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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ ศึ ก ษ า
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการจัดการภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในเขตพื้นที่
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลเมือง
เปลือยอ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดปี พ.ศ. 
2557 จ านวนทั้งสิ้น 3,052 คน ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยา
มา เน่  ได้กลุ่ มตัวอย่ าง  จ านวน 353  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
มีลั กษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห์
เนื้อหา  ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าต าบล
เมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  

มีการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย  ดั งนี้  ด้ านการเสริมสร้ างขีด
ความสามารถ  ด้านการติดตาม การรายงาน
ผลและการปรับปรุงแก้ไข  ด้านการเลือก
ชุมชนด าเนินการ  ด้านมวลชนสัมพันธ์  ด้าน
การจัดองค์กรชุมชน  ด้านการประเมินความ
เสี่ยง  และด้านการจัดท าแผนจัดการความ
เสี่ยง  ตามล าดับ 
 2.  ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
  2.1  ด้านการประชาสัมพันธ์  ควร
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  ให้มี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัย ติดตามข่าวสาร 
สภาพอากาศ ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่  
เพื่อการเตรียมการป้องกันภัยได้ทันท่วงที ลด
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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  2.2  ด้านการซ้อมแผนป้องกัน
อุบัติภัย  ควรจัดฝึกอบรมซ้อมแผนและให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน  การสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นและให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
การมีส่วนร่วมของในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
และควรมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง 
  2.3  ควรส ารวจความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  โดยให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเพื่อประสานขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 
  2.4  ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
เตือนภัยที่ทันสมัยพร้อมทั้งอบรม ทบทวน
ให้กับอาสาสมัครและประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ: การจัดการภัยพิบัติ, ชุมชน, ต าบล
เมืองเปลือย 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
investigate disaster management and study 
recommendation of the people on disaster 
management compare in the area of Muang 
Pluey Subdistrict Administrative Organization, 
Srisomdet District, Roi Et. Population of the 
study consisted of 3,052 people in the area as 
of 2014. Samples were 353 persons by Taro 
Yamane’s method. The questionnaire with 
rating scale was used as a tool. The data 

were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, and content analysis. 
 The results of the study revealed 
that: 
 1. The people’s opinion on disaster 
management through community-based was 
at moderate level as a whole, ranked by 
descending; strengthening of capacities, 
tracking, reporting and improvement,  
selection of community for operating, public 
relations, community organization 
management, risk assessment and risk 
planning respectively. 
 2.  The people’s recommendations 
on disaster management through community-
based were as follows;  
  2.1 Public Relations: to be 
familiar with the area to engage in 
surveillance of news, weather disasters will 
occur in the area in order to prepare a 
defense in time and reduce losses that may 
occur. 
  2.2 The training of accident 
prevention plan: to plan and organize 
training sessions to educate people in the 
community, creating awareness to the public 
aware of the disaster that happened and 
people-centered in order to participate in the 
next higher level and it should be practiced 
continuously. 
  2.3  To survey the suffering of 
the people affected by the disaster and act 
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quickly, with the participation of the people 
in the area in order to coordinate and ask for 
assistance from the relevant authorities to 
help the victims immediately. 
  2.4  To provide tools, warning 
devices and arrange an advanced training to 
review for the volunteers and the public 
constantly. 
 
Keywords: Disaster Management, 
Community, Muang Pluey Subdistrict 
 
บทน า 
 สภาพแวดล้อมของโลกได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทั้งที่
เป็นไปโดยทางธรรมชาติและโดยน้ ามือของ
มนุษย์กล่าวคือแนวนโยบายเพื่อการพัฒนา
ประเทศที่มุ่งเน้นการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู่ เป็นหลักอย่างขาดการส่งเสริมแนวทาง
อนุรักษ์ประกอบกับความก้าวหน้าในด้าน
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้ก้าวล้ าหน้าเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตในด้านอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมและปัญหาการเจริญเติบโต
และการขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีแนวโน้ม
สู ง ขึ้ น  มี ผลท า ให้ สภ าพแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรม
ลงอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้สภาพนิเวศน์
ทางธรรมชาติเสียสมดุล จนน าไปสู่การเกิด
ปรากฏการณ์ทางด้านธรรมชาติในรูปแบบ
ต่ างๆ เช่น  การ เกิดสภาวะ เรือนกระจก 
(Greenhouse Effect) และปรากฏการณ์ เอล
นินโญ่(El Nino) โดยทั้ง 2 ปรากฏการณ์นี้ ได้

ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลกโดยตรง 
กล่าวคือ ท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจน
กลายเป็นสภาวะโลกร้อน สภาพอากาศจึงมี
ความแปรปรวน จนเกิดภัยพิบัติทางด้าน
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และ ดินโคลน
ถล่ม  ที่มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีความ
รุนแรงมากขึ้น ยกตัวอย่างภัยพิบัติที่ได้เกิดขึ้น
ในประเทศไทย เช่น วาตภัยจากพายุโซนร้อน 
“แฮเรียต” (Harriet) ท่ีแหลมตะลุมพุก อ าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ.2505 ท าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 870 
คน  สูญหาย  160  คน บาดเจ็บ  422  คน 
ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย 16,170 คน ทรัพย์สิน
สูญเสียประมาณ 960 ล้านบาท วาตภัยพายุ
ไต้ฝุ่น “เกย์” (Gay) ที่พัดเข้าสู่จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนพ.ศ. 2532 ทรัพย์สิน
สูญเสียราว 11,739,595,265 บาท ความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน
เสียชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน บ้านเรือน
เสียหาย 61,258 หลัง วาตภัยจากพายุไต้ฝุ่น 
“ ลิ น ด า ”  ( Linda) ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  2 - 4 
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ท าให้เกิดความเสียหาย
จากวาตภัย อุทกภัย และคลื่นซัดฝั่งในพื้นที่ 
11 จังหวัดของภาคใต้และภาคตะวันออก 
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553: 150-155) 
  ปี พ.ศ.2556 จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้
จัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ภัยในต าบลเมืองเปลือย จ านวน 8 หมู่บ้าน 
(ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดร้อยเอ็ด, 2556) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลาง
ของภาคตะวันออกเฉียง เหนือของไทย 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง 
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สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 120-
160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือซึ่งติดต่อจาก
เทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของจังหวัดมี
ลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น บริเวณตอนล่างมี
ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ ามูลและสาขา 
ได้แก่ ล าน้ าชี ล าน้ าพลับพลา ล าน้ าเตา เป็น
ต้น บริเวณที่ราบต่ าอันกว้างขวาง เรียกว่า “ทุ่ง
กุลาร้องไห้” มีพื้นที่ประมาณ 80,000ไร่ มี
ลั กษณะ เป็นที่ ร าบแอ่ งกะทะ  ลั กษณะ
ภูมิ อากาศ  ได้ รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ สภาพภูมิอากาศอยู่ในประเภทฝน
เมื อ ง ร้ อน  ปริ ม าณน้ า ฝน เฉลี่ ย  1,196.8 
ลูกบาศก์ มิ ลลิ เ มตร  ฝนตกชุก ใน เดื อน
มิถุนายนถึงกันยายนอากาศร้อนแห้งแล้งใน
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน และเกิดความเสียหายจากวาต
ภัย มีมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท  
  จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้
ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในเขตพื้นที่
ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยน ามาประยุกต์เข้ากับหลักการ
บริหารจัดการวาตภัย มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และแสดงให้ เห็นศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชน ตั้งแต่การวางแผน การ
ระดมพลังแก้ไขปัญหา โดยใช้องค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้าง
ชุมชนให้มีความปลอดภัยน่าอยู่และพึ่งพา
ตนเองได้ และอีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงภัย
การป้องกันและการติดตามประเมินควบคุม
ความเสียหายจากสาธารณภัย นับว่าเป็นการ

