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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเพียงพอเหมาะสมของการด าเนินการป้องกันภัย

แล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  และ 2)  เพื่ อศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา  เก็บรวบรวมข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มคือ  เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จ านวน 48 คน  และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง 
จ านวน  369  คน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษา
ท าให้ทราบว่า  การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง  โดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านบุคลากร  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ  
และด้านวัสดุอุปกรณ์  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  ส่วนการด าเนินการ
ขณะเกิดภัยแล้ง  โดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า  ด้านงบประมาณ   ด้านการบริหารจัดการ  ด้านวัสดุอุปกรณ์  และด้านบุคลากร  มีความ
เพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  และความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อ
การด าเนินการป้องกันภัยแล้ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   
ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม  ด้านความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ  ด้านความ
สอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย  ด้านความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา  และด้าน
ความครบถ้วนเพียงพอ   ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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This research has objective 1) For study the enough is appropriate of the 

administration insures against dangers a drought in area Ban Wang Tambon, Non 

Thai District, Nakhon Ratchasima Province and 2)  For study the contentment of 

people  in administration prevention a drought , in area Ban Wang Tambon, Non Thai 

District, Nakhon Ratchasima Province. the collects people data and sample 2 group is 

organization officer administrates part Tumbol Ban Wang amount 48 person , and 

residence people in area Ban Wang Tambon, amount 369 person by using 

questionnaire is tool in data saving and analyze the data by use the statistics frequency 

value, percentage, mean, Standard deviation, from the education makes to know that 

the preparation prevention a drought, by the overall image is in the average medium, 

when consider side means that personnel side, administrative manage, budget side, 

and tool side, there is the enough is in level medium, side administration part while be 

born the drought by the overall image is in the average medium, when consider side 

means that personnel side, administrative manage, budget side, and tool side, there is 

the enough is in level medium, and the contentment of  people per administration 

prevention drought, by the overall image is in the average medium, when consider 

side means that personnel side that equality side is fair, enough side is appropriate of 

assistance, accordance side and requirement and public hazard , convenience fast side 

and in time and entirety enough people side, there contentment in level in the average 

medium. 
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ดร. อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์  อาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งได้กรุณาให้ค าแนะน าในการตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ แนะน าแนวทางการท างานเพิ่มเติม และให้ความเอาใจใส่ ความเมตตากรุณา
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ให้แก่ผู้ศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่มีค่า   และมีประโยชน์ในการทางานของผู้ศึกษา
ต่อไป ผู้ศึกษาขอระลึกถึงพระคุณบิดาและมารดา  ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี รักการศึกษา และ
หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม และไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ได้ส่งเสริมและเห็นความส าคัญให้มีโครงการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต แก่
บุคลากรท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ที่มอบ
ทุนการศึกษาและโอกาสแก่ผู้ศึกษาในคร้ังนี้  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  และประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวังทุกท่าน  ที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม  และท้ายสุดขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจตลอดการท างานศึกษาคร้ังนี้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากรายงานของ World Population Prospects (The 2007 Revision, UNDP) (อ้างใน  
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553)  พบว่า  ปัจจุบันจ านวนประชากรโลกมีมากถึง 
6,700 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ.2593 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,300 ล้านคน ในส่วนของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ.2551  มีประชากรประมาณ 63 ล้านคน (ส านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง) จากการคาดการณ์อีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2570)  ประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 
70.6  ล้านคน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  , 2551) จากการ
เพิ่มขึ้นของประชากรดังกล่าว   จะท าให้ความต้องการความจ าเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร น้ า พลังงาน 
ที่อยู่อาศัย และปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น จึงมีสิ่งขับเคลื่อนที่
ส าคัญในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว ได้แก่ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ฯลฯ สิ่งขับเคลื่อนเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งให้
เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว และการพัฒนาโดยที่ไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากร 
การบริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของ
ทรัพยากรเหล่านั้น เป็นเหตุให้มีการสูญเสียทรัพยากรและระบบนิเวศถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนั้น ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินกว่าที่เคยเกิดขึ้นใน
กระบวนการตามธรรมชาติ และก๊าซเรือนกระจกนี้ท าให้การระบายความร้อนของโลกโดยรังสีคลื่น
ยาวถูกเก็บกักไว้มากขึ้น   ท าให้บรรยากาศใกล้ผิวโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ  2 – 4 องศา
เซลเซียส(คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  : IPCC 2007)   
ซึ่งก่อให้เกิดสาธารณภัยต่อมนุษย์อย่างมากมายในทุกภูมิภาคของโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยเฉพาะในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นพายุที่รุนแรงขึ้น  
น้ าท่วมใหญ่  ความแห้งแล้ง  คลื่นความร้อน  สัตว์ป่าล้มตาย และสิ่งมีชีวิตหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ 
ผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหารลดลง   เกิดการแย่งชิงน้ า จนน าไปสู่ปัญหา
ความขัดแย้งของสังคม โรคติดต่ออุบัติใหม่  โรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ แปลกๆ  และโรคชนิดเดิมระบาด
มากขึ้น ผลจากสาธารณภัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อประเทศเป็นมูลค่านับหลายพันล้านบาท 
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ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านสาธารณภัยนับวันที่จะทวีความรุนแรง และก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรโลกแต่ละปีเป็นจ านวนมาก มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายมากยิ่งขึ้น  สาธารณภัยส่วนใหญ่ไม่สามารถก าหนดหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น
ที่ใด  เมื่อไหร่   มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด   การจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยมีมาตั้งแต่
สมัยโบราณ    แต่ไม่มีการจัดเป็นระเบียบแบบแผนไว้ล่วงหน้า   งานด้านการจัดการสาธารณภัยใน
ประเทศไทยได้ด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานและภารกิจต่างๆ      เพื่อด าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น  โดยมีการวางแผนการจัดการสาธารณภัย  เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันบรรเทา
หรือลดอันตรายจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า  ว่าใครจะต้องท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร และ
จะต้องท าอย่างไร  เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะสับสนวุ่นวาย   หรืออาจจะระวังภัยไม่ทันท่วงทีท าให้
ภัยขยายตัวลุกลามใหญ่โต  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนมากขึ้นได้ (ส านักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, 2541) 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของราษฎรเป็นภารกิจหลักส าคัญของ
รัฐ   เป็นหน้าที่ของรัฐ   รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผูกพันต้องกระท า  มิใช่เป็นเร่ืองการใช้อ านาจ
บริหารราชการที่รัฐจะเลือกกระท าหรือไม่กระท า   หรืออาจก้าวล่วงเสียได้ตามแต่นโยบาย  รัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอย่างเต็มความสามารถ   
และด้วยเหตุนี้จึงมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นแก่ราษฎร ให้บริการ
สาธารณสุขและให้การสงเคราะห์อย่างอ่ืนแก่ราษฎร   นอกจากนี้รัฐยังมีหน้าที่พิเศษที่จะต้องใช้
ความระมัดระวังไม่ให้ผู้ใดก่อภยันตรายแก่ราษฎรของตน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บุคคลผู้ก่อ
ภัยนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐหรือการด าเนินกิจการของรัฐ   และในการระวังป้องกัน
สาธารณภัยอันอาจเกิดขึ้นนี้รัฐจะต้องกระท าการต่าง ๆ  อันได้แก่การศึกษาประเภทและชนิดแห่งภัย 
การวางแผนป้องกันภัย  การจัดวางก าลังคน  จัดหาเคร่ืองมือ  การวางมาตรการฝึกฝนอบรมบุคลากร  
และการก าหนดหน้าที่แก่บุคลากรของรัฐให้ปฏิบัติการตามที่วางมาตรการไว้ รวมตลอดไปจนถึง
การให้บริการทางสาธารณสุขและการให้การสงเคราะห์อย่างอ่ืนด้วย  และเมื่อถือว่ากิจการเหล่านี้
เป็นหน้าที่ของรัฐแล้ว   หากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล้มเหลว  ผิดพลาด  
ละเลยหรือบกพร่องต่อหน้าที่ของตน  หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมต้องรับผิดต่อ
ผู้เสียหาย  และต่อสังคมโดยส่วนรวม  ทั้งในทางการเมือง  ในทางปกครอง   ในทางแพ่ง และ / หรือ
ในทางอาญา 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนด ให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
“มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้   
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

“มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่ส าคัญขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   และภัยแล้งก็เป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวังเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
วัง    ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อันจะน าไปสู่
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานป้องกันภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเพียงพอเหมาะสมของการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบล
บ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

  งานวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี ้

1. การศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้ง ได้แก่  ด้านบุคลากร   
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารจัดการ  และด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   เพื่อน าผล
การศึกษามาบันทึกข้อมูล  ประมวลผล  วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
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2. ความพึงพอใจของประชาชน ได้แก่  ความสะดวกรวดเร็วทันต่อเวลา  ความเพียงพอ
เหมาะสมของความช่วยเหลือ  ความสอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย    
ความเสมอภาคเป็นธรรม  และความครบถ้วนและเพียงพอ  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อน าผลการศึกษามาบันทึกข้อมูล  ประมวลผล   
วิเคราะหแ์ละสรุปผลการวิจัย 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบความเพียงพอเหมาะสมของการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบล
บ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

2. ได้ทราบความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

3. ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินการป้องกันภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
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บทที่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง     
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร  งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง   เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี ้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.2 บทบาทหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล  
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2.4 สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่าง ๆ มาใช้ รวมทั้งการน าเข้าสารเคมีและวัตถุอันตรายชนิดใหม่ ๆ มาใช้เพิ่มระสิทธิภาพ
ในการผลิต  ท าให้ประเทศมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม  นอกจากนั้น ประชากรยังมีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นท าให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2547 ก : 1 - 72 ) เพื่อใช้
เป็นพื้นที่ท ากิน ประชากรบางส่วนได้อพยพไปหางานในเมืองใหญ่ ชุมชนเมืองมีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว พื้นที่ส่วนใหญ่แออัดไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ มากมาย อาทิ ถนน อาคารส านักงาน 
บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม ท าให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกดัดแปลง แก้ไข 
และถูกท าลายเพื่อการด ารงชีพของชุมชนเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะดิน น้ า ป่าไม้ และอากาศได้
ถูกท าลายและเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก สภาพนิเวศน์ทางธรรมชาติเสียความสมดุล ท าให้โอกาส
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และบ่อยคร้ังมากขึ้น  เช่น  การเกิดน้ าป่า 
น้ าท่วมฉับพลัน โคลนถล่ม และภัยแล้ง  ฯลฯ 

ในขณะที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเพิ่มผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ท า
ให้สาธารณภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง หลากหลายและสลับซับซ้อนมาก
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ยิ่งขึ้น เช่น แก๊สระเบิด เพลิงไหม้อาคารสูง อุบัติเหตุจากจราจรและการคมนาคมขนส่ง สารเคมี
ร่ัวไหล  น้ ามันร่ัวในทะเล  สารกัมมันตรังสี  น้ าท่วม  เป็นต้น 

ประเภทของสาธารณภัย 
สาธารณภัย (ความหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522) หมายถึง     

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่า เกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท า
ให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือรัฐ” 

1. ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ   ได้แก่ 
1.1 อุทกภัย (Flood) เกิดจากการมีน้ าท่วมบนผิวดินมากเกินกว่าปกติ และมีอยู่ในพื้นที่

ที่ไม่ต้องการ มีสาเหตุมาจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น พายุ ฝนตกหนัก น้ าล้น
ตลิ่ง น้ าป่าไหลหลากอุทกภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังและรวดเร็วกว่าภัย
อ่ืน ๆ 

1.2 วาตภัย (Tropical Wind) เกิดจากพายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ก่อให้เกิด
พายุฝน ลมแรง กินพื้นที่บริเวณกว้าง ท าให้เกิดน้ าท่วม คลื่นยักษ์ แผ่นดินถล่ม 
กระแสโคลน โดยมีชื่อเรียกว่า “พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน”  

1.3 แผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นการที่ดินหรือหินพังลงมาจากภูเขาหรือพื้นที่ลาดชัน
อย่างรวดเร็ว โดยเป็นไปได้ทั้งกระแสโคลน ดินหรือหิน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีพายุฝน
หรือแผ่นดินไหว 

1.4 ภัยแล้ง (Drought) หรือความแห้งแล้ง เกิดขึ้นเนื่องจากน้ า น้ าฝน น้ าใต้ดิน หรือน้ า
ในแม่น้ าล าคลองตามธรรมชาติน้อยกว่าปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปริมาณน้ ามี
น้อยกว่าที่พืช มนุษย์หรือสัตว์ต้องการ 

1.5 ไฟป่า (Wildfire) เกิดจากความร้อนสะสมจากภาวะความแห้งแล้งติดต่อกันเป็น
เวลานาน ท าให้เกิดเปลวไฟลุกไหม้ในพื้นที่ป่าไม้เป็นบริเวณกว้างและควบคุมได้
ยาก ในบางครั้งอาจลุกลามเข้าสู่เขตเมืองและชุมชน 

1.6 แผ่นดินไหว (Earthquake) เป็นการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงของพื้นดินในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเกิดจากแรงเสียดทานระหว่างชั้นหินและชั้นดินภายใต้ผิวโลก 
ตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่ยังเคลื่อนตัวอยู่ บางคร้ังอาจเกิดขึ้นตามแนว
แคบที่เป็นภูเขาและภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ 
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1.7 คลื่นยักษ์ (Tsunami) เป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่เกิดจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
หรือแผ่นดินใต้มหาสมุทรถล่ม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก รัศมีของ
คลื่นยักษ์ส่งผลกระทบเข้าไปในบริเวณชายฝั่งได้ไกลถึง 400 เมตร 

1.8 ภัยหนาว เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบน ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแผ่เข้าครอบคลุมในบริเวณดังกล่าว ท าให้มีสภาพอากาศหนาวจัด 
อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน 

2. ภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์   ได้แก่ 
2.1 อัคคีภัย 
2.2 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
2.3 ภัยจากการคมนาคมขนส่ง 
2.4 อาคารถล่ม 
2.5 ภัยพิบัติจากเทคโนโลยี (Technological Disaster) 

 

มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดจากภัยแล้ง 
1. ความหมายของภัยแล้ง 
ภัยแล้ง (Drought) หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่า

ปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง 
ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้  พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  ขาดน้ า   ท าให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติ   
เกิดความเสียหายและความอดอยากทั่วไป  ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้น
เป็นประจ าทุกปี  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็น
บริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง  ท าให้เกิดความอดอยากแร้นแค้น ซึ่ง
หากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากฝนทิ้ง
ช่วงยาวนานโดยภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกปี  จะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม 
ในช่วงดังกล่าวพืชไร่ที่เพาะปลูกจะขาดน้ า   ได้รับความเสียหาย   มนุษย์และสัตว์ขาดแคลนน้ าดื่ม
น้ าใช้ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพรวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ความรุนแรงจะมากหรือ
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน   เช่น   ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิด
ความแห้งแล้ง และขนาดของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งคุกคาม เป็นต้น  (กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย. 2547 ก : 1 - 72 ) 
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 เคมพ์ (Kemp, 1994, 41-42  อ้างใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,2547  )) ได้ให้
ความหมายไว้แตกต่างกันว่า ความแห้งแล้ง (Aridity) และ ภัยแล้ง (Drought) ความแห้งแล้งนั้น 
ปกติจะพิจารณาถึงผลของฝนตกที่ตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยและเป็นลักษณะที่ เกิดขึ้นอย่างถาวร 
(Permanent Feature) ของภูมิอากาศในระดับภูมิภาค ดังเช่น เขตทะเลทรายของโลกเป็นตัวอย่างของ
ความแห้งแล้งแบบถาวรที่มีปริมาณฝนตกน้อยกว่า 100 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนภัยแล้งเป็นลักษณะ
ชั่วคราว  (Temporary Feature)  ที่ปรากฏหยาดน้ าฟ้าหรือปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปกติ   
โดยเกิดจากความผันแปรของกาลอากาศ เช่น อุณหภูมิสูงขึ้น ความชื้นต่ า และลมพัดรุนแรง 
 ภัยแล้งไม่มีค าจ ากัดความที่แน่นอน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกภูมิภาคของโลกโดย
ความหมายอย่างง่าย ๆ นั่นคือ  ไม่มีฝนตกในช่วงหนึ่งในพื้นที่หนึ่ง ถ้ากล่าวถึงผลกระทบที่ได้รับ 
ภัยแล้ง  หมายถึง  ช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกยาวนานมากขึ้น ส่งผลให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชและ
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้น ๆ (Kovach, 1995, 88-95) 
 สภาพความแห้งแล้งมีอยู่ทุกทวีปของโลก สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมนั้นได้ หรือมีสมดุลทางธรรมชาติของตัวเอง เช่น ทะเลทรายในทวีปแอฟริกา  ส่วน
ภัยแล้งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่เช่นกัน โดยจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางนิเวศวิทยา และปัจจัยด้านกิจกรรมของมนุษย์   ซึ่งสามารถ
จ าแนกภัยแล้งตามความต้องการทางเกษตรกรรม ดังที่ทอร์นท์เวต (Thornthwaite) แบ่งออกเป็น 4 
ประเภทด้วยกัน(Kemp 1994,45 - 47 อ้างใน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,2547  ) 

1) ภัยแล้งแบบถาวร (Permanent Drought) มีความชื้นไม่พอเพียงต่อพืชทุกชนิด 
ยกเว้นพืชทนแล้ง ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแห้งแล้งได้ 

2) ภัยแล้งตามฤดูกาล (Seasonal Drought) มักเกิดขึ้นช่วงหนึ่งของปีก็คือ ฤดูแล้งที่
แตกต่างจากช่วงฤดูฝนได้ชัดเจน 

3) ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ (Contingent Drought) มักพบในพื้นที่ที่ปกติมีความชื้น
เพียงพอต่อความต้องการของพืชอยู่แล้ว แต่มีช่วงหนึ่งที่มีปริมาณน้ าฝนไม่
พอเพียงต่อพืชท าให้พืชไม่เจริญเติบโตหรือตายได้ 

