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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการดา้น

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา โดยการ
วจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาความตอ้งการของประชาชน จ านวน 375 คน ซ่ึงไดม้าจากวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
ชั้นภูมิและสัดส่วน (Proportional Random Sampling) การรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม ลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการ
เก่ียวกบั การให้บริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ คือ ด้านงบประมาณ 
(ค่าเฉล่ีย=3.99, S.D.= 1.06) รองลงมา คือ ดา้นอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ีย=3.97, S.D.= 1.08) และดา้นบุคคล 
(ค่าเฉล่ีย=3.96, S.D.= 1.06) 

สรุปขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางต่อการบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ในดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา มีประเด็นดา้นบุคลากรท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการและการปฏิบติังานสูงข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนั คือ ควรให้การบริการอย่างเสมอภาค และทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบติั สนบัสนุนให้มีความ
พร้อมต่อการใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว และมีความเตม็ใจในการช่วยเหลือ 
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ภูมหิลงั 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นหน่วยงานหลกัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นเมืองปลอดภยัน่าอยูมี่ภารกิจในการจดัระบบป้องกนัเตือนภยัจากสาธารณ
ภยัอ านวยการและด าเนินการบรรเทาสาธารณภยั ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากการป้องกนับรรเทาฟ้ืนฟูสาธารณภยัฝ่ายพลเรือน 
และอุบติัภยัต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบรวดเร็ว ทัว่ถึง และเป็นธรรม  