ปรับปรุงพัฒนาแผนป้องกันวาตภัยให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นฐานรากที่มั่นคงของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการจัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน ในเขตพื้นที่ต าบลเมือง
เปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เ พื่ อ ศึ กษ าข้ อ เ สนอแนะของ
ประชาชนต่อการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐานของต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา คือ
 ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม–ธันวาคม  พ.ศ.  
2557 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ผู้ ศึ กษาได้ก าหนดขอบเขตด้ าน
เนื้อหาการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐานตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  (2557)  ก าหนด  โดยแบ่งเป็น  7 ด้าน  
ได้แก่  ด้านการเลือกชุมชนด าเนินการ ด้าน
มวลชนสัมพันธ์  ด้านการประเมินความเสี่ยง
ด้านการจัดองค์กรชุมชน  ด้านการจัดท าแผน
จัดการความเสี่ยง  ด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและด้ านการติดตาม การ
รายงานผลและการปรับปรุงแก้ไข 
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 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1)  ตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 2)  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การจัดการภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน แบ่งเป็น 7  
ด้าน ได้แก่  ด้านการเลือกชุมชนด าเนินการ  
ด้านมวลชนสัมพันธ์  ด้านการประเมินความ
เสี่ยง ด้านการจัดองค์กรชุมชน ด้านการจัดท า
แผนจัดการความเสี่ยง ด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ และด้านการติดตาม การ
รายงานผลและการปรับปรุงแก้ไข 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลเมือง
เปลือยอ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี 
พ.ศ. 2557  จ านวนทั้งสิ้น  3,052  คน  (ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด,  2557) 
  2)  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลเมือง
เปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ดปี 
พ.ศ. 2557 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro  
Yamane,  1973  อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  
2546 : 101)  โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ค านวณ
ตามสูตรได้ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง  353 .45  
การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  353  
คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน โดย

ค านวณตามสัดส่วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้  คื อ 
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่
ของต าบลเมือง เปลือยอ า เภอศรีสมเด็ จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่ง
ค าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนที่   2  สอบถามการจัดการภัย
พิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานของต าบลเมือง
เปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  
  ตอนที่  3  สอบถามข้อเสนอแนะของ
ประชาชนต่อการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐานของต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ   ผู้ ศึ กษาด า เนินตามขั้ นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน 

2) ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนโดยพิจารณา
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เนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมายของ
การศึกษา 

3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน
ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 

4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content  Validity)  จากผู้เชี่ยวชาญ  2  ท่าน  
พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย  
ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับประชาชนในเขตต าบลสวนจิก  
อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน  40  คน 

6) น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-Out) มาหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) เพื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

7) น าแบบสอบถามที่ผ่ านเกณฑ์
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 99) 

8) จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
 การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผู้
ศึกษาด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) ข อ ห นั ง สื อ จ า ก วิ ท ย า ลั ย
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลเสนอต่อก านันต าบลเมือง
เปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อ
ประสานการเก็บข้อมูลกับประชาชนในเขต
ต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2) ผู้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3) ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) วิ เคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) วิเคราะห์การจัดการภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐานของต าบลเมืองเปลือย 
อ า เภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ดโดยหา
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ เกณฑ์
ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม  ศรี
สะอาด,  2543 : 100) 

3) วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ เ สนอแนะขอ ง
ประชาชนต่อการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐานของต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอ
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ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา  (Content  Analysis) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1)  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) 
 2)  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถ ามทั้ ง ฉบั บ โ ด ย ก า รห า ค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha  Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3)  สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในต าบล
เมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
จ านวน  198  คน  (ร้อยละ  56.10)  ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง  31-50  ปี  จ านวน  256  คน  
(ร้อยละ  72.50)  รองลงมามีอายุ  51  ปี ขึ้นไป  
จ านวน  61  คน  (ร้อยละ  17.30)  ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน  
175   คน  (ร้อยละ 49 .60 )   รองลงมา มี
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จ านวน  95  คน  (ร้อยละ  26.90) ส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกร  จ านวน  167  คน  (ร้อยละ 
47.30)  รองลงมามีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
หรืองานเอกชน  จ านวน  101  คน  (ร้อยละ  

