้าง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.0000  
 ตารางที่ 4.5.6 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “รายได้ 

รายได้ จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
น้อยกว่า 20,000 บาท 9 3.3481 .25117 
20,001 – 30,000 บาท 12 3.9889 .32484 
มากกว่า 30,000 บาท 12 4.1611 .26163 
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 จากตารางที่ 4.5.6 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “รายได้” ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่ มีรายได้

มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.1611 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .26163 
2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมรองลงมา มีรายได้ 

20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.9889 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .32484 

3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด มีรายได้
น้อยกว่า 20,000 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.3481 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .25117 

 ตารางที่ 4.5.7 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “อายุราชการ” 

 จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
น้อยกว่า 5 ปี 8 3.3167 .24881 
6 -10 ปี 10 3.9633 .34227 
11- 15 ปี 9 4.0407 .31304 
16 ปีขึ้นไป 6 4.2333 .19664 

 จากตารางที่ 4.5.7 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “อายุราชการ” ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่               

มีอายุราชการ 16 ปีขึน้ไป คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.2333 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .19664 
2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมรองลงมา              

มีอายุราชการ 11 - 15 ปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.0407 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .31304 
3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมล าดับที่  3              

มีอายุราชการ 6 - 10 ปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.9633 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34227 
4. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด               

มีอายุราชการน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.3167 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .24881 

 ตารางที่ 4.5.8 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจ” 

 จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง 40-59 คะแนน 3 3.2222 .23413 
มีความรู้ความเข้าใจมาก 60-79 คะแนน 9 3.5889 .36362 
มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 80-100 คะแนน 21 4.0937 .30562 
Total 33 3.8768 .43497 
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 จากตารางที่ 4.5.8 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจ”ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่            

โดยมีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด 80-100 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.0937 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .30562 
2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมรองลงมา           

โดยมีความรู้ความเข้าใจมาก 60-79 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.5889 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .36362 
3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  ที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด             

โดยมคีวามรู้ความเข้าใจปานกลาง 40-59 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.2222 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .23413 
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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษา “การมีส่ วนร่วมของเจ้าหน้ าที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน เขตอ าเภอ            
สระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2558” สามารถวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปราย ได้ดังต่อไปนี้ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
  5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.6 , สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 63.6 , มีอายุ  31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 , มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 75.8 , มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 54.6, มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
และ มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.4 เท่ากัน และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ)      
6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3   
  5.1.2 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น (ศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดตั้งกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น) 
   เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น (ศึกษาเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น) ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  63.6 
  5.1.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ของเจ้าหน้าที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  
 -  การมีส่วนร่วมในการวางแผน ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก ได้แก่ ได้ เข้าร่วมประชุมก่อน           
การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 81.8 ,ได้มีส่วนร่วมในพ้ืนที ่เช่น ในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในการก าหนดจุดว่าจุดใด 
คือ จุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย ในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 72.7 และได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ 
เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันอุทกภัย เช่น ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), ข้อมูล 
OTOS ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เรือ ไซเรนมือหมุน พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  คิดเป็น     
ร้อยละ 69.7 
  -  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ได้มีส่วนร่วมก าหนดบทบาท 
แต่ละบุคคลในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ 54.5 , ได้มีส่วนร่วมให้
คณะกรรมการในพ้ืนที่มีการจัดท าแผนอพยพ บัญชีผู้อพยพ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ า
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พ้ืนที่  คิดเป็นร้อยละ 51.5 และได้มีส่วนร่วมในการก าหนดร่างแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
ของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 51.5  
  -  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ได้มีส่วนร่วมในการประสานงาน
กับหน่วยงานหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และได้มี
ส่วนร่วมในการติดตามพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ แล้วน ามาบอกกล่าวให้กองอ านวยการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีได้รับทราบ คิดเป็นร้อยละ 63.6 
  -  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ได้มีส่วนร่วม
ในการส ารวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น และส ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย          
คิดเป็นร้อยละ 66.7 และได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆเพ่ือให้เกิดความทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัย คิดเป็นร้อยละ 66.7 
  -  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ จากการที่ได้ร่วม
ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากภัยในครั้งต่อไป
ได้มากน้อยเพียงใด คิดเป็นร้อยละ 63.6 และควรมีการปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยในพ้ืนที่ 
ให้มีความทันสมัยในแต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใด คิดเป็นร้อยละ 60.6 

โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับการมีส่วน
ร่วม ได้แก่ 

- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี  มีส่วนร่วมมากที่สุด           
ในหัวข้อส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย คือ 4.2576 และค่าเบี่ยงมาตรฐาน .61392  

- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี มีส่วนร่วมน้อยที่สุด              
ในหัวข้อส่วนร่วมในการตัดสินใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.6515 และค่าเบี่ยงมาตรฐาน  .47574 
  5.1.4 แนวทางการมีส่วนร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
   - อุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่เห็นว่าขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่และ
ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 36.4 
   -  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  ส่วนใหญ่ เห็นว่าควรมีการผลักดัน หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง                
ให้ความส าคัญตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 51.5 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ           
เมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558”  ซึ่งผู้ศึกษาจะน ามาอภิปราย  ดังนี้  

1) จากผลการศึกษา พบว่าเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี         
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท้องถิ่น (ศึกษาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยท้องถิ่น) ในระดับมากที่สุด โดยมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ด้านการวางแผน การด าเนินงาน การตัดสินใจ การตรวจสอบและ
ประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
ในระดับท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และสามารถปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามหลักสากล 

2) ผลการศึกษาต่อสมมติฐานการวิจัย 
 ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ข้อที่ 1 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ไม่เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ที่ไม่เท่ากัน ตามผลการศึกษา
ปรากฏว่า 

- เพศชายและเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 ไม่แตกต่างกนั 

- อายุ มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 ไม่แตกต่างกนั 

- ระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 ไม่แตกต่างกนั 

- สถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 ไม่แตกต่างกนั 

- รายได้ต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 ไม่แตกต่างกนั 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ไม่แตกต่างกนั 
ฉะนั้นจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ข้อที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท้องถิ่นที่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558” ที่ไม่เท่ากัน ตามผลการศึกษา
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ที่มีหน้าที่ในการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558     
ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นที่แตกต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558” ทีไ่มเ่ท่ากัน ฉะนั้นจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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3) ผลการศึกษาในครั้งนี้ มีผลการศึกษาที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชูวงศ์ อุบาลี (2551) ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ  ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภัย ความหมายของภัยพิบัติ ประเภทของภัยพิบัติแต่ยั งขาดความรู้   ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลให้กับตนเองเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และขาดความรู้เกี่ยวกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารและจัดการภัยพิบัติ 2) ประชาชนไม่มีการเตรียมความพร้อม ท าให้ขาด
ศักยภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มี
การให้ความรู้กับประชาชนเพ่ือให้เกิดความพร้อมและสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 3) ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าการฝึกอบรม และการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติจะเป็นสิ่ งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 4) ประชาชนมีความต้องการจะเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหา แต่พบข้อจ ากัดคือประชาชน ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะเข้าไปร่วมในการแก้ปัญหานั้น ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้    
5) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ ไม่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริการจัดการภัยพิบัติ ในขณะที่อายุมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ 6) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3 พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ
และการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 สอดคล้องกรณีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ต้องด าเนินการโดยมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เช่น ในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในการก าหนดจุดว่า 
จุดใด คือ จุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย ในพื้นที่ ส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ี , 
เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันอุทกภัย เช่น ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), ข้อมูล 
OTOS ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น เรือ ไซเรนมือหมุน พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะ ฉุกเฉิน , จัดท าแผน
อพยพ บัญชีผู้อพยพ , การส ารวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น และส ารวจความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ประสบภัยเพือ่ให้เกิดความท่ัวถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ประสบภัย 
   
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษา “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558”  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยท้องถิ่น เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 กับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2558 ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะบางประการ ได้แก่ 
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1. ควรมีจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2558 ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และต้องปรับปรุงต่อเนื่องให้ทันสมัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกรณี
ที่มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ต้องจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามารับผิดชอบด าเนินการแทนต่อสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 ต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสากลและมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยสามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกันในการ
ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภั ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์            
เพ่ือลดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ  

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการศึกษาครั้งต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับ“การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558” ในประเด็นต่อไปนี้ 

