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รายงานการศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

จัดทาโดย
นายนิอิสมะแอล มุหะ
รหัสประจาตัวนักศึกษา 12

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุน่ ที่ 15
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 - 5 เมษายน 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก

คำนำ
การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจการจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CDBRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย
ส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาเพื่อศึกษา
ค้นคว้าที่เน้น ศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (CDBRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการสาธารณภัย
ในชุ ม ชน ใหเป็ น ข้ อ มู ล น าไปสู่ กี่ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพเชิ ง รายละเอี ย ดต่ อ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการจั ด การ
สาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CDBRM ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ ศึกษาหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าว่าผู้ ที่ เกี่ยวข้องและผู้ ที่ ส นใจ จะได้ น ารายงานผลการศึก ษาครั้งนี้
ไปใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ พั ฒ นา ต่ อ ยอดให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น
อนึ่ ง หากเอกสารงานวิจัย ส่วนบุคคลฉบับนี้ มีข้อบกพร่องหรือผิ ดพลาดประการใด ผู้ ศึกษาวิจัยขอน้ อมรับ
ด้วยความเคารพ
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาเรื่ อ ง “พึ งพอใจการจั ด การสาธารณ ภั ย โดยอาศั ยชุ มชนเป็ นฐาน (CDBRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส”ฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือ
อย่ างดี จาก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วีระปรี ยากู ร อาจารย์ ที่ ปรึกษางานวิ จั ย ดร.ปนั ดดา ภู่ เจริญศิ ลป์
และนางวชรพร เพชรสุ วรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย ที่ ได้เสี ยสละเวลาให้ คาปรึกษาและให้ ข้อคิ ดเห็ นที่ เป็ น
ประโยชน์ในการศึกษาตลอดจนเป็นกาลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส
นี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโล๊ ะ อ าเภอรื อ เสาะ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ที่ ต อบแบบสอบถามทุ ก ท่ า น
ตลอดจน เจ้าหน้ าที่ทุก ๆ ท่านที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้ องสมุดวิทยาลั ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย วิทยาเขต
ปทุมธานี ที่กรุณาเอื้อเฟื้อ ข้อมูล ตลอดจนนักวิชาการทุกท่านที่ผู้ศึกษาได้ นาผลงานอ้างอิงประกอบการศึกษา
ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใคร่ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยที่ให้ความกรุณาในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็นต่างๆ
สุดท้ายขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ตลอดระยะเวลาที่ ฝึกอบรม
ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย และกลุ่มตัวอย่าง จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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ค
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชน
เป็ นฐาน (CDBRM) ผู้ เข้ารับ การฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ร่วมกับเครื่องคานวณ ในการวิเคราะห์ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ ย(Mean)
ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
กับ ระดับ ความพึ งพอใจการจั ดการสาธารณภั ย โดยอาศัยชุ มชนเป็ นฐาน (CDBRM) ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรม
ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X )
ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได้ ว่า ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการจัดการสาธารณภั ย โดยอาศั ยชุ มชน
เป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีระดับความพึงพอใจในการจัดการสาธารณภัย
อยู่ในระดับมาก หารพิจาณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านเพื่อนร่วมงาน มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านความมั่นคง มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้า
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านผู้บังคับบัญชา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะ
งานที่ทา และด้านสภาพแวดล้อม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนสุดท้ายด้านสวัสดิการ มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(CBDRM) ของผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโละ อ าเภอรื อ เสาะ จั ง หวั ด นราธิ ว าส จ าแนกตามปั จ จั ย
ส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจ มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ ช่วงอายุ 61-70 ปีประกอบ
อาชี พ ท างานบริ ษั ท /งานอื่ น ข้ า ราชการ/ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพโสดมากที่สุด และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 – 8,000 บาท
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย
ปัจจุบันสถานการณ์ด้านสาธารณภัยนับวันที่จะทวีความรุนแรง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชากรโลกแต่ละปีเป็นจานวนมาก มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น
สาธารณภัยส่วนใหญ่ไม่สามารถกาหนดหรือทราบได้ล่วงหน้าว่า จะเกิดขึ้นที่ใด เวลาใด มีความรุนแรงมากน้อย
เพียงใด การจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่มีการจัดเป็นระเบียบแบบแผนไว้
ล่ ว งหน้ า งานด้ านการจั ดการสาธารณภั ย ในประเทศไทยได้ ด าเนิ น การจั ด ตั้งหน่ ว ยงานและภารกิ จ ต่ างๆ
เพื่อดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการสาธารณภัย
เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันบรรเทาหรือลดอันตรายจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าว่า
ใครจะต้องทาอะไร ที่ไหน เมื่อใด และจะต้องทาอย่างไร เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะสับสนวุ่นวาย หรืออาจจะ
ระวังภัยไม่ทันท่วงทีทาให้ภัยขยายตัวลุกลามใหญ่โต ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้นได้ และสถานการณ์สาธารณภัย ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประเทศไทยสูงสุด คือ สาธารณภัยจาก อุทกภัย ซึ่งเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสม
เป็ น เวลานาน ทาให้ เกิดน้ าป่ าไหลหลาก น้าท่วมฉับพลัน น้าท่วมขัง และน้าล้นตลิ่ง ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน สิ่งสาธารณประโยชน์และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่ มรสุม
ตะวัน ตกเฉีย งใต้ ที่ พั ด ปกคลุ ม ทะเลอั น ดามั น และประเทศไทยในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคมถึ งกั น ยายน มรสุ ม
ตะวัน ออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุ มอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุ มที่พาดผ่าน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหย่อมความกดอากาศต่า และพายุหมุนเขตร้อน
(ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่น) และในระยะหลังปัญหาอุทกภัยเริ่ม มีความรุนแรงขึ้น มีมูลค่าความเสียหาย
สูงมากขึ้น
อุท กภั ยที่ มีความสู ญ เสี ย มากที่สุ ดคือ มหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ในพื้ นที่ 64 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร มีผู้เดือดร้อน 5,247,125 ครัวเรือน จานวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลค่า
ความเสี ย หายสู งถึ ง 1.44 ล้ านล้ านบาท ; (แผนการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ พ.ศ. 2558
กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย) และจากเหตุการณ์ สถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ 8 อาเภอ 56 ตาบล 327 หมู่บ้าน 1
เทศบาลตาบล 23 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,213 ครัวเรือน 122,312 คน บาดเจ็บ 3 คน เสียชีวิต
3 คน อพยพ 33 ครั ว เรื อ น บ้ า นเรื อ นเสี ย หายทั้ งหลั ง 2 หลั ง บ้ านเรื อ นเสี ย หายบางส่ ว น 1 หลั ง พื้ น ที่
การเกษตร 107,521 ไร่ ถนน 265 แห่ง สะพาน 8 แห่ง วัด 6 แห่ง สานักสงฆ์ 1 แห่ง มัสยิด 16 แห่ง โรงเรียน
14 แห่ง ในส่วนของตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีสภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ
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ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เกิดความเสียหาย จานวน 7 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,653 ครัวเรือน พืชผล
ทางการเกษตร 26.25 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ 10 แห่ง ; (กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนราธิวาส) จากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ.2558 ได้ให้แนวทางการบริหาร
จัดการสาธารณภัยของประเทศ ให้มีป ระสิทธิภาพคือการมุ่งเน้น “การจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัย ”
(Disaster Risk Management) เป็นการนาแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัย
จากเชิ ง รุ ก ไปสู่ ก ารจั ด การอย่ า งยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ย การลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย (Disaster Risk
Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟื้นฟูให้ มีสภาพที่ดีกว่าและ
ปลอดภั ย กว่ าเดิ ม (Build Back Better and Safer) ; (แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ งชาติ
พ.ศ. 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย)
นราธิวาส เป็ น จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้สุดของ
ประเทศไทย มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ ประเทศมาเลเซี ย ตั้ ง อยู่ บ นชายฝั่ งทะเลตะวั น ออกของแหลมมลายู
ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ
2,797,143.75 ไร่ ทิศเหนื อติดต่อกับ จังหวัดปั ตตานี ในเขตอาเภอสายบุรี อาเภอไม้แก่น และอ่าวไทย ทิ ศ
ตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศ
ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลาในเขตอาเภอบัน นังสตา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่
ทั้งหมด มีป่ าพรุ ป ระมาณ 361,860 ไร่ ทางแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดทิ วเขาสั นกาลาคีรีซึ่งเป็น แนวกั้น
พรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะพื้นที่จะมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่
อยู่บ ริเวณติดกับ อ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้า 4 สาย คือ แม่น้าบางนรา แม่น้าสายบุรี แม่น้าตากใบ
และแม่น้าโก-ลก มีประชากรจานวน 796,239 คน แยกเป็นชาย 393,837 คน หญิง 402,402 คน โดยจังหวัด
นราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการอุตสาหกรรมอยู่ที่อาเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็น
อาเภอที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญกว่าตัวจังหวัดมาก
ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ เหตุที่ได้ชื่อ “ลาโละ” เพราะได้ชื่อมาจากต้นไม้ใหญ่ ต้นหนึ่ ง
ชื่อว่า ต้นลาโละ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งราษฎรเคารพนับถือในอภินิหาร กล่าวคือ เมื่อราษฎร
มีปัญหาทุกข์ร้อนเรื่องต่าง ๆ เมื่อบนบานกับต้นไม้ดังกล่าวแล้วความทุกข์ร้อนจะหายไป ความมีชื่อของต้นลา
โละ ทาให้ราษฎรเรียกชื่อต่อกันมาแต่โบราณ เป็นชื่อของหมู่บ้านที่ต้นไม้นั้นขึ้นอยู่ คือ หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ
ในปัจจุบันและเป็นชื่อเรียกของตาบลลาโละด้วย ตาบลลาโละ เป็นตาบลหนึ่งใน 9 ตาบลของอาเภอรือเสาะ
จั งหวัด นราธิว าส ตั้ งอยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของอ าเภอรือ เสาะ บนถนนทางหลวงหมายเลข 41
(สายรื อเสาะ – ยี่งอ) อยู่ ห่ างจากตัว อาเภอรือเสาะ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่ างจากตัวจังหวัด 36 กิโลเมตร
ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตาบลลาโละเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลลาโละ เมื่อปี พ.ศ. 2539

3
เนื้อที่ ตาบลลาโละมีพื้นที่ประมาณ 37,208 ไร่ หรือ 59.53 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น หมู่ที่ 1
มีเนื้อที่ประมาณ 3,793.75 ไร่ หรือ 6.07 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 2,553.125 ไร่ หรือ 4.085
ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 2,568.75 ไร่ หรือ 4.11 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 4 มีเนื้อที่ประมาณ
5,800 ไร่ หรือ 9.29 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 5 มีเนื้อที่ประมาณ 3,312.50 ไร่ หรือ 5.3 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 6
มีเนื้อที่ประมาณ 2,537.50 ไร่ หรือ 4.06 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 7 มีเนื้อที่ประมาณ 4,034.357 ไร่ หรือ 6.455
ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 8 มีเนื้อที่ประมาณ 7,056.25 ไร่ หรือ 11.29 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 9 มีเนื้อที่ประมาณ
3,625 ไร่ หรือ 5.8 ตารางกิโลเมตร เป็นตาบลค่อนข้างเล็ก
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ โดยทั่ ว ไปของต าบลลาโละเป็ น ที่ ราบเนิ น เชิ งภู เขาเหมาะแก่ ก ารท า
การเกษตรประเภทสวนยาพาราและสวนผลไม้ บางส่ ว นพื้ น ที่ เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม เหมาะแก่ ก ารท านาข้ า ว
มีแหล่งน้าธรรมชาติประเภทลาห้วย บึง และสายธารเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตาบล มีฝายพระราชดาริ
บ้ านกูยิ และบ้ านทุ่ งบาโง ของกรมชลประทาน ท าประปาภู เขาส่ งน้าให้ ราษฎรใช้เป็ นน้ าอุป โภคและทาง
การเกษตรบางส่วนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตาบล มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุทยานแห่งชาติน้าตกซิโป
และที่สาธารณประโยชน์บางพื้นที่เป็นต้นกาเนิดของสายธารเล็ก ๆ
จากสภาพพื้นที่และสภาพทางสังคมกอปรกับ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ต้องมีการวางแผนการจัดการสาธารณภัยในชุมชน โดยบุคคลในชุมชนเอง
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสจึงได้คัดเลือกให้ตาบลลาโละ
เป็น 1 ในตาบลที่ดาเนินการจัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(CBDRM) และผู้ศึกษาเล็งเห็น แล้วว่าประชาชนที่รับการฝึกอบรมได้ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริห าร
จัดการสาธารณภัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรจะดาเนินการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวว่า ผู้รับการฝึกอบรมในชุมชน
ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) มากน้อยเพียงใด