4) ภัยแล้งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ (Invisible Drought) ซึ่งสามารถตรวจพบได้ โดย
ใช้เคร่ืองมือวัดและเทคนิคทางสถิติ พบว่าพืชก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี ถึงแม้ว่า
ก่อนหน้าที่จะขาดแคลนน้ าก็ตาม 

 จากการทบทวนเอกสารข้างต้น  สรุปได้ว่า  ภัยแล้ง  หมายถึง  ภัยที่เกิดจากการขาดแคลน
น้ าดื่มน้ าใช้ ซึ่งเกิดจากการมีฝนตกน้อยกว่าปกติ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือฝนทิ้งช่วง ท าให้พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย พืชพันธุ์ต่าง ๆ ขาดน้ าหล่อเลี้ยง ขาดความชุ่มชื้น ท าให้พืชผล  
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ไม่สมบูรณ์ หรือเจริญเติบโตให้ผลตามปกติ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชนรวมถึง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ท าให้มีการย้ายถิ่นไปท ามาหากินที่อ่ืน เป็นต้น 

2. สาเหตุการเกิดภัยแล้ง 
 สาเหตุที่ก่อให้เกิดภัยแล้ง ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญใดที่ระบุสาเหตุได้ชัดเจนเป็นแต่เพียงข้อ
สมมติฐานเท่านั้น มีอยู่    2 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก   และการ
ย้อนกลับทางชีวธรณีฟิสิกส์ มีรายละเอียดดังนี้ (Kovach 1995, 91-99 อ้างใน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย,2547  )  

1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climatic changes on a global scale) ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมดุลภายในโลก โดยมีสาเหตุดังนี้ 
1.1) การเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของอากาศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ของรูปแบบการหมุนเวียนบรรยากาศ โดยส่วนผสมอากาศมีมากเกินไป 
และมีการปนเปื้อนจากอนุภาคอ่ืน เช่น ฝุ่น ไอน้ า คาร์บอนไดออกไซด์ และ
ก๊าซโอโซน เป็นต้น โดยอนุภาคเหล่านี้เกิดจากภูเขาไฟระเบิด และมลพิษ
อากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม 

1.2) อุณหภูมิของน้ าในทะเลและมหาสมุทรเย็นกว่าปกติ จึงลดความชื้นบนผิว
น้ าทะเล ท าให้มีฝนน้อยหรือเกิดฝนแล้งได้ 

1.3) ปรากฏการณ์ เอล นีโญ ท าให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป โดยแถบตะวันตกของ
มหาสมุทรแปซิฟิกจะมีฝนตกชุกมากขึ้นหรืออาจเกิดพายุได้   เช่น  ประเทศ
เปรู  และชิลี  และแถบตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดความแห้ง
แล้ง โดยปรากฏทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไทยและ
ฟิลิปปินส์ ส าหรับประเทศไทยจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายน คือ มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติเป็นบริเวณกว้างทั่วประเทศ จน
เกิดเป็นภาวะแห้งแล้ง พบว่าเคยเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2525-2526 และ พ.ศ. 
2540-2541 แต่สภาวะภัยแล้งไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากได้ รับฝนเพิ่มขึ้น
จากอิทธิพลพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ 

1.4) วัฎจักรจันทรคติในรอบ 18.6 ปี  เป็นวัฏจักรโคจรของดวงจันทร์ที่มี
ความสัมพันธ์กับเส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโลก ที่ห่าง
กัน 5 องศา โดยเหนือเส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์ 9.3 ปี และอยู่ใต้เส้นศูนย์
สูตรของดวงอาทิตย์ 9.3 ปี เมื่อครบรอบการโคจรจะเป็น  18.6  ปี  ลักษณะ
เช่นนี้จะท าให้น้ าขึ้นน้ าลง  มีคลื่นในทะเล  ก่อให้เกิดภัยแล้งขึ้น     เมื่อ
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ครบรอบวัฏจักร ในปี ค.ศ. 1991 ที่สหรัฐอเมริกา มีปรากฏการณ์เกิดภัยแล้ง
ขึ้นเป็นบริเวณกว้าง 

1.5) ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย
ปกติแล้ว โลกจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านบรรยากาศลงมา
อย่างสม่ าเสมอ เมื่อรังสีแสงอาทิตย์ส่องมายังผิวโลกรังสีบางส่วนจะสะท้อน
กลับ ส่วนที่เหลือจะถูกดูดซับไว้ที่ผิวโลกที่พื้นดินและพื้นน้ า  พื้นโลกส่วน
ที่อุ่นขึ้นนี้สะท้อนความร้อนให้กับบรรยากาศของโลกเป็น 3 ส่วน คือ ท าให้
อากาศที่ติดกับผิวโลกร้อนขึ้น ท าให้น้ าหรือความชื้นที่ผิวโลกกลายเป็นไอ
ระเหยออกไป และท าให้รังสีอินฟลาเรด (Inflared) สะท้อนสู่บรรยากาศ 
การสะท้อนของรังสีอินฟลาเรดไปยังบรรยากาศ จะมีสารจ าพวกไอน้ า 
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน (Methane) และก๊าซบางชนิดจะดูดซับรังสีอินฟ
ลาเรดไว้แล้วสะท้อนรังสีนี้ไปสู่บรรยากาศและสะท้อนกลับมายังโลก ซึ่งจะ
ท าให้อากาศเหนือผิวโลกร้อนขึ้น ในขณะที่บรรยากาศโดยรอบมีสารต่าง ๆ 
เข้าไปปะปนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จึงเป็นผลให้อุณหภูมิของอากาศที่ผิว
โลกมีความร้อนเพิ่มขึ้น 

2) ผลย้อนกลับทางชีวธรณีฟิสิกส์ (Biogeophysical Feedback) เป็นผลมาจากการผัน
แปรของระบบนิเวศวิทยา ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์บนพื้นที่ใด ๆ ท า
ให้สภาพดินเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เมื่อจ านวนประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น  ท าให้
มีความต้องการปัจจัย  4  มากขึ้นตามไปด้วย  จ าเป็นต้องผลิตอาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  
ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคให้เพียงพอแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้สามารถจ าแนกกิจกรรม
ของมนุษย์ได้ 4 รูปแบบดังนี้ 
2.1) การเพาะปลูกมากเกินไป (Overcultivation) ท าให้ปุ๋ยในดินไม่เพียงพอต่อ

การเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติ ดินจึงขาด
แร่ธาตุอาหารไป  ท าให้สภาพดิน  ไม่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช 
โดยพืชอาจแคระแกนเป็นโรค ต้นไม้และหญ้าอาจตายได้ง่ายขึ้น 

2.2) การเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์มากเกินไป (Overgrazing) ซึ่งต้องการพื้นที่ทุ่งหญ้าอัน
กว้างใหญ่ รอยเท้าสัตว์เหยียบย่ าบนดินท าลายหญ้าคลุมดินด้วย พืชคลุมดิน
ก็จะลดน้อยลงก่อให้เกิดการกัดเซาะหน้าดินได้ง่าย  อีกทั้งมีฝุ่นฟุ้งกระจาย
ไปในอากาศ ท าให้ส่วนผสมของอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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2.3) การตัดไม้ท าลายป่า (Deforestation) ป่าไม้มีอิทธิพลต่อกระแสลม ความชุ่ม
ชื้นฝน   การระบายน้ า และน้ าผิวดิน เมื่อต้นไม้ถูกท าลายไป ขาดพืชดูดซับ
น้ าและดินไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและในช่วงฤดู
แล้ง เมื่อไม่มีฝนตกก็จะเกิดความแห้งแล้งขึ้น 

2.4) การชลประทานไม่เป็นระบบ (Bad Irrigation Practices) จากการปฏิบัติทาง
การเกษตรในอดีต ที่มีการระบายน้ าที่เร็วเกินไป ท าให้ดินมีการอุ้มน้ าไม่ดี 
และจะมีปัญหาดินเค็มหรือมีคราบเหลือที่ผิวหน้าดินตามมาได้ โดยเป็น
เกลือที่ละลายมากับน้ าใต้ดินที่มีเกลือผสมอยู่  

 สรุปได้ว่า สาเหตุของการเกิดภัยแล้งเกิดจากโดยธรรมชาติ  เช่น   การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
โลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเล ภัยธรรมชาติ  ได้แก่  
วาตภัย แผ่นดินไหว และเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การท าลายชั้นโอโซน ผลกระทบของ
ภาวะเรือนกระจก การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และการตัดไม้ท าลายป่า ส าหรับภัยแล้งในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง  ซึ่งฝนแล้งเป็นภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือ
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทั้งนี้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้ให้ความหมายฝนแล้งว่าเป็นสภาวะที่มีฝน
น้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติควรจะต้องมีฝน  โดยขึ้นกับสถานที่และฤดูกาล ณ 
ที่นั้น ๆ ด้วย ส่วนทางด้านอุทกวิทยา ให้ความหมายว่า ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะที่ระดับน้ าผิวดิน
และใต้ดินลดลงหรือน้ าในแม่น้ าล าคลองลดลง และทางด้านการเกษตร  ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะ
การขาดแคลนน้ าของพืช เป็นต้น 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดจากภัยแล้ง 
 การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งนั้น  เกิดขึ้นจาก
วัตถุประสงค์  2 ประการ  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,2550 : 103-111) 

1) เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยร่วมปฏิบัติการ   
เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อเป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติงานในระยะก่อนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้น
ไปแล้ว 
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ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการเกิดภัยแล้ง 

 เป็นการด าเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคไว้ล่วงหน้า  
ก่อนที่ภัยแล้งจะเกิดขึ้น 

1) การเตรียมการของผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 
1.1 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่อง 
1.2 ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งซ้ าซาก  ต้องซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ า   

จัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค   โดยพิจารณาว่ามีความต้องการ
ใช้น้ าเท่าใด  โค   กระบือ   สัตว์เลี้ยง  จ านวนเท่าใด 

1.3 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องจัดเตรียมการเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ าน้อยหรือ
ปลูกพืชที่มีอายุสั้น 

2) การเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่เก็บกักน้ าในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับ
สถานการณ์ภัยแล้งดังนี้ 

2.1 ส ารวจอ่างเก็บน้ า   เขื่อน   สระน้ า   ฝาย   เพื่อการเตรียมแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง   ตามความเหมาะสมของจ านวนประชาชนที่ต้องการใช้น้ าในการอุปโภค
บริโภค 

2.2 ส ารวจจ านวนประชากรและพื้นที่ที่อาจประสบภัยแล้งในเขตท้องที่นั้น ๆ  เพื่อ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

2.3 จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ   เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขึ้น  ณ กอง
อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ทุกท้องที่   เพื่อรับรายงานสถานการณ์
และเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 

2.4 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ประสานขอทราบ
ข้อมูลแหล่งน้ าจากพื้นที่ใกล้เคียง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง 

1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าเงินส ารองจ่าย   ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว  ไปใช้
จ่ายเป็นอันดับแรก  หากเงินส ารองจ่ายมีไม่เพียงพอ   ให้โอนงบประมาณรายการที่
เหลือจ่ายหรือไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไป   โดยการขออนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณ  หรืออาจน าเงิ นสะสมมา
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ด าเนินการกรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยแล้งขึ้น  ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน 

2) กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ที่เกิดภัยแล้ง   จัดเจ้าหน้าที่ออกส ารวจ
สถานการณ์การเกิดภัยแล้ง   โดยการจัดท าข้อมูลความเสียหาย   จ านวนประชาชน   
พืชผลทางการเกษตร   และรายงานสถานการณ์ให้อ าเภอ/จังหวัดทราบ 

3) ให้กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่ด าเนินการให้ความช่วยเหลือด้าน
ต่าง  ๆ  ได้แก่   แจกจ่ายน้ า   การช่วยเหลือด้านการเกษตร   การสาธารณสุข   และด้าน
อ่ืน ๆ  ตามระเบียบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

4) กรณีเกินขีดความสามารถในการช่วยเหลือ   ให้รายงานขอรับการสนับสนุนจากกอง
อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนชั้นเหนือขึ้นไป 

5) ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัดและระมัดระวังรักษาสุขภาพอนามัย เพื่อ
ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  อันเน่ืองมาจากภัยแล้ง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง 

 เป็นการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้กลับคืนสู่สภาพคงเดิมในช่วงก่อนเกิด
เหตุการณ์   โดยให้กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องที่ด าเนินการดังนี้ 

1) ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง  ๆ  ของผู้ประสบภัยแล้ง   โดยจัดท า
บัญชีไว้และให้ความช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยตามความเหมาะสม 

2) ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้านเกษตรกรรม   ปศุสัตว์  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2546 

 
 

2.2 บทบาทหน้าท่ีด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รัฐมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด าเนินการเพื่อเตรียมการป้องกันภัย   

ศึกษาท าความเข้าใจ วางแผน  ส ารวจ เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับการด าเนินการต่าง ๆ  
ฝึกอบรมบุคลากร   จัดวางระบบประสานงาน   ตลอดจนการอพยพประชาชน  ก าหนดพื้นที่อยู่
อาศัย  หรือห้ามมิให้เข้าไปอยู่ในเขตอันตรายหรือเขตปฏิบัติการป้องกันภัย  รักษาพยาบาลและจัด
ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยด้วย    
           องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.2537  (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  5  พ.ศ. 2546)  ในการพัฒนาต าบลทั้งใน
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ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  กิจการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่
จัดท าเกี่ยวกับสาธารณภัยสามารถจ าแนกได้  2  ประเภท  คือ  

1) กิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
(มาตรา  67) (4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      

2) กิจการที่องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  (มาตรา  
68)  (1)  ให้มีน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร                      

           อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดอ านาจของกระทรวง ทบวง 
กรม องค์การหรือหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปด าเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน
ต าบล  แต่จะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล ทราบล่วงหน้า และน าความเห็นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับกิจการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาด าเนินงานด้วย  
           นอกจากอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แล้ว   องค์การบริหารส่วนต าบลยังมีอ านาจหน้าที่เพิ่มเติมในการป้องกันสาธารณภัยเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตน   ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา  16 (29)  การป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย  
 นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลยังมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    และประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   รวมทั้งประสานความร่วมมือภาคเอกชนในการด าเนินงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522   โดยการจัดให้มีกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอทุกแห่งและให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยปฏิบัติงานภายใต้กอง
อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอ    
 สรุปได้ว่า    องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่    
และเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ   แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันสร้างเสริมให้เกิดพลังและความเข้มแข็งใน
การปฏิบัติร่วมกันของทุกฝ่าย  

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 องค์กรทุกประเภทย่อมมีภารกิจหลักที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้บังเกิดผล การที่องค์กรจะ
ปฏิบัติบรรลุภารกิจหลักให้ดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นั้น องค์กรจะต้องมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่สอดคล้องกับงาน บุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานทุกประเภท
และบุคลากรก็เป็น 1 ใน 4 ของทรัพยากรการบริหารที่เรียกย่อ ๆ ว่า “4 M’s” ซึ่งได้แก่ บุคลากร
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(man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และการจัดการ (management)   ซึ่งองค์ประกอบทั้ง   
4   ประการนี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอ
กล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. บุคลากร (man)  
นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีความส าคัญมากในองค์กร ดังนั้นการศึกษาเร่ืองคนใน

องค์กรจึงต้องศึกษาพฤติกรรมของคนทั้งบุคคล และกลุ่มบุคคล ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานทางด้าน
จิตวิทยาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาในแง่ของปริมาณงาน และ
คุณภาพของงาน กล่าวคือ ควรมีจ านวนบุคลากรที่พอเพียงกับปริมาณของงานและบุคลากรนั้น ควร
มีศักยภาพในการท างาน มีความรู้ความสามารถในงานที่ท า รวมทั้งควรมีความตั้งใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีขวัญ และก าลังใจพอเพียงที่จะต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการมุ่งปลูกฝังแนวความคิด และจิตส านึกให้มองมนุษย์
อย่างมีค่าที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อองค์กร จึงจ าเป็นที่ต้องศึกษาเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดนยุคปัจจุบัน 

ศักดิ์ชัย มูลชอบ (2545, หน้า 42) ได้กล่าวถึงบุคลากรและความส าเร็จของการบริหารว่า
ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ด้านคือ 

1. จ านวนหรือความเพียงพอของบุคลากร 
2. คุณภาพของบุคลากร 
3. ระดับการน าบุคลากรไปใช้ประโยชน์ 

 จ านวนหรือความเพียงพอของบุคลากร องค์กรมีความพร้อมเพียงใดในด้านการสนับสนุน
ด้านจ านวนคน ต้องการบุคลากรจ านวนเท่าใด ต้องการบุคลากรประเภทใด และต้องการบุคลากรที่
มีคุณสมบัติอย่างไรในแง่คุณภาพ บุคลากรเหล่านั้นมีความยินดีหรือเต็มใจที่จะมาร่วมงานหรือไม่
หากไม่มีบุคลากรที่ต้องการเหล่านั้นอยู่จะสามารถหาบุคลากรมาได้จากแหล่งใด 
 ในลักษณะที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพจริง ๆ การสรรหาในวงกว้างจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรได้กระจายไปในวงกว้างเพื่อที่จะได้ คนดีมีฝีมือมารับ
การคัดเลือกให้ได้มากที่สุด เมื่อสรรหาได้คนดีมีฝีมือมาสมัครแล้ว การคัดเลือก ก็ควรเป็นไปอย่า ง
เป็นธรรม เอาผู้ที่เหมาะสมเข้ามาท างานให้ได้มากที่สุด เมื่อได้บุคลากรเข้ามาท างานในองค์กรแล้วก็
ต้องหาทางน าบุคลากรไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ในกระบวนการดังกล่าวอาจจะต้องท าการ
ปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้เป็นสมาชิกขององค์กรเห็นภาพรวมของหน่วยงาน ได้รับทราบภาพรวมเกี่ยวกับ
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การแบ่งหน้าที่การท างาน และระบบงานย่อยต่าง ๆ นอกจากนี้การฝึกอบรมเพื่อเป็นการพัฒนา
สมาชิกในองค์กรอีกด้วย 
 นุรักษ์  คุณชล และคณะ (2543, หน้า 188) กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญที่สามารถเอ้ืออ านวยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งก็คือความเจริญเติบโตขององค์กรนั่นเอง ทั้งนี้เพราะงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงาน
ที่มุ่งเลือกสรรคนดีมีความรู้ ความสามารถ เข้ามาท างาน และเมื่อคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว
งานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ยังไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ แต่ยังด าเนินการอยู่ในองค์กรอย่าง
เป็นระบบด้วยการประสานงานกับฝ่ายหรือแผนกต่าง ๆ ในองค์กรท าการฝึกอบรม พัฒนาปรับปรุง
ให้พนักงานเหล่านี้มีความรู้ความสามารถทันสมัยต่อสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป เช่น ปัจจุบัน
ระบบคอมพิวเตอร์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในงานส านักงาน 
มีการใช้หุ่นยนต์และเคร่ืองจักรต่าง ๆ แทนแรงงานคน งานการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงยังคงมี
ความส าคัญที่ต้องแสวงหาวิธีการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความ สามารถในบทบาทใหม่ของตน 
นอกจากนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังได้มีการตระหนักถึงสภาพทางร่างกาย และจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการค านึงถึงความปลอดภัย ความเหนื่อยล้ามีการพิจารณาเร่ืองเงินทดแทนต่าง ๆ 
ทั้งขณะที่ก าลังปฏิบัติงาน และเมื่อพ้นจากการท างานไปแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างขวัญ 
และก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากอันเป็นการเพิ่มพูนความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน ซึ่งผล
สุดท้ายที่เกิดขึ้นคือการเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กรน้ัน 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ก่อให้เกิดความส าคัญต่อไปนี้ 