28.60)  และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง  
5,001–10,000  บาท  จ านวน  192  คน  
(54.40) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าต าบล
เมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
มีการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x =2.62)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง 4 ด้าน และอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
( x =3.04)  ด้านการติดตาม การรายงานผล
และการปรับปรุงแก้ไข ( x =3.03) ด้านการ
เลือกชุมชนด าเนินการ( x =2.97) ด้าน
มวลชนสัมพันธ์ ( x =2.93) ด้านการจัด
องค์กรชุมชน ( x =2.17) ด้านการประเมิน
ความเสี่ยง ( x =2.15) และด้านการจัดท าแผน
จัดการความเสี่ยง ( x =2.05)  ตามล าดับ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  เป็นดังนี้ 
  1)  ด้านการเลือกชุมชนด าเนินการ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.95) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ดังนี้  มีการก าหนดเกณฑ์ในการ
เลือกชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย
ในต าบล ( x =3.06) รองลงมา มีการเลือก
ชุมชนเพื่อจัดเป็นพื้นที่ในการด าเนินการเพื่อ
จัดการความ เสี่ ย งจากอุทกภั ยในต าบล 
( x =3.02)  มีคณะกรรมการพิจารณาเลือก
ชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยใน
ต าบล ( x =2.88)  และมีการประกาศหรือ
ประชาสัมพันธ์ เพื่ อ ให้ รั บทราบชุมชน
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เป้ าหมายในการด า เนินงานโดยทั่ วกัน  
( x =2.85) 
  2)  ด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยรวม
อยู่ ใ น ระดั บป านกลา ง  ( x =2.93)  เ มื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ดังนี้  มีการสังเกต การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงจากประชาชนในต าบล 
( x =2.98) รองลงมา มีการก าหนดกลยุทธ์ใน
การสร้างความเข้าใจในชุมชน เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัยในต าบล ( x =2.92) มี
การสร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชนเพื่อ
จัดการความ เสี่ ย งจากอุทกภั ยในต าบล 
( x =2.90)  และมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการ
สร้างความเข้าใจในชุมชนเพื่อจัดการความ
เสี่ยงจากอุทกภัยในต าบลให้มีความเหมาะสม  
( x =2.89) 
   3)  ด้านการประเมินความเสี่ยง  
โดยรวมอยู่ ในระดับน้อย ( x =2.15)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้  มีการเตรียมการ
ประเมินความเสี่ยงจากอุทกภัยในต าบล 
( x =2.28) รองลงมา มีการประเมินความเสี่ยง
จากอุทกภัยในต าบล ( x =2.20) และมีการ
จัดการความ เสี่ ย งจากอุทกภั ยในต าบล 
( x =2.15) 
   4)  ด้านการจัดองค์กรชุมชน
โดยรวมอยู่ ในระดับน้อย ( x =2.17)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้   มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการจัดการอุทกภั ยในต าบล 
( x =2.37) รองลงมา มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอุทกภัยใน

ต าบล ( x =2.22) และมีการประชุมของ
คณะกรรมการจัดการอุทกภั ย ในต าบล  
( x =2.12) 
   5)  ด้านการจัดท าแผนจัดการ
คว าม เสี่ ย ง  โ ด ย รวมอยู่ ใ น ระดั บ น้ อ ย 
( x =2.05)  เมื่ อพิ จ ารณา เป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  มีการ
จัดท าแผนการจัดการหลังการเกิดอุทกภัยใน
ต าบล ( x =2.11) รองลงมา มีการจัดท า
แผนการจัดการก่อนเกิดอุทกภัยในต าบล 
( x =2.07) และมีการจัดท าแผนการจัดการ
ขณะเกิดอุทกภัยในต าบล ( x =2.03) 
   6)  ด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x =3.04)  เมื่ อพิ จ ารณา เป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ 
ดังนี้  มีการหาความต้องการในการฝึกอบรม
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการ
อุทกภัยในต าบล ( x =3.12) รองลงมา มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมการจัดการ
อุทกภัยในต าบล ( x =3.08) และมีการ
ก าหนดเรื่องที่ควรให้การฝึกซ้อมและฝึก
ปฏิบัติการจัดการอุทกภัยในต าบล ( x =3.01) 
   7)  ด้านการติดตาม การ
รายงานผลและการปรับปรุงแก้ไข โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( x =3.03) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 อันดับ ดังนี้  เชิญหน่วยราชการเข้าร่วม
สังเกตการณ์เพื่อร่วมให้ ข้อคิดเห็นตลอดจน
ให้ค าแนะน าในการจัดการอุทกภัยในต าบล 
( x =3.10) รองลงมา มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของการจัดการความเสี่ยง
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จากอุทกภัยในต าบล ( x =3.07) และมีการ
ป ร ะ ชุ มห า รื อ  เ พื่ อ น า ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการความ
เสี่ยงจากอุทกภัยในต าบล ( x =3.04) 