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ
สาธารณภัยโดยอาศัย ชุมชนเป็ นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ
3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อ หา ศึกษาระดั บความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน (CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
3.2 ขอบเขตด้านประชากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จานวน 50 คน
3.3 ขอบเขตด้ านเวลา ด าเนิ น การศึ ก ษา ในช่ ว งระยะเวลา เดื อน มกราคม 2562 ถึ ง เดื อ น
มีนาคม 2562

4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ทราบถึงระดับความพึงพอการ
จัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CDBRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ
จั งหวั ด นราธิ ว าส เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุงคุ ณ ภาพเชิ งรายละเอี ย ดต่ อ การจั ด การการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ดังกล่าวในครั้งต่อไป
4.2 ประโยชน์ ต่ อ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณ ภั ย
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะเกิดความตระหนักในการพัฒ นาการจั ดการฝึกอบรมหรือการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ส่งผลให้สามารถประยุกต์การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไปสู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไปในอนาคต
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ กษาเรื่ อง “ความพึ งพอใจการจั ดการสาธารณภั ย โดยอาศั ยชุ มชนเป็ นฐาน (CBDRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส” การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทาการรวบรวม
และประมวลเอกสารต่างๆ โดยแยกออกเป็นแนวคิด ทฤษฎี และวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี
2. แนวคิดการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
3. ข้อมูลพื้นฐานตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส”
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดการวิจัย
6. การวัดตัวแปร
7. นิยามศัพท์

2.1 แนวคิด ทฤษฎี
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง
รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ชรินี เดชจินดา กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือ
บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดหมายนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนอง
แน่งน้อย พงษ์สามารถ มีความเห็นว่าความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีทั่ว ๆ ไปที่เป็นผลมาจากท่าที
ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 3 ประการ คือ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม 2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 3) ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม
พิทักษ์ ตรุษทิบ กล่าว่า ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือ สิ่งกระตุ้นที่
แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบอกทิศทางของผลการประเมินว่า
เป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ ต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มากระตุ้น
วิชัย เหลืองธรรมชาติ ได้กล่าวถึงความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของมนุษย์ คือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง
ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
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สมพงศ์ เกษมสิ น ให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจไว้ ว่ า บุ ค คลจะเกิ ด ความ
พึงพอใจจะต้องมีการจูงใจ และได้กล่าวถึงการจูงใจว่า การจูงใจเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม โดยมีมูลเหตุ 2
ประการ คือ ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการทางจิตใจ
สุภ าลั กษณ์ ชัยอนั น ต์ ได้ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึ งพอใจเป็นความรู้สึ ก
ส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่
สมดุล ความพึงพอใจเป็น สิ่งกาหนดพฤติกรรมที่ จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลต่อ การเลือกที่จะปฏิ บัติใน
กิจกรรมใด ๆ นั้น
สง่า ภู่ณรงค์ ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับความสาเร็จตาม
ความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ส นิ ท เห ลื อ งบุ ต รน าค ให้ ค ว าม ห ม าย ค ว าม พึ งพ อ ใจ ห ม าย ถึ ง ท่ าที ค ว าม รู้ สึ ก
ความคิดเห็ น ที่มีผ ลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ ในสิ่งนั้นมาแล้ว ในลั กษณะทางบวก
คือ พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุนหรือมีเจตคติที่ดีต่อบุคคล เมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ในทางเดียวกัน
หากไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น
อุ ทั ย หิ รั ญ โต ได้ ให้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจว่ า ความพึ ง พอใจเป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ ทุ ก คน
เกิดความสบายใจ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของเขา ทาให้เขาเกิดความสุข
อุทัยพรรณสุ ดใจ กล่ าวว่า ความพึ งพอใจ หมายถึง ความรู้สึ กหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่ อสิ่ งใด
สิ่งหนึ่งโดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น เป็นไป ในทางบวกหรือทางลบ
สรุ ป ความพึ งพอใจเป็ น ความรู้สึ ก นึ ก คิ ดหรื อทั ศ นคติ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรม ไม่ ส ามารถ
มองเห็นรูปร่างได้ เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการจะเกิดความรู้สึกที่เป็นสุข และ ความพึงพอใจ
เป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้
พจนานุ กรมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตสถาน (2542) ได้ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าพึ งพอใจ
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่ า พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เ กิ ด ขึ้ น ต้ อ งมี สิ่ ง จู ง ใจ
(motive) หรื อ แรงขั บ ดั น (drive) เป็ น ความต้ อ งการที่ ก ดดั น จนมากพอที่ จ ะจูงใจให้ บุ ค คลเกิ ด พฤติ กรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันความต้องการบางอย่าง
เป็ น ความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิ วกระหายหรือความ
ล าบากบางอย่ า ง เป็ น ความต้ อ งการทางจิ ต วิ ท ยา (psychological) เกิ ด จากความต้ อ งการการยอมรั บ
(recognition) การยกย่ อ ง (esteem) หรือการเป็ น เจ้าของทรัพ ย์สิ น (belonging) ความต้องการส่ ว นใหญ่
อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้น
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อย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม
มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับ ราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทาไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัย
ของตนเองแต่อี กคนหนึ่ งกลั บ ทาสิ่ งเหล่ านั้ น เพื่ อให้ ได้ รับ การยกย่องนั บ ถือจากผู้ อื่ น คาตอบของมาสโลว์
คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลาดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้
จัดลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.1 ค ว าม ต้ อ งก ารท างก าย (physiological needs) เป็ น ค ว าม ต้ อ งก ารพื้ น ฐ าน
คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต้ อ งการความปลอดภั ย (safety needs) เป็ น ความต้ อ งการที่ เ หนื อ กว่ า
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความ
นับถือและสถานะทางสังคม
1.5 ความต้ อ งการให้ ต นประสบความส าเร็ จ (self – actualization needs) เป็ น ความ
ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ
บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อ
ความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้าง
ความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย)
จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่
อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการใน
ขั้นลาดับต่อไป
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยา
มีส่ ว นช่ว ยสร้ างให้ เกิด พฤติ ก รรม ฟรอยด์ พ บว่ าบุ ค คลเพิ่ ม และควบคุม สิ่ งเร้าหลายอย่างสิ่ งเร้าเหล่ านี้ อ ยู่
นอกเหนื อการควบคุมอย่างสิ้ นเชิง บุ คคลจึงมีความฝัน พูดคาที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์ อยู่เหนือเหตุผลและมี
พฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก
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Michael Beer (1965 อ้างถึงใน สมหมาย เปียถนอม, 2551 : 7) ได้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจไว้ว่า เป็นทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1) V มาจากคาว่า Valance หมายถึง ความพึงพอใจ
2) I มาจากค าว่ า Instrumentality ห ม ายถึ ง สื่ อ เครื่ อ งมื อ วิ ธี ท างน าไป สู่ ค วาม
พึงพอใจ
3) E ม าจากค าว่ า Expectancy ห ม ายถึ ง ค วาม ค าดห วั ง ภ ายใน ตั วบุ ค ค ลนั้ น ๆ
ซึ่งบุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้น จึงต้องกระทาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการหรื อสิ่ งที่ค าดหวังเอาไว้ ซึ่งเมื่ อได้รับ การตอบสนองแล้ ว ตามที่ ตั้ งความหวังหรือ
คาดหวังเอาไว้ บุคคลนั้นก็จะได้รับความพึงพอใจ และในขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ
ซึ่งอาจจะแสดงในรูปสมการได้ ดังนี้
แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความพึงพอใจ ซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ต่อการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต่อการประเมินผลงานขององค์กรที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตน หรือแรงจูงใจที่บุคคลจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรใดจะเป็นผลที่เกิดจากทัศนคติองค์กร หรือ
การท างานขององค์กรนั้นรวมกัน ความคาดหวังที่เขาคาดหมายไว้ ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต่อผลงานของ
องค์กร และได้รับการตอบสนองทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ แรงจูงใจที่จะมีความรู้สึก
พึงพอใจก็จะสูง แต่ในทางกลับกัน ถ้ามีทัศนคติในเชิงลบต่องาน และการตอบสนองไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
แรงจูงใจที่จะมีความรู้สึกพอใจก็จะต่าไปด้วย
มิลเลท (Millett, 1954 : 4 อ้างถึงใน พีระพัฒ น์ ตันตรัตนพงษ์, 2544 : 7) กล่าวว่า เป้าหมาย
สาคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทาง คือ
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานะคนที่ว่า
คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย
ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะ ที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐาน
การบริการเดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะจะต้อง
ตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้าง
ความไม่พร้อมให้แก่ประชาชน
3. การให้ บ ริการอย่ างเพีย งพอ หมายถึง การให้ บ ริการสาธารณะต้องมีลักษณะมีจานวนการ
ให้ บ ริ ก ารและสถานที่ ให้ บ ริ ก ารอย่ า งเหมาะสม มิ ล เลทเห็ น ว่า ความเสมอภาค หรือ การตรงเวลาจะไม่ มี
ความหมายเลย ถ้ามีจานวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ตั้งให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้น
แก่ผู้รับบริการ
4. การให้ บ ริ การอย่ างต่ อเนื่ อง หมายถึ ง การให้ บริ การสาธารณะที่ เป็ นอย่ างสม่ าเสมอ โดยยึ ด
ประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือ หยุดบริการเมื่อใดก็ได้
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5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผล
การปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิม
Aday and Andersen (1975 : 58-60, อ้ า งถึ ง ใน ลาวั ล ย์ เผื อ กบุ ต ร, 2534 : 36) ได้ ชี้ ถึ ง
พื้นฐาน 6 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการกับการรักษาพยาบาลและความรู้สึกที่ผู้ป่วยจะ
ได้รับจากกาบริการเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยประเมินบริการทางการแพทย์ว่าได้มีการเข้าถึงประชาชน ความพึงพอใจ
6 ประเภท คือ
1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ (Convenience) ซึ่งแยกออกเป็น
1.1 การใช้เวลารอคอยในสถานบริการ
1.2 การได้รับการรักษาดูแลเมื่อมีความต้องการ
1.3 ความสะดวกสบายที่ได้รับจากสถานบริการ
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ (Coordination) ซึ่งแยกออกเป็น
2.1 ผู้ป่วยได้รับบริการทุกประเภทตามความต้องการของผู้ป่วย
2.2 แพทย์ให้ความสนใจสุขภาพทั้งหมดของผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 แพทย์ได้มีการติดตามผลการรักษา
3. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) ได้แก่ การแสดงอัธยาศัย
ท่าทาง ที่ดีเป็นกันเองของผู้ให้บริการ และแสดงความสนใจห่วงใยต่อผู้ป่วย
4. ความพึงพอใจต่อข้อมูล ที่ได้รับจากบริการ (Medical Information) แยกออกเป็นข้อมูล 2
ประเภท คือ
4.1 ข้อมูลสาเหตุการเจ็บป่วย
4.2 ข้อมูลการรักษาพยาบาล
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ได้แก่ คุณภาพของการดูแลทั้งหมดที่
ผู้ป่วยได้รับในทัศนะของผู้ป่วยที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาล
6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Out-of Pocket Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่
ผู้ป่วยจ่ายไปกับการรักษาความเจ็บป่วย
จอห์น ดี มิลเล็ต (John D.Millet. 1954 : 397 - 400) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจ ในการ
บริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถทีจ่ ะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียม (Equitable Service) คือการบริการที่มีความยุติธรรม
2. เสมอภาคและเสมอหน้า ไม่ว่าจะเป็นใคร
3. การให้ บ ริ การรวดเร็ว ทัน ต่ อเวลา (Timely Service) คือ การให้ บ ริการตามลั กษณะความ
จาเป็นรีบด่วน
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4. การให้ บ ริ ก ารอย่ างเพี ย งพอ (Ample Service) คื อ ความต้ อ งการเพี ย งพอใจด้ า นสถานที่
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) จนกว่าจะบรรลุผล
6. การให้ บ ริการที่มีความก้าวหน้า (Progressive Service) คือการพัฒ นางานบริการทางด้าน
ปริมาณ และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ
Michael R. Fitzgerald & Robert F. Durant (1980 : 586) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริการสาธารณะ (public Service Satisfaction) ว่าเป็ นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยปกครองท้องถิ่น โดยมีพื้นฐานเกิดจากการรับรู้ (Perceptions) ถึงการ
ส่งมอบการบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้ก็จะแตกต่างกันไปความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติ
ที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่าง ได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถ
สังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง สลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต่สามารถวัดได้
โดยทางอ้ อ ม โดยการวั ด ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลเหล่ านั้ น และการแสดงความคิ ด เห็ น นั้ น จะต้ อ งตรงกั บ
ความรู้สึกที่แท้จริง จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 กล่าวไว้ว่า
“พึง”เป็น คาช่วยกริยาอื่น หมายความว่า “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และคาว่า “พอ”
หมายความว่า เท่าที่ต้องการ เต็มความต้องการ ถูก ชอบ เมื่อนาคาสองคามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะ หมายถึง
ชอบใจ ถูกใจตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman (1973 อ้างใน ภนิดา ชัยปัญญา 2541 : 11) กล่าวถึง
ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกที่ได้รับความสา เร็จตามมุ่งหวังและ ความต้องการ มีผู้กล่าวถึงความหมายของ
ความพึงพอใจไว้ดังนี้ วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง หรือมีความ
ตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม อาจผิดหวังหรือไม่พึง
พอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้ เกณฑ์ (Criteria) ที่แต่ละบุคคลตั้งไว้ รวมทั้งการตัดสินใจ (Judgment)
ของบุคคลนั้นด้วย โดยการประเมินผล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้ถึงการส่งมอบการบริการ
2. ด้านวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพของการบริการ
มณีวรรณ ตันไทย (2553 : 66 - 69) ได้ให้ ความหมายความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ได้รับบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. ด้านความสะดวกที่ได้รับ
2. ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับ
4. ด้านระยะเวลาในการดาเนินการ
5. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ
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สรุ ป ความพึ งพอใจในการให้ บ ริ ก าร คื อ ความรู้ สึ ก ดี ข องลู ก ค้ า หรื อ ผู้ รับ บริก ารที่ มี ต่ อ การ
ให้ บ ริ การที่ ต รงกั บ ความต้ องการหรื อ เกิ น ความต้ องการของผู้ รับ บริการในด้านต่ างๆ เช่ น ด้ านเจ้ าหน้ าที่
ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านคุณภาพของบริการ เป็นต้น

