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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางซ้าย  อ าเภอบางซ้าย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลบางซ้าย จ านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย และการมีส่วนร่วมขณะเกิด สาธารณภัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย การมีส่วนร่วม
ขณะเกิดสาธารณภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

Abstract 
 This research aimed to 1) study participation levels of people in disaster prevention and 
mitigation: case study of Bang Sai Sub-district Municipality in Bang Sai district, Phranakhon Si 
Ayutthaya province, and 2) compare personal factors of people participating in disaster prevention 
and mitigation: case study of Bang Sai Sub-district Municipality in Bang Sai district, Phranakhon Si 
Ayutthaya province. The samples were 380 people living in the area of Bang Sai Sub-district 
Municipality. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and LSD by setting the significant level of .05. 
The results indicated that: 1) As a whole, the participation of people in disaster prevention and 
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mitigation was at a moderate level. When each aspect was considered, it was found that preparation 
before disaster and participation during disaster were at a moderate level. The rehabilitation after 
disaster was at a high level.  2) The differences of genders, education backgrounds, jobs and incomes 
of people affected the participation in disaster prevention and mitigation at different significance 
level of .05 as follows : preparation before disaster, participation during disaster and rehabilitation 
after disaster. 
Keywords: participation, disaster prevention and mitigation 
 
1. บทน า 
     ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติทั่วไปที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ  และเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ได้สร้าง
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุก
ภาค  และมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการ
เตรียมพร้อมเพี่อจะรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่ง
เสริมสร้างให้เกิดขึ้น และเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อให้
หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถป้องกันและ
ช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งช่วยเหลือ ชุมชนข้างเคียงได้จะ
ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี     

ภัยที่เกิดจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว  
อาคารถล่ม ตลอดจนภัยอื่น ๆ ซึ่ งไม่ว่าจะเกิดจาก
ธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น ล้วนเป็นภัยที่ก่อให้เกิด
อันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพแก่ประชาชนโดยส่วนรวม 
จัดเป็นสาธารณภัยที่รัฐจะต้องด าเนินการหาวิธีป้องกัน
และระง ับเหต ุที ่เก ิดขึ ้นโดยเร ็ว  พร ้อมทั ้งให ้ความ
ช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน ตลอดจนรักษาความ
สงบเร ียบร ้อยเพื ่อให ้สถานการณ์เข ้าสู ่สภาวะปกติ
โดยเร็ว ซึ ่งรวมถึงการฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความ
เป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน จึงได้มีการน า
แนวคิดในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน 
และประชาชนเป็นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 
(พ.ศ. 2532- 2533)  มีหลักการมุ่งเน้นการบรรเทา การ
ลดการเสี่ยงภัยและความล่อแหลม ส าหรับการปฏิบัติใน

การลดภัยพิบัติมาใช้ในการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยมีสาระดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เป็นอันดับแรก                                                                                                

2. รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนเองและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยงภัย 

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่
ประชาชน 

4. ลดปัจจัยความเสี่ยง   
5. สร้างเสริมความเตรียมพร้อมในการตอบโต้ภัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับในด้านการพัฒนา และ
การซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยต่าง ๆ คือการมีส่วนร่วมของประชาชน
เนื่องจากชุมชนเป็นด่านแรกที่จะต้องเผชิญกับผลกระทบ
ของภัยพิบัติ 

เนื่องจากจ านวนบุคลากรของเทศบาลมีไม่เพียง
พอที่จะบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงเกิดแนวคิดใน
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การเข้ามาร่วมวางแผน ร่วมตรวจ 
สอบการท างาน ร่วมตัดสินใจ การเข้ามาร่วมคิดร่วมท า
ของประชาชนเช่นนี้ จะท าให้ลดภาระของทางราชการ  
และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนต าบลบางซ้าย 
เป็นฐานว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการภัยพิบัติมากน้อยเพียงไร เพื่อน าผลงาน
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การวิจัยไปใช้ในการก าหนดแนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน และชุมชนอื่นต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  : กรณีศ ึกษา
เทศบาลต าบลบางซ ้าย  อ า เภอบางซ ้าย  จ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลบางซ้ าย  อ า เภอบางซ้ าย  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรได้แก่  ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เขต
เทศบาลต าบลบางซ้าย จ านวน 5,284 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยค านวณหาโดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ  
ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และ
ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 ได้เท่ากับ  
380 คน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบ สอบถามเรื่อง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบางซ้าย อ าเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ม ี2 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบ ด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้  
และระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย จ านวน 30 ข้อ   
 การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บางซ้าย จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองทุกฉบับมา
หาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ใช้วิธีของครอนบาค (Cornbach 
Alpha Coefficient) ได้ค่า .9268 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ
ที่มีความเชื่อมั่น 

สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล  คื อ  ความถี่  
(Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่าที 
(t-test), ค่าเอฟ (F-test) และค่าแอลเอสดี (LSD) 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้าง และ
มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10 000 บาท  

4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
  

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม X  ..DS  ระดับการ 

มีส่วนร่วม 
1.  การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย 3.09 0.46 ปานกลาง 
2.  ขณะเกิดสาธารณภัย 3.34 0.60 ปานกลาง 
3.  การฟื้นฟูหลังเกดิสาธารณภัย 3.36 0.52 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.34 ปานกลาง 
 
จากตารางที่  1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : เทศบาล
ต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 

4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน 
 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

การเตรียมการก่อนเกิด 
สาธารณภัย 

ขณะเกดิสาธารณภัย 
การฟื้นฟูหลังเกิด 

สาธารณภัย 

แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

เพศ  
  

   

อายุ  
  

  
 

ระดับ
การศึกษา    

  
 

อาชีพ  
  

   

รายได ้  
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5. อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : เทศบาล
ต า บ ล บ า ง ซ ้า ย  อ า เ ภ อ บ า ง ซ ้า ย  จ ัง ห ว ัด
พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี ้สามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้ 
5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ใน
ระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์  
และการเข้าถึงประชาชนอาจยังไม่มากพอ ควรให้มี
การอธิบายและเข้าถึงประชาชนในเขตพื้นที่ให้มาก
ยิ ่งขึ ้น  เพื ่อ ให ้ประชาชนม ีส ่วนร ่วมและเข ้า ใจถ ึง
แนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มาก
ยิ่งขึ้น 
5.1.1 การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบขั้นตอน
ในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย และการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเทศบาลต าบลบาง
ซ้ายไม่มีการอบรม การเตรียมความพร้อม การซ้อม
แผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอดคล้อง
กับ วิทยา บุญยะเวชชีวิน [1] ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื ่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อ
การปกครองท้องถิ ่น  ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาล
ต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อ
การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลบางปู  
อยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
การมีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกันระหว่างประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อวางแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อยู ่ในระดับน้อย  เพราะส่วนราชการ
จัดการประชุมร่วมกันกับประชาชนในการวางแผนเพื่อ
เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อย 
ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนและ

ขั้นตอนในการปฏิบัติ  ในการ เตรียมตัวก่อน เกิด  
สาธารณภัย   
5.1.2 การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะเมื่อเกิดสาธารณภัย ประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องเร่งเก็บทรัพย์สินของตนเองก่อนที่จะได้รับ
ความเสียหายจึงไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนัก ในขณะ
เกิดสาธารณภัย  อีกทั ้ง เทศบาลต าบลบางซ้าย  มี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น
เรือท้องแบน หรือรถยนต์ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อช่วยเหลือประชาชน สอดคล้องกับ มาลี เบญจมโน 
[2] ได ้ท าการศึกษาวิจ ัย เ รื ่อง  การม ีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ต าบลห ้วยกะป ิ อ า เภอ เม ือ ง  จ ังหว ัดชลบ ุร ี ผ ล
การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ใน
ระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ได้รับการดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยที่ดี
เมื่อประสบภัย มีค่าคะแนนน้อย เพราะส่วนราชการ
เข้ามาช่วยเหลือในการขนย้ายทรัพย์ส ินและดูแล
ทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัยช้า ไม่ทันเวลาท า
ให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย เพราะ
ส่วนราชการมีก าลัง วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและ
ก าลังอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อย
ไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือดูแลและขนย้ายทรัพย์สิน
ของผู้ประสบภัยไปยังที ่ปลอดภัยได้ทันเวลา  ท าให้
ทรัพย์สินของผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายและไม่
ปลอดภัย   
5.2 การฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับปานกลาง 
เพราะประชาชนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่
ต้องเข้ามาท าการฟื ้นฟูและซ่อมแซม ประชาชนจึง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
มากนัก ไม่สอดคล้องกับขวัญชัย วงศ์นิติกร [3] ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านจัดสรร
ชานเมือง พบว่า ผู ้ที ่อยู ่อาศัยในเขตหมู่บ้านจัดสรร
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ชานเมืองมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองในด้าน
บ ารุงรักษา และติดตามผลการพัฒนาชุมชนมากที่สุด  
หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีส่วนร่วมกับทาง
ราชการในการจัดพื้นที่หลบภัย และที่พักชั่วคราว มี
ระดับการมีส่วนร่วมน้อย เพราะส่วนราชการจัดหา
สถานที่หลบภัย ที่พักช่ัวคราวไว้ไม่เพียงพอกับจ านวน
ประชาชนที่ประสบภัย ส่วนหนึ่งประชาชนไม่ทราบว่า
มีสถานที่หลบภัยหรือที่พักชั่วคราว ที่ส่วนราชการจัด
ไ ว ้ใ ห ้อ ยู ่ที ่ใ ดบ ้า ง  เ พ ร า ะส ่วน ร า ชกา รข าดกา ร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
5.3 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยผู้วิจัยอภิปรายผล
จากข้อค้นพบ ดังนี้ 
5.3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามเพศ พบว่าประชาชน
ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่า เพศชาย ทั้งนี้เป็นเพราะผู้หญิงมีความรับผิดชอบ 
มีความรอบคอบ มีความประนีประนอม มีความอดทน
เข้มแข็ง มีความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจ มากกว่า
ผู้ชาย มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถใช้ทักษะทาง
สังคมและเข้าสังคมได้ดีกว่าผู้ชาย อีกทั้งนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี การสร้าง
ภาวะผู้น าและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีจึงท า
ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาท มีหน้าที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมพัฒนาในชุมชน สอดคล้องกับ สมบัติ  ทัพธานี [4] 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในเขตอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
ผลการศึกษาพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน โดยเพศชาย
ม ีค ่า เ ฉ ลี ่ย ส ูง ก ว ่า เ พ ศ ห ญ ิง  ทั ้ง นี ้เ พ ร า ะ ว ่า
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมที่