3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
ของต าบลเมืองเปลือย  อ า เภอศรีสมเด็จ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) ขาดการประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือนประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ 
และภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ 
   แนวทางแก้ไข คือ ท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวังภัย ติดตามข่าวสาร สภาพอากาศ 
ภั ยพิบั ติ ที่ จ ะ เ กิ ดขึ้ น ในพื้ นที่   เพื่ อก าร
เตรียมการป้องกันภัยได้ทันท่วงที ลดความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

2) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้า
ร่วมซ้อมแผน 

    แนวทางแก้ไข จัดฝึกอบรม
ซ้อมแผนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่จะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่  และการปฏิบั ติ ตนของ
ประชาชนในชุมชน  สร้ า งจิ ตส านึ กให้
ประชาชนตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  และ
ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการมีส่วน
ร่วมของในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

3) การส ารวจความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ยั งไม่ทั่ วถึง  และล่ าช้ า  ขาดงบประมาณ
สนับสนุน 
  แนวทางแก้ไข ประชาชนในพื้นที่
ร่วมกันส ารวจสภาพความเสียหาย และแจ้ง 
ไปยั งผู้น าชุมชน เพื่ อประสานขอความ
ช่ ว ย เหลื อ  อ งค์ ก า รบริห ารส่ วนต าบล 
สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง
ทันท่วงที 

4)  ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
เตือนภัย 

    แนวทางแก้ไข ผู้น าชุมชน
ควรร่วมมือกับประชาชนตรวจสภาพความ
พร้อมของอุปกรณ์เตือนภัย และขอรับการ
สนั บสนุ น เ ครื่ อ งมื อและอุ ปกรณ์  จ าก
หน่วยงานของรัฐ ให้ความรู้ด้านการจัดการภัย
พิบัติกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

5)  การจัดซ้อมแผนไม่มีความ
ต่อเนื่อง 

    แนวทางแก้ไข ควรจัดอบรม
ซ้อมแผนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้
มีความต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ทบทวนแผนเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ในการ
เตรียมรับสถานการณ์จริงต่อไป  เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนจัดท าแผนการจัดการก่อนเกิดภัยพิบัติ 
แผนขณะเกิดภัยพิบัติ และแผนหลังการเกิด
ภัยพิบัติในต าบล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนในทุกขั้นตอนมากที่สุด  
พร้อมตรวจติดตาม ประเมินผลการท างาน 
และการรายงานผล โดยการประชุมของ
กรรมการหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
และเชิญองค์กรภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์
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เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนให้ค าแนะน า
ในการจัดการภัยพิบัติ 
 
อภิปรายผล 

1. จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ พ บ ว่ า 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าต าบลเมืองเปลือย 
อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีการจัดการ
ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  เมื่อ โดยด้านที่ประชาชน
มีความคิดเห็นว่าต าบลเมืองเปลือยมีการ
ด าเนินการมากที่สุดคือด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ซึ่งต าบลเมืองเปลือยได้
ด าเนินการในเรื่องการหาความต้องการในการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
จัดการอุทกภัย ในต าบล   มีการก าหนด
ระยะเวลาในการฝึกอบรมการจัดการอุทกภัย
ในต าบล  และมีการก าหนดเรื่องที่ควรให้การ
ฝึกซ้อมและฝึกปฏิบัติการจัดการอุทกภัยใน
ต าบล  แสดงให้เห็นว่าต าบลเมืองเปลือยได้มี
ก าร เตรี ยมความพร้ อมและ  การท า ให้
ประชาชนซึ่งอยู่ในภาวะล่อแหลมและเสี่ยงภัย
มีความเข้าใจถึงสภาวะของภัยและแนวโน้มที่
จะเกิดเป็นภัยพิบัติขึ้นได้ อีกทั้งยังหมายถึง
การให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการที่เหมาะสมใน
การเตรียมความพร้อมการตอบสนองและการ
บรรเทาภัยต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเอง โดยการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการสร้าง
ขีดความสามารถของชุมชนตามหลักการ
จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซึ่ง
ชุมชนจะต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะ
ความช านาญเป็นระยะๆ อย่างน้อยควร

