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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย : กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบางซ้าย อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบางซ้าย อาเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตาบลบางซ้าย จานวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดี โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย และการมีส่วนร่วมขณะเกิด สาธารณภัย อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย การมีส่วนร่วม
ขณะเกิดสาธารณภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: 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. บทนา

ปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว่ า ภั ย พิ บั ติ ทั่ ว ไปที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ได้สร้าง
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุก
ภาค และมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการ
เตรียมพร้อมเพี่อจะรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเร่ง
เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ขึ้ น และเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ให้
หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถป้องกันและ
ช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งช่วยเหลือ ชุมชนข้างเคียงได้จะ
ช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ได้เป็นอย่างดี
ภัยที่เกิดจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว
อาคารถล่ ม ตลอดจนภั ย อื่ น ๆ ซึ่ ง ไม่ ว่ า จะเกิ ด จาก
ธรรมชาติห รือมีผู้ทาให้เกิดขึ้น ล้ วนเป็นภัย ที่ก่อให้เกิ ด
อันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผล
กระทบต่อการประกอบอาชีพแก่ประชาชนโดยส่วนรวม
จัดเป็นสาธารณภัยที่รัฐจะต้องดาเนินการหาวิธีป้องกัน
และระงับ เหตุที ่เ กิด ขึ ้น โดยเร็ว พร้อ มทั ้ง ให้ค วาม
ช่วยเหลือ ประชาชนโดยเร่งด่ว น ตลอดจนรักษาความ
สงบเรีย บร้อ ยเพื ่อ ให้ส ถานการณ์เ ข้า สู ่ส ภาวะปกติ
โดยเร็ว ซึ ่ง รวมถึงการฟื ้น ฟูส ภาพแวดล้อ มชีวิต ความ
เป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน จึงได้มีการนา
แนวคิดในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชน
และประชาชนเป็นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980
(พ.ศ. 2532- 2533) มีหลักการมุ่งเน้นการบรรเทา การ
ลดการเสี่ยงภัยและความล่อแหลม สาหรับการปฏิบัติใน

การลดภั ย พิ บั ติ ม าใช้ ใ นการด าเนิ น การป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัยโดยมีสาระดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เป็นอันดับแรก
2. รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนเองและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อลดความเสี่ยงภัย
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่
ประชาชน
4. ลดปัจจัยความเสี่ยง
5. สร้างเสริมความเตรียมพร้อมในการตอบโต้ภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับในด้านการพัฒนา และ
การซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินอย่างสม่าเสมอ
ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยต่าง ๆ คือการมีส่วนร่วมของประชาชน
เนื่องจากชุมชนเป็นด่านแรกที่จะต้องเผชิญกับผลกระทบ
ของภัยพิบัติ
เนื่ อ งจากจ านวนบุ ค ลากรของเทศบาลมี ไ ม่ เ พี ย ง
พอที่จะบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงเกิดแนวคิดใน
การให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย การเข้ามาร่วมวางแผน ร่วมตรวจ
สอบการทางาน ร่วมตัดสินใจ การเข้ามาร่วมคิดร่วมทา
ของประชาชนเช่นนี้ จะทาให้ลดภาระของทางราชการ
และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนตาบลบางซ้าย
เป็นฐานว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการภัยพิบัติมากน้อยเพียงไร เพื่อนาผลงาน

ARU Research Journal, Vol.2, No.2, May 2015

11

การวิจัยไปใช้ในการกาหนดแนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน และชุมชนอื่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อ ศึก ษาระดับ การมีส่ว นร่ว มของประชาชนใน
การป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย : กรณีศ ึก ษา
เทศบาลต าบลบางซ้า ย อ าเภอบางซ้า ย จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย : กรณี ศึ ก ษา
เทศบาลต าบลบางซ้ า ย อ าเภอบางซ้ า ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรได้ แ ก่ ประชาชนที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ เ ขต
เทศบาลตาบลบางซ้าย จานวน 5,284 คน กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยคานวณหาโดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ
ยามาเน่ (Yamane) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95 % และ
ก าหนดความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ .05 ได้ เ ท่ า กั บ
380 คน

เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ แบบ สอบถามเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย : กรณีศึกษา เทศบาลตาบลบางซ้าย อาเภอ
บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างประกอบ ด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้
และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย จานวน 30 ข้อ
การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (Try
Out) กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บางซ้าย จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองทุกฉบับมา
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
(Alpha Coefficient) ใช้วิธีของครอนบาค (Cornbach
Alpha Coefficient) ได้ค่า .9268 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ
ที่มีความเชื่อมั่น
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู 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
ชาย 20 คน
ร้อยละ 54.5

60
40
20
0

21-30 ปี
109 คน
ร้อยละ 28.