5.4.1  ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผน 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคอย่างลึกซึ้งของแต่ละหน่วยงาน โดยการฝึกซ้อมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   
ทั้งรูปแบบการปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ในการลดผลกระทบ เผชิญเหตุ และการฟื้นฟู 

5.4.2 ควรศึกษาวิจัยในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น       
พ.ศ. 2558 
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แบบสอบถาม 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558  และความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนด้านการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา    

สาธารณภัยท้องถิ่น ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองสระบุรี 
************************* 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ตามหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.15)  
 ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพ่ือประโยชน์ในการวิจัย 
             ทั้งนี้แบบสอบถามมีทั้งหมด  3 ตอน กรุณาท าเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับ
ตัวท่านและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย และขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อท่าน 
ข้อมูลจะถูกน ามาใช้เพ่ือการวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถยุติการให้ข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลาในการให้ข้อมูล
เพ่ือการวิจัย 

นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ 
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.15)  

 
 

1.1 เพศ   
   (     ) 1. ชาย    (     ) 2. หญิง 
1.2 สังกัด 
   (     ) 1. เทศบาลเมือง   (     ) 2. เทศบาลต าบล 
   (     ) 3. องค์การบริหารส่วนต าบล  (     ) 4. อ่ืนๆ 
1.3 อายุ 
   (     ) 1. 21 – 30 ปี   (     ) 2. 31 – 40 ปี 
   (     ) 3. 41 – 50 ปี   (     ) 4. 51 – 60 ปี 
 
 
1.4 การศึกษา 
   (     ) 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี    
   (     ) 2. ปริญญาตรี  
  (     ) 3. สูงกว่าปริญญาตรี    



1.5 สถานภาพ 
   (     ) 1. โสด    (     ) 2. สมรส 
   (     ) 3. หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่   
 

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   (     ) 1. น้อยกว่า 20,000 บาท   
   (     ) 2. 20,001 – 30,000 บาท   
  (     ) 3. มากกว่า 30,000 บาท   
 

1.7 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุราชการ) 
   (     ) 1. น้อยกว่า 5 ปี   (     ) 2. 6 - 10 ป ี
   (     ) 3. 11 -15 ปี   (     ) 4. 16 ปีขึ้นไป 
 

ตอนที่  2 ระดับความรู้ความเข้าใจ 
โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และตัดสินใจว่าข้อความในแต่ละข้อกล่าวได้ถูกต้องหรือไม่ 

โดยท าเครื่องหมาย  x ในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับค าตอบที่เป็นจริง 

ข้อที่ ค าถาม ถูก ผิด คะแนน 
(เฉพาะผู้วิจัย) 

1 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นในพ้ืนที่ของ
ท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลในพ้ืนที่เป็นผู้อ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
 

   

2 ฝ่ายเลขานุการกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น
ในพ้ืนที่มีหน้าที่จ่ายเงินค่าปศุสัตว์เสียหาย 

   

3 ผู้อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นในพ้ืนที่มีอ านาจ 
หน้าที่ ด้านสั่งใช้รถบรรทุกของบริษัทท่ีอยู่ นอกพ้ืนที่ 

   

4 หากเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ หน่วยงานเจ้าของเส้นทางเป็นผู้มีหน้าที่
เข้ามาด าเนินการซ่อมสร้างเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้เป็นปกติ 

   

5 ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยเป็นไปตามระดับการ
จัดการของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

   

6 ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมี 4 ระดับ     
 
 
 



ตอนที่  2 ระดับความรู้ความเข้าใจ (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค าถาม ถูก ผิด คะแนน 
(เฉพาะผู้วิจัย) 

7 ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยแบ่งเป็น สาธารณภัย
ขนาดเล็ก สาธารณภัยขนาดกลาง สาธารณภัยขนาดใหญ่ สาธารณภัย
ขนาดใหญ่มาก  

   

8 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกองช่าง ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นจะเข้า
ด าเนินสั่งการ ควบคุม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่  

   

9 นายกเทศมนตรี มีสิทธิในการเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่  อปท. ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550 มาตรา 22  

   

10 เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจตาม
กฎหมายในการควบคุม สั่งการและก ากับดูแลการปฎิบัติงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   

11 การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. อาศัย
อ านาจตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับขึ้น 

   

12 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุ 

   

13 การเฝ้าระวังติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยเมื่อ
เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่  อปท.ให้เสนอ       
ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. 