ฝึกซ้อมแผนปีละ 2 คร้ัง คือ ในช่วงฤดูกาลเกิด
ภัยและเมื่อใกล้จะถึงเวลาที่คาดว่าพายุ ลม
มรสุม มักจะเกิดขึ้น 
 ด้านที่ต าบลเมืองเปลือยด าเนินการใน
ระดับรองลงมาคือ  ด้านการติดตาม การ
รายงานผลและการปรับปรุงแก้ไข  โดยต าบล
เมืองเปลือยได้เชิญหน่วยราชการเข้าร่วม
สังเกตการณ์เพื่อร่วมให้ ข้อคิดเห็นตลอดจน
ให้ค าแนะน าในการจัดการอุทกภัยในต าบล  
มีการสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของการ
จัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในต าบล และมี
การประชุมหารือ  เพื่อน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการความ
เสี่ยงจากอุทกภัยในต าบล ด้านการเลือกชุมชน
ด าเนินการโดยต าบลเมืองเปลือยได้ก าหนด
เกณฑ์ในการเลือกชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ยง
จากอุทกภัยในต าบล  มีการเลือกชุมชนเพื่อ
เป็นพื้นที่ในการด าเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงจากอุทกภัยในต าบล  มีคณะกรรมการ
พิจารณาเลือกชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ยงจาก
อุทกภัยในต าบล และมีการประกาศหรือ
ประชาสัมพันธ์ เพื่ อ ให้ รั บทราบชุมชน
เป้าหมายในการด าเนินงานโดยทั่วกัน ด้าน
มวลชนสัมพันธ์  ต าบลเมืองเปลือยด าเนินการ
โดยมีการสังเกต การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
จากประชาชนในต าบล  มีการก าหนดกลยุทธ์
ในการสร้างความเข้าใจในชุมชน เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัยในต าบล  มีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในชุมชนเพื่อจัดการความ
เสี่ยงจากอุทกภัยในต าบล  และมีการปรับปรุง
กลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจในชุมชนเพื่อ
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จัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในต าบลให้มี
ความเหมาะสม  ด้านการจัดองค์กรชุมชน  
ต าบลเมืองเปลือยได้ตั้งคณะกรรมการจัดการ
อุทกภัยในต าบล  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการจัดการอุทกภัยในต าบล  
และมีการประชุมของคณะกรรมการจัดการ
อุทกภัยในต าบล  ด้านการจัดการความเสี่ยง  
ต าบลเมืองเปลือยมีการจัดท าแผนการจัดการ
หลังการเกิดอุทกภัยในต าบล มีการจัดท า
แผนการจัดการก่อนเกิดอุทกภัยในต าบล 
( x =2.07) และมีการจัดท าแผนการจัดการ
ขณะเกิดอุทกภัยในต าบล 
 ส่วนด้านที่ประชาชนมีความคิดเห็น
ว่าต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  มีการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐานอยู่ในระดับน้อยที่สุดคือด้านการ
จัดท าแผนจัดการความเสี่ยง  โดยต าบลเมือง
เปลือยได้ด าเนินการมีการจัดท าแผนการ
จัดการหลังการเกิดอุทกภัยในต าบล  แสดงให้
เห็นว่าในการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง
จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานได้
ด าเนินการเมื่อเหตุได้เกิดขึ้นและจบสิ้นไป
แล้ว  โดยได้น าเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว  
หรือน า เอาประสบการณ์ดังกล่าวมาเป็น
แนวทางหรือข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผน
จัดการความเสี่ยงจัดการภัยพิบัติโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน  ซึ่งเป็นการเน้นการป้องกันภัย
มากกว่าการแก้ไขเหตุเฉพาะหน้า 