2.2 แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based
Disaster Risk Management : CBDRM)
เป็ นการจัดการภัยพิบั ติโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดาเนินการป้องกันแก้ไข บรรเทาฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยพิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กาหนดแนวทางแก้ปัญหาและบริหาร
จัดการภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ ยงภัยของชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถให้คนในชุมชนได้ระงับ
บรรเทาภัยได้ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือซึ่งเหตุที่ชุมชนจะต้องมีการจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานเหตุเพราะความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากภัยพิบัติ ส่งผลกระทบ
โดยตรงกั บ ประชาชนที่ อยู่ ในพื้ น ที่ เสี่ ยงภั ย ไม่ ว่ าจะเป็ นผลกระทบต่ อความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ น
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ตราบใดที่ไม่อาจโยกย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้ ไม่ว่าจะด้วยเพราะความ
รักถิ่นฐานบ้านเกิด หรือเพราะเป็นพื้นที่ทากินแห่งเดียวหรือเพราะความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการโยกย้ายถิ่นฐาน
ที่ทาให้ประชาชน ต้องดารงชีวิตอยู่ในชุมชน ทั้งๆที่รู้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ดังนั้น การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุ มชนเป็ น ฐานจึ งเป็ น แนวทางที่ ดี ที่ คนในชุ ม ชนพื้ น ที่ เสี่ ยงภั ยจะสามารถพึ่ งพาตนเองให้ มี ความปลอดภั ย
โดยการเตรียมตนเองและเตรียมชุมชนให้ มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุ ด หรือ
สามารถอยู่ร่ วมกับภัยได้อย่างสงบสุ ขและพึ่ งพาความช่วยเหลื อจากภายนอกให้น้อยที่สุ ด ซึ่ งการทาให้ ชุมชน
เข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยเป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง สิ่ งที่ชุมชนจะต้อง
ปฏิบัติเพื่อการเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย”
1. คนในชุมชนเกิดความตระหนัก (Public Awareness) และมีส่วนร่วม (People Partici- pation)
ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงภัย ดังนี้
1.1 ติ ดตามข้ อมู ล ข่ าวสารการแจ้ งเตื อนภั ยล่ วงหน้ า (Early Warning) ผ่ านสื่ อต่ าง ๆ เช่ น
การพยากรณ์อากาศ การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการถึงสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้นหรือการให้ความรู้ถึง
ความเสี่ยงภัยในพื้นที่
1.2 คนในชุมชนจะต้องตื่นตัว (Alert) ปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันประเมินวิเคราะห์ความล่อแหลม
เสี่ยงภัยของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เช่น มีพื้นที่ใดเสี่ยงภัย ครอบครัวใดจะได้รับความเดือดร้อน สถานที่สาคัญใดบ้าง
จะประสบภัย สถานที่ประกอบอาชีพ เช่น กระชังปลา, เรือกสวนไร่นา, ฟาร์มปศุสัตว์ของใครบ้างจะได้รับความ
เสียหาย และอื่น ๆ เป็นต้น
2. ชุมชนมีข้อมูลและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการมีข้อมูลจะนาไปสู่การจัดทาแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้
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2.1 เมื่อชุมชนตระหนักถึงภัยและร่วมกันวิเคราะห์ความล่อแหลมเบื้องต้นแล้ว ชุมชนจะต้อง
ส ารวจข้ อมู ลด้ านต่ างๆ เพื่ อประเมิ น ความเสี่ ยงภั ย เช่ น ส ารวจข้ อมู ลพื้ นฐานของชุ มชน, ข้ อมู ลทางสั งคม,
เศรษฐกิจ, ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในชุมชนย้อนหลังและความเสียหาย ที่เคยเกิดขึ้น และระบุพื้นที่ที่เคยเกิดภัยลง
ในแผนที่ชุมชน เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ความล่อแหลมที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับชุมชน
2.2 การที่ ชุ ม ชนจะต้ อ งวิ เคราะห์ ความล่ อ แหลมก็ เพื่ อต้ อ งการให้ ชุ ม ชนทราบว่ า
หากมีการเกิดภัยขึ้นอีกจะมีบุคคลใดในชุมชนที่มีความล่อแหลมต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือจะมีสิ่งใดบ้างที่จะ
เสียหายจากภัยพิบัติ จากนั้นจะต้องให้มีการสารวจความสาคัญในการช่วยเหลือขนย้ายอพยพ เช่น เด็ก คนชรา
คนพิการ สตรีมีครรภ์จะต้องอยู่ในลาดับแรกของการอพยพเคลื่อนย้าย สิ่งเหล่านี้เป็นการให้ชุมชนมีการจัดการกับ
ความเสี่ ยง เช่น ร่ วมกันวิเคราะห์ ว่าควรจะลดความเสี่ ยงหรือลดโอกาสการน่าจะเกิดภัยพิบั ติได้โดยวิธีใดบ้ าง
เช่น การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยย้ายบ้านออกไปเสียจากพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
2.3 เมื่อชุมชนได้ข้อมูลความเสี่ยงภัยแล้ว ให้นาแผนที่ชุมชนมาจัดทาแผนที่เสี่ยงภัย (Risk Map)
และแผนที่ปลอดภัย (Safety Map) ซึ่งจะต้องมีข้อมูลจุดรวมพล เส้ นทางการอพยพ และให้ ชุมชนประเมินขีด
ความสามารถในการนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาเตรียมการไว้ให้พร้อมเมื่อเกิดภัย
2.4 ชุมชนรวบรวมข้อมูลของชุมชน แผนที่เสี่ยงภัย แผนที่ปลอดภัยทรัพยากรของชุมชนและผล
ของการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทาเป็นแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน
3. ชุมชนจั ดตั้งองค์กรชุมชนและอาสาสมัครเป็ นอนุ กรรมการฝ่ ายต่ าง ๆ เช่น “มิสเตอร์เตือนภั ย”
ซึ่งในกิจกรรมมี ดังนี้
3.1 กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนได้รับการ
ปฏิบัติตามแผนและกิจกรรมต่างๆ คือ คนในชุมชน ดั งนั้น จึงมีความจาเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทา
หน้ าที่ บ ริ ห ารจั ด การอย่ างเป็ น ระบบ มี ก ารแบ่ งหน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ างชั ด เจนโดยอาจใช้ โครงสร้ างของ
คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วมาบริหารจัดการ หรืออาจจัดตั้งขึ้นใหม่ใน รูปคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชุมชนก็ได้และชุมชนจะต้องมีคณะอนุกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการฝ่ายอานวยการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการในภาวะฉุกเฉิน คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูบูรณะ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนทาหน้าที่เป็นอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
โดยเฉพาะ เป็นอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” และอาสาสมัคร “กู้ชีพกู้ภัย”
3.2 ชุ ม ชนจะต้ องมี ส ถานที่ จั ดตั้ งเป็ น “ศู นย์ ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยของชุ มชน”
มีบุคลากรที่รับผิดชอบจากฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ดูแลบริหารงานและเก็บรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย อุปกรณ์เสียงตามสาย อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ซึ่งอาจใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านที่มีอยู่แล้ว เป็น
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนก็ได้
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4. ชุมชนมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพประชาชนเมื่อชุมชนมีแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของชุมชน และองค์กรชุมชน คือ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติภารกิจหรือดาเนินกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนฯ กิจกรรมสาคัญที่ชุมชนจะลืมไม่ได้อีกประการหนึ่ง คือ การนาแผนไปฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติให้สมาชิกใน
ชุมชนได้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน โดยเฉพาะแผนการแจ้งเตือนภัย การฝึกซ้อม
แผนป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยของชุ มชน การสื่ อสาร การจ าลองสถานการณ์ แล้ วฝึ กซ้ อมเสมื อนเกิ ด
เหตุ การณ์ สาธารณภั ยขึ้ นเพื่ อค้ นหาข้ อบกพร่ องที่ ควรน ามาปรั บปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมกั บชุ มชนมากยิ่ งขึ้ น
การทดสอบระยะเวลาด้านต่างๆ และพัฒนาแผนให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการฝึกซ้อมแผนแจ้ง
เตือนภัย แผนเผชิญเหตุ แผนอพยพประชาชนทุกครั้งจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้านต่าง ๆ เช่น ในเรื่องของ
ระยะเวลาในการปฏิบัติด้านต่าง ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ มีข้อบกพร่องด้านใด หรือปรากฏว่ายังขาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ประเภทอื่น ซึ่งชุมชนควรจะจัดหาเพิ่มเติม ชุมชนจะได้วางแผนแก้ไขให้แผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนตามหลักการ
จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งชุมชนจะต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความชานาญเป็นระยะๆ
อย่ างน้ อยควรให้ มีการฝึ กซ้อมแผนปี ละ 2 ครั้ง คือในช่วงก่อนฤดูกาลเกิ ดภัยและเมื่อใกล้ จะถึงเวลาที่คาดว่า
พายุ ลมมรสุม มักจะเกิดขึ้นและยานพาหนะรวมทั้งเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้
ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยจึงถือเป็นโอกาสที่ผู้นาชุมชนหรือผู้ปฏิบัติงานของชุมชนควรที่จะเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจในอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย แล้วให้การสนับสนุนชุมชนต่อไป
5. ชุ มชนมีการประสานขอความร่วมมื อจากองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสนั บสนุ นงบประมาณ
ในการจั ดให้ มีอุปกรณ์ ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาชุมชน ตามพระราชบัญญั ติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (คือ เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเมืองพัทยา) โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อานวยการท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่ งพื้ นที่เป็ นผู้ ช่วยผู้ อานวยการท้ องถิ่นรับผิ ดชอบ และปฏิบั ติหน้ าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ในเขตท้องถิ่นของตนแล้วรายงานให้นายอาเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ดังนั้น อานาจหน้าที่ในการเตรียม
ความพร้อมป้องกันภัย การบรรเทา ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงเป็นภารกิจโดยตรงของเทศบาล องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล และเมื อ งพั ทยา นอกจากนี้ กฎหมายยั ง ก าหนดให้ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เป็นรองผู้อานวยการจังหวัดมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยการจังหวัดในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อานวยการจังหวัดมอบหมายดังนั้น การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุ มชนให้ มี ความเข้ มแข็ ง เตรี ยมพร้ อมป้ องกั นภั ยจึ งเป็ นเรื่องที่ อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนนั้น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องพิจารณาให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจั ดให้ มี เครื่ องมื ออุ ป กรณ์ ทั้ งประเภทการเฝ้ าระวั ง แจ้ งเตื อนภั ย การกู้ ภั ย การช่ วยเหลื อ
ผู้ ป ระสบภั ย โดยเฉพาะตามมาตรา 16 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550
ก าหนดให้ แผนการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวั ด จะต้ องมี แผนและขั้ น ตอนขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะรวมทั้งเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่น
ใดในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิด หรือจะเกิดสาธารณภัยจึงถือเป็นโอกาสที่ผู้นาชุมชนหรือผู้ปฏิบัติงาน
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ของชุมชนควรที่จะเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจในอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย แล้วให้การสนับสนุน
ชุมชนต่อไป
6. ชุมชนมีที มกู้ชีพกู้ภั ยขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่ พร้อมปฏิ บั ติงานเข้าช่วยเหลื อชุมชน
ได้ทันทีที่เกิดภัย การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นที่สุดในการช่วยเหลือบรรเทาภัย
คณะอนุกรรมการฝ่ายกู้ภัยและช่วยชีวิตควรจะต้องจัดให้มีอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน
ชุ ม ชนที่ ป ระสบภั ย โดยขอให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ส่ งบุ ค ลากรอาสาสมั ค รกู้ ชี พ กู้ ภั ยเข้ าอบรม
ตามโครงการหนึ่ งต าบล หนึ่ งที ม กู้ ชี พ กู้ ภั ย (ONE TAMBONONE SEARCH AND RESCUSE TEAM : OTOS)
ที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดฝึกอบรม แล้วจัดให้มีการฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติหน้าที่ให้พร้อม
เผชิญเหตุ และจะต้องให้มีการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ไว้ประจากายและประจาทีมกู้ชีพกู้ภัยด้วย
7. ชุมชนมีเครือข่ายกับภายนอกชุมชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสาธารณภัยนับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ชุมชนจาเป็นจะต้องมีเครือข่ายเพื่อการร้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน และ
ประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือทั้งในห้วงเวลาเตรียมพร้อมป้องกันภัย ก่อนเกิดเหตุ การปฏิบัติระงับบรรเทา
ภัยในขณะเกิดเหตุ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังจากเกิดเหตุสาธารณภัย
8. องค์กรชุมชนมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสมาชิกให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น เนื่องจากการ
เตรียมพร้อมป้องกันภัยของชุมชน จาเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เกี่ยวข้องให้รู้เท่าทันกับการ
เปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ ความล่อแหลมเสี่ยงภั ย ซึ่งในปัจจุบันสาธารณภัยมีความสลั บซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
เครื่องมืออุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น องค์กร
ชุมชนจาเป็นต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้
มากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์ของชุมชน ในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย
9. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนจะเน้นเครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนเตรียมความพร้อม
ที่ จ ะเผชิ ญ กั บ ภั ย ได้ อย่ างเป็ น ระบบ ซึ่ งแผนป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยของชุ มชน ควรประกอบด้ ว ย
สิ่งต่างๆ ดังนี้
9.1 วัตถุประสงค์ของการดาเนินการจัดทาแผนชุมชน
9.2 ข้ อมู ลพื้ นฐานของชุมชน ได้แก่ ข้ อมู ลสภาพพื้ นที่ ประชากร การประกอบอาชี พ รายได้
สถานที่สาคัญต่างๆ ของชุมชน สภาพความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ปฏิทินฤดูกาลและปฏิทินการเกิดภัย ฯลฯ
9.3 แผนที่เสี่ยงภัยของชุมชนประกอบด้วยพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัยเส้นทางอพยพ
9.4 การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนและ แผนผังคณะกรรมการฯ
พร้อมบทบาทหน้าที่ต่างๆ
9.5 ขั้นตอนการปฏิบั ติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ได้แก่ ก่อนเกิดภั ย
ขณะเกิดภัย หลังเกิดภัยซึ่งจะต้องกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
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9.6 ภาคผนวกของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน แผนผังระบบแจ้งเตือนภัยของ
ชุมชน บัญชีรายชื่อประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะจะต้องจัดทาแยกเป็นประเภทบัญชีรายชื่อ เด็ก คนชรา คนพิการ
สตรีมีครรภ์ ที่จะต้องดาเนินการช่วยเหลือก่อนเป็นลาดับแรกเมื่อเกิดภัยพิบัติ บัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
และทรัพยากรในชุมชน ที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการภัยพิบัติ ยานพาหนะ ที่จะนามาใช้ ในการจัดการภัย
พิบัติ บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ฯลฯ
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน ควรจะใส่ รายละเอียด
เกี่ยวกับชุมชนให้ชัดเจนและให้ได้รายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของชุมชนเองในการเตรียมพร้อมป้องกั น
และบรรเทาสาธารณภั ยของชุ มชน และควรน าแผนป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยของชุ มชน ที่ ได้ มาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ไปฝึกซ้อมแผนเพื่อจะได้นาแผนฯ มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีและเหมาะสมกับ
ชุมชนมากยิ่งขึ้น