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา่ สถานการณ์ปัจจุบนัมีแนวโนม้ของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งเร่งด่วน ขาดการควบคุมดูแลอนั
จะก่อให้เกิดความเส่ียงในการเกิดสาธารณภยัท่ีจะท าให้เกิดความสูญเสียในชีวิต และทรัพยสิ์นต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีได ้ประกอบกบัพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีภารกิจหนา้ท่ีโดยตรง
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ี และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จะตอ้งพฒันาศกัยภาพ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีความสามารถในการจดัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน
พื้นท่ี ตามแนวนโยบายรัฐบาลด้านความปลอดภัยของประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พร้อมการจัดระบบป้องกันสาธารณภัยและอุบัติภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัว่ถึงและทนัท่วงที อีกทั้งยงัสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัสา
ธารณภยัในชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเอง ดงันั้นการบริหารจดัการสาธารณภยัทั้งขณะเกิดเหตุและ
หลงัเกิดเหตุท่ีจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น จึงจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อม
ให้กบัชุมชนในการป้องกนั เตือนภยั บรรเทา และฟ้ืนฟูสาธารณภยั โดยเน้นความส าคญัต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พิจารณาเห็นแล้วว่าการบูรณาการ การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เป็นหัวใจของการปฏิบติัให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนและมีหนา้ท่ี
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังน้ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดท าโครงการอบรม
หลกัสูตรงานบรรเทาสาธารณภยักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั เขต 9 พิษณุโลก, 22546: 1) การให้ความรู้และสร้างความสัมพนัธ์เพื่อการประสานความร่วมมือ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภยัให้ประชาชนด าเนินการพฒันาระบบการวางแผน 
มาตรการการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นท่ีต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของศูนยฯ์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี เร่งประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้องค์กรดงักล่าว
ทราบบทบาทและภารกิจของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยมีกรมป้องกนัและบรรเทาสา
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ธารณภยัเป็นศูนยก์ลางในการประสานปฏิบติัการ และให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยั ให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นสาธารณภยั และสร้าง
จิตส านึกใหป้ระชาชนวา่งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นหนา้ท่ีของทุกคนในพื้นท่ีท่ีจะตอ้ง
ช่วยเหลือกนัอยา่งเตม็ความสามารถ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภาระหนา้ท่ีในการดูแลชุมชนและเป็นหน่วยราชการท่ีใกลชิ้ด
ประชาชนมากท่ีสุด (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั. 2547 ก: 1) ดงันั้นการสร้างองค์กร
เครือข่ายประชาชนในรูปของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาหรื
อภยัพิบติัต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น นอกจากนั้นยงัสามารถสนบัสนุนงานดา้น
ต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน แต่ปัจจุบนัน้ี อปพร. ยงัคงมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรทั้งประเทศ 
 ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าภยัพิบติัทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนตาม ธรรมชาติ และเกิดข้ึนจากการกระท าของ
มนุษยไ์ดส้ร้าง ความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในทุก ภาค และมีแนวโนม้ท่ีรุนแรง
มากข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นการ เตรียมพร้อมเพี่อจะรับมือกบัภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนนั้น โดย เฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดบัชุมชน จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งเร่ง เสริมสร้างให้เกิดข้ึน และเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อให้ หมู่บา้น
และชุมชนในพื้นท่ีเส่ียงภยั สามารถป้องกนัและ ช่วยเหลือตวัเอง รวมทั้งช่วยเหลือ ชุมชนขา้งเคียง
ไดจ้ะ ช่วยลดความสูญเสียในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ภยัท่ีเกิดจากอคัคีภยั อุทกภยั วาตภยั แผน่ดินไหว อาคารถล่ม ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่วา่จะ
เกิดจาก ธรรมชาติหรือมีผูท้  าให้เกิดข้ึน ลว้นเป็นภยัท่ีก่อให้เกิด อนัตรายและความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพยสิ์น ส่งผล กระทบต่อการประกอบอาชีพแก่ประชาชนโดยส่วนรวม จดัเป็นสาธารณภยัท่ี
รัฐจะต้องด าเนินการหาวิธีป้องกัน และระงับเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว พร้อมทั้งให้ความ ช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร่งด่วน ตลอดจนรักษาความ สงบเรียบร้อยเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 
โดยเร็ว ซ่ึงรวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มชีวติความ เป็นอยูท่ ั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน จาก
ภยัพิบติัแต่ละคร้ังท่ีเกิดข้ึน ภาคราชการอนัไดแ้ก่ จงัหวดั อ าเภอ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
และภาคเอกชนในหลายจงัหวดัของประเทศไทยไดเ้ขา้มาให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงไดส้ร้างความประทบัใจแก่ประชาชนทัว่ไปและประชาชนท่ีพบกบัภยัพิบติัไดเ้ขา้มาให้การ
ช่วยเหลืออย่างเต็มใจ แต่ยงัมีปัญหาเน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นบุคลากร เจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินขาดความรู้ ความช านาญ และอตัราก าลงัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อุปกรณ์
ในการช่วยเหลือยงัไม่เพียงพอและไม่ทนัสมยั และท่ีส าคญัคือ ยงัขาดงบประมาณสนบัสนุนโดย
กระทรวงมหาดไทย เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถจดัตั้งงบประมาณหรือใชเ้งินสะสม
มาสนบัสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อลดความ
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สูญเสียในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเม่ือเกิดสาธารณภยั 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยงัประสบปัญหาในการ
ให้บริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง ความตอ้งการของ
ประชาชนต่อการบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา เพื่อเสนอผลการวิจยัต่อผูท่ี้เก่ียวข้องน าไปก าหนดนโยบายการบริหารการ
จดับริการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษา ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต าบลต าบลพิมาย
อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 15 ชุมชน จ านวนประชากรทั้งหมด 5,461 คน (ขอ้มูลจปฐ.
2 ณ วนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2552) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ และสัดส่วน
(Proportional Random Sampling) ไดม้าจากการเปิดตารางเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Early W. 
Morgan) (อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์. 2546: 55) จ านวน 375 คน 

จากสูตร  
21 Ne

n
n




 

โดย n = จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 e = ความคลาดเคล่ือนของการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญั 
 

แทนค่า  
 205.0461,51

461,5


n  

n = 375 
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การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ความตอ้งการของประชาชนต่อ
การบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสีมา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1  คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List)  

ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลพิมายอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ลกัษณะของแบบสอบถามตอนน้ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซ่ึงก าหนดเป็น
เกณฑด์งัต่อไปน้ี คือ 

เกณฑ์การให้คะแนนของความต้องการ 
คะแนน 5  หมายถึง  ความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั มากท่ีสุด 
คะแนน 4  หมายถึง  ความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั มาก 
คะแนน 3  หมายถึง  ความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั ปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง  ความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั นอ้ย 
คะแนน 1  หมายถึง  ความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั นอ้ยท่ีสุด 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้สร้าง

เคร่ืองมือโดยด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรวบรวมขอ้มูล และรายละเอียดต่างๆ ถึงวิธีท า

การวจิยัแนวคิดและทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาเพื่อนิยามศพัทใ์ห้ครอบคลุม
กรอบความมุ่งหมายของงานวจิยั เพื่อน ามาท าการสร้างแบบสอบถาม 

2.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาจดัท าแบบสอบถาม 
3.  น าแบบสอบถามท่ีจดัท าเสร็จแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ และ

ท าการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ตรวจสอบความเท่ียงตรง 
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4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าไปวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.95 

5.  จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ และน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
สรุปผล 

จากการวจิยัเร่ือง ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36 - 45 ปี 
จบการศึกษาต ่ากวา่ปวช. มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท และมีอาชีพเกษตรกรรม 

2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา พบว่า โดย
ภาพรวม พบว่า ค่าเฉล่ียความต้องการของประชาชนต่อการบริการอยู่ในมากในทุกด้าน เรียง
ตามล าดบั คือ ดา้นงบประมาณ รองลงมา คือ ดา้นอุปกรณ์ และดา้นบุคคล แยกพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดงัน้ี 

 2.1 ดา้นบุคคล โดยภาพรวม พบว่า ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=3.96, S.D.=1.06) ในทุกขอ้ เรียงตามล าดบั คือ มีการตั้งศูนยอ์  านวยการเฉพาะ
กิจ เม่ือประสบกับสาธารณภยั เพื่อรายงานให้กองอ านวยการป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนเขตท้องท่ี 
(ค่าเฉล่ีย=4.04, S.D.=1.06) รองลงมา คือ มีการรักษาความปลอดภยัในบริเวณท่ีเกิดอุทกภยั วาตภยั 
และพื้นท่ีรองรับการอพยพของประชาชน (ค่าเฉล่ีย=4.02, S.D.=1.08) จดัให้มีรายช่ือและท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัทข์องบุคลากรผูใ้ห้บริการดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและมีความรู้ความ
เขา้ใจแผนปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ค่าเฉล่ีย=3.97, S.D.=1.10) ให้การบริการแจง้
เตือนภยั เพื่อใหไ้ดรั้บทราบสถานการณ์อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย=3.95, S.D.=1.08) มีความ
เช่ียวชาญเป็นอย่างยิ่งเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่อสาธารณภยั (ค่าเฉล่ีย=3.94, S.D.=1.10) จะมีความ
พร้อมต่อการให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย=3.89, S.D.=0.97) ให้การบริการอย่างเสมอภาค และ
ทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบติั (ค่าเฉล่ีย=3.88, S.D.=1.10) และ มีความเตม็ใจในการช่วยเหลือ (ค่าเฉล่ีย=3.93, 
S.D.=0.99) 