ประถมศึกษา
142 คน
ร้อยละ 3 .4

รับจ้าง
121 คน
ร้อยละ 31.8

ต่ากว่า 10 000 บาท
19 คน
ร้อยละ 51.8
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ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี
มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้าง และ
มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10 000 บาท

4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดั บการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น และบรรเทาสา
ธารณภัย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
X
1. การเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย
2. ขณะเกิดสาธารณภัย
3. การฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
รวม

3.09
3.34
3.36
3.26

จากตารางที่ 1 การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษา : เทศบาล
ตาบลบางซ้าย อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับการ
มีส่วนร่วม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

S .D.

0.46
0.60
0.52
0.34

4.3 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมการก่อนเกิด
การฟื้นฟูหลังเกิด
ขณะเกิดสาธารณภัย
ปัจจัยส่วน
สาธารณภัย
สาธารณภัย
บุคคล
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
เพศ





อายุ











ระดับ
การศึกษา





อาชีพ







รายได้







จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกัน
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5. อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึ กษา : 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
พระนครศรีอ ยุธ ยา ในครั้ง นี้ส ามารถนามาอภิป ราย
ผลได้ ดังนี้
5.1 การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการป้อ งกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมมีค ่า เฉลี ่ย อยู ่ใ น
ระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์
และการเข้า ถึง ประชาชนอาจยัง ไม่ม ากพอ ควรให้มี
การอธิบ ายและเข้า ถึง ประชาชนในเขตพื้น ที่ใ ห้ม าก
ยิ ่ง ขึ ้น เพื ่อ ให้ป ระชาชนมีส ่ว นร่ว มและเข้า ใจถึง
แนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มาก
ยิ่งขึ้น
5.1.1 การเตรียมตัวก่อนเกิด สาธารณภัย อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง เพราะประชาชนส่ว นใหญ่ไ ม่ท ราบขั้น ตอน
ในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย และการป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เนื่อ งจากเทศบาลตาบลบาง
ซ้า ยไม่มีก ารอบรม การเตรีย มความพร้อ ม การซ้อ ม
แผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอดคล้อง
กับ วิท ยา บุญ ยะเวชชีว ิน [1] ได้ท าการศึก ษาวิจ ัย
เรื่อ ง การมีส่ว นร่ว มทางการเมือ งของประชาชนต่อ
การปกครองท้อ งถิ ่น ศึก ษาเฉพาะกรณี เทศบาล
ตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่ า
ระดับ การมีส่ว นร่ว มทางการเมือ งของประชาชนต่อ
การปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในเขตเทศบาลตาบลบางปู
อยู่ในระดับปานกลาง หากพิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า
การมี ส่วนร่วมในการประชุมร่วมกันระหว่างประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อวางแผนป้อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย อยู ่ใ นระดับ น้อ ย เพราะส่ว นราชการ
จัดการประชุมร่วมกันกับประชาชนในการวางแผนเพื่อ
เตรีย มการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการ
ซ้อ มแผนในการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย น้อ ย
ทาให้ป ระชาชนส่ว นใหญ่ไ ม่เ ข้า ใจเกี่ย วกับ แผนและ
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ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ในการเตรี ย มตั ว ก่ อ นเกิ ด
สาธารณภั ย
5.1.2 การมีส่วนร่วมขณะเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะเมื่อ เกิด สาธารณภัย ประชาชนส่ว น
ใหญ่ต้อ งเร่ง เก็บ ทรัพ ย์สิน ของตนเองก่อ นที่จ ะได้รับ
ความเสียหายจึงไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนัก ในขณะ
เกิด สาธารณภัย อีก ทั ้ง เทศบาลต าบลบางซ้า ย มี
ข้อ จากัด ด้า นงบประมาณเพื่อ จัด ซื้อ วัส ดุอุป กรณ์ เช่น
เรือท้องแบน หรือรถยนต์ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อช่วยเหลือประชาชน สอดคล้องกับ มาลี เบญจมโน