1) ช่วยพัฒนาให้องค์กรเจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ามาท างานในองค์กร เมื่อองค์กรได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมท าให้
องค์กรเจริญเติบโต และพัฒนายิ่งขึ้น 

2) ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลแล้ว 
ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรและผู้ปฏิบัติงานท าให้สภาพสังคมโดย
ส่วนรวมมีความสุขความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2545, หน้า 278 – 279) กล่าวถึงความเป็นผู้น า และการบริหาร
จัดการว่าบางคร้ังอาจไม่จ าเป็นต้องอยู่ด้วยกัน ผู้น าที่มีประสิทธิภาพในองค์กรควรจะสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์ (vision) ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการจะเป็นในอนาคต โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ระยะยาว
ของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรมีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ให้การสนับสนุน
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พนักงานที่ท าประโยชน์ให้แก่องค์กร และจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ผู้บริหารก าหนดขึ้น 
โดยใช้กระบวนการด้านการบริหารจัดการ  คือ  การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน 
การจูงใจ การควบคุมผ่านการใช้อ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ ซึ่งในการปฏิบัติผู้น าและฝ่าย
บริหารทีม่ีประสิทธิภาพจะต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดที่คล้ายคลึงกัน 
 ผู้น า (leader) เป็นบุคคลซึ่งมีผู้ตามและมีอิทธิพลที่จะท าให้ผู้ตามช่วยกันก าหนด
วัตถุประสงค์ และบรรลุวัตถุประสงค์นั้น หรือเป็นบุคคลที่ท าให้องค์กรประสบความก้าวหน้า  และ
บรรลุผลส าเร็จ โดยใช้อิทธิพลจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามผู้น าเป็นผู้ตัดสินใจ ก าหนดปัญหา วางแผน
และรับผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการพัฒนาองค์กร นอกจากนั้นแล้วผู้น ายังมีส่วนท าให้เกิด
วิสัยทัศน์ขององค์กรและพนักงาน รวมทั้งสามารถใช้อ านาจหรืออิทธิพลต่าง ๆ ทั้งทางตรง   และ
ทางอ้อม เพื่อน ากลุ่ม ประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง การเป็นผู้น านั้นเป็นเร่ืองง่าย แต่การเป็น
ผู้น าที่ดีนั้นเป็นเร่ืองยาก ในเร่ืองนี้ นุรักษ์ คุณชล และคณะ (2543, หน้า 36 – 37) กล่าวถึงภาวะผู้น า
ในองค์กรว่า 
 ภาวะผู้น า (leadership) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่โดดเด่น สามารถที่จะน าหรือ
ควบคุมบุคคลอ่ืนได้ เช่น ดูจากบุคลิกภาพ การพูด การตัดสินใจในการแก้ปัญหา การสื่อความหมาย
ที่ชัดเจนสามารถที่จะโน้มน้าวใจบุคคลอ่ืนให้กระท าตามได้ 

ภาวะผู้น า คือ การที่ผู้น าใช้อิทธิพลและอ านาจหน้าที่  ในการสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติการ และอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกัน และกัน ในอันที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

2. เงิน (money)  
นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อเอ้ืออ านวยให้

กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรด าเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ควรมีงบประมาณที่เพียงพอกับปริมาณงาน
ที่ท าเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2545, หน้า 264) กล่าวถึงการบริหารจัดการค่าตอบแทนว่า
หมายถึง รางวัลภายนอกทั้งหมดซึ่งพนักงานได้รับในการแลกเปลี่ยนกับงาน ประกอบด้วยค่าจ้าง
เงินเดือน โบนัส  สิ่งจูงใจและผลประโยชน์อ่ืน และการให้ผลประโยชน์ตอบแทนด้านอ่ืน เช่น  
สวัสดิการเร่ืองการประกันภัย การลาหยุด การพักร้อน การลากิจ และรายได้พิเศษ เพื่อให้รางวัลแก่
พนักงาน ผลประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าจ้างแรงงาน ซึ่ง
รวมถึงการประกันคุณภาพในบางองค์กรมีการจ่ายส่วนของผลประโยชน์มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของ
เงินเดือน ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนขององค์กร 
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นุรักษ์ คุณชลและคณะ (2543, หน้า 198–199) กล่าวถึงค่าตอบแทน (compensation)ไว้ว่า 
ค่าตอบแทนเป็นผลที่ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางร่างกาย และจิตใจ โดยค่าตอบแทนจะเป็นรางวัลทางสังคมที่ท าให้มนุษย์ภาคภูมิใจ และยอมรับ
ว่าตนเป็นคนมีคุณค่าคนหนึ่งในสังคมที่สามารถท าสิ่งใด ๆ ให้ผู้อ่ืนยอมรับการกระท าจนกระทั่งมี
การให้ค่าตอบแทนเป็นสิ่งตอบแทนการกระท านั้น ๆ ซึ่งค่าตอบแทน เป็นสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรง
ต่อการท างาน ท าให้ผลงานที่บุคคลกระท านั้นมีคุณภาพหรือด้อยลงก็เป็นไปได้ ฉะนั้นผู้บริหาร
หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบโดยตรงของค่าตอบแทนกับงานนั้น ๆ ซึ่ง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะมีผลท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการท างานผลงานออกมามี
คุณภาพ 

3. วัสดุอุปกรณ์ (materials)  
คือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่มีความพอเพียง และทันสมัยควรมีความเหมาะสมกับงานที่ท า เพื่อ

ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการจัดซื้อและจัดหามาใช้กับการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ 

ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์วัสดุอุปกรณ์ก็มีความส าคัญเพราะถ้ามีความพร้อมใน
ด้านอ่ืน ๆ แล้วแต่ขาดความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์การท างานก็จะขาดประสิทธิภาพเพราะ
อาจจะท าให้งานล่าช้า สิ้นเปลืองงบประมาณ และอาจพลาดโอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญไป ในเร่ือง
ของวัสดุอุปกรณ์นั้นในที่นี้มองในแง่ของ เคร่ืองมือในการท างานซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
เคร่ืองแฟกซ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันโลกแข่งขันกันที่ความเร็วใครเร็วกว่า
คนนั้นได้เปรียบ และความเร็วนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ใหม่ และทันสมัย
นั่นเอง 
 ศักดิ์ชัย มูลชอบ (2545, หน้า 44) วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนวิทยาการหรือ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินภารกิจ สมรรถนะขององค์กรที่รับผิดชอบในการน าภารกิจไป
ปฏิบัติจะมีสูงขึ้น ถ้าองค์กรนั้นได้รับการสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อย่าง
เพียงพอ และทันต่อเวลา ในบางกรณีหากการด าเนินโครงการนั้นมีลักษณะที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วยองค์กรที่รับผิดชอบจะต้องมีบุคลากรที่มีความช านาญที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น 

4. การบริหารจัดการ (management)  
เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือเป็นกลไกขับเคลื่อน และตัว

ประสานที่ส าคัญที่สุดในการประมวลผลักดัน และก ากับปัจจัยต่าง ๆทั้ง 3 ประการ ให้สามารถ
ด าเนินไปได้โดยมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่ต้องการ 
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ทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 ประการนี้มีความส าคัญต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมาก
ไม่ว่าหน่วยงานใดที่จะประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี หากขาดเสียซึ่งการบริหาร 4  M’s ที่ดีใน ข้อหนึ่ง
ข้อใดก็จะท าให้งานนั้นเกิดอุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานในด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกัน และจะท าให้การท างานนั้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานนั้น ๆและการท างานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่จะมีกระบวนการบริหารหรือการ
จัดการที่ดี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545 , หน้า 18) ให้ความหมายของการบริหารจัดการว่า
หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกันโดยใช้บุคคล  และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ หรือเป็นกระบวนการออกแบบ และรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคลท างานร่วมกันใน
กลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า   การบริหารจัดการเป็นกระบวนการของกิจกรรม
ที่ต่อเนื่อง และประสานงานกัน   ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยบริหารเพื่อให้บรรลุจุ ดมุ่งหมายของ
องค์กรประเด็นส าคัญของการบริหารจัดการมีดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรใดองค์กรหน่ึงได้ 
2. เป้าหมายของผู้บริหารทุกคน คือการสร้างก าไร 
3. การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต (productivity) โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ

(efficiency) คือวิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยัดที่สุด และประสิทธิผล (effectiveness) 
คือ  บรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุด 

4. การบริหารจัดการที่สามารถน ามาใช้ส าหรับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์กร
กระบวนการบริหารจัดการ (management process) หมายถึง กระบวนการเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ การวางแผน การจัดองค์กร การน า การ
ควบคุม   การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร ทรัพยากรประกอบด้วยมนุษย์ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงินตลอดจนทรัพยากรข้อมูลขององค์กร 

การน ากระบวนการบริหารมาใช้ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์นี้เป็นการเปิดกว้างอย่างยิ่งส าหรับ
ผู้บริหาร คือถือว่าในการบริหารไม่จ าเป็นจะต้องก าหนดตายตัวว่าจะใช้เทคนิคใด ใช้กระบวนการ
ใด เพราะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายของงานเป็นส าคัญ สถานภาพของผู้บริหารเองก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และโอกาสเช่นกัน 
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ผู้บริหารเองจะต้องมีความรู้จริงในทุกระบวนการแต่การที่จะน ามาใช้นั้นขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมดังกล่าวแล้วนี่เป็นหลักการบริหารที่ส าคัญในโลกสมัยนี้และเราควรปรับร้ือสิ่งที่ไม่
เหมาะสมออกไป 

 

2.4 สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มและที่ดอน   สูงจา ก
ระดับน้ าทะเล   189   เมตร   สภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย เก็บ
ความชุ่มชื้นได้น้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ าและเค็ม ท าให้ไม่สามารถใช้ดินได้
ประโยชน์สูงสุด   ทิศใต้ ติดต าบลหนองสรวง    อ าเภอขามทะเลสอ   ทิศเหนือติดต าบลบัลลังก์  
ทิศตะวันออกติดต าบลค้างพลู  ทิศตะวันตกติดต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา     
มีพื้นที่ทั้งหมด  25,468  ไร่  คิดเป็น  38.387  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโนนไทย   
19  กิโลเมตร  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  มีจ านวน  10  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านดอนต าแย   บ้านบุ บ้านวัง
บ้านหนองกลางดอน  บ้านหนองน้ าใส  บ้านโคกสะอาด บ้านถนนวารี  บ้านวังใหม่ บ้านดอนมะยม
และบ้านดอนใหม่  พื้นที่ส่วนใหญ่ของต าบลบ้านวัง  ใช้ประโยชน์ด้านการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม จะประสบปัญหาฝนแล้ง ท าให้ผลผลิตตกต่ า อาชีพส่วนใหญ่ได้แก่ ท านา ท าไร่ และ
เลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง ได้แก่   รับจ้างท างานโรงงาน   ต าบลบ้านวังมีประชากรทั้งสิ้น  4,738  คน  
1,125  ครัวเรือน  แยกเป็นชาย  2,312  คน  หญิง  2,426  คน  มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย   
126   คน/ตารางกิโลเมตร  มีผู้สูงอายุ  629  คน   และผู้พิการ  86  คน   

การบริการด้านการศึกษาต าบลบ้านวังมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จ านวน  4  
แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านวัง  (สายอนุกูล)  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา  โรงเรียนบ้านหนองกลาง
ดอน   และโรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา   มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บ้านวัง  และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  10  แห่ง  ด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  1  แห่ง   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   100  เปอร์เซ็นต์   ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมีจุดบริการประชาชน   1  แห่ง   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีรถบรรทุก
น้ าจ านวน  1  คัน   และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ านวน  2  คน    
และมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 135 คน ด้านศาสนา มีวัด /ส านักสงฆ์   8   แห่ง  
ได้แก่  วัดบึงสง่า   วัดโพธิ์เตี้ย วัดดอนต าแย   วัดถนนวารี   วัดหนองกลางดอน  วัดบุ่งตะแบก  วัด
ป่าบุญพาศรัทธาธรรมและส านักสงฆ์บ้านโคกสะอาด   และด้านการคมนาคมต าบลบ้านวังสะดวก
ไปมาได้ทุกหมู่บ้าน โดยมีถนนลาดยางสาย โนนไทย - หนองสรวง  ตัดผ่านที่ตั้งของต าบล มี
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงถนนสายนี้ จ านวน  3  หมู่บ้าน อีก 7 หมู่บ้านอยู่ห่างจากถนนลาดยาง  
ประมาณ  6 - 10  กิโลเมตร   ในฤดูฝนเส้นทางไปมาไม่สะดวกเพราะส่วนใหญ่เป็นถนนดิน  มี
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โทรศัพท์สาธารณะ 10  เคร่ือง  หมู่บ้านมีไฟฟ้าและน้ าประปาใช้ครบ  10   หมู่บ้าน  มีล าน้ า, ล าห้วย
ไหลผ่าน  จ านวน  2  สาย  ได้แก่  ห้วยล าเชียงไกร  และห้วยล าค้างพลู   และมีบึง, หนอง  จ านวน 6 
แห่งได้แก่  บึงสง่า  หนองท่อ  หนองระมั่ง บึงหนองน้ าใส หนองกระสัง  และหนองสรวง    

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
พล.ต. สุรพล  อุดมชัยรัตน์ (2548) ได้ท าการศึกษา  บทบาทศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงกลาโหมในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548  - 2557) พบว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรรเทาสา
ธารณภัยระดับนโยบาย ทั้งจากส่วนราชการทหาร และส่วนราชการพลเรือน มีความเห็นสอดคล้อง
กัน โดยให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม มีบทบาทในการบรรเทาสาธารณภัย
โดยเฉพาะบทบาทในด้านการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสมควรให้ความส าคัญ
ต่อบทบาทในการจัดการสาธารณภัย ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญอีกประการหนึ่งของทหารด้วยการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเตรียมการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในด้านก าลังพลและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่จ าเป็นต่าง ๆ 

พล.ต. ยงยุทธ  เมฆรัต (2545) ได้ท าการศึกษา   บทบาทหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับ
การบรรเทาสาธารณภัย  พบว่า  ก าลังพลต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญ และพอเพียงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ต้องมีการวางแผนในการป้องกัน และ
ก าหนดบทบาทให้ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนภัยจะต้องได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอและชัดเจน ควรมีการจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และยานพาหนะให้พอเพียง 
ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติ 

ธีระ สันติเมธี (2547) ได้ท าการศึกษา   แนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด  พบว่า  ผลการศึกษาภาพรวมของปัญหาอุปสรรคในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 4 ด้าน ได้แก่  ด้านบุคลากร   
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารจัดการ  และด้านเคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณ์  พบว่า  อยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน โดยมีปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากรมากที่สุด โดยเฉพาะบุคลากรขาดความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการศึกษาภาพรวม
ของแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบการท างานมากที่สุดในประเด็นว่า ควรก าหนด
สถานภาพของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด ตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงาน โครงการ ในลักษณะ
ยุทธศาสตร์ การท างานแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ควรพัฒนาระบบการสงเคราะห์



22 

 

ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะการพิจารณาจ่ายเงินทดรองราชการช่วยผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทันทีที่
ประสบภัยพิบัติ 

ชัยศร ี มีพัฒน์ (2550) ได้ท าการศึกษา   การก าหนดงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลไม้เรียง  พบว่า  หากศูนย์ อปพร. ที่ให้ความช่วยเหลือประสงค์จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ ายก็ให้ เทศบาลต าบลไม้ เรียง โดยส านักงาน
ปลัดเทศบาลพิจารณาให้การสนับสนุน คือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับเคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน และในด้านความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ครบถ้วนทุกหน้าที่  ซักซ้อม
ฝึกซ้อมอบรมและก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ   จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่    ส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  หรือความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผน การจัดท าแผนการปฏิบัติและมีการซักซ้อม
ตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น  ก าหนดแนวทางและ
ด าเนินการใช้การส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงระบบการกระจายข่าวท้องถิ่น จัดให้มี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชน มีการทุนและวิธีการในการอบรมประชาชนให้รู้จักการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รู้จักระบบการเตือนภัยต่าง ๆ การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ จากการฝึกอบรมประชาชนดังกล่าว ท าให้ได้แนวทางเกี่ยวกับจัดหาอุปกรณ์และการ
เตรียมจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สมบูรณ์ขึ้น 