 2.2 ดา้นอุปกรณ์ โดยภาพรวม พบวา่ ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย=3.97, S.D.= 1.08) ทุกขอ้ เรียงตามล าดบั คือ จดัหาแหล่งน ้ าดบัเพลิง แหล่ง
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ค่าเฉล่ีย=4.04, S.D.= 1.03) 
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รองลงมา คือ จดัให้มีเคร่ืองดบัเพลิงท่ีเหมาะสมส าหรับใชก้บัสารเคมีและวตัถุอนัตรายติดตั้งประจ า
อยู่ในจุดท่ีง่ายต่อ (ค่าเฉล่ีย=4.01, S.D.= 1.12) มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภยั กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
(ค่าเฉล่ีย=4.00, S.D.= 1.02) อุปกรณ์เคร่ืองมือของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัมีความ
ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย=3.99, S.D.= 1.04) มีความพร้อมในดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือในการให้บริการเม่ือ
ประสบสาธารณภยั (ค่าเฉล่ีย=3.98, S.D.=1.05) ชุดเคล่ือนท่ีเร็วท่ีสามารถเคล่ือนท่ีออกไประงบัและ
บรรเทาภัยได้ทนัที (ค่าเฉล่ีย=3.98, S.D.= 1.14) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ี
เหมาะสมเช่น หน้ากากป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี (ค่าเฉล่ีย=3.98, S.D.=1.08) จดัให้มีระบบการ
เคล่ือนยา้ยคนออกจากสถานท่ีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน (ค่าเฉล่ีย=3.98, S.D.=1.03) จดัเตรียมสถานท่ีพกั
อาศยัชั่วคราว เพื่อเป็นสถานท่ีบรรเทาทุกข์ (ค่าเฉล่ีย=3.93, S.D.= 1.08) และ ยานพาหนะอยู่ใน
ลกัษณะพร้อมท่ีจะระงบัและบรรเทาภยั (ค่าเฉล่ีย=3.93, S.D.= 1.05) 

 2.3 ดา้นงบประมาณ โดยภาพรวม พบวา่ ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ในทุกข้อ (ค่าเฉล่ีย=3.99, S.D.= 1.06) เรียงตามล าดับ คือ จัดให้มีเงิน
สงเคราะห์ส าหรับผูป้ระสบสาธารณภยัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.10, S.D.= 1.09)รองลงมา 
คือ เพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะสภาพเพื่อใหส่ิ้งท่ีถูกท าลายหรือไดรั้บความเสียหายจากสาธารณภยัไดรั้บการ
ช่วยเหลือ แกไ้ข ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือดีกวา่เดิม (ค่าเฉล่ีย=4.04, S.D.= 1.02) จดังบประมาณ
ส าหรับอาหาร ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่มห่มแก่ผูป้ระสบภยัไวล่้วงหนา้ (ค่าเฉล่ีย=4.03, S.D.=1.06) จดั
งบประมาณการจดัระบบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อให้ไดรั้บทราบสถานการณ์อยา่งถูกตอ้ง
และรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย=4.03, S.D.=1.12) ตั้งงบประมาณเพื่อเตรียมอุปกรณ์ ยานพาหนะ กระสอบ
ทราย รวมทั้ งอาหารแห้ง ส ารองไวล่้วงหน้า (ค่าเฉล่ีย=4.02, S.D.= 1.01) จัดงบประมาณการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อกระจายข่าวสาร (ค่าเฉล่ีย=3.98, S.D.=1.01) มีการตั้งงบประมาณเพื่อจดัท าแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภยั เพื่อจัดระบบการปฏิบัติงานไวล่้วงหน้าให้สามารถ (ค่าเฉล่ีย=3.97, 
S.D.=1.03) ตั้ งงบสนับสนุนบ้านพักชั่วคราว ส าหรับผู ้ท่ีประสบสาธารณภัย (ค่าเฉล่ีย=3.95, 
S.D.=1.10) จดัให้มีเบ้ียเล้ียง หรือเงินโบนสัส าหรับผูป้ฏิบติัหน้าท่ีเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีสาธารณภยั (ค่าเฉล่ีย=3.94, S.D.=1.11) และจดังบประมาณเพื่อปรับเปล่ียนส าหรับ
ยานพาหนะท่ีเก่าและหมดสภาพการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย=3.90, S.D.=1.07) 

 