[2] ได้ท าการศึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง การมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการดาเนิน งานขององค์ก รปกครองส่ว น
ต าบล ห้ว ยกะปิ อ าเภ อเมือ ง จัง หวัด ชลบุร ี ผ ล
การศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดาเนิน งานขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล อยู่ใ น
ระดับ ปานกลาง หากพิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า การ
ได้รับ การดูแ ลทรัพ ย์สิน และรัก ษาความปลอดภัย ที่ดี
เมื่อ ประสบภัย มีค่า คะแนนน้อ ย เพราะส่ว นราชการ
เข้า มาช่ว ยเหลือ ในการขนย้า ยทรัพ ย์ส ิน และดูแ ล
ทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัย ช้า ไม่ทัน เวลาทา
ให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับ ความเสีย หาย เพราะ
ส่ว นราชการมีกาลัง วัส ดุ อุป กรณ์ ยานพาหนะและ
กาลังอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้อ ย
ไม่เ พีย งพอที่จ ะช่ว ยเหลือ ดูแ ลและขนย้า ยทรัพ ย์สิน
ของผู้ป ระสบภัย ไปยัง ที ่ป ลอดภัย ได้ท ัน เวลา ท าให้
ทรัพ ย์สิน ของผู้ป ระสบภัย ได้รับ ความเสีย หายและไม่
ปลอดภัย
5.2 การฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย อยู่ในระดับปานกลาง
เพราะประชาชนเห็น ว่า เป็น หน้า ที่ข องส่ว นราชการที่
ต้อ งเข้า มาท าการฟื ้น ฟูแ ละซ่อ มแซม ประชาชนจึง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
มากนัก ไม่ส อดคล้อ งกับ ขวัญ ชัย วงศ์นิติก ร [3] ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจั ยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนของผู้ที่อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านจัดสรร
ชานเมือ ง พบว่า ผู้ที่อ ยู่อ าศัย ในเขตหมู่บ้า นจัด สรร
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ชานเมือ งมีส่ว นร่ว มพัฒ นาชุม ชนของตนเองในด้า น
บารุงรัก ษา และติด ตามผลการพัฒ นาชุม ชนมากที่สุด
หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่ว นร่ว มกับ ทาง
ราชการในการจัด พื้น ที่ห ลบภัย และที่พัก ชั่ว คราว มี
ระดับ การมีส่ว นร่ว มน้อ ย เพราะส่ว นราชการจัด หา
สถานที่หลบภัย ที่พักชั่วคราวไว้ไ ม่เ พีย งพอกับ จานวน
ประชาชนที่ประสบภัย ส่วนหนึ่งประชาชนไม่ทราบว่า
มีสถานที่ห ลบภัย หรือ ที่พัก ชั่ว คราว ที่ส่ว นราชการจัด
ไ ว้ใ ห้อ ยู ่ที ่ใ ด บ้า ง เ พร า ะ ส่ว นร า ชกา ร ข า ด กา ร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5.3 การเปรีย บเทีย บระดับ การมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
จาแนกตามปัจ จัย ส่ว นบุค คล โดยผู้วิจัย อภิป รายผล
จากข้อค้นพบ ดังนี้
5.3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จาแนกตามเพศ พบว่าประชาชน
ที่มีเ พศต่า งกัน มีส่ว นร่ว มในการป้อ งกัน และบรรเทา
สาธารณภัย แตกต่า งกัน โดยเพศหญิง มีค่า เฉลี่ย สูง
กว่า เพศชาย ทั้งนี้เป็นเพราะผู้หญิงมีความรับ ผิด ชอบ
มีความรอบคอบ มีความประนีประนอม มีความอดทน
เข้ม แข็ง มีค วามละเอีย ดอ่อ นทางด้า นจิต ใจ มากกว่า
ผู้ชาย มีค วามฉลาดทางอารมณ์ส ามารถใช้ทัก ษะทาง
สังคมและเข้า สังคมได้ดีก ว่า ผู้ชาย อีก ทั้งนโยบายของ
รัฐ บาลที่ไ ด้จัด ตั้ง กองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี เพื่อ การ
พัฒ นาศัก ยภาพสตรี และเครือ ข่า ยสตรี การสร้า ง
ภาวะผู้นาและการคุ้ม ครองและพิทัก ษ์สิท ธิส ตรีจึงทา
ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาท มีหน้าที่ ในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมพัฒนาในชุมชน สอดคล้องกับ สมบัติ ทัพ ธานี [4]
ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัด ทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ขององค์ก ารบริห าร
ส่ว นตาบล ในเขตอาเภอหนองหาน จัง หวัด อุด รธานี
ผลการศึกษาพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีส่ว นร่ว มใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน 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
ขนบธรรมเนีย มประเพณี วัฒ นธรรม และค่า นิย มที่
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เปิด โอกาสยอมรับ ให้เ พศชายเป็น ผู้นาและมีบ ทบาท
หน้าที่ทางสังคมมากกว่า
5.3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามระดับ การศึก ษา
พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ไม่แ ตกต่า งกัน แต่มี
ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย แตกต่างกัน โดย
พบว่า ผู้ที่มีร ะดับ การศึก ษาประถมศึก ษา มีส่ว นร่ว ม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าระดับ
ต่าง ๆ ทุกระดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่า จะทางานภายในท้องถิ่นของตนจึงมีเวลา
ในการเตรียมตัวและมีความพร้อมมากกว่าประชาชนที่
มีระดับการศึกษาสูง สอดคล้องกับอนุชัย บูรณประเสริฐกุล
[5] ได้ท าการศึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง การมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนในการดูแ ลและบารุงรัก ษาทางหลวงชนบท
ของก ร ม โ ย ธา ก า ร ข องจัง ห วัด กา ฬ สิน ธุ ์ พบ ว่า
ประชาชนในเขตพื้น ที่จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ที่มีเ พศ อายุ
ระดับ การศึก ษาและอาชีพ ต่า งกัน มีร ะดับ การมีส่ว น
ร่ว มไม่แ ตกต่า งกัน เพราะประชาชนในเขตพื ้น ที ่มี
เป้า หมายหรือ มีวัต ถุป ระสงค์เ ดีย ว ด้ว ยความร่ว มมือ
ร่วมใจ เสียสละแรงกาย สละทรัพย์
5.3.3 การมีส่ว นร่ว มของประชาชนในการป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ าแนกตามอาชีพ พบว่า
ประชาชนที่มีอ าชีพ ต่า งกัน มีส่ว นร่ว มในการป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แตกต่า งกัน โดยพบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
ส่ว นร่ว มในการป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย
มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
กลุ ่ม อาชีพ ดัง กล่า ว มีค วาม เข้า ใจและคุ ้น เคยกับ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ สมศักดิ์ น้อยนคร
[6] ได้ทาการ วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒ นาท้อ งถิ ่น ของเทศบาลตาบล ในจัง หวัด
อุต รดิต ถ์ พบว่า ประชาชนที่มีอ าชีพ ต่า งกัน มีส่ว นร่ว ม
ในการพัฒ นาท้อ งถิ ่น ของเทศบาลต าบลในจัง หวัด
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อุต รดิต ถ์ แตกต่า งกัน เพราะในแต่ล ะอาชีพ มีค วาม
ถนัดและความชานาญต่างกันจึงมีผลให้การเข้าร่ว มใน
การพัฒนาแตกต่างกัน
5.3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
บ ร ร เ ทา ส า ธา ร ณ ภัย จ า แ นกต า ม ร า ย ไ ด้พ บ ว่า
ประชาชนที่มีร ายได้ต่า งกัน มีส่ว นร่ว มในการป้อ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แตกต่า งกัน โดยพบว่า
ประชาชนที่มีต่ากว่า 10,000 บาท มีส่ว นร่ว มในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าประชาชนที่มี
รายได้ม ากกว่า 10,000 บาท ทั ้ง นี ้อ าจเป็น เพราะ
ประชาชนที่มีร ายได้น้อ ย เล็ง เห็น ความสาคัญ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากกว่าประชาชนที่มี
รายได้ม ากจึง พร้อ มที่จ ะสละเวลามาร่ว มในกิจ กรรม
ต่า ง ๆ ซึ่งสอดคล้อ งกับ สมศัก ดิ์ น้อ ยนคร [6] ได้ทา
การวิจ ัย เรื ่อ ง การมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในการ
พัฒ นาท้อ งถิ่น ของเทศบาลตาบล ในจัง หวัด อุต รดิต ถ์
พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมใน
การพัฒ นาท้อ งถิ ่น ของเทศบาลต าบล ในจัง หวัด
อุตรดิตถ์ แตกต่า งกัน เพราะประชาชนที่มีฐ านะทาง
เศรษฐกิจดี มีความพร้อมและต้องการเสียสละเวลาใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร
6.1.1 เทศบาลต าบลบางซ้า ยควรให้ความรู้เ กี่ยวกั บ
ขั้ น ตอนในการเตรี ย มตั ว ก่ อ นเกิ ด สาธารณภั ย เพื่ อ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในระดับบุคลหรือครอบครัวอย่างถูกต้อง
6.1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ยานพาหนะ ในการป้องกันสาธารณภัย และมีการซ้อม
แผนการป้อนกันฯ ให้ประประชาชนเกิดความคุ้นชินกับ
เครื่องมือต่าง ๆ
6.1.3 ส่ ง เสริ ม (เพศชาย) ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ป้องกันฯ มากขึ้น เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ตาบล
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6.1.4 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพและรายได้ให้เข้า
มามีส่วนร่วมฯ โดยเสริมแรงจูงใจทางบวก การให้รางวัล
หรือผลตอบแทนในสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นต้องการ เช่น การ
กล่าวคาขอบคุณ การให้คาชื่นชม เป็นต้น
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการป้องกัน
และแก้ไขสาธารณภัยของเทศบาลตาบลบางซ้าย
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