พ.ท. ขันติรักษ์ ตันติเฉลิม  (2548)  ได้ท าการศึกษา  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยของข้าราชการส านักโยธาธิการกลาโหม  พบว่า  ปัจจัยทั้ง  6  ด้าน 
ได้แก่  ด้านความรู้  ความเข้าใจ  ด้านขั้นตอนและการปฏิบัติ  ด้านบทบาทในการปฏิบัติงานของ
หน่วย  ด้านระเบียบปฏิบัติ  ด้านการจัดองค์กร  และด้านยุทโธปกรณ์ และงบประมาณ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยของข้าราชการส านักโยธาธิการกลาโหม           
ในระดับต่ า  บุคลากรที่มี  เพศ  ระดับชั้นยศ อายุราชการ และประสบการณ์ในการบรรเทาสาธารณ
ภัย แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยไม่แตกต่างกัน 
ส่วนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบรรเทาสา
ธารณภัย แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ฉลองภพ สุสังกรณ์ และปรัชญา เวสารัชช์ (2540) ได้ศึกษาเร่ือง โครงการวิจัยการปรับภาค
ราชการเข้าสู่โลกาภิวัตน์  โดยมีวัตถุประสงค์และสมมุติฐานหรือโจทย์ในการศึกษาปัญหาอุปสรรค
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และเสนอแนะแนวทาง และวิธีการปรับภาคราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก าหนดกลยุทธ์ใน
การปฏิรูปราชการและเสนอแผนการปรับปรุงราชการในระยะสั้น มีขอบเขตในการวิเคราะห์ระบบ
ราชการในภาพรวม เน้นการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัย
เอกสาร การวิจัยภาคสนาม และระดมสมอง ผลการศึกษาพบว่า  ระบบราชการไทยที่เป็นอยู่ยังเป็น
ระบบเดิมซึ่งเน้นขั้นตอน กระบวนการ กฎระเบียบ และปัจจัยน าเข้าอย่างมาก แต่ให้ความสนใจผล
ที่เกิดขึ้นและผลตอ่เน่ืองน้อยมาก รวมทั้งไม่ค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการด าเนินการ
อย่างจริงจัง 

บุญเอ้ือ  บัวสรวง (2542) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติผู้รับบริการต่อการให้บริการทางกฎหมาย
ของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อทราบถึงทัศนคติของผู้รับบริการต่อการขอรับบริการ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ ความเหมาะสมของภารกิจในปัจจุบัน และขยายขอบข่ายงานในด้าน
การ คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ วิธีการศึกษาใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการมี
ทัศนคติไปในทางที่ดีต่อการให้บริการทางกฎหมายของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

พงษ์พิตร  ตรงดี (2543) ได้ศึกษาเร่ือง โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยในจังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจ านวนและบทบาทผล
ประกอบการ ภาวะการแข่งขัน และการปรับตัวหาข้อสรุปและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัยในจังหวัดเชียงใหม่ วิธีการศึกษาได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สาขาของบริษัทประกันภัยในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 33 สาขา ผลการศึกษาพบว่า ในปี 2541   มี
บริษัทประกันวินาศภัย 5 บริษัทใหญ่ ที่มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของตลาดธุรกิจนี้
มีเบี้ยประกันภัยเป็นจ านวนเงินรวม 1,577.25 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถ 
และอัคคีภัย 848.12 ล้านบาท และ 579.89 ล้านบาท (หรือร้อยละ 53.77 และ 36.77) ตามล าดับมีการ
จ่ายสินไหมทดแทนในกรมธรรม์ประกันภัยรถมากที่สุดเป็นเงินจ านวน 411.84 ล้านบาท(หรือร้อย
ละ 91.32) 

อุทัย  ลือชัย (2543) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่องานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อทราบถึงทัศนคติในภาพรวมของประชาชนที่
มีต่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม โดยจะท าการศึกษาว่า อาชีพ ระดับการศึกษา แตกต่างออกไป จะมีผลต่อทัศนคติของ
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ประชาชนที่มีต่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร วิธีการศึกษาได้ใช้วิธีการ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Filed Research) ซึ่งจะด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนในกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระดับที่แตกต่างกัน และระดับการศึกษาของประชาชนที่
แตกต่างกันออกไปมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติที่มีต่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีนัยส าคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า จะมีทัศนคติในเชิงลบต่อการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมากกว่ากลุ่มผู้มีการศึกษาในระดับต่ าลงมา 

ทัตยา เพ็ชรภู่ (2544) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของชุมชนแออัดในเขตเมือง
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ เพื่อศึกษาพัฒนาการของท าเลที่ตั้งและการกระจายตัว
ของชุมชนแออัดในเขตเมืองเชียงใหม่ ศึกษาความสัมพันธ์ของท าเลที่ตั้งชุมชนแออัดกับการใช้ที่ดิน
เขตเมืองเชียงใหม่ ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดในเขตเมืองเชียงใหม่ 
และเพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการรองรับ
ชุมชนแออัดที่ต้องร้ือย้าย วิธีการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการส ารวจพื้นที่ชุมชนแออัด 
และจัดกลุ่มชุมชนตามลักษณะต่าง ๆ ของชุมชน อันได้แก่ อายุชุมชน ท าเลที่ตั้งของชุมชน           
การครอบครองที่ดิน ขนาดของชุมชน และการรับรองของเทศบาล ผลจากการศึกษาพบว่าท าเลที่ตั้ง
และการกระจายตัวของชุมชนแออัดแบ่งได้เป็น 3 ช่วงตามการพัฒนาของเมืองโดยช่วงก่อนปี พ.ศ. 
2504 ชุมชนแออัดปรากฏอยู่ภายในเขตเทศบาลโดยเฉพาะรายรอบวัด และกระจายอยู่ภายในเขต
ก าแพงเมือง และช่วงที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504  – 2509)จนถึงปี พ.ศ. 
2525 ก่อนการขยายขอบเขตเทศบาลนั้น ชุมชนแออัดปรากฏและขยายตัวอยู่ในเขตเทศบาล ช่วงที่
สามคือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2543 ที่เทศบาลขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมบริเวณชานเมือง 
โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิงและทางทิศเหนือของก าแพงเมืองตามแนวคลองต่าง ๆ ท าให้
จ านวนชุมชนแออัดมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบนพื้นที่ของรัฐในเขตชั้นนอกของเทศบาล 

นาถญา ศิ ริสายัณห์ (2544) ได้ศึกษาเ ร่ือง ระบบและวิธีการบัญชีกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระบบและวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย การแสดงรายการในงบการเงิน รูปแบบของรายงาน การเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดท าบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ใช้วิธีการศึกษาจาก
หนังสือเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งขอค าแนะน าปรึกษาจากนักวิชาการที่รับผิดชอบใน
เร่ืองของการบัญชีเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ผลการศึกษาพบว่า  การด าเนินงานของกรมการ
ประกันภัยมีการแบ่งส่วนงานและความรับผิดชอบของพนักงาน แต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในส่วน
ของงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัดทุกจังหวัด ไม่สามารถแบ่งส่วนงานได้ตามผังการ
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ด าเนินงาน เนื่องจากมีบุคลากรน้อย ท าให้ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ได้ตามความรับผิดชอบ และ
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ไม่ตรงกับสายงานที่ได้รับมอบหมาย 

พิชิต ตันติศักดิ์ (2544) ได้ศึกษาเร่ือง  บทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลนครเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ ต้องการศึกษาถึงมูลเหตุจูงใจในการเข้า
ไปเป็น อปพร. ของประชาชน ต้องการศึกษาถึงบทบาทของ อปพร. ที่มีต่อสังคม ต้องการศึกษาถึง
บทบาทของ อปพร. ที่มีต่อการเมืองท้องถิ่น วิธีการศึกษาใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามอย่างมี
โครงสร้าง จากสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 200   
ราย ผลการศึกษาปรากฏว่ามูลเหตุจูงใจในการเข้ามาเป็น อปพร.ของประชาชน ได้แก่ ความต้องการ
เสียสละต่อสังคมมากกว่าผลประโยชน์ การมีสิทธิ์แต่งเคร่ืองแบบและประดับเคร่ืองหมาย อปพร.
การมีสิทธิ์ใช้อาวุธปืนของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร และการมีสิทธิ์พกพาและใช้วิทยุสื่อสารในข่ายของ อปพร. 

สุโข  เสมมหาศักดิ์ (2546) ได้ศึกษาเร่ือง  การกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยและพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษา
ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ และรูปแบบการกระจายตัวทางพื้นที่ของการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เพื่อศึกษาปัจจัยความอ่อนแอทางพื้นที่ของเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอัคคีภัยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ และเพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่เสี่ยงอย่างเหมาะสมวิธีการศึกษาใช้
การวิจัยเอกสารที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัยระหว่างปี พ.ศ. 2537–2544  โดย
ท าการศึกษาเฉพาะอัคคีภัยที่เกิดกับอาคารสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย รวมไปถึงทรัพย์สิน
ภายในอาคารของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นหลัก ส่วนการวิจัย
ภาคสนามเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อลงต าแหน่งอาคารต่าง ๆ ที่เคยเกิดอัคคีภัย และจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2537 จนถึงปี พ.ศ.2544 มีจ านวนอัคคีภัยเกิดขึ้นกับอาคารสถานประกอบการ 
และทรัพย์สินภายในอาคารรวมทั้งสิ้น 382 คร้ัง สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยพบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก
ความประมาทในการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด นอกจากนั้นอัคคีภัยมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาค่ าเป็นส่วนใหญ่ 

ประสิทธิ์  ไชยเวช  (2550)   ได้ท าการศึกษา  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตาม
มาตรการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่  พบว่า  1) การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาด้านความรวดเร็วทันเวลา ความเพียงพอ และความต่อเนื่องในระดับมาก  
2) ผู้ประสบภัยมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของส านักงาน
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ต่ ากว่าระดับปานกลาง หรือมีความพึงพอใจใน
ระดับน้อย  และ  3)   ขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายเป็นปัญหาระดับมากแต่ระเบียบ
กระทรวงการคลังเป็นปัญหาระดับปานกลาง 

ธีระ สันติเมธี (2547 ) ศึกษาเร่ือง แนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับจังหวัด  ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาภาพรวมของปัญหาอุปสรรคในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด  4 ด้าน ได้แก่   ด้านบุคลากร  
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารจัดการ  และด้านเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์  พบว่า  อยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน ได้แก่   ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารจัดการ  และด้านเคร่ืองมือ
วัสดุอุปกรณ์  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยมีปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากรมากที่สุด 
โดยเฉพาะบุคลากรขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ผลการศึกษาภาพรวมของแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบการท างานมากที่สุด
ในประเด็นว่า ควรก าหนดสถานภาพของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็น
หน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
แผนงาน โครงการ ในลักษณะยุทธศาสตร์ การท างานแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด CEO 
ควรพัฒนาระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  โดยเฉพาะการพิจารณาจ่ายเงินทดรองราชการช่วย
ผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทันทีที่ประสบภัยพิบัต ิ

พงษ์เผ่า เกษทอง (2550) ได้ท าการศึกษา  การก าหนดจุดที่ปลอดภัยในการหนีภัยและ
เส้นทางหนีภัยเพื่อน าเสนอในการท า Workshop ซึ่งการจัดท าแผนซ้อมหนีภัยที่บริเวณหาดป่าตอง 
พบว่าประสบความส าเร็จในระดับมาก คือ การจัดท าแผนซ้อมหนีภัยสึนามิจะต้องให้สัมพันธ์กับ
การติดตั้งหอเตือนภัยที่หาดป่าตอง ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของการซ้อม
แผนอพยพคนหนีไปในที่ที่ปลอดภัยนั้น นายสมิทธ ธรรมสโรช ได้ให้ค าปรึกษาว่าจะต้อง
ด าเนินการให้เสร็จภายในคร่ึงชั่วโมง ซึ่งในส่วนของป่าตองนั้นได้มีการแบ่งโซนการอพยพหนีภัย
ไว้ทั้งหมด 7  โซนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

ชัยศรี มีพัฒน์ (2550) ได้ท าการศึกษา   การก าหนดงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลไม้เรียง พบว่า หากศูนย์ อปพร. ที่ให้ความช่วยเหลือประสงค์จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายก็ให้เทศบาลต าบลไม้เรียง  โดยส านักงาน
ปลัดเทศบาลพิจารณาให้การสนับสนุน คือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับเคร่ืองจักรกลและ
ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน และในด้านความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และ
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เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ครบถ้วนทุกหน้าที่  ซักซ้อม
ฝึกซ้อมอบรมและก าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่และขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  หรือความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผน การจัดท าแผนการปฏิบัติและมีการซักซ้อม
ตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ก าหนดแนวทางและ
ด าเนินการใช้การส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงระบบการกระจายข่าวท้องถิ่น จัดให้มี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชน มีการทุนและวิธีการในการอบรมประชาชนให้รู้จักการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รู้จัก  ระบบการเตือนภัยต่าง ๆ การปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จากการฝึกอบรมประชาชนดังกล่าว ท าให้ได้แนวทางเกี่ยวกับจัดหาอุปกรณ์
และการเตรียมจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สมบูรณ์ขึ้น 

นงนุช โอบะ (2554)  ได้ท าการศึกษา  การจัดการสาธารณภัยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อลด
ผลกระทบของน้ าท่วมและแผ่นดินถล่มในชุมชนแห่งหนึ่ง  พบว่า  ขั้นตอนที่ 1 ผลการสนทนากลุ่ม
พบว่า สาธารณภัยที่เกิดขึ้นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา เรียงล าดับความรุนแรงมากไปน้อยได้แก่ น้ าท่วม
แผ่นดินถล่ม น้ าท่วม วาตภัย ภัยแล้งและอุบัติเหตุการจราจร และผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ร่วมกัน
จัดท าแผนที่สาธารณภัยบนแผนที่เดินดินในทุกหมู่บ้านของอ าเภอลับแล และเลือกภาวะน้ าท่วม
แผ่นดินถล่มไปจัดท าเป็นแผนป้องกันผลกระทบโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน   ขั้นตอนที่ 2 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แผนปฏิบัติการจัดการภาวะน้ าท่วมแผ่นดินถล่มตามระยะการเกิด
สาธารณภัย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมรับน้ าท่วมและแผ่นดินถล่ม โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมและแผ่นดินถล่ม และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดน้ าท่วม
และแผ่นดินถล่ม ขั้นตอนที่ 3 น าโครงการแรกไปด าเนินการในต าบลหนึ่งของอ าเภอลับแล ผลการ
ประเมิน พบว่า  1) ด้านบริบท : วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นความต้องการของชุมชน 2) ด้าน
ปัจจัยน าเข้า : มีความพร้อมของทรัพยากรในการด าเนินงานได้แก่ (1) ด้านบุคลากร บุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วม(2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีรถฉุกเฉินที่สามารถบริการช่วยชีวิตใน
พื้นที่ และ (3) ด้านงบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเพียงพอ      
3) ด้านกระบวนการ : การด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด พบสิ่งที่เป็นการปฏิบัติที่ดีคือ 
การประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วแต่พบปัญหาคือ วิทยุสื่อสาร
ไม่พอเพียง การจ าแนกผู้บาดเจ็บไม่ชัดเจน การส่งต่อเป็นไปล่าช้า และไม่มีการกั้นสถานที่ส าหรับ
การปฐมพยาบาล 4) ด้านผลลัพธ์ : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผนจ านวน 152 คน ได้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านันผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและสถานีอนามัย
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ตลอดจนประชาชน ซึ่งท าให้เข้าใจถึงขั้นตอนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ และการอพยพ 
ตลอดจนอุปกรณ์ที่ควรจัดหาเพิ่มเติมส าหรับการซ้อมแผน 

ทัศนัย พวงบุบผา  (2553)  ได้ท าการศึกษา  ปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า (1) ปัญหาที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารบางส่วนของส านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขาดภาวะผู้น าที่กล้าคิด กล้าริเร่ิม กล้าท า และกล้าปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ (2) แนวทางการเสริมสร้างที่ส าคัญ คือ ผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ควรเห็นความส าคัญและก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนผู้บริหารทุกระดับให้มีภาวะผู้น า
ของการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และ (3) ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ คือ การที่
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกองปฏิบัติการดับเพลิง 1-4 ดังกล่าวทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ และ
การศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์สูงรวมทั้งการที่กรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณด้าน
ทรัพยากรมนุษย์แก่ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น 

ภาคย์ เทพวัลย์ (2549) ได้ท าการศึกษา  สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการป้องกัน
อัคคีภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรม  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยของสถานประกอบการ จานวน 387 คน โดยศึกษาด้านการขัดขวางป้องกัน (Prevention) 
ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communications) ด้านการหลบหนี (Escape) ด้านการจากัดวงพื้นที่ 
(Containment) ด้านการดับไฟ (Extinguishment) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีสภาพในการป้องกัน
อัคคีภัยที่ดี แต่มีบางส่วนที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง เช่น ระบบสัญญาณในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การ
ติดตั้งเก็บสายฉีดน้าดับเพลิง และระบบน้าสารองไม่พร้อมใช้งาน ขาดการประสานงานในการ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของผู้ปฏิบัติพบว่า ผู้ปฏิบัติงานไม่รู้วิธีปฏิบัติตน
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไม่รู้จักเส้นทางหนีไฟ ไม่มีความระมัดระวังในการใช้เชื้อเพลิง ขาดความ
พร้อมในเร่ืองของวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย 