อภิปรายผล 
จากสรุปผลการวจิยัขา้งตน้สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
ดา้นบุคลากร จากผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการด้านการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่อยู่
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ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูง คือ ให้การบริการแจง้เตือนภยัต่อประชาชนโดยระบบการรายงานข่าว
พยากรณ์อากาศ เพื่อใหไ้ดรั้บทราบสถานการณ์อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว และ จดัใหมี้รายช่ือและท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัทข์องบุคลากรผูใ้ห้บริการดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ประชาชนตระหนกัถึงความน่ากลวัของสาธารณภยัต่าง ๆ จึงมีความตอ้งการท่ีจะให้มีการให้บริการ
แจง้เตือน เพื่อให้ไดรั้บทราบสถานการณ์แล้วประชาชนจะตอ้งมีการเตรียมรับมือกบัเหตุการณ์ท่ี
จะตอ้งเกิดข้ึนต่อมาไดอ้ย่างมีสติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พงษ์เผ่า เกษทอง (ออนไลน์ : 2550) รองอธิบดี
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดจุดท่ีปลอดภยั
ในการหนีภยัและเส้นทางหนีภยัท่ีหาดป่าตอง เพื่อน าเสนอในการท า  workshop ในวนัท่ี 20 เมษายน 
2548 น้ี ท่ีโรงแรมเมโทรโพล เพื่อก าหนดแผนในการซ้อมหนีภยัในวนัท่ี 29 เมษายน 2548 ท่ีบริเวณ
หาดป่าตอง การจดัท าแผนซอ้มหนีภยัสึนามิจะตอ้งใหส้ัมพนัธ์กบัการติดตั้งหอเตือนภยัท่ีหาดป่าตอง 
ซ่ึงขณะน้ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 และจากการทดสอบเสียงเห็นว่าเสียงน่าจะเป็นเสียงท่ี
เหมาะสมท่ีสุดเพราะมีเสียงท่ีดงัมากและชัดเจน ในส่วนของการซ้อมแผนอพยพคนหนีไปในท่ีท่ี
ปลอดภยันั้นเท่าท่ีไดพู้ดคุยกบันายสมิทธ จะตอ้งด าเนินการให้เสร็จภายในคร่ึงชัว่โมง ซ่ึงในส่วน
ของป่าตองนั้นไดมี้การแบ่งโซนการอพยพหนีภยัไวท้ั้งหมด 7 โซนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึง
สอดคล้องกบัมาตรการของ ชัยศรี มีพฒัน์ (ออนไลน์ : 2550) นายกเทศมนตรีต าบลไมเ้รียง การ
เตรียมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลไม้เรียงมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนให้ครบถ้วนทุก
หน้าท่ี ซักซ้อม ฝึกซ้อมอบรมและก าหนดวิธีการปฏิบติัตามหน้าท่ีและขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จัดตั้ งผูเ้ช่ียวชาญหรือเจ้าหน้าท่ี ส่วนราชการ 
หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยในการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
หรือความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพพิเศษต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามแผน การจดัท าแผนการปฏิบติั
และมีการซักซ้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือมีเหตุเกิดข้ึน ก าหนด
แนวทางและด าเนินการใช้การส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทศัน์ รวมถึงระบบการกระจายข่าว
ทอ้งถ่ิน จดัใหมี้การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและประชาชน มีการทุนและวธีิการในการอบรมประชาชนให้
รู้จกัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้รู้จกั ระบบการเตือนภยัต่าง ๆ การปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ จากการฝึกอบรมประชาชนดงักล่าว ท าใหไ้ดแ้นวทางเก่ียวกบัจดัหาอุปกรณ์และ
การเตรียมจดัหาอุปกรณ์เพื่อป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดส้มบูรณ์ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เกรียงไกร กิจประเสริฐ (2551) ศึกษาเร่ือง สภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนต่อการ
บริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
พบว่า ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=608&query=%BA%C3%D4%A1%D2%C3%B4%E9%D2%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%E1%C5%D0%BA%C3%C3%E0%B7%D2%CA%D2%B8%D2%C3%B3%C0%D1%C2%20&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2560-01-21&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=3
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=608&query=%BA%C3%D4%A1%D2%C3%B4%E9%D2%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%E1%C5%D0%BA%C3%C3%E0%B7%D2%CA%D2%B8%D2%C3%B3%C0%D1%C2%20&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2560-01-21&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=3
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ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ์ ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัวฒัน สวสัดิเวช (2553: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการพฒันาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัภูเก็ต ผลการศึกษา พบวา่ ในประเด็น
เร่ือง ปัญหาดา้นบุคลากรซ่ึง ผลการศึกษา พบวา่ มีปัญหาในดา้นเจา้หนา้ท่ีมีจ  านวนไม่เพียงพอและ
ขาดบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้ความสามารถโดยตรง ขาดทักษะในการช้ีแจงข้อมูลทางเอกสาร 
เจา้หน้าท่ียงัขาดทกัษะในการปฏิบติังาน ขาดทกัษะในการซ่อมแผนปฏิบติัการแบบสมจริง ขาด
แรงจูงใจ และภาครัฐไม่ไดเ้ขา้ไปดูแลหรือให้ความรู้ดา้นทกัษะของกลุ่มอาสาสมคัรในมูลนิธิกลุ่ม
ย่อย ๆ และปัญหาด้านการขาดแลนงบประมาณ ตลอดจนปัญหาด้านการขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกล 
 ดา้นอุปกรณ์ การบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการในระดบัมาก ซ่ึงสูงกว่าระดบัสภาพปัญหาของประชาชนต่อการบริการ
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลางทุกประเด็น แต่ประเด็นท่ีอยู่ใน
ระดบัปานกลางและมีค่าเฉล่ียต ่า คือ จดัเตรียมสถานท่ีพกัอาศยัชัว่คราว เพื่อเป็นสถานท่ีบรรเทาทุกข ์
อาจเป็นเพราะวา่ เทศบาลต าบลบา้นแก่งไม่พร้อมในการจดัเตรียมท่ีพกัอาศยัชัว่คราว เน่ืองจากเขต
พื้นท่ีมีโอกาสท่ีจะประสบสาธารณภยัค่อนขา้งน้อยมาก จึงเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับการตระเตรียม
สถานท่ีพกัอาศยัชัว่คราว ยามเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน ทั้งน้ีท าให้เทศบาลต าบลบา้นแก่งมุ่งท่ีจะปฏิบติัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
(ออนไลน์ : 2550) มีพระราชด ารัสว่า “การปฏิบติัราชการในปัจจุบนัน้ีมุ่งหมายเอาประสิทธิภาพ
ปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นส าคญั ผูป้ฏิบติัราชการจึงพากนัน าเอาวิทยาการกา้วหนา้ พร้อมทั้ง
เคร่ืองกลท่ีทรงประสิทธิภาพสูงต่าง ๆ มาใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง วิทยาการเคร่ืองกลเหล่าน้ีเม่ือน ามา
ปฏิบติัการ แลว้จะตอ้งไดผ้ลอยา่งสูงทุกคร้ังไป คือ ถา้ใช้ถูกก็ท าให้ไดป้ระโยชน์มาก ถา้ใชไ้ม่ถูกก็
ท าใหเ้สียหายไดม้ากเท่า ๆ กนั การกระท าเอาส่ิงเหล่านั้นมาใชง้านจึงตอ้งระมดัระวงั ศึกษาให้ทราบ
แน่แทโ้ดยตลอดก่อน ทั้งโครงงานท่ีจะท า ทั้งเคร่ืองปฏิบติังานท่ีจะใช ้มิฉะนั้นจะเกิดความส้ินเปลือง
และสูญเปล่าไดง่้ายดายท่ีสุด” และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรีชา มาฆะเซ็นต (2554 : บทคดัยอ่) 
ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ของเทศบาลเมืองพล จงัหวดั
ขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาของ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ผูบ้ริหาร
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าเป็นปัญหาอุปสรรคในการท างานเกิดจากการขาดระเบียบ
วินยัของบุคลากร ขาดการเอาใจใส่ของผูบ้งัคบับญัชาขาดการฝึกซ่อม และขาดการประชาสัมพนัธ์ 
ส าหรับกลุ่มตวัแทนประชาชนเห็นวา่ปัญหาอุปสรรคในการท างาน เกิดจากการขาดระเบียบวินยัของ
บุคลากร การประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงหรือมีอยู่ ขาดการร่วมมือจากประชาชนในมาตรการเฝ้าระวงั
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ทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบติั ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการรณรงคใ์ห้ประชาชนป้องกนั
ภยัเท่าท่ีควร รวมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้มีไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนในกลุ่มพนักงาน
เทศบาล อาสามสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และเจา้หน้าท่ีกูภ้ยั เห็นว่าอุปสรรคในการ
ท างานนั้นเร่ิมตั้งแต่นโยบายท่ีขาดความชดัเจน ผูบ้ริหารบางคนไม่เขา้ใจในภารกิจและวิธีการของ
การป้องกนัภยัจึงสั่งการไม่มีแบบแผน การคดัเลือกบุคลากรเขา้ปฏิบติังานไม่ได้ค  านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ทศันคติของบุคคล และเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ 