2.3 ข้อมูลพื้นฐานตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ เหตุที่ได้ชื่อ “ลาโละ” เพราะได้ชื่อมาจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง
ชื่อว่า ต้นลาโละ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งราษฎรเคารพนับถือในอภินิหาร กล่าวคือ เมื่อราษฎรมี
ปัญหาทุกข์ร้อนเรื่องต่าง ๆ เมื่อบนบานกับต้นไม้ดังกล่าวแล้วความทุ กข์ร้อนจะหายไป ความมีชื่อของต้นลาโละ
ท าให้ ร าษฎรเรี ย กชื่ อ ต่ อ กั น มาแต่ โ บราณ เป็ น ชื่ อ ของหมู่ บ้ านที่ ต้ น ไม้ นั้ น ขึ้ น อยู่ คื อ หมู่ ที่ 5 บ้ านลาโละ
ในปัจจุบันและเป็นชื่อเรียกของตาบลลาโละด้วย ตาบลลาโละ เป็นตาบลหนึ่งใน 9 ตาบลของอาเภอรือเสาะ
จั งหวัด นราธิว าส ตั้ งอยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของอ าเภอรือ เสาะ บนถนนทางหลวงหมายเลข 41
(สายรื อเสาะ – ยี่งอ) อยู่ ห่ างจากตัว อาเภอรือเสาะ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่ างจากตัวจังหวัด 36 กิโลเมตร
ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตาบลลาโละเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลลาโละ เมื่อปี พ.ศ. 2533
เนื้ อ ที่ ตาบลลาโละมี พื้ น ที่ ป ระมาณ 37,208 ไร่ หรือ 59.53 ตารางกิโลเมตร แบ่ งเป็ น
หมู่ที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 3,793.75 ไร่ หรือ 6.07 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 2,553.125 ไร่
หรือ 4.085 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 2,568.75 ไร่ หรือ 4.11 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 4 มีเนื้อที่
ประมาณ 5,800 ไร่ หรื อ 9.29 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 5 มี เนื้อ ที่ป ระมาณ 3,312.50 ไร่ หรือ 5.3 ตาราง
กิ โลเมตร หมู่ ที่ 6 มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 2,537.50 ไร่ หรือ 4.06 ตารางกิ โลเมตร หมู่ ที่ 7 มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ
4,034.357 ไร่ หรือ 6.455 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 8 มีเนื้อที่ประมาณ 7,056.25 ไร่ หรือ 11.29 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 9 มีเนื้อที่ประมาณ 3,625 ไร่ หรือ 5.8 ตารางกิโลเมตร เป็นตาบลค่อนข้างเล็ก
ลักษณะภู มิป ระเทศ โดยทั่วไปของตาบลลาโละเป็นที่ราบเนินเชิงภูเขาเหมาะแก่การท า
การเกษตรประเภทสวนยาพาราและสวนผลไม้ บางส่วนพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทานาข้าว มีแหล่งน้า
ธรรมชาติประเภทลาห้วย บึง และสายธารเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ตาบลมีฝายพระราชดาริ บ้านกูยิ
และบ้ านทุ่งบาโงของกรมชลประทาน ทาประปาภูเขาส่งน้าให้ราษฎรใช้เป็นน้าอุปโภคและทางการเกษตร
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บางส่ ว นทรัพ ยากรธรรมชาติในพื้ น ที่ ต าบล มี พื้ น ที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าอุท ยานแห่ งชาติน้ าตกซิโป และที่
สาธารณประโยชน์บางพื้นที่เป็นต้นกาเนิดของสายธารเล็ก ๆ