ศิรินันต์  สุวรรณโมลี  (2553)  ได้ท าการศึกษา  การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานจากภาคประชาสังคม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านน้ าเค็ม ต.
บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  พบว่า  1) ในการด าเนินงาน พบปัญหาด้านการมีส่วนร่วม  ด้าน
งบประมาณ ด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ในการด าเนินงานและด้ านการประสานงาน
ระหว่างองค์กร 2) แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานคือ ภาคชุมชนควรมีการรวมกลุ่มและการ
จัดการองค์กรชุมชน (Organization Building) ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการจัดการความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน ตั้งแต่ช่วงต้นของการฟื้นฟูชุมชน ส่วนภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชน ควรประสานการด าเนินงานร่วมกัน โดยด้านการมีส่วนร่วมนั้น องค์กรพัฒนาเอกชน
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สามารถช่วยท างานเชิงลึกวางรากฐานการจัดการตนเองให้กับชุมชนได้ ด้านงบประมาณและ
อุปกรณ์ ในช่วงต้นนั้นองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถจัดหามาให้กับชุมชนได้คล่องตัวกว่าภาครัฐ 
ส่วนภาครัฐสนับสนุนการสานต่อการด าเนินงานให้กับในระยะยาวควบคู่ไปกับให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ในการด าเนินงานที่ถูกต้องแก่ชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  (2554)  ได้ศึกษาเร่ือง  การส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต าบลผาเลือด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลผาเลือด  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   โดยคิดเป็นร้อยละ  81.16  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  พึงพอใจมากทั้ง  3  ด้าน  ได้  สาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ  เป็นอันดับ  1  เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า  ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความเพียงพอของสถานที่จอดรถ  ส่วนสิ่งอ านวยความ
สะดวกระหว่างรอรับบริการ  เช่น ที่นั่ง   หนังสือพิมพ์  เป็นต้น , มีการประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการฯ ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึง , การด าเนินโครงการฯ สามารถตอบสนอง
ความต้องการ  อ านวยประโยชน์ประชาชนด้านการให้บริการน้ า   การป้องกันอัคคีภัย , ความ
สะอาดของอาคารส านักงาน ห้องน้ า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ด้านเจ้าหน้าที่ เป็นดันดับที่ 2  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ระดับความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่  แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับหน้าที่ , 
ส่วนปฏิบัติงานได้ถูกต้อง , ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว , มีความซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติงานเป็นธรรม , 
พูดจาอ่อนหวานมีมารยาทดี  มีระดับความพอใจมาก  ส าหรับด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เป็น
อันดับที่  3  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ได้แก่  มีขั้นตอนการ
ให้บริการที่สะดวก  ส่วนความสามารถปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ , มีขั้นตอนการให้บริการเสมอภาคและเท่าเทียมกัน , มีการ
ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็ว  มีระดับความพอใจมาก 

ผู้วิจัยจะน าวรรณกรรม   แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้   มาใช้ในการศึกษา   
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา   ต่อไป 

 
2.6 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในคร้ังนี้   ดังแสดงในรูปที่  2.1    
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

    (Independent  variables)          (Dependent  variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

ปัจจัยท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน    
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ก่อนเกิดภัยแล้งและขณะเกิดภัยแล้ง 
(1)  ด้านบุคลากร    
(2)  ด้านงบประมาณ     
(3)  ด้านการบริหารจัดการ    
(4)  ด้านวัสดุอุปกรณ์    

 

 

ประสิทธิภาพในการด าเนินการป้องกัน  
ภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง 

 

(1)  ความเพียงพอเหมาะสมของปัจจัยที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน    
(2)  ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้ประสบภัย 

 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้ประสบภัย 

(1) ความสะดวกรวดเร็วทันต่อเวลา 
(2) ความเพียงพอเหมาะสมของความ
ช่วยเหลือ 
(3) ความสอดคล้องกับความต้องการ
และสาธารณภัย 
(4) ความเสมอภาคเป็นธรรม 
(5) ความครบถ้วนและเพียงพอ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการท าโครงงาน 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา

และอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี ้ 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
3.2 ประชากรเป้าหมาย  
3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
3.5 เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  และประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอ
โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคและความพึงพอใจในการด าเนินการ
ป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

 

3.2 ประชากรเป้าหมาย  
ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  มีดังนี้  
1. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   จ านวน  48  คน  จากต าแหน่งงาน  

ดังนี้   คณะผู้บริหาร   พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  จ านวน  4,738  คน จากจ านวน 10 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนต าแย   บ้านบุ  บ้านวัง  บ้านหนองกลางดอน  บ้านหนองน้ าใส    
บ้านโคกสะอาด  บ้านถนนวารี  บ้านวังใหม่  บ้านดอนมะยม  และบ้านดอนใหม่   
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวน

ประชากร  โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่  95%  ของ  Taro  Yamane  (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข.251  :  145)   ดังนี ้
     n =            N 

                1  +  N(E)2 

    เมื่อ     n     =     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

     N     =    จ านวนประชากร 

     E     =    0.05   ทีร่ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95 

แทนค่าสูตรค านวณได้      n   =   368.85     หรือกลุ่มตัวอย่างจ านวน  369  คน  
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม 

ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก 
ตัวอย่าง    จึงจ า เป็นที่จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน   เพื่อจะได้เป็นการ
กระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลบ้านวัง  และไม่ให้มีการกระจุกตัว
อยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากเกินไป 
 

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
การสุ่มตัวอย่ างในการวิจั ยนี้  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่ างประชาชนอย่าง เป็นสัดส่วน 

(Proportional Random Sampling)  เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้านไม่น้อยกว่า   
369 คน   
 
ดังตารางที ่ 3.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ดอนต าแย 264 5.57 21 

บุ 597 12.60 46 

วัง 898 18.95 70 

หนองกลางดอน 635 13.40 50 

หนองน้ าใส 441 9.31 34 

โคกสะอาด 297 6.27 23 
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ตารางที่  3.1  (ต่อ) 
หมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ถนนวารี 602 12.71 47 

วังใหม่ 402 8.48 31 

ดอนมะยม 142 2.99 11 

ดอนใหม่ 460 9.71 36 
 

หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านได้แล้ว  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จะสุ่มตวัอย่างจากประชากรในแต่ละหมู่บ้านโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  
 

3.5 เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.5.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมคร้ังนี้   เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด   โดย

การศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค์    โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น  2  ชุด  ดังนี ้

ชุดที่  1  ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประกอบด้วย  4  ตอน  ดังนี ้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมการป้องกันภัยแล้ง

ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   ใช้มาตรวัดแบบ      Likert  Scale   
ให้ค่าน้ าหนักปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง จ าแนก
รายด้าน  ได้แก่  ด้านบุคลากร   ด้านงบประมาณ    ด้านการบริหารจัดการ   และด้านวัสดุอุปกรณ์   

ตอนที่ 3   เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการขณะเกิดภัย
แล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   ใช้มาตรวัดแบบ      Likert  
Scale   ให้ค่าน้ าหนักปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง    
จ าแนกรายด้าน ได้แก่  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ  และด้านวัสดุอุปกรณ์   

ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   5  คะแนน  
ระดับความคิดเห็นมาก    4  คะแนน  
ระดับความคิดเห็นปานกลาง   3  คะแนน  
ระดับความคิดเห็นน้อย    2  คะแนน  
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด   1  คะแนน  
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 ตอนที่ 4   เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินการ
ป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   

ชุดที่  2  ส าหรับประชาชน  ประกอบด้วย  3  ตอน  ดังนี ้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขต

พื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ใช้มาตรวัดแบบ  Likert  Scale  ให้ค่า
น้ าหนักปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  จ าแนกรายด้าน   
ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วทันต่อเวลา  ความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ  ความ
สอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย    ความเสมอภาคเป็นธรรม  และความครบถ้ วนและ
เพียงพอ  ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   5  คะแนน  
ระดับความคิดเห็นมาก    4  คะแนน  
ระดับความคิดเห็นปานกลาง   3  คะแนน  
ระดับความคิดเห็นน้อย    2  คะแนน  
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด   1  คะแนน  

ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินการป้องกัน
ภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทั้ง  2 ชุด  ด้วยวิธีหาความเที่ยงตรง 
(Validity)  ด้วยการน าแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดย
เสนอต่อที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content Validity)  และ
ความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา  เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  และน า
แบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Rellability) ใช้สูตรค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค  (Cronbach’s  alpha  coefficient) ซึ่งแบบสอบถามชุดที่  1 ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.972   และแบบสอบถามชุดที่  2 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.975   จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถาม

โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น  แบบสอบถามชุดที่  1 จ านวนไม่น้อย
กว่า   48   คน  และแบบสอบถามส่วนที่  2  จ านวนไม่น้อยกว่า  369  คน 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้   ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืน

มาแล้วน ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้  

ข้อมูลส่วนที่  1  ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ด้วยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอ
โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยการหาค่าเฉลี่ย () และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน () เป็นรายด้านและเป็นรายข้อ  

3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอ
โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยการหาค่าเฉลี่ย () และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน () เป็นรายด้านและเป็นรายข้อ 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคือ  คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนต่ าสุดคือ 1 
ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด  =  5 – 1  =  4  มี   5   ระดับ   ดังนั้น   แต่ละระดับจะมีช่วงห่าง  
=  4 / 5  =  0.8  (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)   ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00    หมายถึง มีความเพียงพอเหมาะสมมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49    หมายถึง มีความเพียงพอเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49    หมายถึง มีความเพียงพอเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49    หมายถึง มีความเพียงพอเหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49     หมายถึง มีความเพียงพอเหมาะสมน้อยที่สุด                                                                                                       

4. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา จากค าถามปลายเปิดที่ได้
รวบรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด  โดยการจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน   จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของ
ข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง  
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ข้อมูลส่วนที่  2  ข้อมูลจากประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) ด้วยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินการป้องกันภัยแล้ง
ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   เป็นรายด้านและเป็นราย
ข้อ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคือ  คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนต่ าสุด
คือ 1 ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด  =  5 – 1  =  4  มี   5   ระดับ   ดังนั้น   แต่ละ
ระดับจะมีช่วงห่าง  =  4 / 5  =  0.8  (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)   ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00    หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49    หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49    หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49    หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49     หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด      

3. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา จากค าถามปลายเปิดที่ได้
รวบรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด  โดยการจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน   จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของ
ข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง   
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บทที ่4 
ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ล 

 
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  จากแบบสอบถามที่ได้รับ
น าไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  
น าเสนอผลการวิจัยเป็น  3 ตอน ดังนี ้

4.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
4.1.2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้าน

วัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา   
4.1.3 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบล

บ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา   
4.2 ผลการศึกษาข้อมูลจากประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   

น าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
4.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
4.2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งใน

เขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   
 
 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   
4.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
และน าเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย  ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

ชาย  32 66.67 

หญิง 16 33.33 

รวม 48 100.00 

2.  อายุ   

ต่ ากว่า 30 ปี 4 8.33 
31 - 40 ปี 14 29.17 
41 - 50 ปี 21 43.75 
สูงกว่า 50 ปี 9 18.75 

รวม 48 100.00 

3.  ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 13 27.08 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 12.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า 7 14.58 
อนุปริญญา / เทียบเท่า 5 10.42 
ปริญญาตรี 11 22.92 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 12.50 

รวม 48 100.00 

4.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

ต่ ากว่า  5  ปี 20 41.67 
5 - 10  ปี 22 45.83 
สูงกว่า  10  ปี 6 12.50 

รวม 48 100.00 
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ตารางที่ 4.1   (ต่อ) 

5. รายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ยต่อเดือน   

5,001  – 10,000  บาท 28 58.33 
10,001 – 15,000  บาท 14 29.17 
15,001 – 20,000  บาท 4 8.33 
20,001 บาทขึ้นไป 2 4.17 

รวม 48 100.00 

6.  ต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ   

คณะผู้บริหาร 5 10.42 
พนักงานส่วนต าบล 17 35.42 
ลูกจ้างประจ า 3 6.25 
พนักงานจ้าง 3 6.25 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 20 41.67 
รวม 48 100.00 

 

จากตารางที่  4.1  พบว่า  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย   จ านวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.67   ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ   41 - 50  ปี  จ านวน  21  คน  
คิดเป็นร้อยละ  43.75   รองลงมาคือช่วงอายุ  31 - 40  ปี  จ านวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.17  และ
น้อยที่สุดคือช่วงอายุ  สูงกว่า 50 ปี   จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.75 ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.08 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี  
จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.9  และน้อยที่สุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.50  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   5 - 10  ปี  
จ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  45.83  รองลงมาคือ ต่ ากว่า  5  ปี  จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  
41.67  และน้อยที่สุดคือ  สูงกว่า  10 ปี   จ านวน  6  คน คิดเป็นร้อยละ  12.50  ส่วนใหญ่มีรายได้จาก
อาชีพหลักต่อ  5,001  – 10,000  บาท จ านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.33  รองลงมาคือ 10,001 - 
15,000  บาท  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.17  และน้อยที่สุดคือ 20,001 บาทขึ้นไป  จ านวน  
2  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.2  ส่วนใหญ่มีต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  20  
คน  คิดเป็นร้อยละ  41.67  รองลงมาคือ  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  
35.42  และน้อยที่สุดคือ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.25 
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4.1.2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   
 อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   
 

ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการเตรียมการป้องกันภัยแล้ง 
     ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม 

ภาพรวม X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านบุคลากร 2.58 0.562 ปานกลาง 1 

2. ด้านงบประมาณ 2.51 0.692 ปานกลาง 3 

3. ด้านการบริหารจัดการ 2.53 0.630 ปานกลาง 2 

4. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 2.50 0.692 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 2.53 0.574 ปานกลาง  

 

 ตารางที่  4.2 สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการเตรียมการป้องกันภัย
แล้ง พบว่าการเตรียมการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัด
นครราชสีมา  โดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.53)   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   ด้านบุคลากร  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  (  = 2.58)  รองลงมาได้แก่  ด้านการบริหารจัดการ  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  (  = 2.53)  และด้านงบประมาณ  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  
(  = 2.51)  ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง  (  = 2.50)   
 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการเตรียมการป้องกันภัยแล้ง 

     ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ต่างๆ 
เกี่ยวกับการท างานด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับบุคลากร 

2.48 0.618 น้อย 6 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

ด้านบุคลากร X S.D. ระดับ ล าดับ 

2. มีการจัดสรรทุนเพื่อให้บุคลากรไปดูงานและ
เรียนต่อทางด้านการป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย 

2.56 0.649 ปานกลาง 4 

3. เจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติการมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชน 

2.81 0.704 ปานกลาง 1 

4. มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อป.พร. ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2.60 0.818 ปานกลาง 3 

5. มีการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้กับบุคลากร  และ
ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  เช่น อปพร. ,อาสาสมัครกู้ภัย  

2.54 0.874 ปานกลาง 5 

6. มีการจัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  เพื่อให้มีความพร้อมใน
การเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 

2.62 0.890 ปานกลาง 2 

7. มีการจัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง  ๆ  
หรือเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยในการจัดการสาธารณภัยหรือ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2.42 0.739 น้อย 7 

รวมเฉลี่ย 2.58 0.562 ปานกลาง  

 

 ตารางที่  4.3  สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการเตรียมป้องกันภัยแล้ง
ในด้านบุคลากร พบว่าการเตรียมการป้องกันภัยแล้งด้านบุคลากร ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอ
โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 



42 

 

2.58)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   เจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ประชาชน   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.81)  
รองลงมาได้แก่  มีการจัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  เพื่อให้มีความ
พร้อมในการเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง  (  = 2.62)  ส่วนมีการจัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ  หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยในการจัดการสาธารณภัยหรือฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  (  
= 2.42)   
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการเตรียมการป้องกันภัยแล้ง 
     ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านงบประมาณ 

ด้านงบประมาณ X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. อบต. มีการจัดตั้งงบประมาณ (เงินส ารองจ่าย)   
ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ 

2.62 0.914 ปานกลาง 1 

2. มีการจัดสวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.56 0.823 ปานกลาง 2 

3. มีการจัดเตรียมปัจจัยสี่เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 

2.52 0.825 ปานกลาง 4 

4. มีการจัดเตรียมพันธุ์พืช  ปุ๋ย  และอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น  
เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลผลิตทางการ
เกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 

2.40 0.792 น้อย 7 

5. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบการ
พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน  เช่น    
หอเตือนภัย  เสียงตามสาย  หอกระจายข่าว         
วิทยุชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพ 

2.50 0.899 ปานกลาง 5 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 

ด้านงบประมาณ X S.D. ระดับ ล าดับ 

6. มีการใช้มาตรการด้านโครงสร้างในการวางแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยการก่อสร้างและปรับปรุง
แหล่งน้ า  ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
รวมถึงความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2.46 0.849 น้อย 6 

 7. มีการจัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ของเคร่ืองมือและระบบสื่อสารของหน่วยงานให้
มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
บูรณาการระบบสื่อสารให้มีเอกภาพ  เชื่อมโยงกัน
ได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่  ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  
และส่งผ่านข้อมูลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
รวดเร็ว 

2.54 0.771 ปานกลาง 3 

รวมเฉลี่ย 2.51 0.692 ปานกลาง  

  

ตารางที่  4.4  สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการเตรียมป้องกันภัยแล้ง
ในด้านงบประมาณ พบว่าการเตรียมการป้องกันภัยแล้งด้านงบประมาณ  ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  
= 2.51)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อบต. มีการจัดตั้งงบประมาณ (เงินส ารองจ่าย)   ในการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่    มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความ
เพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.62)  รองลงมาได้แก่  มีการจัดสวัสดิการส าหรับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  (  = 2.56)  ส่วนมีการจัดเตรียมพันธุ์พืช  ปุ๋ย  และอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น  เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความ
เพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  (  = 2.40)   
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการเตรียมการป้องกันภัยแล้ง 
ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการบริหาร
จัดการ 

ด้านการบริหารจัดการ X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. มีการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยที่มีการก าหนดขั้นตอน กิจกรรม และกรอบ
เวลา  ที่เหมาะสมรวมถึงมีการระบุผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

2.60 0.792 ปานกลาง 1 

2. มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา
และประเมินความเสี่ยงภัยโดยการประเมินความ
ล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้
ที่จะเกิดภัยและผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน   ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม  

2.56 0.741 ปานกลาง 2 

3. มีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย
และจัดท าแผนที่พื้นที่ เสี่ ยงภัยรวมทั้ งข้อมูล    
แหล่งน้ า 

2.52 0.825 ปานกลาง 4 

4. มีการจัดท าแผนการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง   
ให้สอดคล้ องกับการบริหารจั ดการน้ า เพื่ อ
การเกษตรในฤดูแล้ง  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
อย่างต่อเน่ือง 

2.46 0.771 น้อย 6 

5. มีการจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการสาธารณภัย   ให้สมบูรณ์  
ทันสมัย  สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลได้ระหว่าง
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ 

2.54 0.798 ปานกลาง 3 

6. มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย   เช่น   เว็บไซต์   
สายด่วน  ฯลฯ  มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้ง
ปัญหาหรือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด 

 สาธารณภัย 

2.56 0.769 ปานกลาง 2 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

ด้านการบริหารจัดการ X S.D. ระดับ ล าดับ 

7. มีการให้ค าแนะน าทางวิชาการและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดภัยแล้งคร้ังที่ส าคัญ
แจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มี
ความรู้ในการเตรียมการรับมือกับภัยแล้งใน
อนาคต  

2.48 0.875 น้อย 5 

รวมเฉลี่ย 2.53 0.630 ปานกลาง  

  

ตารางที่  4.5  สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการเตรียมป้องกันภัยแล้ง
ในด้านการบริหารจัดการ พบว่าการเตรียมการป้องกันภัยแล้งด้านการบริหารจัดการ ในเขตพื้นที่
ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  (  = 2.53)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่มีการก าหนดขั้นตอน กิจกรรม และกรอบเวลา  ที่เหมาะสมรวมถึงมีการระบุผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.60)  
รองลงมาได้แก่  มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาและประเมินความเสี่ยงภัยโดยการ
ประเมินความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยและผลกระทบที่อาจเป็น
อันตรายต่อประชาชน   ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม   และมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย   เช่น   
เว็บไซต์   สายด่วน  ฯลฯ  มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหาหรือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด
สาธารณภัย   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.56)  ส่วนมีการจัดท าแผนการ
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง   ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง  
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับ
น้อย        (  = 2.46)   
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการเตรียมการป้องกันภัยแล้ง 

     ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีที่มีการร้อง
ขอ 

2.58 0.794 ปานกลาง 1 

2. วัสดุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ  และ
อุปกรณ์ด้าน  สาธารณภัยมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทันทีที่มีการร้อง
ขอ  

2.58 0.846 ปานกลาง 1 

3. มีการจัดท าทะเบียนวัสดุ  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ด้านสาธารณภัย 

2.56 0.823 ปานกลาง 2 

4. มีการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยที่มีความ
เหมาะสมกับงาน สาธารณภัย เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดและคุ้มค่า 

2.48 0.799 น้อย 4 

5. วัสด ุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ด้านสาธารณภัยมีความเพียงพอไม่เป็นปัญหาใน
การปฏิบัติงาน 

2.42 0.821 น้อย 5 

6. มีการสถานที่ส าหรับเก็บรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ด้านสาธารณภัย 

2.52 0.875 ปานกลาง 3 

7. มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ าและภาชนะกักเก็บ
น้ าให้มีความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ภัย
แล้งรวมถึงการจัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองไว้
ให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

2.33 0.883 น้อย 6 

รวมเฉลี่ย 2.50 0.692 ปานกลาง  
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 ตารางที่  4.6  สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการเตรียมป้องกันภัยแล้ง
ในด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่าการเตรียมการป้องกันภัยแล้งด้านวัสดุอุปกรณ์ ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านวัสดุอุปกรณ์  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  (  = 2.50)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ต่างๆ  ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีที่มีการร้องขอ   และวัสดุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  
ยานพาหนะ  และอุปกรณ์ด้าน  สาธารณภัยมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้
ทันทีที่มีการร้องขอ   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.58)  
รองลงมาได้แก่  มีการจัดท าทะเบียนวัสดุ  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ด้านสา
ธารณภัย   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.56)  ส่วนมีการจัดเตรียมพื้นที่
รองรับน้ าและภาชนะกักเก็บน้ าให้มีความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึงการ
จัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองไว้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน   มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  (  = 2.33)   
 

4.1.3 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   

 

ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้ง 
    ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม 

ภาพรวม X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านบุคลากร 2.48 0.690 น้อย 4 

2. ด้านงบประมาณ 2.69 0.777 ปานกลาง 1 

3. ด้านการบริหารจัดการ 2.58 0.720 ปานกลาง 2 

4. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 2.55 0.676 ปานกลาง 3 

รวมเฉลี่ย 2.58 0.665 ปานกลาง  
 

 ตารางที่  4.7  สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการด าเนินการ พบว่าการ
ด าเนินการขณะเกิดภัยแล้ง  ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดย
ภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.58)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า   ด้านงบประมาณ   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 
2.69)  รองลงมาได้แก่  ด้านการบริหารจัดการ  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  
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= 2.58)  และด้านวัสดุอุปกรณ์  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.55)  ส่วน
ด้านบุคลากร  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  (  = 2.48)   
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้ง 
     ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   ด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยมีความเพียงพอ 

2.48 0.772 น้อย 4 

2. เจ้าหน้าที่มีการออกส ารวจสถานการณ์การเกิด ภัย
แล้ง  โดยการจัดท าข้อมูลความเสียหาย  จ านวน
ประชาชน พืชผลทางการเกษตร และรายงาน
สถานการณ์ให้อ าเภอ/จังหวัดทราบ 

2.58 0.846 ปานกลาง 1 

3. มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย  เช่น ชุด
เคลื่อนที่เร็ว   ชุดสนับสนุน  เพื่อด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

2.50 0.772 ปานกลาง 3 

4. มีการจัดก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนตลอด  
24 ชั่วโมง   เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 

2.42 0.895 น้อย 6 

5. เจ้าหน้าที่สามารถออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยทันทีที่ได้รับการร้องขอ 

2.54 0.798 ปานกลาง 2 

6. มีการแต่งตั้งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ  หรือ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
ช่วยในการจัดการสาธารณภัยหรือฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.46 0.898 น้อย 5 

7. ข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร  อปพร.  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจักร  ที่  อบต. จัดท าไว้มีความพร้อมและสามารถ
เรียกใช้งานจริงได้เมื่อเกิดภัยแล้ง 

2.40 0.818 น้อย 7 

รวมเฉลี่ย 2.48 0.690 น้อย  
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 ตารางที่  4.8  สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการด าเนินการด้านบุลลา
กร พบว่าการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งด้านบุคลากร  ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  (  = 2.48)   เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า   เจ้าหน้าที่มีการออกส ารวจสถานการณ์การเกิด ภัยแล้ง  โดยการจัดท าข้อมูลความ
เสียหาย   จ านวนประชาชน   พืชผลทางการเกษตร   และรายงานสถานการณ์ให้อ าเภอ/จังหวัดทราบ  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.58)  รองลงมาได้แก่  
เจ้าหน้าที่สามารถออกปฏิบัติการให้ความช่วย เหลือผู้ประสบสาธารณภัยทันทีที่ได้รับการร้องขอ  
(  = 2.54)  ส่วนข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร  อปพร.  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  ที่  อบต. จัดท า
ไว้มีความพร้อมและสามารถเรียกใช้งานจริงได้เมื่อเกิดภัยแล้ง  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอ
เหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  (  = 2.40)   
 

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้ง 
     ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   ด้านงบประมาณ 

ด้านงบประมาณ X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. อบต. มีการน าเงินส ารองจ่ายมาใช้ในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งใน
พื้นที่ 

2.63 1.064 ปานกลาง 5 

2. อบต.มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความ
โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ ฯ   

2.67 0.996 ปานกลาง 3 

3. ขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความสะดวก
รวดเร็วและทันเวลา  

2.63 0.841 ปานกลาง 5 

4. มีการจัดท าบัญชีรับ - จ่ายเงิน หรือสิ่งของที่ได้รับ
บริจาค  (ถุงยังชีพ) และออกใบเสร็จการรับ
บริจาคอย่างถูกต้อง 

2.77 0.857 ปานกลาง 2 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 

ด้านงบประมาณ X S.D. ระดับ ล าดับ 

5. มีการเก็บรักษาสิ่งของหรือเงินงบประมาณที่
ไ ด้ รั บบ ริ จ า คและ จั ดส่ ง สิ่ ง ข อ งห รือ เ งิ น
งบประมาณให้ประชาชนผู้ประสบภัยด้วยความ
ยุติธรรมและทั่วถึง 

2.65 0.863 ปานกลาง 4 

6. อบต.มีการจัดสรรงบประมาณในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยด้วย
ความยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2.85 0.989 ปานกลาง 1 

7. ปัจจัยสี่ที่ อบต. จัดเตรียมไว้ส าหรับให้การ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยมีความเพียงพอ 

2.63 0.866 ปานกลาง 5 

รวมเฉลี่ย 2.69 0.777 ปานกลาง  
 

 ตารางที่  4.9  สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการด าเนินการด้าน
งบประมาณ พบว่าการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งด้านงบประมาณ  ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอ
โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 
2.69)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   อบต.มีการจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยด้วยความยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความ
เพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง     (  = 2.85)  รองลงมาได้แก่  มีการจัดท าบัญชีรับ - 
จ่ายเงิน หรือสิ่งของที่ได้รับบริจาค  (ถุงยังชีพ)  และออกใบเสร็จการรับบริจาคอย่างถูกต้อง  มีความ
เพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง         (  = 2.77)  ส่วนอบต. มีการน าเงินส ารองจ่ายมาใช้
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความสะดวกรวดเร็วและทันเวลา   และปัจจัยสี่ที่ 
อบต. จัดเตรียมไว้ส าหรับให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยมีความเพียงพอ  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   
มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง     (  = 2.63)   
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้ง 

ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการบริหาร

จัดการ 

ด้านการบริหารจัดการ X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น 

2.65 0.956 ปานกลาง 2 

2. มีการติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและ
สถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะจนกว่า
เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ   

2.48 0.825 น้อย 7 

3. มีการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง  ๆ 
ได้แก่  แจกจ่ายน้ า   การช่วยเหลือด้านการเกษตร           
การสาธารณสุข  และด้านอ่ืน ๆ  ตามระเบียบ        
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

2.63 0.841 ปานกลาง 3 

4. มีการประสานหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เช่น  การระดมอาสาสมัคร  การประสานด้าน
เคร่ืองมือ การเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภค          
และการขนส่ง 

2.58 0.821 ปานกลาง 4 

5. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์สาธารณภัยและแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือที่ถูกต้องอย่างต่อเน่ือง     

2.52 0.772 ปานกลาง 5 

6. มีการรายงานสถานการณ์และการประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนชั้นเหนือขึ้นไปกรณีที่ เกินขีด
ความสามารถในการด าเนินการของ อบต. 

2.71 0.849 ปานกลาง 1 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 

ด้านการบริหารจัดการ X S.D. ระดับ ล าดับ 

7. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและระมัดระวังรักษาสุขภาพอนามัยเพื่อ
ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  อันเนื่องมาจากภัยแล้ง  

2.50 0.825 ปานกลาง 6 

รวมเฉลี่ย 2.58 0.720 ปานกลาง  

 

 ตารางที่ 4.10 สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการ พบว่าการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งด้านการบริหารจัดการ  ในเขตพื้นที่ต าบลบ้าน
วัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  
(  = 2.58)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   มีการรายงานสถานการณ์และการประสานงานขอรับ
การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนชั้นเหนือขึ้นไปกรณีที่เกินขีดความสามารถ
ในการด าเนินการของ อบต.   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  
= 2.71)  รองลงมาได้แก่  มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
ระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 2.65) ส่วนมีการติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์สาธารณ
ภัยอย่างต่อเน่ืองพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ    
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  (  = 2.48)   
 

ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  ของการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้ง 
      ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ  วัสดุและ
อุปกรณ์ด้าน  สาธารณภัยเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัยไม่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

2.54 0.713 ปานกลาง 4 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ X S.D. ระดับ ล าดับ 

2. ระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
กับพื้นที่ประสบภัยและระบบสื่อสารของศูนย์ ฯ 
กับเครือข่ายอ่ืน ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูล  สามารถใช้งานขณะเกิดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.52 0.825 ปานกลาง 5 

3. มีน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงานบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง 

2.60 0.844 ปานกลาง 2 

4. มีภาชนะกักเก็บน้ าและพื้นที่รองรับน้ าเพียงพอ
กับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น 

2.44 0.681 น้อย 6 

5. อุปกรณ์สื่อสาร  เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน  ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ระบบวิทยุสื่อสารต่าง ๆ  สถานี
วิทยุชุมชน  ระบบหอกระจายข่าว  สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่  ระดับอ าเภอ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   

2.44 0.873 น้อย 6 

6. เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ วัสดุและ
อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยที่จ าเป็นมีความพร้อมใช้
งานได้ทันทีที่มีการร้องขอจากผู้ประสบภัย 

2.58 0.767 ปานกลาง 3 

7. มีการขอรับการสนับสนุนเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  
ยานพาหนะ วัสดุและอุปกรณ์ด้านสาธารณภัย
จากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปกรณีที่เกินขีด
ความสามารถในการด าเนินการของ  อบต. 

2.75 0.838 ปานกลาง 1 

รวมเฉลี่ย 2.55 0.676 ปานกลาง  

  

ตารางที่  4.11  สรุปผลส ารวจจากตัวอย่างจ านวน  48  คน ในด้านการด าเนินการด้านวัสดุ
อุปกรณ์ พบว่าการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งด้านวัสดุอุปกรณ์ ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอ
โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 
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2.55)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   มีการขอรับการสนับสนุนเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ 
วัสดุและอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปกรณีที่เกินขีดความสามารถใน
การด าเนินการของ  อบต.  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 
2.75)  รองลงมาคือ  มีน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานบรรเทาสถานการณ์ภัย
แล้ง มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.60)  ส่วนมีภาชนะกักเก็บน้ าและพื้นที่
รองรับน้ าเพียงพอกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น  และอุปกรณ์สื่อสาร  เช่น  โทรศัพท์พื้นฐาน  
ระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบวิทยุสื่อสารต่างๆ  สถานีวิทยุชุมชน  ระบบหอกระจายข่าว  สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่  ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  (  = 2.44)   
 

4.2 ผลการศึกษาข้อมูลจากประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   
4.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 จากผลการศึกษาข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ของประชาชนผู้ประสบภัยใน
เขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ าความถี่  
ค่าร้อยละ และน าเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย  ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 4.12   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

ชาย  194 52.57 

หญิง 175 47.43 

รวม 369 100.00 

2.  อายุ   

21 -  30 ปี 69 18.70 
31 -  40 ปี 109 29.54 
41 -  50 ปี 126 34.15 
51 -  60 ปี 51 13.82 
61  ปีขึ้นไป 14 3.79 

รวม 369 100.00 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ)  

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

3.  ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 178 48.24 
มัธยมศึกษาตอนต้น 61 16.53 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า 105 28.46 
อนุปริญญา / เทียบเท่า 19 5.15 
ปริญญาตรี 6 1.63 
สูงกว่าปริญญาตรี - - 

รวม 369 100.00 

4.  อาชีพ   

เกษตรกร 291 78.86 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 4 1.08 
รับจ้างทั่วไป 51 13.82 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 1.63 
พนักงานบริษัทเอกชน 17 4.61 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 369 100.00 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

5,000  บาท  หรือต่ ากว่า   195 52.85 
5,001  – 10,000  บาท 150 40.65 
10,001 – 15,000  บาท 14 3.79 
15,001 – 20,000  บาท 7 1.90 
20,001 บาทขึ้นไป 3 0.81 

รวม 369 100.00 

 

จากตารางที่  4.12  พบว่า  ประชาชนผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   จ านวน  194 คน คิด
เป็นร้อยละ  52.57  และเพศหญิง  จ านวน  175  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.43  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  41 
- 50  ปี  จ านวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.15  รองลงมาคือช่วงอายุ  31- 40 ปี  จ านวน  109  คน  คิด
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เป็นร้อยละ  29.54  และน้อยที่สุดคือช่วงอายุ  61  ปีขึ้นไป  จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.79  ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  178  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.24  รองลงมาคือระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า   จ านวน  105 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46  น้อยที่สุดคือระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  จ านวน  6 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.63  และไม่มีผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  จ านวน 291 คน  คิดเป็นร้อยละ  78.86  รองลงมาคือ  รับจ้างทั่วไป  
จ านวน  51 คน  คิดเป็นร้อยละ  13.82 น้อยที่สุดคือ  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  1.08   และไม่มีผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000  บาท  หรือต่ ากว่า  
จ านวน 195  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.85  รองลงคือ  5,001  – 10,000  บาท  จ านวน  150  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  40.65   และน้อยที่สุดคือ  20,001 บาทขึ้นไปจ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.81    

 
4.2.2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินการป้องกันภัย

แล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  
  
ตารางที่ 4.13  ค่าเฉลี่ย ( X  )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความพึงพอใจของประชาชน 

       ผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   

       อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม 

ภาพรวม X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา 2.75 0.488 ปานกลาง 4 

2. ความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ 2.86 0.411 ปานกลาง 2 

3. ความสอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย 2.77 0.593 ปานกลาง 3 

4. ความเสมอภาคเป็นธรรม 3.01 0.528 ปานกลาง 1 

5. ความครบถ้วนเพียงพอ 2.71 0.494 ปานกลาง 5 

รวมเฉลี่ย 2.82 0.424 ปานกลาง  
 

 จากตารางที่  4.13  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 369  คน  พบว่า  ความพึง
พอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง        
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.82) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า   ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง  (  = 3.01)  รองลงมาได้แก่  ด้านความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ  
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ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.86)  ด้านความสอดคล้องกับความต้องการ
และสาธารณภัย  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.77)  และด้านความ
สะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.75) ส่วน
ด้านความครบถ้วนเพียงพอ  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง   
(  = 2.71)   
 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ( X  )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความพึงพอใจของประชาชน
 ผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอ 
 โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา 

ความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความสะดวกรวดเร็วและมี
ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

2.66 0.602 ปานกลาง 4 

2. ขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความรวดเร็วและทัน  
ต่อเวลา  

2.62 0.792 ปานกลาง 5 

3. มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีความรวดเร็ว
และความชัดเจน เช่น เว็บไซต์  สายด่วน ฯลฯ   
มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหาหรือการ
ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย 

2.84 0.761 ปานกลาง 2 

4. ระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
กับพื้นที่ประสบภัยและระบบสื่อสารของศูนย์ ฯ  
กับเครือข่ายอ่ืน ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล  
สามารถใช้งานได้ด้วยความรวดเ ร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

2.86 0.564 ปานกลาง 1 

5. อบต. มีการรายงานสถานการณ์สาธารณภัยให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะจนกว่า
เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ   