ดา้นงบประมาณ การบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จากผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสูงกวา่ระดบัสภาพปัญหาของประชาชนต่อการ
บริการด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อยู่ในระดบัปานกลางทุกประเด็น แต่ประเด็นท่ี
สภาพปัญหาของประชาชนต่อการบริการดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยูร่ะดบัปานกลาง แต่
มีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ มีการตั้งงบประมาณเพื่อจดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เพื่อจดัระบบ
การปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ให้สามารถป้องกนัและระงบัอคัคีภยัไดต้ามสถานการณ์ของแต่ละพื้นท่ี 
และจดังบประมาณเพื่อปรับเปล่ียนส าหรับยานพาหนะท่ีเก่าและหมดสภาพการใชง้าน ดงันั้นความ
ตอ้งการของประชาชนซ่ึงภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความตอ้งการให้
เทศบาลต าบลบ้านแก่ง มีการจดัตั้ งงบประมาณเพื่อจดัท าแผนป้องกันและระงับอคัคีภยัได้ตาม
สถานการณ์ของแต่ละพื้นท่ี และจดังบประมาณส าหรับยานพาหนะท่ีเก่าและหมดสภาพการใชง้าน 
ทั้ ง น้ีรวมไปถึงอุปกรณ์การใช้งานในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีเก่า และล้าสมัยด้วย 
จุดประสงคเ์พื่อใหมี้ประสิทธิภาพต่อการใหบ้ริการประชาชน ณ สถานการณ์นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ เกรียงไกร กิจประเสริฐ (2551) ศึกษาเร่ือง สภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนต่อการบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลบา้นแก่ง อ าเภอต
รอน จงัหวดัอุตรดิตถ ์พบวา่ ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเทศบาลต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นงบประมาณ มีค่าเฉล่ียสูงสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ จดั
งบประมาณเพื่อการฟ้ืนฟูบูรณะสภาพเพื่อให้ส่ิงท่ีถูกท าลายหรือไดรั้บความเสียหายจากสาธารณภยั
ไดรั้บการช่วยเหลือ แกไ้ข ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม หรือดีกวา่เดิม มีค่าเฉล่ียสูงสุด และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อ านาจ ภาใจดี (2553) ศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาบริการด้านการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน วทิยาลยัป้องกนัการปกครองทอ้งถ่ิน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการศึกษา พบวา่ การบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อสลี อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์การพฒันา โดย