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธนพร สุปริยศิลป์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือน
ภัยบริเวณลุ่มน้าน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม ในการศึกษาได้เน้นหนักในด้านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม โดยยึ ดหลักแนวคิดตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ ความพอประมาณความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก่อให้เกิดแนวคิด
หลักในการดาเนินการโครงการวิจัย คือ ทาให้ชุมชนและชุมชนในพื้นที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ศักยภาพของคนในชุมชน จากนั้น จึงมีการคัดเลือกกลุ้มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้
ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้านจากหมู่บ้านเสี่ยงภัย ผลการวิจัยพบว่าโครงการวิจัยนี้ได้สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และได้สร้ างเครื อข่ ายขึ้ นในอ าเภอเชี ยงกลาง จังหวัดน่ าน ซึ่งเครือข่ายประกอบด้ วยตั วแทนของ
ทุกภาคส่วนในชุมชน
พิ ชิต ไทยนิ ยม (2553) ได้ศึ กษา การมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการพั ฒ นาชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
เขตเทศบาลบางปะกง ทั้ ง 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ดตาม และประเมิ น ผล อยู่ ในระดั บ
ปานกลางทุกด้าน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากที่สุด คือ ด้านการร่วมค้นหา ปัญหา และสาเหตุ
ของปั ญหาพั ฒ นาชุมชน และมีส่ วนร่วมในการพั ฒ นาชุมชนน้ อยที่สุ ด คื อ ด้านการ มี ส่ วนร่วมในการติ ดตาม
และประเมิ น ผล ซึ่ งปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการพั ฒ นาชุ มชน คื อ การศึ กษา อาชี พ
และรายได้ เป็นปัจจัยที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่อยู่
อาศัย และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พบว่า ไม่เป็นปัจจัยที่ทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
สุริยา คาหว่าน (2553) การศึกษาการบริหารทรัพยากรน้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมกรณีศึกษาลุ่มน้าก่า
ตอนล่าง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า บทบาท หน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการจั ดการทรั พยากรน้ าและน าไปสู่ การแก้ ไขปั ญหาในพื้ นที่ ลุ่ มน้ าก่าตอนล่ าง อาเภอธาตุ พนม
จากการที่ผู้ศึกษา ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการกับภัยพิบัติ และ
ปัจจัยต่างๆ ที่ มีผลต่อการจัดการดั งกล่ าว จึงได้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่า
การจัดการภัยพิบัติมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เป็น
เรื่องของทุกคนทุกหน่วย ที่จะต้องมี ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการจัดการภัยพิบัติทุกขั้นตอน
และเมื่อมองไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย ชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ จึงเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบั ติ ซึ่งภั ยพิบัติสามารถลดลงได้ หากประชาชนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับรู้ถึงวิธีการหรือมาตรการ
การจัดการความเสี่ยงที่คนในชุมชนสามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติได้
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สานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2551)
รายงานผลการวิจัย การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้า
และป่าต้นน้า: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ามูล กรมทรัพยากรน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลาตะคอง
กลุ่มผู้นา: นาเสนอปัญหาทรัพยากรน้า ในประเด็นปัญหาของป่าต้นน้า ที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ทากิน น้าเสียจากการ
ปล่อยน้าทิ้งของภาคอุตสาหกรรมบ้านเรือน เกษตรกรรม น้าท่วมที่อยู่อาศัยและที่ทากินจากลาน้าตื้นเขิน การมีสิ่ง
กีดขวางล าน้ า น้าเพื่ อการเกษตรที่มีจ านวนฝายกั้นน้าจานวนมากในล าตะคอง รวมทั้ งได้เสนอแนวทางแก้ไข
เช่น การบั งคับใช้ กฎหมายของรัฐ การใช้ ระเบียบของชุมชน การรณรงค์ ให้ ความรู้ การท าพื้ นที่ แ ก้มลิ งรับน้า
ลาตะคอง กลุ่มผู้รู้ นาเสนอปัญหาทรัพยากรน้าในประเด็นปัญหาของป่าต้นน้าที่ถูกตัดทาลายจากการบุกรุกพื้นที่
ต้นน้า น้าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมขยายตัว น้าท่วมจากการมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปิดกั้นลาน้าธรรมชาติ
และระบบท่อระบาย ของเทศบาลที่อุดตัน น้าเพื่อการเกษตรจากการจัดสรรน้าที่ยังไม่ลงตัว น้าประปาของการ
ประปาส่ วนภูมิภาคที่ ไม่สะอาดในบางครั้ ง โดยมีแนวทางการแก้ไข เช่น การกาหนดแนวเขตต้นน้า ให้ ชัดเจน
โดยภาครัฐ การเปิดช่องทางน้าตามธรรมชาติ การจัดทาข้อมูลการใช้น้าที่ถูกต้อง
ขนิ ษ ฐา พุ ก กะณานนท์ (2551) ได้ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารการศึ ก ษาแนวทางจั ด การ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พบว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา บริหารจัดการโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน ในการสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งเป็นภัยที่
เกิดขึ้นเป็นประจา ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเองได้อย่างรวดเร็วทาให้เกิดความเสียหายน้อย และอยู่
ในวงจากัด หากเป็นภัยที่เกินความสามารถของตน ก็สามารถประสานหน่วยงานข้างเคียงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
จนสาเร็จลุล่วงไปได้ สาหรับภัยที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เช่น เครื่องบินตก แผ่นดินไหว หรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากภาวะโลกร้อน นั้น เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย และเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร และประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการ
ป้ องกัน ที่เป็ นรูปธรรม เนื่องจากว่าเป็ นสิ่ งไกลตัว ซึ่ งต้องใช้ เวลาในการทาความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับปัญหา และเหตุการณ์ไปพร้อมกัน
ชู ว งศ์ อุ บ าลี (2551) ได้ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ
พบว่ า 1) ประชาชนมี ความรู้ เกี่ ยวกั บสาเหตุ ของการเกิ ดภั ย ความหมายของภั ยพิ บั ติ ประเภทของภั ยพิ บั ติ
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลให้กับตนเองเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น และขาดความรู้เกี่ยวกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องในการบริหารและจัดการภัยพิบัติ 2) ประชาชนไม่มีการ
เตรี ยมความพร้ อม ท าให้ ขาดศั กยภาพที่ จะเข้ าไปมี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารจั ดการภั ยพิ บั ติ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความพร้อมและสามารถรับมือกับภัย
พิบัติที่อาจเกิดขึ้น 3) ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการฝึกอบรม และการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการภัยพิบัติจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 4) ประชาชนมีความ
ต้องการจะเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา แต่พบข้อจากัดคือประชาชน ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการที่จะเข้าไป
ร่วมในการแก้ปั ญหานั้ น ดั งนั้ นหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้าไป
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มี ส่ วนร่ วมแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ได้ 5) จากการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 พบว่ า ปั จจั ยส่ ว นบุ คคลในด้ านเพศ
ระดับการศึกษาและอาชีพ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการจัดการภัยพิบัติ ในขณะที่อายุมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 6) จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 และ 3 พบว่า
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ปรี ช า เพ็ งแจ่ ม (2550)ได้ ท าการศึ กษาปั ญ หาการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตาบลผักไหม อาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา พบว่า
1. ปั ญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนาขององค์การบริหารส่ วนตาบล
ผักไหม พบว่า ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจหกด้านมาก
ที่สุด 2. แนวทางแก้ไขปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลผักไหม พบว่า ควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิ จหกด้ าน 3. แนวทางการสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา
พบว่ า องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลควรจะให้ ความรู้เชิ งปฏิ บั ติ การแก่ ประชาชนด้ านการวางแผนยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาตามภารกิจหกด้านอย่างต่อเนื่อง
พิสมัย บุญเลิศ (2548) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนคร
สมุ ทรปราการ กลุ่ มตั วอย่ างที่ ท าการศึ กษา คื อ ผู้ น าชุ มชนหรือหั วหน้ าครั วเรือนที่ อาศั ยอยู่ ในเขตเทศบาล
สมุทรปราการ จานวน 115 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและไค - สแควร์ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ งมีอายุ ระหว่าง 41 - 50 ปี มีอาชีพรับจ้าง มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีรายได้ระหว่าง
5,001 - 10,000 บาท/เดือน เป็นสมาชิกกลุ่มมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่ากว่า 10 ปี การศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วม
มาก การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการวางแผนพั ฒ นาเทศบาลนคร
สมุทรปราการกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนของประชาชน
ไม่ มี ความสั มพั นธ์ กั บการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนพั ฒ นาเทศบาลนครสมุ ทรปราการอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่วนระดับการศึกษาและการเป็นสมาชิกกลุ่มของประชาชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมฆิน มะโนแก้ว (2552) ทาการศึกษา การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าท่วมขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบลป่ าแดด อ าเภอเมื องเชี ย งใหม่ สรุ ปว่ ามี ข้ อจ ากั ดด้ านงบประมาณที่ มี ไม่ เพี ยงพอ อ านาจหน้ าที่
ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการจัดการแก้ไขปัญหาประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ต้องทางานร่วมกั น
หรือกับประชาชน และภาคเอกชน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประสานความร่วมมือจากองค์กร
และบุ คลากรที่ เกี่ ย วข้ องเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาน้ าท่ ว มภายในต าบลป่ าแดดทุ กฝ่ าย ประกอบด้ วยฝ่ ายการเมื อง
ฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน หน่วยงานของภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
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อย่างจริงจังซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้าท่วมในระดับสูง โดยมีการขาดแคลนอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ประชาชนมีความต้องการวัสดุกระสอบทราบและทรายในการสร้างค้นสกัดน้าท่วมนอกจากนั้นประชาชนยังมีความ
ต้องการรื้อหรือเปลี่ยนแปลงฝายกั้นน้าให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปจัดการระบบฝ่ายกั้นน้าตลอดจนถึงการ
ยกพื้นถนนริมแม่น้าปิงให้สูงขึ้น
วิษณุ หยกจิ นดา (2557 ; 71-72) ศึกษาเรื่อง การมี ส่ วนร่วมของประชาชนในการพั ฒ นาชุ มชน
หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่งนาร้อน จังหวัดจันทบุรี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กุ สุ มา เขี ย วเพกา (2560 ; 12) ศึ กษาเรื่ องการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒ นาท้ องถิ่ นของประชาชน
ในองค์การบริหารส่วนตาบลร่อนทองอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่มีอาชีพ
ต่ างกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลร่ อ นทอง อ าเภอบางสะพาน จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลร่อนทอง อาเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่แตกต่างกัน
พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2557 ; 143) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าประชาชน
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่ต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคล คือ รายได้ ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน และปัจจัยสภาพแวดล้อม คือ สถานภาพในชุมชน การเข้า
ร่วมกลุ่มในชุมชน ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่
ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พิชัย สุนทรนันท์ (2550 ; 80-82) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนิ นการป้ องกันปั ญหาอุทกภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พบว่า
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต่างกัน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาเนินการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง ส่ วนประชาชนที่ มี ปั จจั ยส่ วนบุ คคล คือ รายได้ ต าแหน่ งหน้ าที่ ต่ างกัน มีผลต่ อการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการดาเนินการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โสภิดา ศรีนุ่น (2558 ; 67 – 68) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่าประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
และอาชี พแตกต่ างกั น การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ดท าแผนพั ฒ นาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง
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จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา และรายได้ แตกต่างกัน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ศิริวัฒ บาริศรี (2558 ; 9-10) ศึกษาเรื่อง ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนวัดสลั กเหนื อ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี พบว่า ผู้ปกครองที่ มี ปั จจัยส่ วนบุ คคล คือ เพศ
การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัด
สลักเหนือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุ ชาวลี ชู เอน (2555 ; 49) ศึ กษาเรื่ อง การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ดการป่ าชุ มชน :
กรณีศึกษา ตาบลวังมะปราง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ แตกต่าง
กัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ตาบลวังมะปราง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพหลัก อาชีพเสริม ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน แตกต่างกัน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ตาบลวังมะปราง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ไม่แตกต่างกัน
สรุป ความพึงพอใจการจั ดการสาธารณภัย หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล
ในชุมชนที่ได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ทั้งนี้ การจัดการภัยพิบัตินั้นมิใช่หน้าที่ของคนในชุมชนบุคคลใด
บุ คคลหนึ่ ง แต่ เป็ น เรื่ องของทุ กคน ทุ กหน่ วยในชุ มชนที่ จะต้ องมี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ในการจัดการภัยพิบัติทุกขั้นตอน ทาให้ภัยพิบัติสามารถลดลงได้ ความพึงพอใจในการจัดการสาธารณภัยในชุมชน
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CDBRM) ได้แก่ ลักษณะงาน สภาพแวดล้อม ความก้าวหน้า ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน
และความมั่นคงในการจัดการสาธารณภัย เมื่อบุคคลในชุมชนได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการแล้ว มีผลทาให้
การมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย ในชุมชนของตนเองเป็นไปด้วยความเต็มใจ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถทาให้ชุมชนของตนเองเป็นศูนย์กลางในการจัดการสาธารณภัยให้มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่าง
มั่นคง และยั่งยืน
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2.5 กรอบแนวคิด
2.5.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อง ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด
ในการวิจัย ไว้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน
ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจด้านการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
- ด้านสวัสดิการ
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านสภาพแวดล้อม
- ด้านความก้าวหน้า
- ด้านผู้บังคับบัญชา
- ด้านเพื่อร่วมงาน
- ด้านความมั่นคงในการทางาน

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

2.6 การวัดตัวแปร
2.6.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล
2.6.1.1 เพศ (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา)
2.6.1.2 อายุ (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา)
2.6.1.3 อาชีพ (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา)
2.6.1.4 ระดับการศึกษา (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา)
2.6.1.5 สถานภาพสมรส (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา)
2.6.1.6 รายได้ต่อเดือน (เป็นตัวแปรระดับ มาตรา)
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2.6.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(CDBRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโล๊ะ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
2.6.2.1 ด้านสวัสดิการ (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา)
2.6.2.2 ด้านลักษณะงาน (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา)
2.6.2.3 ด้านสภาพแวดล้อม (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา)
2.6.2.4 ด้านความก้าวหน้า (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา)
2.6.2.5 ด้านผู้บังคับบัญชา (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา)
2.6.2.6 ด้านเพื่อนร่วมงาน (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา)
2.6.2.7 ด้านความมั่นคงในการทางาน (เป็นตัวแปรระดับ อัตราส่วนมาตรา)