2. ประชาชนมีข้อเสนอแนะต่อการ
จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานของ
ต าบลเมืองเปลือย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

  1)  ขาดการประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เตือนประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ 
และภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แนวทางแก้ไข 
คือ ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้มี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัย ติดตามข่าวสาร 
สภาพอากาศ ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่  
เพื่อการเตรียมการป้องกันภัยได้ทันท่วงที ลด
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
  2)  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้า
ร่วมซ้อมแผน แนวทางแก้ไข จัดฝึกอบรม
ซ้อมแผนให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่จะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
บทบาทหน้ าที่  และการปฏิบั ติ ตนของ
ประชาชนในชุมชน  สร้ า งจิ ตส านึ กให้
ประชาชนตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  และ
ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการมีส่วน
ร่วมของในระดับที่สูงข้ึนต่อไป 
  3)  การส ารวจความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ยัง
ไม่ ทั่ ว ถึ ง  แ ละล่ า ช้ า  ข า ด งบประม าณ
สนับสนุน  แนวทางแก้ไข ประชาชนในพื้นที่
ร่วมกันส ารวจสภาพความเสียหาย และแจ้ง 
ไปยั งผู้น าชุมชน เพื่ อประสานขอความ
ช่ ว ย เหลื อ  อ งค์ ก า รบริห ารส่ วนต าบล 
สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง
ทันท่วงที 
  4)  ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
เตือนภัย แนวทางแก้ไข ผู้น าชุมชนควร
ร่วมมือกับประชาชนตรวจสภาพความพร้อม
ขอ งอุ ปก รณ์ เ ตื อ นภั ย  แ ล ะ ขอ รั บ ก า ร
สนั บสนุ น เ ครื่ อ งมื อและอุ ปกรณ์  จ าก
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หน่วยงานของรัฐ ให้ความรู้ด้านการจัดการภัย
พิบัติกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  5)  การจัดซ้อมแผนไม่มีความ
ต่อเนื่อง  แนวทางแก้ไข ควรจัดอบรมซ้อม
แผนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้มี
ความต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อ
ทบทวนแผนเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ในการ
เตรียมรับสถานการณ์จริงต่อไป  เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนจัดท าแผนการจัดการก่อนเกิดภัยพิบัติ 
แผนขณะเกิดภัยพิบัติ และแผนหลังการเกิด
ภัยพิบัติในต าบล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนในทุกขั้นตอนมากที่สุด  
พร้อมตรวจติดตาม ประเมินผลการท างาน 
และการรายงานผล โดยการประชุมของ
กรรมการหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
และเชิญองค์กรภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์
เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนให้ค าแนะน า
ในการจัดการภัยพิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1)  ด้านการเลือกชุมชนด าเนินการ  
ต าบลเมืองเปลือยควรประกาศหรือท าการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาคมได้ทราบ
ชุมชนเป้าหมายในการด าเนินงานโดยทั่วกัน 
 2)  ด้านมวลชนสัมพันธ์  ต าบลเมือง
เปลือยควรปรับปรุงกลยุทธ์การสร้างความ

เข้าใจในชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ยงจาก
อุทกภัยในต าบลให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3)  ด้านการประเมินความเสี่ยง ต าบล
เมืองเปลือยควรมีการจัดท าแผนประเมินความ
เสี่ยงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 4)  ด้านการจัดองค์กรชุมชน ต าบล
เมืองเปลือยควรท าความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการจัดการอุทกภัย 
 5)  ด้านการจัดท าแผนจัดการความ
เสี่ยง ต าบลเมืองเปลือยควรจัดท าแผนการ
จัดการขณะเกิดอุทกภัยในต าบล 
 6)  ด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ต าบลเมืองเปลือยควรก าหนด
วิ ธี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถในการจัดการอุทกภัยในต าบล 
 7)  ด้านการติดตาม การรายงานผล
และการปรับปรุงแก้ไข ต าบลเมืองเปลือยควร
ปร ะ ชุ มห า รื อ  เ พื่ อ น า ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ ยงจาก
อุทกภัยในต าบล 
 ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาครั้ง
ต่อไป 
 1)  ควรท าการศึกษาแนวทางการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนในการ
จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
 2)  ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 
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