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=608&query=%BA%C3%D4%A1%D2%C3%B4%E9%D2%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%E1%C5%D0%BA%C3%C3%E0%B7%D2%CA%D2%B8%D2%C3%B3%C0%D1%C2%20&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2560-01-21&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=3
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=608&query=%BA%C3%D4%A1%D2%C3%B4%E9%D2%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%E1%C5%D0%BA%C3%C3%E0%B7%D2%CA%D2%B8%D2%C3%B3%C0%D1%C2%20&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2560-01-21&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=3
http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=608&query=%BA%C3%D4%A1%D2%C3%B4%E9%D2%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%E1%C5%D0%BA%C3%C3%E0%B7%D2%CA%D2%B8%D2%C3%B3%C0%D1%C2%20&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2560-01-21&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=3
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ก าหนดแนวทางบรรจุโครงการในแผนพฒันา เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการให้บริการ ผา่นทางปัจจยัการ
บริหาร ดา้นงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ และบทบาทการจดัการ ปัญหาการบริการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พบว่า มาจากปัจจยัทางการบริหาร ด้านงบประมาณท่ี
จดัสรรรอย่างจ ากัดไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือและบรรเทาเหตุสาธารณภัยท่ีเกิดในพื้น ด้าน
บุคลากรมีจ านวนจ ากดัไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีรับผิดชอบและไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะ
ด้านตามภารกิจป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ ยงัมีจ  านวนและชนิดไม่
เพียงพอและคลอบคลุม เม่ือเทียบกบัประเภทของภยัและพื้นท่ีรับผิดชอบ ดา้นการจดัการมีขอ้จ ากดั
จากการประสานงานเครือข่ายส่ือสารไม่คลอบคลุมนโยบายและความต่อเน่ืองของการบริหาร จาก
ปัญหาการบริการด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น การศึกษาถึงแนวทางการแกปั้ญหาการบริการดา้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี เพื่อจะไดรั้บทราบและเป็นแนวทาง
ปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต่อไป 

จากผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมของประชาชนมีความตอ้งการต่อการบริการด้านการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยท่ีประชาชนมีความตอ้งการต่อการบริการดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน
ดา้นงบประมาณมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ประชาชนค านึงถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัยพสิ์น 
จึงมีความตอ้งการให้เทศบาลต าบลพิมาย จดัสรรงบประมาณเพื่อให้การบริการด้านป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัต่อประชาชนอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรการของ ชยัศรี มีพฒัน์ (ออนไลน์ 
: 2550) นายกเทศมนตรีต าบลไมเ้รียง ก าหนดว่าหากศูนย ์อปพร. ท่ีให้ความช่วยเหลือประสงค์จะ
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายก็ใหเ้ทศบาลต าบลไมเ้รียง โดยส านกังานปลดัเทศบาล
พิจารณาให้การสนบัสนุน แต่ทั้งน้ีศูนย ์อปพร. ท่ีให้ความช่วยเหลือนั้น จดัท ารายละเอียดค่าใช้จ่าย
ให้เทศบาลต าบลไมเ้รียงพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ
เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีออกปฏิบติังาน 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ความตอ้งการของ
ประชาชนต่อการบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย 
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จงัหวดันครราชสีมา มีประเด็นด้านบุคลากรท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าต้องได้รับการพฒันาเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการให้บริการและการปฏิบติังานสูงข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั คือ ควรให้การ
บริการอย่างเสมอภาค และทัว่ถึง ไม่เลือกปฏิบติั สนบัสนุนให้มีความพร้อมต่อการให้บริการอย่าง
รวดเร็ว และมีความเตม็ใจในการช่วยเหลือ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาวจิยัเพื่อหาแนวทางในการพฒันาการบริการดา้นการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัท่ีเนน้การปฏิบติังานของบุคลากรเป็นส าคญัไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
2.  ควรมีการศึกษาวจิยัเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานต่อการให้บริการของบุคลากรดา้นการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลต าบลอ่ืนๆ 
3.  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบูรณาการการปฏิบติัการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
4.  ควรศึกษาในเร่ืองความสามารถและศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถ่ินในการ

ด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5.  ควรมีการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 