2.7 นิยามศัพท์
นิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะในการวิจั ย เพื่ อ มิ ให้ เกิ ด ความสั บ สนในการด าเนิ น การวิจั ย ผู้ วิจั ย ได้
นาเสนอนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้
ความพึงพอใจในการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CDBRM) หมายถึง
ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า
ในการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ความเชื่ อ มั่ น ในตั ว ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ว มงานในที ม การจั ด การ
สาธารณภัยในชมชนให้มีความเข้มแข็ง ลดความสูญเสียของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม หมายถึ ง ประชาชนที่ อ ยู่ ใ นต าบลลาโล๊ ะ อ าเภอรื อ เสาะ
จั ง หวั ด นราธิ ว าส ที่ เ ข้ า อบรมหลั ก สู ต รการจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน ( CBDRM)
จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2561 จานวน 50 คน
ตาบลลาโละ หมายถึง เป็นตาบลหนึ่งใน 9 ตาบลของอาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอรือเสาะ บนถนนทางหลวงหมายเลข 41 (สายรือเสาะ – ยี่งอ)
อยู่ห่างจากตัวอาเภอรือเสาะ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 36 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น
9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะจากสภาตาบลลาโละเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลลาโละ เมื่อปี พ.ศ. 253 9
มีเนื้ อที่ประมาณ 37,208 ไร่ หรือ 59.53 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น หมู่ที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 3,793.75 ไร่
หรือ 6.07 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 2,553.125 ไร่ หรือ 4.085 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 3 มีเนื้อ
ที่ประมาณ 2,568.75 ไร่ หรือ 4.11 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 4 มีเนื้อที่ประมาณ 5,800 ไร่ หรือ 9.29 ตาราง
กิโลเมตร หมู่ที่ 5 มีเนื้อที่ประมาณ 3,312.50 ไร่ หรือ 5.3 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ 2,537.50
ไร่
หรือ 4.06 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 7 มีเนื้อที่ประมาณ 4,034.357 ไร่ หรือ 6.455 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 8
มีเนื้อที่ประมาณ 7,056.25 ไร่ หรือ 11.29 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 9 มีเนื้อที่ประมาณ 3,625 ไร่
หรือ 5.8 ตารางกิโลเมตร เป็นตาบลค่อนข้างเล็ก ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบเนินเชิงภูเขาเหมาะ
แก่การ
ทาการเกษตรประเภทสวนยางพาราและสวนผลไม้ บางส่วนพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่
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การทานาข้าว
มีแหล่งน้าธรรมชาติประเภทลาห้วย บึง และสายธารเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่
ตาบล มีฝายพระราชดาริบ้านกูยิ และบ้านทุ่งบาโงของกรมชลประทาน ทาประปาภูเขาส่งน้าให้ราษฎรใช้เป็น
น้าอุปโภค และทางการเกษตรบางส่วนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตาบลมี พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอุทยาน
แห่งชาติน้าตกซิโป และที่สาธารณประโยชน์บางพื้นที่เป็นต้นกาเนิดของสายธารเล็ก ๆ
แผนชุมชน หมายถึง แผนการจัดการภัยโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดาเนินการ
ป้ องกัน แก้ไข บรรเทาฟื้น ฟูความเสี ย หายจากภั ยพิ บัติ โดยคนในชุมชนมีส่ วนร่ว มในการวางแผน ตัดสิ นใจ
กาหนดแนวทางแก้ปัญหาและบริหารจัดการภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชน และเพิ่มขีด
ความสามารถให้คนในชุมชนได้ระงับบรรเทาภัยได้ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อายุ หมายถึ ง อายุ ข องผู้ ต อบแบบสอบถามโดยนั บ ตั้ ง แต่ ปี ที่ เ กิ ด จนถึ ง ปี ที่ ต อบ
แบบสอบถาม
อาชีพ หมายถึง สถานะของการทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาที่สาเร็จของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ หมายถึง สถานภาพการแต่งงานที่เป็นจริงตามพฤตินัยของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้ หมายถึง รายได้สุทธิต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพ อใจ
การจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ของผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโละ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดทาแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ผู้ศึกษาจึงได้วางแผนเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัยในประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้

กลุ่มตัวอย่ำง
เนื่องจากทรัพยากรการศึกษา มีจานวนไม่มาก ผู้ศึกษา จึงใช้ประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการดาเนินการศึกษา รวมทั้งสิ้น 50 คน

เครื่องมือในกำรวิจัย
เครื่ องมือในการวิจั ย: การสร้างเครื่องมือและการหาคุณ ภาพของเครื่องมือวิจั ยผู้วิจัยได้ส ร้าง
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ครั้งนี้ เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ วิจัย สร้างขึ้น มาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสาร ตาราต่างๆ โดยแบ่ง
แบบสอบถาม ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป ที่เป็นข้อเท็จจริงรวม 6 ข้อ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การจั ดการสาธารณภัย โดยอาศัย ชุมชนเป็น ฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคาตอบที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
ต่อเดือน ลักษณะของคาถามเป็นคาถามปลายปิดในรูปแบบเลือกตอบ (ตามคาตอบที่กาหนดให้ ซึ่งมี ทั้งชนิด
2 ตัวเลือกและมากกว่า)
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถาม จานวน 10 ข้อ เป็นคาถามเกี่ยวกับ ศึกษา ความพึงพอใจด้าน
การวางแผนชุ ม ชน ของผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(CBDRM) ต าบลลาโละ อ าเภอรื อ เสาะ จั งหวั ด นราธิ ว าส ศึ ก ษาเฉพาะส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ ความเจตคติ แ ละ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคิร์ท (Likert) วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้
มากที่สุด
ให้คะแนน
5
คะแนน
มาก
ให้คะแนน
4
คะแนน
ปานกลาง
ให้คะแนน
3
คะแนน
น้อย
ให้คะแนน
2
คะแนน
น้อยที่สุด
ให้คะแนน
1
คะแนน
โดยมีคาถามที่เกี่ยวกับ ความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การจั ดการสาธารณภัย โดยอาศัย ชุมชนเป็น ฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
จานวน 10 ข้อ ดังนี้
1. ความพึงพอใจด้านสวัสดิการ

จานวน 2 ข้อ

2. ความพึงพอใจด้านลักษณะงานทีท่ า จานวน 2 ข้อ
3. ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม จานวน 2 ข้อ
4. ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้า จานวน 1 ข้อ
5. ความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา จานวน ข้อ
6. ความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา จานวน 1 ข้อ
7. ความพึงพอใจด้านความั่นคง

จานวน 1 ข้อ

กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
ดังนี้
1.ศึกษาเอกสาร ตารา ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนงานวิจัยต่างๆ เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.สร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
ตรวจสอบแล้วปรับปรุงแก้ไข
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองสระบุรี จานวน 11 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 33 ชุด
1.2 นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการลงรหัสก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ม าจากของ
อินเตอร์เน็ท หนังสือและวารสาร ตารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยนาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างอิง
และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
หลั งจากที่ ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อมู ลแล้ ว ผู้ ศึ กษาได้ ท าการตรวจสอบความถู กต้ องสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถามแล้ ว น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าท าการประมวลผลด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จรู ป Microsoft Excel ร่ ว มกั บ
เครื่องคานวณ
1. หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. หาค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็น นามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา
3. เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ กับระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณ โดยอาศัย
ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ของผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโละ อ าเภอรื อ เสาะ จั ง หวั ด นราธิ ว าส
โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน
โดยการแสดงค่าเฉลี่ย ( X )
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจการจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM)
ของผู้ เ ข้ารั บ การฝึ กอบรม ต าบลลาโละ อาเภอรือ เสาะ จัง หวัด นราธิว าส ผู้ วิจัย ได้ ทาการรวบรวมข้ อมู ล
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม จานวน 50 ฉบับ และได้นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและนามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แล้วนาเสนอผลการศึกษา
ในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบายแบ่งการวิเคราะห์และการแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องนี้ นาเสนอเป็น 4 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
หลั ก สู ต รการจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ต าบลลาโละ อ าเภอรื อ เสาะ
จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ปั ญหาและอุปสรรค ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย
โดยอาศัยชุมชน เป็นฐาน(CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
n

x
S.D

แทนจานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าเฉลี่ย
แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังตารางที่ 4.1 – 4.6
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดั บ
ข้อมูลทั่วไปจาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

26
52.0
24
48.0
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 และเพศหญิง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

6
14
12
12
2
4
50

12.0
28.0
24.0
24.0
4.0
8.0
100.0

2. อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 – 70 ปี
71 ปีขึ้นไป

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.0 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อายุ 71 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอายุระหว่าง 61 – 70 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
3. อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
ทางานบริษัท/งานอื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

6
12
16
14
2
50

12.0
24.0
32.0
28.0
4.0
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 อาชีพค้าขาย จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 อาชีพรับจ้าง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
24.0 อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และ ทางานบริ ษัทและอื่นๆ จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจั ดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
4. การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.
อนุปริญญา (ปวท./ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

2
4
8
22
6
8
50

4.0
8.0
16.0
44.0
12.0
16.0
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวท./ปวส.) จานวน 22 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 44.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ16.0
จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
6 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.0 จบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ านวน 4 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.0
และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 2 คน ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
5. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/อย่า/แยกกันอยู่
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

10
32
8
50

20.0
64.0
16.0
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 รองลงมา
สถานภาพโสด จ านวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และสถานภาพหม้าย/อย่า/แยกกันอยู่ จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4,001 – 6,000 บาท
6,001 – 8,000 บาท
8,001 – 10,000 บาท
10,001 – 12,000 บาท
มากกว่า 12,000 บาท
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

6
8
20
2
14
50

12.0
16.0
40.0
4.0
28.0
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน 8,001 – 10,000 บาท จ านวน 20 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.0 รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 12,000 บาท จ านวน 14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.0
รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน6,001 – 8,000 บาท จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน4,001 – 6,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 12,000 บาท
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
ของผู้ เข้า รั บ การฝึ ก อบรม ตาบลลาโละ อาเภอรื อเสาะ จั งหวั ดนราธิว าส ในองค์ ประกอบ 7 ด้า น ได้แก่
ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ท า ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ด้ า นความก้ า วหน้ า ด้ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคง ดังตารางที่ 4.7 – 4.14
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจการ
จัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ระดับความพึงพอใจภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ
ด้านสวัสดิการ
ด้านลักษณะงานที่ทา
ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านความก้าวหน้า
ด้านผู้บังคับบัญชา
ด้านเพื่อนร่วมงาน
ด้านความมั่นคง
รวม

x
3.70
3.78
3.78
3.84
3.80
3.96
3.92
3.83

S.D.
0.685
0.671
0.686
0.681
0.639
0.727
0.853
0.514

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
6
5
5
3
4
1
2

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชน
เป็ น ฐาน (CBDRM) ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโละ อ าเภอรื อ เสาะ จั ง หวั ด นราธิ ว าส พบว่ า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านเพื่อนร่วมงาน มีระดับความ
พึง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 3.96) รองลงมา ด้ านความมั่ นคง มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก
( x = 3.92) ด้านความก้าวหน้า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.84) ด้านผู้บังคับบัญชา มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80) ด้านลักษณะงานที่ทา และด้านสภาพแวดล้อม มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.78) ส่วนสุดท้ายด้านสวัสดิการ มี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.70)
ตามลาดับ

32
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ
การจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านสวัสดิการ
ระดับความพึงพอใจ

x

ด้านสวัสดิการ
รู้สึกพอใจผลตอบแทนที่ได้รับจากการมีคณะกรรมการด้านป้องกัน 3.68
และบรรเทาสาธารณภั ย ในชุ ม ชนว่ า ท าให้ ชุ ม ชนของมี ค วาม
ปลอดภัย
รู้สึกพอใจผลด้านความเชื่อถือในตัว เองจากองค์กรปกครองส่ว น 3.72
ท้องถิ่น ในตาบล
รวม
3.70

S.D.