เปิดโอกาสยอมรับให้เพศชายเป็นผู้น าและมีบทบาท
หน้าที่ทางสังคมมากกว่า 
5.3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่แตกต่างกัน แต่มี
ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย แตกต่างกัน โดย
พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าระดับ
ต่าง ๆ ทุกระดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่ า จะท างานภายในท้องถิ่นของตนจึงมีเวลา 
ในการเตรียมตัวและมีความพร้อมมากกว่าประชาชนที่
มีระดับการศึกษาสูง สอดคล้องกับอนุชัย บูรณประเสริฐกุล 
[5 ] ได ้ท าการศึกษาวิจ ัย เรื ่อง การมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนในการดูแลและบ ารุงรักษาทางหลวงชนบท
ของก รม โ ย ธ าก า รของจ ัง ห ว ัด ก าฬส ิน ธุ ์  พบว ่า 
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วน
ร่วมไม่แตกต่างกัน เพราะประชาชนในเขตพื ้นที ่มี
เป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์เดียว ด้วยความร่วมมือ 
ร่วมใจ เสียสละแรงกาย สละทรัพย์ 
5.3.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามอาชีพ  พบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรร เทาสาธารณภัยแตกต ่า งก ัน  โดยพบว ่า
ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
ส ่วนร ่วมในการป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย 
มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
กลุ ่มอาชีพดังกล ่าว ม ีความ เข้า ใจและคุ ้น เคยกับ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์  น้อยนคร 
[6] ได้ท าการ วิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลต าบล ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลต าบลในจังหวัด
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อุตรดิตถ์ แตกต่างกัน เพราะในแต่ละอาชีพมีความ
ถนัดและความช านาญต่างกันจึงมีผลให้การเข้าร่วมใน
การพัฒนาแตกต่างกัน 
5.3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บร ร เทาส า ธ า ร ณภ ัย  จ า แนกต ามร าย ไ ด ้พบว ่า
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรร เทาสาธารณภัยแตกต ่า งก ัน  โดยพบว ่า
ประชาชนที่มีต่ ากว่า 10 ,000 บาท มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าประชาชนที่มี
รายได้มากกว่า  10 ,000 บาท ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนที่มีรายได้น้อย เล็งเห็นความส าคัญในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าประชาชนที่มี
รายได้มากจึงพร้อมที่จะสละเวลามาร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์ น้อยนคร [6] ได้ท า
การวิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล ในจังหวัดอุตรดิตถ์  
พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลต าบล ในจังหว ัด
อุตรดิตถ์  แตกต่างกัน เพราะประชาชนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี มีความพร้อมและต้องการเสียสละเวลาใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
6.1.1 เทศบาลต าบลบางซ้ายควรให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับบุคลหรือครอบครัวอย่างถูกต้อง 
6.1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ยานพาหนะ ในการป้องกันสาธารณภัย และมีการซ้อม
แผนการป้อนกันฯ ให้ประประชาชนเกิดความคุ้นชินกับ
เครื่องมือต่าง ๆ  
6.1.3 ส่งเสริม (เพศชาย) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันฯ มากข้ึน เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ต าบล 

6.1.4 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและรายได้ให้เข้า
มามีส่วนร่วมฯ โดยเสริมแรงจูงใจทางบวก การให้รางวัล
หรือผลตอบแทนในสิ่งท่ีบุคคลเหล่านั้นต้องการ เช่น การ
กล่าวค าขอบคุณ การให้ค าช่ืนชม เป็นต้น  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการป้องกนั
และแก้ไขสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบางซ้าย 
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