2.79 0.946 ปานกลาง 3 

รวมเฉลี่ย 2.75 0.488 ปานกลาง  
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 จากตารางที่  4.14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 369  คน  พบว่า  ความพึง
พอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง        
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 2.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   ระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจกับพื้นที่ประสบภัยและระบบสื่อสารของศูนย์  ฯ  กับเครือข่ายอ่ืน ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล  สามารถใช้งานได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.86)  รองลงมาได้แก่  มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย      
มีความรวดเร็วและความชัดเจน  เช่น  เว็บไซต์  สายด่วน  ฯลฯ  มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้ง
ปัญหาหรือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 
2.84) ส่วนขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความรวดเร็ว
และทันต่อเวลา  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.62)   
 

ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ( X  )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความพึงพอใจของประชาชน
 ผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอ 
 โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ   

ความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ   X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยมีความเพียงพอ 

2.96 0.604 ปานกลาง 2 

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.88 0.571 ปานกลาง 3 

3 .  เจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิบัติ งานให้ความช่ วย เหลือ
ผู้ประสบภัยมีความสุภาพและมีความตั้งใจใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชน 

3.22 0.591 ปานกลาง 1 

4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แนวทางในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยที่ถูกต้องชัดเจนและทั่วถึง 

2.79 0.661 ปานกลาง 4 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)  

ความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ   X S.D. ระดับ ล าดับ 

5. มาตรการด้านโครงสร้างที่  อบต. ด าเนินการ  
เช่น การก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ า ภาชนะเก็บ
กักน้ า  มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.43 0.828 น้อย 5 

รวมเฉลี่ย 2.86 0.411 ปานกลาง  
 

 จากตารางที่  4.15  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 369  คน  พบว่า  ความพึง
พอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง        
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ  โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (  = 2.86)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความสุภาพและมีความตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.22)  รองลงมาได้แก่  จ านวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความเพียงพอ  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง  (  = 2.96)  ส่วนมาตรการด้านโครงสร้างที่  อบต. ด าเนินการ  เช่น  การ
ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ า  ภาชนะเก็บกักน้ า  มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  (  = 2.43)   
 

ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความพึงพอใจของประชาชน      
ผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง อ าเภอ       
โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา ด้านความสอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย   

ความสอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย   X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการป้องกันภัยแล้งมีความทันสมัยได้
มาตรฐานและมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่มี
การร้องขอ 

2.62 0.670 ปานกลาง 5 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)   

ความสอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย   X S.D. ระดับ ล าดับ 

2. มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยแล้ง 
โดยการส ารวจปริมาณน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ
และภาชนะกักเก็บน้ าของประชาชนในพื้นที่      

2.65 0.876 ปานกลาง 4 

3. การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมี
ความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 

2.91 0.653 ปานกลาง 1 

4. ในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต. ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  
และมีความสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

2.86 0.706 ปานกลาง 2 

5. เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์
ด้านสาธารณภัยมีความสอดคล้องสาธารณภัย 

2.83 0.856 ปานกลาง 3 

รวมเฉลี่ย 2.77 0.593 ปานกลาง  
 

 จากตารางที่  4.16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 369  คน  พบว่า  ความพึง
พอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง        
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความสอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.77)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  การด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่             
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.91)  รองลงมาได้แก่  
ในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ   อบต. ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  
และมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่    ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.86)  ส่วนวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการป้องกันภัยแล้งมีความทันสมัยได้มาตรฐานและมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่มีการ
ร้องขอ   มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.62)   
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ( X  )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความพึงพอใจของประชาชน 
 ผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอ    
 โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม   

ความเสมอภาคเป็นธรรม   X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. อบต. มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความโปร่งใส
และเป็นไปตามระเบียบ ฯ  

2.86 0.590 ปานกลาง 5 

2. อบต. มีการจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาค(ถุงยังชีพ)
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยด้วยความทั่วถึง
ยุติธรรมเท่าเทียมกันและไม่มีปัญหาการเลือก
ปฏิบัต ิ

3.21 0.767 ปานกลาง 1 

3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องเท่าเทียมกัน มีความ
ตรงไปตรงมา  และไม่มีปัญหาการเลือกปฏิบัติ 

2.95 0.660 ปานกลาง 4 

4. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุก
คนของ อบต.    มีความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่
มีปัญหาการเลือกปฏิบัติ 

2.99 0.614 ปานกลาง 3 

5. อบต.มีระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และน ามาปรับปรุงการให้การด าเนินงานด้านสา
ธารณภัย 

3.06 0.780 ปานกลาง 2 

รวมเฉลี่ย 3.01 0.528 ปานกลาง  
 

 จากตารางที่  4.17  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 369  คน  พบว่า  ความพึง
พอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง        
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 3.01)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อบต. มีการจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาค(ถุงยังชีพ)
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยด้วยความทั่วถึงยุติธรรมเท่าเทียมกันและไม่มีปัญหาการเลือกปฏิบัติ     
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.21)  รองลงมาได้แก่  
อบต.มีระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและน ามาปรับปรุงการให้การด าเนินงานด้านสา
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ธารณภัย   ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.06)  ส่วนอบต. มีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความโปร่งใสและเป็นไปตาม
ระเบียบ ฯ   มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.86)   
 

ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ย ( X  )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความพึงพอใจของประชาชน

 ผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง    อ าเภอ  

 โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา    ด้านความครบถ้วนเพียงพอ   

ความครบถ้วนเพียงพอ   X S.D. ระดับ ล าดับ 

1. จ านวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยมีความเพียงพอไม่เป็น
ปัญหาต่อการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

2.59 0.632 ปานกลาง 4 

2. งบประมาณในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งใน
พื้นที่และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยแล้งมีความเพียงพอ 

2.61 0.733 ปานกลาง 3 

3. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน
ทราบเกี่ ยวกับการ เต รียมการป้องกันและ
สถานการณ์ภัยแล้งอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

2.78 0.648 ปานกลาง 2 

4. อบต.มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ าและภาชนะ
กักเก็บน้ าให้มีความพร้อมและเพียงพอกับ
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น     

2.50 0.692 ปานกลาง 5 

5. อบต.มีการจัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองไว้ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทันทีที่มีการร้องขอ 

3.05 0.669 ปานกลาง 1 

รวมเฉลี่ย 2.71 0.494 ปานกลาง  
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จากตารางที่  4.18  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 369  คน  พบว่า  ความพึง
พอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง        
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  ด้านความครบถ้วนเพียงพอ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 2.71)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อบต.มีการจัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองไว้ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่มีการร้องขอ   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ประชาชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.05)  รองลงมาได้แก่  มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันและสถานการณ์ภัยแล้งอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.78)  ส่วนอบต.มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับ
น้ าและภาชนะกักเก็บน้ าให้มีความพร้อมและเพียงพอกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น   มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด   ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 2.50)   
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง     
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาความเพียงพอเหมาะสมของ
การด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  และ 
2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1 เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรเจ้าหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จ านวน  48  คน  และ
ส่วนที่  2  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  
จ านวน  369  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2  ชุด  
ได้แก่  ชุดที่  1  ส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ  จ านวน  48  ชุด  และชุดที่  2  ส าหรับประชาชน  จ านวน 369 
ชุด  จากนั้นน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง     
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ก) การเตรียมการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง    อ าเภอโนนไทย   

จังหวัดนครราชสีมา   
 การเตรียมการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง อ า เภอโนนไทย  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า  ด้านบุคลากร  ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ มีความ
เพยีงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  สามารถสรุปผลรายด้านดังนี้ 
 ด้านบุคลากร  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า   เจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
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มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่  มีการจัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่   
อาสาสมัคร  เคร่ืองมือ   เคร่ืองจักร  เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณ
ภัย  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนมีการจัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ต่างๆ  หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยในการจัดการสาธารณภัยหรือ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอ
เหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  
 ด้านงบประมาณ  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  อบต. มีการจัดตั้งงบประมาณ (เงินส ารองจ่าย)  ในการด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่
ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่  มีการจัดสวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนมีการ
จัดเตรียมพันธุ์พืช  ปุ๋ย  และอ่ืนๆ  ที่จ าเป็น  เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตร
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย   
 ด้านการบริหารจัดการ   โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการก าหนด
ขั้นตอน กิจกรรม และกรอบเวลา  ที่เหมาะสมรวมถึงมีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่  มีการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาและประเมินความเสี่ยงภัยโดยการประเมินความล่อแหลมเพื่อประเมิน
โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยและผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน   ทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อม   และมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย   เช่น  เว็บไซต์  สายด่วน ฯลฯ  มาใช้เป็น
ช่องทางในการรับแจ้งปัญหาหรือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย   มีความเพียงพอ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนมีการจัดท าแผนการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  ให้สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
 ด้านวัสดุอุปกรณ์  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ  ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้
ทันทีที่มีการร้องขอ   และวัสดุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์ด้าน  สาธารณภัยมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทันทีที่มีการร้องขอ   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความ
เพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่  มีการจัดท าทะเบียนวัสดุ   เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ด้านสาธารณภัย   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง            
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ส่วนมีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ าและภาชนะกักเก็บน้ าให้มีความพร้อมในการรับกับสถานการณ์
ภัยแล้งรวมถึงการจัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองไว้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ฉุกเฉิน   มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

ข) การด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   
จังหวัดนครราชสีมา  

  การด าเนินการขณะเกิดภัยแล้ง  ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัด
นครราชสีมา  โดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า   ด้านงบประมาณ   ด้านการบริหารจัดการ  ด้านวัสดุอุปกรณ์  และด้านบุคลากร  มีความ
เพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
 ด้านบุคลากร  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า   เจ้าหน้าที่มีการออกส ารวจสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง   โดยการจัดท าข้อมูลความเสียหาย   
จ านวนประชาชน   พืชผลทางการเกษตร   และรายงานสถานการณ์ให้อ าเภอ/จังหวัดทราบ  มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่  เจ้าหน้าที่สามารถ
ออกปฏิบัติการให้ความช่วย เหลือผู้ประสบสาธารณภัยทันทีที่ได้รับการร้องขอ  ส่วนข้อมูลก าลัง
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร อปพร. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ที่ อบต. จัดท าไว้มีความพร้อมและสามารถ
เรียกใช้งานจริงได้เมื่อเกิดภัยแล้ง  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
 ด้านงบประมาณ  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า   อบต.มีการจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยด้วยความยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่  มีการจัดท าบัญชีรับ  - จ่ายเงิน หรือสิ่งของที่ได้รับบริจาค  (ถุงยัง
ชีพ)  และออกใบเสร็จการรับบริจาคอย่างถูกต้อง  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง   
ส่วนอบต. มีการน าเงินส ารองจ่ายมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่  
ขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความสะดวก
รวดเร็วและทันเวลา  และปัจจัยสี่ที่  อบต. จัดเตรียมไว้ส าหรับให้การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยมีความเพียงพอ  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง   
 ด้านการบริหารจัดการ  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   มีการรายงานสถานการณ์และการประสานงานขอรับการสนับสนุนจาก
กองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนชั้นเหนือขึ้นไปกรณีที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการ
ของ อบต.  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่         
มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับท้องถิ่นที่สอดคล้อง
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กับระดับความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนมีการ
ติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ   มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  มีความเพียงพอ
เหมาะสมอยู่ในระดับน้อย    
 ด้านวัสดุอุปกรณ์  โดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า   มีการขอรับการสนับสนุนเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ วัสดุและอุปกรณ์ด้าน
สาธารณภัยจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปกรณีที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของ   
อบต.   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาคือ  มีน้ ามัน
เชื้อเพลิงส ารองเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง มีความเพียงพอเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง   ส่วนมีภาชนะกักเก็บน้ าและพื้นที่รองรับน้ าเพียงพอกับสถานการณ์ภัยแล้งที่
เกิดขึ้น  และอุปกรณ์สื่อสาร  เช่น  โทรศัพท์พื้นฐาน  ระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบวิทยุสื่อสารต่าง ๆ  
สถานีวิทยุชุมชน  ระบบหอกระจายข่าว  สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่  ระดับอ าเภอ  
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 

5.1.2 ข้อมูลจากประชาชน  
ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่
ต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม  ด้านความเพียงพอเหมาะสมของความ
ช่วยเหลือ  ด้านความสอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย  ด้านความสะดวกรวดเร็วและทัน
ต่อเวลา  และด้านความครบถ้วนเพียงพอ  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา  โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า   ระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจกับพื้นที่
ประสบภัยและระบบสื่อสารของศูนย์ ฯ  กับเครือข่ายอ่ืน ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล  สามารถ
ใช้งานได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง  รองลงมาได้แก่  มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย    มีความรวดเร็วและความชัดเจน  เช่น  
เว็บไซต ์ สายด่วน  ฯลฯ  มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหาหรือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด
ภัย  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความรวดเร็วและทันต่อเวลา   มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง    
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 ด้านความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ  โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มีความสุภาพและมีความตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่  จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยมีความเพียงพอ  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนมาตรการด้านโครงสร้างที่  
อบต. ด าเนินการ  เช่น  การก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ า  ภาชนะเก็บกักน้ า  มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย   
 ด้านความสอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย  โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่  ในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ   
อบต. ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  และมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง   ส่วนวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ต่าง ๆ ในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งมีความทันสมัยได้มาตรฐานและมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ทันทีที่มีการร้องขอ   มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง   
 ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม  โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อบต. มีการจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาค(ถุงยังชีพ)ให้กับประชาชน
ผู้ประสบภัยด้วยความทั่วถึงยุติธรรมเท่าเทียมกันและไม่มีปัญหาการเลือกปฏิบัติ    มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง   รองลงมาได้แก่  อบต .มีระบบรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและน ามาปรับปรุงการให้การด าเนินงานด้านสาธารณภัย   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ส่วนอบต. มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมี
ความโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ ฯ  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ด้านความครบถ้วนเพียงพอ  โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อบต .มีการจัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองไว้ให้ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่มีการร้องขอ   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่  มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับ
การเตรียมการป้องกันและสถานการณ์ภัยแล้งอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ   มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ส่วนอบต.มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ าและภาชนะกักเก็บน้ าให้มีความพร้อม
และเพียงพอกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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5.2 อภิปรายผล  
           ผลการศึกษาโครงงานเร่ืองการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัย
แล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
          1)  การเตรียมการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านวัง  จากการสอบถามข้อมูลจาก

เจ้าหน้าที่รัฐ  ผลการศึกษาโดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุ
อุปกรณ์  ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังยังมี
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยแล้งค่อนข้างน้อย   เพื่อให้การเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังจึงควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติการ  และให้มี
การถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร พร้อมใช้งานได้ทันที   

        2)   การด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านวัง  จากการสอบถามข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ  ผลการศึกษาโดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง   ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ  ด้านวัสดุอุปกรณ์   ส่วนด้าน
บุคลากร  มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
การด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังยังไม่มี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะด้านบุคลากรที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังเองจะต้อง
มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองสาธารณภัยโดยตรง
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ  เพื่อให้การด าเนินการเมื่อเกิดภัยแล้งของเจ้าหน้าที่
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอย่างที่มีการวางแผนไว้   
และมีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และตรวจสอบให้มีความพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา  เมื่อเกิดเหตุการณ์จึงให้ความช่วยเหลือได้ไม่ทันต่อสถานการณ์ 

     3)   ความพึงพอใจของประชาชนใน การด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นท่ีต าบลบ้าน
วัง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งในด้านความเสมอภาคเป็นธรรม ด้าน
ความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ  ด้านความสอดคล้องกับความต้องการ
และสาธารณภัย  ด้านความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา  และด้านความครบถ้วน
เพียงพอ  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังยังไม่มีประสิทธิภาพ   องค์การบริหารส่วนต าบล
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บ้านวังต้องด าเนินการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานป้องกันภัยแล้งในทุกด้าน  
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  เช่น  มีการแต่งตั้งสมาชิก  อป.
พร. ให้เป็นเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติการรับผิดชอบดูแล และคอยให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในหมู่บ้าน  เป็นต้น  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1.  ด้านความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา  องค์การบริหารส่วนต าบลควร
ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยมีความรวดเร็วและทันต่อเวลา  ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด    

2.  ด้านความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ  องค์การบริหารส่วนต าบลควร
ปรับปรุงมาตรการด้านโครงสร้างที่ อบต. ด าเนินการ  เช่น การก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่งน้ า ภาชนะเก็บกักน้ า  ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

3.  ด้านความสอดคล้องกับความต้องการและสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลควรปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ในการด าเนินการ
ป้องกันภัยแล้งมีความทันสมัยได้มาตรฐานและมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่
มีการร้องขอ    

4.  ด้านความเสมอภาคเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับปรุงการ
เบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความ
โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ ฯ   

5.  ด้านความครบถ้วนเพียงพอ  องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการจัดเตรียมพื้นที่
รองรับน้ าและภาชนะกักเก็บน้ าให้มีความพร้อมและเพียงพอกับสถานการณ์ภัย
แล้งที่เกิดขึ้น   

6.  ด้านบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการจัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านต่างๆ  หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยในการ
จัดการสาธารณภัยหรือฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และจัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร อปพร. เคร่ืองมือ  
เคร่ืองจักร ให้มีความพร้อมและสามารถเรียกใช้งานจริงได้เมื่อเกิดภัยแล้ง   
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7.   ด้านงบประมาณ    องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการจัดเตรียมพันธุ์พืช  ปุ๋ย  
และอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น  เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลผลิตทางการเกษตร
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ให้มีการน าเงินส ารองจ่ายมาใช้ในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความสะดวกรวดเร็ว
และทันเวลา   พร้อมทั้งจัดเตรียมปัจจัยสี่ที่ อบต. ไว้ส าหรับให้การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยให้มีความเพียงพอ   

8.  ด้านการบริหารจัดการ   องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการจัดท าแผนการ
ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  และมีการติดตามข้อมูลการ
พยากรณ์อากาศและสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะจนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ    

9.  ด้านวัสดุอุปกรณ์   องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ า
และภาชนะกักเก็บน้ าให้มีความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึง
การจัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองไว้ให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน   และจัดให้มีภาชนะกักเก็บน้ าและพื้นที่รองรับน้ าเพียงพอ
กับสถานการณ์ภัยแล้งที่ เกิดขึ้น  พร้อมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์สื่อสาร  เช่น  
โทรศัพท์พื้นฐาน  ระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบวิทยุสื่อสารต่าง ๆ  สถานีวิทยุ
ชุมชน  ระบบหอกระจายข่าว  ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่  
ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   

5.3.2 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป   ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  โดยใช้รูปแบบในการสัมภาษณ์หรือการใช้วิธีการสนทนากลุ่ม   (Focus   
Group)   เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก 
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ภาคผนวก 
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง     

     อ าเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา    
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แบบสอบถาม 
ชุดที่  1  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

เร่ือง 
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านวัง      

อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา    
********************** 

ค าชี้แจง 
 1.  การศึกษาคร้ังนี้   มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้ง
ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา    
 2.  โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อในแต่ละส่วนและตอบตามความเป็นจริง   เพราะข้อมูลที่
ถูกต้อง   สมบูรณ์   และตรงตามความเป็นจริง   จะช่วยให้การศึกษาคร้ังนี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
ในการน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน   ปรับปรุง  การด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบล
บ้านวัง    อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา    
 3.  ข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามจะน าไปใช้เพื่อการศึกษาในภาพรวม   ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสถานภาพและการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด 
 4.  แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น   4   ส่วน 

1. ส่วนที่  1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
2. ส่วนที่  2   ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเตรียมการป้องกันภัยแล้งในเขต

พื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
3. ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่

ต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า    
4. ส่วนที่  4  ปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขต

พื้นที่ต าบลบ้านวัง    อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา    เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
************** 

นายอธิกสิทธ์   วิเศษกลิ่น 
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชา   การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ส่วนที่   1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง     โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงใน        หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
1.  เพศ 
     1.  ชาย      2.  หญิง 
2.  อายุ 
     1.  ต่ ากว่า  30  ปี      2.  31  -  40  ป ี
     3.  41  -  50  ป ี      4.  สูงกว่า  50  ปี    
3.  ระดับการศึกษา 
   1.  ประถมศึกษา     2.  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า   4.  อนุปริญญา / เทียบเท่า 
   5.  ปริญญาตรี     6.  สูงกว่าปริญญาตรี 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

  ต่ ากว่า  5  ปี      5 – 10  ปี 
  สูงกว่า  10  ปี 

5. รายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ยต่อเดือน 
     1. 5,000 บาท หรือต่ ากว่า          2.  5,001  – 10,000  บาท 
     3. 10,001 – 15,000  บาท       4. 15,001 – 20,000  บาท 
     5. 20,001 บาทขึ้นไป 
6. ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 

    1. คณะผู้บริหาร        2. พนักงานส่วนต าบล   
    3. ลูกจ้างประจ า        4. พนักงานจ้าง 
    5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     5. อ่ืน ๆ ระบุ............................... 
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ส่วนที่   2   ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเตรียมการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง     
   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา      

ค าชี้แจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง  
 

ข้อ 
 

การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง  
ระดับความคิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 ด้านบุคลากร      
1 มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้

ต่างๆ เกี่ยวกับการท างานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับบุคลากร 

     

2 มีการจัดสรรทุนเพื่อให้บุคลากรไปดูงานและ
เรียนต่อทางด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

     

3 เจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติการมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน 

     

4 มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อป.พร. ปฏิบัติหน้าที่
ประจ าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

     

5 มีการซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับบุคลากร  
และฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติ ง านของ เจ้ าหน้ าที่  เ ช่ น  อปพร.  ,
อาสาสมัครกู้ภัย  

     

6 มีการจัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  เพื่อให้มีความพร้อมใน
การเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย 
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ข้อ 

 
การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

7 มีการจัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ  
หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยในการจัดการสาธารณภัย
หรือฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

     

 ด้านงบประมาณ      
1 อบต. มีการจัดตั้งงบประมาณ (เงินส ารองจ่าย) 

ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ 

     

2 มี ก า ร จั ดสวั ส ดิ ก า รส าห รับ เ จ้ าหน้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

     

3 มีการจัดเตรียมปัจจัยสี่เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 

     

4 มีการจัดเตรียมพันธุ์พืช  ปุ๋ย  และอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ผล 
ผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 

     

5 มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ
การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน  
เช่น หอเตือนภัย  เสียงตามสาย หอกระจายข่าว   
วิทยุชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ 

     

6 มีการใช้มาตรการด้านโครงส ร้างในการ
วางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย
การก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมรวมถึงความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ข้อ 

 
การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

7 มีการจัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
ของเคร่ืองมือและระบบสื่อสารของหน่วยงาน
ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถบูรณาการระบบสื่อสารให้มีเอกภาพ  
เชื่อมโยงกันได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่  ระดับอ าเภอ  
ระดับจังหวัด  และส่งผ่านข้อมูลถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 

     

 ด้านการบริหารจัดการ      
1 มีการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยที่มีการก าหนดขั้นตอน กิจกรรม และ
กรอบเวลาที่ เหมาะสมรวมถึงมีการระบุ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

     

2 มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่าน
มาและประเมินความเสี่ยงภัยโดยการประเมิน
ความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาสหรือความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดภัยและผลกระทบที่อาจเป็น
อั นต ร า ย ต่ อป ร ะ ช า ชน  ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม  

     

3 มีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
ภัยและจัดท าแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย  รวมทั้งข้อมูล
แหล่งน้ า 

     

4 มีการจัดท าแผนการส่งเสริมการปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
อย่างต่อเน่ือง 
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ข้อ 

 
การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

5 มีการจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย  ให้สมบูรณ์  
ทันสมัย  สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลได้
ระหว่างหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา  สาธารณ
ภัยทุกระดับ 

     

6 มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย   เช่น   เว็บไซต์   
สายด่วน  ฯลฯ  มาใช้เป็นช่องทางในการรับ
แจ้งปัญหาหรือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด
สาธารณภัย 

     

7 มีการให้ค าแนะน าทางวิชาการและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดภัยแล้งคร้ังที่
ส าคัญแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้มีความรู้ในการเตรียมการรับมือกับภัย
แล้งในอนาคต  

     

 ด้านวัสดุอุปกรณ์      
1 มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
ที่มีการร้องขอ 

     

2 วัสดุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ   และ
อุปกรณ์ด้าน  สาธารณภัยมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทันทีที่มีการ
ร้องขอ  

     

3 มีการจัดท าทะเบียนวัสดุ  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ด้านสาธารณภัย 
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4 มีการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยที่มี
ความเหมาะสมกับงาน      สาธารณภัย  เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

     

5 วัสดุ  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยมีความเพียงพอไม่เป็น
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

     

6 มีการสถานที่ ส าห รับ เก็บ รักษา เค ร่ืองมื อ 
เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์ด้าน         
สาธารณภัย 

     

7 มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ าและภาชนะกัก
เ ก็ บ น้ า ใ ห้ มี ค ว า มพ ร้ อม ใ นก า ร รั บ กั บ
สถานการณ์ภัยแล้งรวมถึงการจัดเตรียมน้ ามัน
เ ชื้ อ เ พลิ ง ส า รอ ง ไ ว้ ใ ห้ เ พี ย งพอต่ อก า ร
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

     

 
ส่วนที่   3   ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการขณะเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง     

   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา      
ค าชี้แจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง  

 
ข้อ 

 
การด าเนินการเมื่อเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 ด้านบุคลากร      
1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้

ประสบสาธารณภัยมีความเพียงพอ 
     

2 เจ้าหน้าที่มีการออกส ารวจสถานการณ์การเกิด
ภัยแล้ง   โดยการจัดท าข้อมูลความเสียหาย   
จ านวนประชาชน พืชผลทางการเกษตร และ
รายงานสถานการณ์ให้อ าเภอ/จังหวัดทราบ 
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ข้อ 

 
การด าเนินการเมื่อเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

3 มีการจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย  เช่น ชุด
เคลื่อนที่เร็ว   ชุดสนับสนุน  เพื่อด าเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

     

4 มีการจัดก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
ตลอด  24 ชั่วโมง  เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 

     

5 เจ้าหน้าที่สามารถออกปฏิบัติการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทันทีที่ได้รับ
การร้องขอ 

     

6 มีการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ  หรือ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
เพื่ อช่ วย ในการจั ดการสาธารณภั ยห รือ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

     

7 ข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่   อาสาสมัคร  อปพร.  
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  ที่   อบต. จัดท าไว้มี
ความพร้อมและสามารถเรียกใช้งานจริงได้เมื่อ
เกิดภัยแล้ง 

     

 ด้านงบประมาณ      
1 อบต. มีการน าเงินส ารองจ่ายมาใช้ในการให้

ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 
     

2 อบต.มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความ
โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ ฯ   

     

3 ขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความ
สะดวกรวดเร็วและทันเวลา  
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ข้อ 

 
การด าเนินการเมื่อเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

4 มีการจัดท าบัญชีรับ - จ่ายเงิน หรือสิ่งของที่
ได้รับบริจาค  (ถุงยังชีพ)  และออกใบเสร็จการ
รับบริจาคอย่างถูกต้อง 

     

5 มีการเก็บรักษาสิ่งของหรือเงินงบประมาณที่
ได้ รับบ ริจาคและจั ดส่ งสิ่ ง ของห รือ เงิน
งบประมาณให้ประชาชนผู้ประสบภัยด้วย
ความยุติธรรมและทั่วถึง 

     

6 อบต.มีการจัดสรรงบประมาณในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยด้วย
ความยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

     

7 ปัจจัยสี่ที่  อบต. จัดเตรียมไว้ส าหรับให้การ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยมีความเพียงพอ 

     

 ด้านการบริหารจัดการ      
1 มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของภัยที่
เกิดขึ้น 

     

2 มีการติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศและ
สถานการณ์ สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อม
ทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ
จนกว่าเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ   

     

3 มีการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
ได้แก่ แจกจ่ายน้ า การช่วยเหลือด้านการเกษตร  
การสาธารณสุข  และด้านอ่ืนๆ  ตามระเบียบ
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
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ข้อ 

 
การด าเนินการเมื่อเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

4 มีการประสานหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เช่น  การระดมอาสาสมัคร  การประสาน
ด้านเคร่ืองมือ  การเตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภค   
และการขนส่ง 

     

5 มีการประชาสัมพันธ์ข่ าวสารข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัยและแนวทาง
ในการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องอย่างต่อ 
เน่ือง     

     

6 มีการรายงานสถานการณ์และการประสานงาน
ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนชั้นเหนือขึ้นไปกรณีที่
เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของ 
อบต. 

     

7 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและระมัดระวังรักษาสุขภาพอนามัย
เพื่อป้องกันโรคระบาดต่างๆ  อันเนื่องมาจาก
ภัยแล้ง  

     

 ด้านวัสดุอุปกรณ์      
1 มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ  วัสดุและ

อุปกรณ์ด้าน  สาธารณภัย เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยไม่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
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ข้อ 

 
การด าเนินการเมื่อเกิดภัยแล้งในเขตพื้นที่  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

2 ระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
กับพื้นที่ประสบภัยและระบบสื่อสารของศูนย์ 
ฯ กับเครือข่ายอ่ืน ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูล  สามารถใช้งานขณะเกิดภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

3 มีน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองเพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงานบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง 

     

4 มีภาชนะกักเก็บน้ าและพื้นที่รองรับน้ าเพียงพอ
กับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น 

     

5 อุปกรณ์สื่อสาร  เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน  ระบบ
อินเตอร์เน็ต  ระบบวิทยุสื่อสารต่างๆ  สถานี
วิทยุชุมชน ระบบหอกระจายข่าว สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่  ระดับ
อ าเภอ  ระดับจังหวัดและระดับประเทศ   

     

6 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ วัสดุและ
อุปกรณ์ด้านสาธารณภัยที่จ าเป็นมีความพร้อม
ใช้งานได้ทันทีที่มีการร้องขอจากผู้ประสบภัย 

     

7 มีการขอรับการสนับสนุนเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  
ยานพาหนะ วัสดุและอุปกรณ์ด้านสาธารณภัย
จากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปกรณีที่เกินขีด
ความสามารถในการด าเนินการของ  อบต. 
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ส่วนที่  4   ปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง     
   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   

1.  ด้านบุคลากร       
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  ด้านงบประมาณ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.  ด้านการบริหารจัดการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.  ด้านวัสดุอุปกรณ์    
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
****************** 
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แบบสอบถาม 
ชุดที่  2  ส าหรับประชาชน 

เร่ือง 
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง      

อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา    
********************** 

ค าชี้แจง 
1. การศึกษาคร้ังนี้   มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้ง

ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา    
2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อในแต่ละส่วนและตอบตามความเป็นจริง   เพราะข้อมูลที่

ถูกต้อง   สมบูรณ์   และตรงตามความเป็นจริง   จะช่วยให้การศึกษาคร้ังนี้มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน   ปรับปรุง  การด าเนินการ
ป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง    อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา    

3. ข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามจะน าไปใช้เพื่อการศึกษาในภาพรวม   ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสถานภาพและการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด 

4. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น   3   ส่วน 
1. ส่วนที่  1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
2. ส่วนที่  2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการป้องกันภัย

แล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

3. ส่วนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่
ต าบลบ้ านวั ง     อ า เภอโนนไทย   จั งหวัดนครราชสีมา     เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด 

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

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นายอธิกสิทธ์   วิเศษกลิ่น 

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา   การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ส่วนที่   1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง     โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงใน        หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
1.  เพศ 
      1.  ชาย      2.  หญิง 
2.  อายุ 
      1.  21  -  30  ป ี      2.  31  -  40  ป ี
      3.  41  -  50  ป ี      4.  51  -  60  ป ี
      5.  61  ปีขึ้นไป   
3.  ระดับการศึกษา 
    1.  ประถมศึกษา     2.  มัธยมศึกษาตอนต้น 
    3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเท่า   4.  อนุปริญญา / เทียบเท่า 
    5.  ปริญญาตรี     6.  สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพ 
      1. เกษตรกร       2.  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว   
      3. รับจ้างทั่วไป        4. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
      5. พนักงานบริษัทเอกชน      6. อ่ืน ๆ ระบุ................. 
5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
      1. 5,000 บาท หรือต่ ากว่า          2.  5,001  – 10,000  บาท 
      3. 10,001 – 15,000  บาท       4. 15,001 – 20,000  บาท 
      5. 20,001 บาทขึ้นไป 
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ส่วนท่ี   2   ความพึงพอใจของประชาชนผู้ประสบภัยต่อการด าเนินการการป้องกันภัยแล้งในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา      
ค าชี้แจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง  

ข้อ การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล     

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 ความสะดวกรวดเร็วและทันต่อเวลา      
1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมีความสะดวกรวดเร็วและมี
ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

     

2 ขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความรวดเร็วและทัน
ต่อเวลา  

     

3 มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีความรวดเร็ว
และความชัดเจน  เช่น   เว็บไซต์   สายด่วน  ฯลฯ   
มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหาหรือการ
ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย 

     

4 ระบบสื่อสารระหว่างศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
กับพื้นที่ประสบภัยและระบบสื่อสารของศูนย์ ฯ 
กับเครือข่ายอ่ืนๆ รวมถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล  
สามารถใช้งานได้ด้วยความรวดเ ร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

     

5 อบต. มีการรายงานสถานการณ์สาธารณภัยให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะจนกว่า
เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ   

     

 ความเพียงพอเหมาะสมของความช่วยเหลือ      
1 จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยมีความเพียงพอ 
     



91 
 

 

ข้อ การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

2 เจ้าหน้าที่มีความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

3 เ จ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิบัติ ง านให้ความช่ วย เหลื อ
ผู้ประสบภัยมีความสุภาพและมีความตั้งใจใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชน 

     

4 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แนวทางในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยที่ถูกต้องชัดเจนและทั่วถึง 

     

5 มาตรการด้านโครงสร้างที่  อบต. ด าเนินการ  
เช่น  การก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ า  ภาชนะ
เก็บกักน้ า   มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

 ความสอดคล้องกับความต้องการ 
และสาธารณภัย 

     

1 วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ ในการ
ด าเนินการป้องกันภัยแล้งมีความทันสมัยได้
มาตรฐานและมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีที่มี
การร้องขอ 

     

2 มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยแล้ง 
โดยการส ารวจปริมาณน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ
และภาชนะกักเก็บน้ าของประชาชนในพื้นที่      

     

3 การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมี
ความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ 
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ข้อ การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล     

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

4 ในการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต. ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  
และมีความสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

     

5 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์
ด้านสาธารณภัยมีความสอดคล้องสาธารณภัย 

     

 ความเสมอภาคเป็นธรรม      
1 อบต. มีการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีความโปร่งใส
และเป็นไปตามระเบียบ ฯ  

     

2 อบต. มีการจัดส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาค(ถุงยังชีพ)
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยด้วยความทั่วถึง
ยุติธรรมเท่าเทียมกันและไม่มีปัญหาการเลือก
ปฏิบัต ิ

     

3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องเท่าเทียมกัน มีความ
ตรงไปตรงมา  และไม่มีปัญหาการเลือกปฏิบัติ 

     

4 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคน
ของ อบต. มีความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่มี
ปัญหาการเลือกปฏิบัติ 

     

5 อบต.มีระบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และน ามาปรับปรุงการให้การด าเนินงานด้านสา
ธารณภัย 
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ข้อ การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล     

ระดับความพึงพอใจ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

 ความครบถ้วนเพียงพอ      
1 จ านวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ด้านสา

ธารณภัยมีความเพียงพอไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

     

2 งบประมาณในการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในพื้นที่และการให้
ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งมีความเพียงพอ 

     

3 มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการ
เตรียมการป้องกันและสถานการณ์ภัยแล้งอย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ 

     

4 อบต.มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับน้ าและภาชนะกักเก็บน้ าให้มี
ความพร้อมและเพียงพอกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น     

     

5 อบต.มีการจัดเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิงส ารองไว้ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่มีการร้องขอ 

     

 
ส่วนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง     

   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา   
ค าชี้แจง   โปรดเขียนปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ 

  ต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา     
 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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