ระดับ

อันดับ

0.794

มาก

2

0.730

มาก

1

0.685

มาก

จากตารางที่ 4.8 ด้านสวัส ดิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.70) และหากพิจารณา
เป็ น รายข้ อ พบว่ า ความรู้ สึ ก พอใจผลด้ า นความเชื่ อ ถื อ ในตั ว เองจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในตาบล มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.72) และส่ วนสุดท้ายความรู้สึ กพอใจผลตอบแทน
ที่ไ ด้รั บ จากการมี ค ณะกรรมการด้ า นป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในชุ มชนว่ าท าให้ ชุม ชนของมี ความ
ปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.68) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ
การจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโละ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านลักษณะงานที่ทา
ระดับความพึงพอใจ
ด้านลักษณะงานที่ทา
ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบจากคณะกรรมการชุมชนและ
เป็นสิ่งที่ตนเองรู้สึกพอใจ
เข้าใจ รู้สึกพอใจและมีความสามารถในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
รวม

x

S.D.

ระดับ

อันดับ

3.76

0.716

มาก

2

3.80
3.78

0.808
0.671

มาก
มาก

1

จากตารางที่ 4.9 ด้า นลั ก ษณะงานที่ ท าโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ( x = 3.78) และหาก
พิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ความเข้าใจ รู้สึกพอใจและมีความสามารถในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีระดับ
ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 3.80) ส่ ว นสุ ด ท้ า ย การได้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบจาก
คณะกรรมการชุ ม ชนและเป็ น สิ่ ง ที่ ต นเองรู้ สึ ก พอใจ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x = 3.76)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจการ
จัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ในด้านสภาพแวดล้อม
ระดับความพึงพอใจ
ด้านสภาพแวดล้อม
พอใจสถานที่ที่เป็นที่ทางานของคณะกรรมการชุมชนว่ามีความ
เหมาะสม
พอใจสถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นจุดอพยพ
รวม

x

S.D.

ระดับ

อันดับ

3.92

0.900

มาก

1

3.64
3.78

0.942
0.686

มาก
มาก

2

จากตารางที่ 4.10 ด้านสภาพแวดล้ อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.78) และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพอใจสถานที่ที่เป็นที่ทางานของคณะกรรมการชุมชนว่ามีความเหมาะสม
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92) ส่วนสุดท้ายความพอใจสถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นจุดอพยพ
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.64) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ
การจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโละ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านความก้าวหน้า
ระดับความพึงพอใจ
ด้านความก้าวหน้า
พอใจและเชื่อว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชนจะมีการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากคณะกรรมการชุมชน
รวม

x

S.D.

ระดับ

3.84

0.681

มาก

3.84

0.681

มาก

จากตารางที่ 4.11 ด้านความก้าวหน้ า โดยภาพร่วมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.84) และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพอใจและเชื่อว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชนจะมีการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นจากคณะกรรมการชุมชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.84)
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ
การจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโละ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านผู้บังคับบัญชา
ระดับความพึงพอใจ
ด้านผู้บังคับบัญชา
รู้สึกเชื่อมั่นผู้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชนว่าจะสามารถนาคณะกรรมการ
ทั้งหมดให้มีความเข้มแข็ง
รวม

x

S.D.

ระดับ

3.80

0.639

มาก

3.80

0.639

มาก

จากตารางที่ 4.12 ด้านผู้บังคับบัญชา โดยภาพร่ วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.80) และ
หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้สึกเชื่อมั่นผู้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ในชุ มชนว่า จะสามารถน าคณะกรรมการทั้ งหมดให้ มี ความเข้ม แข็ง มี ร ะดั บ ความพึง พอใจอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.80)
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ
การจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต าบลลาโละ
อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านเพื่อนร่วมงาน
ระดับความพึงพอใจ
ด้านเพื่อนร่วมงาน
รู้สึกพอใจคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกมอบหมายรวมถึงบุคคล
ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมว่าจะสามารถทางานในหน้าที่แต่ละคนได้
เป็นอย่างดี
รวม

x

S.D.

ระดับ

3.96

0.727

มาก

3.96

0.727

มาก

จากตารางที่ 4.13 ด้านเพื่อนร่วมงาน โดยภาพร่ วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.96) และ
หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้สึกพอใจคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกมอบหมายรวมถึงบุคคลที่เข้าร่วม
การฝึ กอบรมว่า จะสามารถทางานในหน้ าที่แ ต่ล ะคนได้ เป็น อย่า งดี มีร ะดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดั บ มาก
( x = 3.96)
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ
การจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านความมั่นคง
ระดับความพึงพอใจ
ด้านความมั่นคง
รู้สึกพอใจว่าการฝึกอบรมครั้งนี้และคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับ
การคัดเลือกชุดนี้จะสามารถนาพาให้ชุมชนเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ลดความ
สูญเสียของคนในชุมชนได้อย่ายั่งยืน
รวม

x

S.D.

ระดับ

3.92

0.853

มาก

3.92

0.853

มาก

จากตารางที่ 4.14 ด้านความมั่นคง โดยภาพร่ วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92) และหากพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ความรู้สึกพอใจว่าการฝึกอบรมครั้งนี้และคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกชุดนี้จะ
สามารถน าพาให้ ชุ ม ชนเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ในชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
ลดความสูญเสียของคนในชุมชนได้อย่ายั่งยืนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92)
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
(CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) แยกตามรายด้าน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
ตาราง 4.15 ความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สถานะภาพ
เพศ
ชาย
หญิง

N

x

S.D.

26
24

3.79
3.87

0.653
0.309
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ตาราง 4.15 (ต่อ) ความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สถานะภาพ
อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 – 70 ปี
71 ปีขึ้นไป
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
ทางานบริษัท/งานอื่นๆ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา(ปวท./ปวส.)
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สถานะภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

N

x

S.D.

6
14
12
12
2
4

3.83
4.04
3.81
3.50
4.14
3.93

0.374
0.136
0.389
0.374
0.136
0.389

6
12
16
14
2

3.33
3.92
3.82
3.93
4.07

1.041
0.369
0.283
0.480
0.000

2
4
8
22
6
8

3.86
4.18
3.96
3.60
4.12
3.89

0.000
0.371
0.138
0.675
0.133
0.256

10
32
8

3.94
3.78
3.88

0.130
0.569
0.600
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ตาราง 4.15 (ต่อ) ความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สถานะภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4,001 – 6,000 บาท
6,001 – 8,000 บาท
8,001 – 10,000 บาท
10,001 –12,000 บาท
ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป

N

x

S.D.

6
8
20
2
14

3.71
4.09
3.74
3.36
3.91

0.221
0.288
0.733
0.000
0.216

จากตาราง 4.15 ผลการวิเ คราะห์ เ ปรีย บเทีย บความความพึ งพอใจการจั ด การสาธารณภั ย
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ปั จ จั ย ด้ า นเพศ เพศหญิ ง มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจ มากกว่ า เพศชาย คื อ เพศหญิ ง มี ค่ า เฉลี่ ย
( X 3.87) เพศชายมีค่าเฉลี่ย ( X 3.79)
ปัจจัยด้านอายุ ช่วงอายุ 61-70 ปีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X 4.14) รองลงมาคือ 71 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย
( X 3.93) และช่วงอายุ 51 - 60 ปีมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X 3.50)
ปัจจัยด้านอาชีพ ผู้มีอาชีพทางานบริษัท/งานอื่น ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด ( X =4.07) รองลงมาคื อ ผู้ ที่ มี อ าชี พ ค้ า ขาย มี ค่ า เฉลี่ ย ( X =3.93) และผู้ ที่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =3.33)
ปั จ จั ย ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา ผู้ มี ร ะดั บ การศึ ก ษามั ธ ยมตอนต้ น มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( X =4.18)
รองลงมาคือ ผู้มีระดับ การศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ ย ( X =3.4.12) และผู้มีระดับการศึกษาอนุปริญญา
(ปวท./ปวส.) มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =3.60)
ปัจจัยด้านสถานภาพ ผู้มีสถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.94) รองลงมาคือ ผู้มีสถานภาพ
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ย ( X =3.88) และผู้มสี ถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =3.78)
ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 – 8,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( X =4.09) รองลงมาคื อ ผู้ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ ง แต่ 12,000 บาทขึ้ น ไป มี ค่ า เฉลี่ ย ( X =3.91)
และผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –12,000 บาท มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( X =3.36)
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย
โดยอาศัยชุมชน เป็นฐาน(CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
1. ควรให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด การสาธารณภั ย ( CDBRM) ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการหมู่บ้ าน ในการการจั ดทาแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทาง การตัดสินใจการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
2. ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 กับประชาชนในชุมชนพื้นที่ตาบล
ลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนาประโยชน์ที่ได้จาก
การอบรมเพิ่มศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยในชุมชนของตนเองและชุมชนข้างเคียง
3. ควรจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพประชาชน เพื่อซักซ้อมทาความ
เข้ า ใจกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า งๆ โดยด าเนิ น การตามแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้ร่วมกันจัดทา