   

14 การรวบรวมและจัดท าคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพ้ืนที่ อปท.เป็นหน้าที่ของส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด 

   

15 การจัดตั้งคณะกรรมการกองอ านวยการและป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย อปท. ต้องมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในเขตพ้ินที่
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

   

16 คณะกรรมการกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

   

 
 



ตอนที่  2 ระดับความรู้ความเข้าใจ (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค าถาม ถูก ผิด คะแนน 
(เฉพาะผู้วิจัย) 

17 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วย 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอ และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อปท. 

   

18 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่  อปท. ให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติ
การฉุกเฉิน อปท. ขึ้น 

   

19 นายอ าเภอเป็นผู้ควบคุมสั่งการในการปฎิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย ภานในศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉิน อปท. 

   

20 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยเกินขีดความสามารถของ
ทรัพยากรของ อปท. ในการจัดการควบคุมได้โดยล าพังให้รายงานให้
ผู้อ านวยการอ าเภอทราบเพ่ือยกระดับภัย 

   

 
ตอนที่  3 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
 โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และตัดสินใจว่าท่านมีพฤติกรรมต่อข้อความในแต่ละข้อมาก
น้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย   ในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริง 

มากที่สุด (5) หมายถึง การมีส่วนร่วมระดับมากท่ีสุด 
มาก  (4) หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับมาก 
ปานกลาง (3) หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
น้อย (2) หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับน้อย 
น้อยท่ีสุด (1) หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ 

 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
7.1 ท่านได้เข้าร่วมประชุมก่อนการด าเนินการ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 
  

     

7.2 ท่านได้มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เช่น ในหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ ในการก าหนดจุดว่า จุดใด  
คือ จุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย ในพื้นที่ 
 

     

7.3 ท่านได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่  
เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันอุทกภัย 
เช่น ข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.), ข้อมูล OTOS ข้อมูลเครื่องมือ
อุปกรณ์ เช่น เรือ ไซเรนมือหมุน พร้อมใช้งาน
ได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 (ต่อ)  :  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
 

 
ล าดับ 

 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
8.1 ท่านได้มีส่วนร่วมให้คณะกรรมการในพ้ืนที่ 

มีการจัดท าแผนอพยพ บัญชีผู้อพยพ และแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าพื้นท่ี  

     

8.2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการก าหนดร่างแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานของ
ท่าน 
 

     

8.3 ท่านได้มีส่วนร่วมก าหนดบทบาท แต่ละบุคคล
ในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
หน่วยงานของท่าน 
 

     

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
9.1 ท่านได้มีส่วนร่วมในการติดตามพยากรณ์

อากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ แล้วน ามาบอกกล่าว
ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 

     

9.2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการประสานงานกับ
หน่วยงานหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อขอ
ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัย 
 

     

 



ตอนที่ 3 (ต่อ)  :  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
 

 
ล าดับ 

 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผล 

10.1 ท่านได้มีส่วนร่วมในการส ารวจและประเมิน
ความเสียหายเบื้องต้น และส ารวจความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัย 
 

     

10.2 ท่านได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆเพ่ือให้
เกิดความทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัย 
 

     

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
11.1 ท่านคิดว่า จากการที่ท่านและหน่วยงานได้ร่วม

ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นท่ีสามารถลดความเสียหายที่เกิด
จากภัยในครั้งต่อไปได้มากน้อยเพียงใด 
 

     

11.2 ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี ให้มีความทันสมัย
ในแต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใด 
 

     

 
 
 
 
 



ตอนที ่3 :  แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

3.1 ท่านคิดว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 มีอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ท่านมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  ในเรื่องใดบ้าง อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

********************************* 



 

 
ประวตัิผู้ศึกษาวจิัย 

 
ชื่อ – นามสกุล    นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ 
วัน เดือน ปี เกิด    27 มีนาคม 2520 
ประวัติการศึกษา   พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2543 
รัฐศาสตมหาบัญฑิต (ร.ม.)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี พ.ศ. 2551 

ประวัติการรับราชการ    ปี 2552 - 2556 กรมราชทัณฑ ์
ปี 2556 – ปัจจุบัน ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสระบุรี 

ต าแหน่งปัจจุบัน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ 
------------------------------ 