บทที่ 5
บทสรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาเรื่อง ในการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน (CBDRM) ของผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส” มี วัตถุป ระสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และ ความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและเพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีจานวน
ทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้ โดยใช้แบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษา เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
แล้วนามาประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ร่วมกับเครื่องคานวณ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
(Compare Mean) สรุปผลได้ ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.0 และเพศหญิง จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ตามลาดับ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 อายุระหว่าง
51 – 60 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0
อายุ 71 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอายุระหว่าง 61 – 70 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
4.0 ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 อาชีพค้าขาย จานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.0 อาชีพรับจ้าง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 อาชีพเกษตรกรรม จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.0 และ ทางานบริษัทและอื่นๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา
(ปวท./ปวส.) จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. จานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ16.0 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 2 คน สถานภาพสมรส จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
64.0 รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และสถานภาพหม้าย/อย่า/แยกกัน อยู่
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จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001 – 10,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
40.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 12,000 บาท จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6,001 – 8,000 บาท จ านวน 8 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.0 รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน
4,001 – 6,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน10,001 – 12,000 บาท
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
2. ระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ประชากรตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีระดับความพึงพอใจด้านการวางแผน
ชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ
อ าเภอรื อ เสาะ จั ง หวั ด นราธิ ว าส ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.83 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น
พบว่า ด้านเพื่อนร่วมงาน มี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมา ด้ านความมั่นคง
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านความก้าวหน้า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านผู้บังคับบัญชา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านลักษณะงาน
ที่ทา และด้านสภาพแวดล้อม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วนสุดท้ายด้านสวัสดิการ
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 ตามลาดับ
3. ระดั บความพึ งพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน (CBDRM) ของผู้ เข้ า
รับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส แยกตามรายด้าน
3.1 ระดับ ความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จั ดการสาธารณภั ย โดยอาศั ยชุมชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรื อเสาะ จังหวั ดนราธิ วาส
ด้านสวัสดิการ
ระดับความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ
สาธารณภัย โดยอาศัยชุม ชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านสวัสดิการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.70 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงจากข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่พบว่า ความรู้สึกพอใจผลด้านความเชื่อถือในตัวเองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตาบล มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.72 และส่วนสุดท้ายความรู้สึกพอใจผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
มีคณะกรรมการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนว่าทาให้ชุมชนของมีความปลอดภัย มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ตามลาดับ
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3.2 ระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านลักษณะงานที่ทา
ระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านลักษณะงานที่ทา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.78 เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ เรี ย งจากข้ อ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย พบว่ า
ความเข้าใจ รู้สึกพอใจและมีความสามารถในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ส่วนสุดท้าย การได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบจากคณะกรรมการชุมชนและเป็นสิ่ง
ที่ตนเองรู้สึกพอใจ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 ตามลาดับ
3.3 ระดับความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
จัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ด้านสภาพแวดล้อม
ระดับ ความพึ งพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมหลั กสู ตรการ
จั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ต าบลลาโละ อ าเภอรื อ เสาะ จั ง หวั ด นราธิ ว าส
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 และหากพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ความพอใจสถานที่ที่เป็นที่ทางานของคณะกรรมการชุ มชนว่ามีความเหมาะสม มีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 ส่วนสุดท้ายความพอใจสถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นจุดอพยพ
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.64 ตามลาดับ
3.4 ระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็น ฐาน (CBDRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านความก้าวหน้า
ระดับ ความพึ งพอใจด้ านการวางแผนชุ มชนของผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการ
จัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้าน
ความก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.84 และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพอใจ
และเชื่อว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชนจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากคณะกรรมการชุมชนมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย3.84
3.5 ระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็น ฐาน (CBDRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านผู้บังคับบัญชา
ระดับ ความพึ งพอใจด้ านการวางแผนชุ มชนของผู้ เข้ ารับการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการ
จัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้าน
ผู้บั งคับบั ญชา ในภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ ย 3.80 และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความรู้สึกเชื่อมั่นผู้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนว่าจะสามารถ
นาคณะกรรมการทั้งหมดให้มีความเข้มแข็งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.80
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3.4 ระดับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็น ฐาน (CBDRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านความก้าวหน้า
ระดับ ความพึ งพอใจด้ านการวางแผนชุมชนของผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการ
จัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้าน
ความก้าวหน้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.84 และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพอใจ
และเชื่อว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชนจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากคณะกรรมการชุมชนมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.84
3.5 ระดั บ ความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็น ฐาน (CBDRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านเพื่อนร่วมงาน
ระดับ ความพึ งพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมหลั กสู ตรการ
จัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้าน
เพื่อนร่วมงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.96 และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้สึก
พอใจคณะกรรมการที่ ได้รั บ คัด เลื อกมอบหมาย รวมถึงบุ คคลที่ เข้าร่ว มการฝึ กอบรมว่าจะสามารถท างาน
ในหน้าที่แต่ละคนได้เป็นอย่างดีมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96
3.6 ระดับ ความพึ งพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านความมั่นคง
ระดับ ความพึ งพอใจด้ านการวางแผนชุมชนของผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการ
จัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวั ดนราธิวาส ในด้าน
ความมั่นคงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้สึกพอใจว่า
การฝึกอบรมครั้งนี้ และคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกชุดนี้จะสามารถนาพาให้ชุมชนเพิ่มศักยภาพ
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ลดความสูญเสียของคนในชุมชนได้อย่ายั่งยืนมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92
4. ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจการจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) แยกตามรายด้าน ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผล
ต่ อ ความพึ งพอใจการจั ด การสาธารณภั ย โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CBDRM) ของผู้ เข้ า รับ การฝึ ก อบรม
ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้
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4.1 ข้อมูลเปรียบเที ยบความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็น ฐาน
(CBDRM) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่า
ปัจจัยด้านเพศ กลุ่มตัวอย่าง เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจ มากกว่าเพศชาย คือ เพศ
หญิง มีค่าเฉลี่ย 3.87 เพศชายมีค่าเฉลี่ย 3.79
ปัจจัยด้านอายุ กลุ่มตัวอย่าง ช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ผู้ที่มีช่วง
อายุ 61-70 ปี มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ 4.14 รองลงมาคือ 71 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 3.93 ลาดับที่สามคือ มีช่วงอายุ
21 – 30 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.83 ลาดับที่สี่ คือ ผู้มีช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีค่าเฉลี่ย 3.81 ลาดับที่ห้า คือ ผู้มีช่วงอายุ
31 – 40 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนผู้ที่มีช่วงอายุ 51 - 60 ปีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.50
ปัจจัยด้านอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอาชีพ ที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ผู้ที่มี
อาชีพ ทางานบริษัท/งานอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.07 รองลงมา คือ ผู้ที่มีอาชีพ ค้าขาย มีค่าเฉลี่ย 3.93 ลาดับ
ที่สามคือ คือ ผู้ ที่ มีอาชีพ รับจ้ างมี ค่าเฉลี่ ย 3.92 ล าดับที่ สี่ คือ ผู้ มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มีค่าเฉลี่ย 4.82 ส่วนผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.33
ปัจจัยด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มระดับการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไป
หาน้ อย คื อ ระดั บ การศึ กษามั ธยมศึ กษาตอนต้ น มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ 4.18 รองลงมาคื อ ระดั บการศึ กษา
ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 4.12 ลาดับที่สามคือ คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีค่าเฉลี่ย 3.96
ล าดับ ที่สี่ คื อ ระดับ การศึ กษาสู งกว่าปริญ ญาตรี มี ค่าเฉลี่ ย 3.89 ล าดับที่ห้ า ระดับการศึกษาประถมศึกษา
มีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนระดับการศึกษาอนุปริญญาตรี (ปวท./ปวส.) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.60
ปัจจัยด้านสถานภาพ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มสถานภาพ ที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย
คือ ผู้ที่มสี ถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.94 รองลงมา คือ ผู้ที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ มีค่าเฉลี่ย
3.88 ส่วนผู้ที่มสี ถานภาพสมรส มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.78
และปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีค่าเฉลี่ย
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ผู้ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 – 8,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.09 รองลงมา
คือ ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย 3.91 ลาดับที่สามคือ คือ ผู้มีรายได้เฉลี่ ย
ต่อเดือน 8,001 – 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 3.74 ลาดับที่ คือ ผู้มีรายได้ 4,001 – 6,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 3.71
ส่วนผู้ที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –12,000 บาท มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.65
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CDBRM)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตาบลลาโล๊ะ อาเภอลือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า เพศ อายุ
อาชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่อย่างใด เพราะผู้เข้ารับการฝึกอบรมล้วนแต่มีผู้ประสบการณ์ และเคยผ่านเหตุการณ์สาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และนาประสบการณ์ จริงมาเป็น
แนวทางในการดาเนินการวางแผนจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CDBRM) ได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทาแผนการจัดการสาธารณภัย
โดยอาศั ย ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (CDBRM) ในครั้ งนี้ เพราะสามารถน าความรู้ ที่ ได้ ไปด าเนิ น การวางแผนจั ด การ
สาธารณภัยในชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนที่ปลอดภัย สามารถลดความสูญเสียได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมี ก ารเสนอให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมการจั ด การสาธารณภั ย (CDBRM) ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการจัดทาแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทาง
การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
2. ควรเสนอให้มีการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.2558 กับ ประชาชนในชุม ชนพื้ น ที่
ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และนาประโยชน์ที่
ได้จากการอบรมช่วยในการจัดการสาธารณภัยในชุมชนของตนเองและชุมชนข้างเคียง
3. ควรเสนอให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพประชาชน เพื่อซักซ้อมทาความ
เข้ า ใจกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการฝ่ า ยต่ างๆ โดยด าเนิ น การตามแผนการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้ร่วมกันจัดทา เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบของการมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การสาธารณ ภั ย ในชุ ม ชน
ตาบลลาโล๊ะ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการสาธารณภัยในชุมชนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัย ความแตกต่างระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการสาธาณรภัยในชุมชน ตาบลลาโล๊ะ อาเภอลรือเซาะ จังหวัดนราธิวาส จาแนกตาม การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการ ของตาบลลาโล๊ะ อาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ตาบลลาโละ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
*************************
คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ตามหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.15) ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการวิจัย
ทั้งนี้ แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน กรุณาทาเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ที่ตรง
กับตัวท่านและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย และขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อท่าน
ข้อมูลจะถูกนามาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้ท่านสามารถยุติการให้ข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลาในการให้ข้อมูล
เพื่อการวิจัย
นายนิอิสมามาแอล มูหะ
นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.15)
1.1 เพศ
(

) 1. ชาย

(

) 2. หญิง

(

) 1. 21 – 30 ปี

(

) 2. 31 – 40 ปี

(

) 3. 41 – 50 ปี

(

) 4. 51 – 60 ปี

(

) 5. 61 – 70 ปี

(

) 6. 71 ปีขึ้นไป

1.2 อายุ

- 21.3 อาชีพ
(
(
(

) 1. เกษตรกรรม
(
) 3. ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (
) 5. ทางานบริษัท/ งานอื่นๆ

) 2. รับจ้าง
) 4. ค้าขาย

(
(
(

) 1. ประถมศึกษา
) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.
) 5. ปริญญาตรี

(
(
(

) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
) 4. อนุปริญญา (ปวท./ปวส.)
) 6. สูงกว่าปริญญาตรี

(
(

) 1. โสด
) 3. หม้าย/ หย่า/ แยกกันอยู่

(

) 2. สมรส

(
(
(

) 2. 4,001 – 6,000 บาท
) 4. 8,001 – 10,000 บาท
) 6. มากกว่า 12,000 บาท

1.4 การศึกษา

1.5 สถานภาพ

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(
(
(

) 1. น้อยกว่า 4,000 บาท
) 3. 6,001 – 8,000 บาท
) 5. 10,001 – 12,000 บาท

-3ตอนที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจ
โปรดอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และตัดสินใจว่าท่านมีพฤติกรรมต่อข้อความในแต่ละข้อ
มากน้อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องว่างทางขวามือที่ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริง
มากที่สุด (5)
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มาก
(4)
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับมาก
ปานกลาง(3)
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
น้อย (2)
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับน้อย
น้อยที่สุด (1)
หมายถึง
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับการ
มากที่
มาก
ปาน
น้อย
ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย
สุด
กลาง
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)
(5)
(4)
(3)
(2)
ท่านโปรดพิจารณาว่าความพึงพอใจด้านสวัสดิการเหล่านี้ของท่านอยูใ่ นระดับใด
2.1 ท่านรู้สึกพอใจผลตอบแทนที่ได้รับจากการมีคณะกรรมการ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนว่าทาให้ชุมชน
ของท่านมีความปลอดภัย
2.2 ท่านรู้สึกพอใจผลด้านความเชื่อถือในตัวท่านจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในตาบลของท่าน
ท่านโปรดพิจารณาว่าความพึงพอใจด้านลักษณะงานที่ทาเหล่านี้ของท่านอยู่ในระดับใด
3.1 ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบจากคณะกรรมการ
ชุมชนและเป็นสิ่งที่ท่านรู้สึกพอใจ
3.2 ท่านเข้าใจ รู้สึกพอใจและมีความสามารถในหน้าที่ที่ท่าน
ได้รับมอบหมาย
ท่านโปรดพิจารณาว่าความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมของงานเหล่านี้ของท่านอยู่ในระดับใด
4.1 ท่านพอใจสถานที่ที่เป็นที่ทางานของคณะกรรมการชุมชนว่า
มีความเหมาะสม
4.2 ท่านพอใจสถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นจุดอพยพ
ท่านโปรดพิจารณาว่าความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าเหล่านี้ของท่านอยู่ในระดับใด
5.1 ท่านพอใจและเชื่อว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชน
ของท่านจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากคณะกรรมการชุมชน

น้อยที่
สุด
(1)

-4ระดับความคิดเห็น
มากที่
มาก
ปาน
น้อย
สุด
กลาง
(5)
(4)
(3)
(2)
ท่านโปรดพิจารณาว่าความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชาเหล่านี้ของท่านอยู่ในระดับใด
6.1 ท่านรู้สึกเชื่อมั่นผู้รับคัดเลือกเป็นประธาน
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชนว่าจะสามารถนาคณะกรรมการทั้งหมดให้มี
ความเข้มแข็ง
ท่านโปรดพิจารณาว่าความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงานเหล่านี้ของท่านอยู่ในระดับใด
7.1 ท่านรู้สึกพอใจคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือก
มอบหมายรวมถึงบุคคลที่เข้าร่วมการฝึกอบรมว่า
จะสามารถทางานในหน้าที่แต่ละคนได้เป็นอย่างดี
ท่านโปรดพิจารณาว่าความพึงพอใจด้านความั่นคงในการทางานเหล่านี้ของท่านอยู่ในระดับใด
8.1 ท่านรู้สึกพอใจว่าการฝึกอบรมครั้งนี้และ
คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกชุดนี้จะ
สามารถนาพาให้ชุมชนของท่านเพิ่มศักยภาพใน
การบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ลดความสูญเสียของคนในชุมชนได้อย่า
ยั่งยืน
ความพึงพอใจด้านการวางแผนชุมชนของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)

น้อยที่
สุด
(1)

-5ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจการจัดการสาธารณภัย โดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (CDBRM) ตาบลลาโล๊ะ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*********************************

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล

นายนิอิสมะแอล มุหะ

วัน เดือน ปีเกิด

21 กรกฎาคม 2562

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตาแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สถานที่ทางาน

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส

