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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาการด าเนินงาน และ เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ในเขตอ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และต าแหน่ง
งาน และ 2) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาล ในเขตอ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 10 แห่ง จ านวน 
222 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages 
Sampling) และใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยา
มาเน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 145 คน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูล

โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)    
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการ
ด าเนินการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลใน
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านความสะดวก รวดเร็ว และ
ทันเวลา รองลงมาคือความครบถ้วนเพียงพอ 
ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความ
ต้องการ ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการ
ช่วยเหลือและด้านความเสมอภาคและเป็น
ธรรม ตามล าดับ 
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 2. บุคลากรเพศหญิงและเพศชายที่
ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าการด าเนินงานบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
 3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
 4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการด าเนินการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
 5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ต าแหน่งงานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 
 6. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าปัญหา
การด า เนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากร 

รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการและด้าน
วัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ  :  การบรรเทาสาธารณภัย 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 
1) study and compare the personnel’s opinion 
towards the operating in disaster mitigation of 
Municipality in Selaphum District, Roi Et 
Province, classified by gender, education level, 
working period and position, and 2) study the 
problem of the operating in disaster mitigation. 
by gender, education level and occupation. 
Population consisted of 222 personnel working 
in disaster mitigation of Municipality in 
Selaphum District, Roi Et Province (10 units). 
The samples were 145 persons by Taro 
Yamane’s method with Multi Stages 
Sampling. The questionnaire with rating scale 
was used as a tool. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-
test and least significant difference by 
Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed that: 
 1.   The personnel’s opinion towards 
the operating in disaster mitigation of 
Municipality in Selaphum District, Roi Et 
Province, was at low level as a whole, ranked 
by descending of mean; convenience and 
timeliness, sufficiency, compliance needs in 
assistance equality and fairness respectively. 
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 2. The personnel’s opinion with 
different gender towards the operating in 
disaster mitigation of Municipality in 
Selaphum District, Roi Et Province was not 
different.  
 3. The personnel’s opinion with 
different education level towards the operating 
in disaster mitigation of Municipality in 
Selaphum District, Roi Et Province was not 
different.  
 4. The personnel’s opinion with 
different working period towards the operating 
in disaster mitigation of Municipality in 
Selaphum District, Roi Et Province was not 
different.  
 5. The personnel’s opinion with 
different position towards the operating in 
disaster mitigation of Municipality in 
Selaphum District, Roi Et Province was not 
different.  
 6. The personnel’s opinion towards 
the operating problem in disaster mitigation of 
Municipality in Selaphum District, Roi Et 
Province, was at low level as a whole, 
ranked by descending of mean; personnel, 
management, materials and equipment, 
budgeting respectively. 
 
Keywords : disaster mitigation of Municipality 
 
บทน า 
 สถานการณ์ ด้ านสาธารณภั ยใน
ปัจจุบันถือเป็นปัญหาส าคัญ และมีแนวโน้มจะ

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นเหตุที่ เกิดขึ้นโดยที่ประชาชน
หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบล่วงหน้าดังนั้นเมื่อเกิด
เหตุดังกล่าวขึ้นจะเกิดความสับสน วุ่นวาย  การ
ระวังภัยหรือการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงทีท า
ให้สาธารภัยดังกล่าวขยายลุกลาม ซึ่งจะท าให้
เกิดความเสียหายมากยิ่ งขึ้น  สาธารณภัย 
หมายถึง ภัยอันตรายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงใน
ชุมชนหรือในสังคมซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิด
ความสูญเสียอย่างรุนแรงแก่ร่างกาย ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ สา
ธารณภัยว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง 
โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรค
ระบาดสัตว์น้ า  การระบาดของศั ต รูพื ช 
ตลอดจนภั ย อ่ื นๆ  อั นมี ผ ลก ระทบต่ อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือ
ของรัฐและให้หมายความถึงภัยทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมด้วย (อาริยา จันทร์จวง, 
2553) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เช่นกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบูรณาการการบริหารจัดการในส่วน
ภูมิภาค และสรรค์สร้างประสิทธิภาพของการ
บริการสาธารณะให้กับประชาชน รวมทั้ง
ยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุก
พื้นที่ของประเทศ โดยก่อนการปฏิรูประบบ
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ราชการ พ.ศ. 2545 นั้น งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนอยู่ ในการควบคุมก ากับดูแลของกอง
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และเมื่อมีการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. 2545 ได้ยุบรวมภารกิจของกอง
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาสังกัดกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2545 สังกัดกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและ
พัฒนาเมือง (ทัศวรรณ  ศิลปะนครฤทธิ์,  2553) 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ถือเป็นภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงเป็นหน้าที่ที่รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องกระท าเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้รัฐ
ยังมีหน้าที่ ในการระมัดระวังและป้องกัน
ภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ราษฎรของตนด้วย 
โดยในการด าเนินการดังกล่าวรัฐจะต้องศึกษา
และวางแผนการป้องกันภัย การจัดก าลังคน 
การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การวางมาตรการ
ต่างๆ  ตลอดจนการก ากับให้ด าเนินการตาม
มาตรการนั้นด้วย 
 เทศบาล  เป็ นหน่ วย ง านบ ริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
จึง เป็นองค์กรหลักที่ส าคัญที่จะสามารถ
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นได้ในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ก าหนดให้ภารกิจ

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ก าหนดให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตน รวมทั้ งการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยด้วย 
 จากกฎหมายและบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายดังกล่าวท าให้เทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ามามีบทบาทในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วย เนื่องจาก
เทศบาลเป็นหน่วยงานปกครองในระดับ
ท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และในปัจจุบันสถานการณ์ด้วยสาธารณ
ภัยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นรุนแรง
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาในฐานะที่ด ารง
ต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเทศบาลจึงสนใจศึกษาศักยภาพ
และปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลใน
เขตอ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลที่ได้
จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
แนวทางการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
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2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิด เกี่ ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมายถึง การป้องกัน หรือการระงับภัยโดยทา
ให้ภัยสงบลงโดยเร็ว หรือลดอันตรายให้น้อยลง 
และช่วยท าให้ความยากล าบากความพิบัติ และ
ความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลง
หรือหมดไป 
 ประเภทของสาธารณภัย  
 ประเภทของสาธารณภัย การแบ่งแยก
ประเภทของสาธารณภัย แบ่งออกได้  2 
ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของการเกิดภัย 
ได้แก่ สาธารณภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
ม น ุษ ย ์ ซึ ่ง ม ีส า ร ะ ส า ค ัญ  ด ัง ต ่อ ไ ป นี้ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541) 

1. สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural 
Disaster) เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ 
แต่บางคร้ังก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย จิตใจ 
และความมั่นคงของชาติ สาธารณภัยจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ สาธารณภัยเชิงอุตุนิยมวิทยา 
(Meteorological Disaster) เป็นสาธารณภัยที่

เกิดตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ และเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น วาตภัย 
เป็นภัยที่เกิดจากแรงลมและพายุ เช่น พายุ
ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น ซึ่งพายุ
ไต้ฝุ่นมีอ านาจทาลายสูง สามารถท าให้ต้นไม้
ถอนรากถอนโคน บ้านพังระเนระนาด เสา
ไฟฟ้าล้มเสียหายได้ ฯลฯ อากาศหนาว
ผิดปกติ เช่น  ในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อุณหภูมิใน
บางปีลดต่าลงใกล้ศูนย์องศาเซลเซียส คลื่น
ความร้อน ท าให้อากาศร้อนผิดปกติใน
ประเทศเขตหนาว ท าให้ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ
เสียชีวิตมากขึ้น ฝนแล้ง ท าให้ข้าวและพืชผล
ทางการเกษตรเสียหายมาก เกิดความขาด
แคลนและอดอยาก เป็นต้นเหตุของทุพภิกภัย
อย่างหนึ่ง  

2. สาธารณภัยตามสภาพภูมิประเทศ 
(Topological Disaster) เป็นสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพภูมิประเทศ สา
ธารณภัยประเภทนี้ได้แก่ อุทกภัย คือ ภัยอัน
เกิดจากน้ าท่วม ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหา
น้ าท่วมเกือบทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
มีการตัดต้นไม้ ท าลายป่า การทรุดตัวของดิน 
มีลมพายุและลมมรสุมแรง ฝนตกหนักและน้ า
ทะเลหนุนหิมะถล่ม ภัยประเภทนี้ถ้าไม่มี
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก็ไม่ถือเป็นสา
ธารณภัย  

3. ส า ธ า ร ณ ภั ย ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงของผิวโลก (Tectonic Disaster) 
เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของผิวโลก ได้แก่ แผ่นดินเลื่อนหรือแผ่นดิน
ถล่มการเปลี่ยนแปลงระดับของชั้นผิวโลก ท า
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ให้เกิดการไหวและสั่นสะเทือนของอาคาร
บ้านเรือน บางคร้ังเมื่อมีฝนตกหนักไม่มีการ
ยึดเหนี่ยวของพื้นผิวดิน อาจท าให้พื้นผิวดิน
พั ง ท ล า ย ล ง ม า แ ล ะ เ ป็ น อั น ต ร า ย ไ ด้ 
แผ่นดินไหว การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกที่มี
การสั่นสะเทือนเป็นลูกคลื่น  เป็นระลอก
เคลื่อนจากจุดศูนย์กลางออกไปทุกทิศทาง 
ท าลายบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ใน
ประเทศตุรกี ญ่ีปุ่น ไต้หวัน อินเดีย เป็นต้น 
ภูเขาไฟระเบิด ก่อนการระเบิดจะมีการพ่น
ควันด าเป็นสัญญาณเตือนภัย  ช่วยให้
ประชาชนมีโอกาสออกจากเขตอันตราย 
ประเทศที่มีภูเขาไฟระเบิด  เช่น ญ่ีปุ่น 
ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ชิลี เปรู โบลิเวีย 
เป็นต้น 

4. สาธารณภัยทางชีวภาพ (Biological 
Disaster) เป็นสาธารณภัยที่มีสาเหตุ มาจาก
สิ่งมีชีวิต เช่น การระบาดของโรค เช่น 
อหิวาตกโรค กาฬโรค โปลิโอ ไข้สมองอักเสบ 
เป็นต้น โรคติดต่อต่างๆ สามารถท าให้เกิดโรค
ระบาดของโรคได้ในเมื่อมีแหล่งแพร่เชื้อโรคที่
เหมาะสม มีการแพร่กระจายของโรค และ
ภูมิคุ้มกันของกลุ่มชนต่างจากฝูงสัตว์และแมลง 
หนูนาท าลายต้นข้าวในนา ถ้ามีจ านวนมากท า
ให้เกิดการเสียหายแก่ชาวนา เกิดการขาดแคลน
และอดอยากได้  ส าหรับแมลงโดยเฉพาะ
ตั๊กแตนทาลายพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็น
ต้น  

5. สาธารณภัยมนุษย์  (Man-made 
disaster) เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าของมนุษย์  โดยอาจเนื่องจาก
สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ เพื่อความสุขสบายหรือ

เพื่อการประหัตประหารกัน ได้แก่ ภัยจาก
การจราจร ภัยจากการอุตสาหกรรม ภัยจากการ
ก่อสร้าง ภัยจากการขัดแย้งในผลประโยชน์ 
หรือการก่ออาชญากรรมในสาธารณะ ภัยจาก
การจลาจล จากการรวมกลุ่มของบุคคลคณะใด
คณะหนึ่ง กระท ามิชอบด้วยกฎหมายด้านความ
ตั้งใจและใช้ความรุนแรง  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ท าให้เกิดภัยอันตรายขึ้นได้ ภัย
จากการก่อวินาศกรรม  
ภัยจากสงคราม เป็นต้น 
 ระยะของการเกิดสาธารณภัย 
 ธรรมชาติของการเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สาธารณภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยมนุษย์มีระยะต่างๆ 
ของการเกิดสาธารณภัยคล้ายคลึงกันกับ
ธรรมชาติของการเกิดโรค ระยะการเกิดสา
ธารณภัยประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541) 
 1. ระยะเตือนภัย (Warning Phase) 
ระยะนี้เป็นช่วงระยะเวลาก่อนเกิดภัย ซึ่งอาจจะ
สั้นหรือยาวแล้วแต่ชนิดของสาธารณภัย ท าให้
มีโอกาสเตือนภัยกับประชาชนได้ ในปัจจุบัน
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และการเฝ้าระวัง
อากาศโลกได้อาศัยดาวเทียม เครือข่ายของ
สถานีพยากรณ์อากาศต่าง ๆ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยสามารถพยากรณ์สา
ธารณภัยทางอุตุนิยมวิทยาได้ล่วงหน้า เช่น พายุ
ดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น สามารถ
แจ้งให้ทราบว่าพายุหมุนกาลังก่อตัวขึ้นบริเวณ
ใด เคลื่อนไปในทิศทางใด มีความรุนแรงขนาด
ไหน และสามารถบอกให้ทราบล่วงหน้าได้ไม่
น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ก่อนที่พายุจะมาถึง 
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ประชาชนมีโอกาสได้ รับข่าวสาธารณภัย
ล่วงหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เสียงสัญญาณ
ต่างๆ ซึ่งเคยมีประชาสัมพันธ์และฝึกปฏิบัติ
ล่วงหน้า ประชาชนมีเวลาพอที่จะหลีกเลี่ยง
อันตรายและดาเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ทรัพย์สมบัติได้รับความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่
จะท าได้ อุทกภัยส่วนใหญ่สามารถทราบ
เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็นเวลานาน ท าให้
สามารถหลีกเลี่ยงป้องกันและควบคุมอันตราย
ได้ ในขณะเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะสงคราม
ก็สามารถแจ้งสัญญาณต่าง ๆ ให้ทราบล่วงหน้า 
ประชาชนมีโอกาสหลบภัยและช่วยพรางไฟใน
เวลากลางคืน ช่วยป้องกันการโจมตีของข้าศึก
ได้ การเตือนภัยจะมีประโยชน์ถ้าประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในสัญญาณเตือนภัย
ต่างๆ ดี ระยะเตือนภัยทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณภัยได้
มีเวลาพอที่จะด าเนินการต่างๆ  ในการรับ
สถานการณ์และเตรียมการในการช่วยเหลือ
ประชาชนทั้งชีวิตและทรัพย์สินท าให้มีการ
สูญเสียน้อยที่สุด 
 2. ระยะเกิดภัย (Impact Phase) ระยะ
นี้เป็นระยะเวลาในการเกิด สาธารณภัยท าให้
เกิ ดความเสี ยหายทั้ งชี วิ ตและทรัพย์สิน 
ระยะเวลาการเกิดภัยแตกต่างกันไปตามแต่ชนิด
ของสาธารณภัย สาธารณภัยที่เกิดในระยะเวลา
นั้นๆ เป็นวินาทีหรือนาที เช่น การระเบิด 
แผ่นดินไหว สาธารณภัยที่เกิดในช่วงเวลาเป็น
ชั่วโมงหรือวัน เช่น อุทกภัย วาตภัย สาธารณ
ภัยที่เกิดในช่วงระยะเวลาเป็นเดือน เป็นปี เช่น 
โรคระบาด ความแห้งแล้ง ผลกระทบของสา
ธารณภั ยขึ้ นอยู่ กับชนิดของสาธารณภั ย 

ในขณะเกิดอุทกภัยน้ าในทะเลและแม่น้ าสูง
มากจนท่วมล้นฝั่งไหลท่วมอาคาร บ้านเรือน 
ความรุนแรงของกระแสน้ าที่ไหลท าให้อาคาร
บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงพังทลาย ถนนและ
สะพานที่กีดขวางทางกระแสน้ าจะถูกท าลาย
เสียหาย พาหนะต่างๆ จะจมอยู่ใต้น้ า โคลนตม
ที่ถูกพัดพาเข้าไปในอาคารบ้านเรือนและ
โรงงานท าให้สิ่งของต่าง ๆ เสียหาย วาตภัย
หรือพายุที่มีก าลังแรงก็ท าให้เกิดความเสียหาย
ได้มากเหมือนกันอันตรายที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
ต้นไม้หักล้มทับบ้านเรือนและคน บ้านเรือนที่
ทนก าลั งของแรงลมไม่ ไหวจะพั งทลาย 
กระเบื้องหลังคาปลิวเป็นอันตรายต่อคนที่ก าลัง
อยู่นอกบ้าน ฝนตกหนักและอาจมีลูกเห็บตก
ได้ในกรณีที่มีพายุกาลังแรง ลูกเห็บอาจตกถูก
คนได้รับบาดเจ็บและบ้านเรือนเสียหาย 
 3. ระยะกู้ภัย (Rescue Phase) ระยะนี้
เป็นระยะของการช่วยชีวิตและระงับภัย โดยท า
ให้ภัยสงบลงโดยเร็วหรือลดอันตรายลง การ
กู้ภัยควรกระท าทันทีในขณะเกิดสาธารณภัย
ด าเนินการช่วยเหลือและติดต่อหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง งานกู้ภัย ได้แก่ การดับเพลิง การร้ือ
ถอนซากปรักหักพังจากเพลิงไหม้หรือถูก
ระเบิด การช่วยชีวิตที่ติดอยู่ในอาคารและซาก
ปรักหักพังให้ออกมาได้ การซ่อมแซมเขื่อน
และท านบที่เป็นต้นเหตุของสาธารณภัย การ
อพยพทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัย การปฐม
พยาบาลและการดูแลฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย
ทันที ระยะนี้เป็นการท างานของหน่วยกู้ภัยซึ่ง
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ต ารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง การกู้ภัยและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย จะต้องได้รับการฝึกฝนและอบรม
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มาอย่ างเพียงพอ ประกอบด้วยเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ อย่างสมบูรณ์มีบุคลากรต่างๆ พร้อม
ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและปราศจากการขัดขวางต่าง ๆ 
เช่น การจัดระเบียบวิธีการป้องกันประชาชน
ที่มามุงดู การก าหนดบริเวณพื้นที่อันตราย การ
ขนย้ายผู้บาดเจ็บ หน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน
กู้ภัยจะต้องมีการแยกประเภท มีการจัดรูปแบบ
ของหน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ มีภารกิจหน้าที่ 
และมีการติดต่อประสานงานร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่
ได้แก่ หน่วยสาธารณสุข หน่วยดับเพลิง หน่วย
โยธาธิการ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย และ
หน่วยขนส่งล าเลียง เป็นต้น  
 4. ระยะบรรเทาภัย (Relief Phase) 
ระยะนี้เป็นระยะที่ภัยเร่ิมสงบหรือหมดฤทธิ์ไม่
เป็นอันตรายต่อไป งานในระยะนี้เป็นการ
บรรเทาภัยหรือบรรเทาทุกข์ที่ประชาชนก าลัง
ประสบอยู่โดยทีมงานที่มาจากสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ร่วมกันท าการส ารวจความเสียหาย 
ประเมินผลความจ าเป็นรีบด่วน ก าหนดเตรียม
แผนปฏิบัติการทันที และเร่ิมด าเนินการตาม
แบบอย่างเร่งด่วน มีการประสานงานระหว่าง
กรมประชาสงเคราะห์และองค์การกุศลต่างๆ 
ในการจัดเตรียมสิ่งของเคร่ืองใช้ที่ จ าเป็ น
ส าหรับผู้ประสบภัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และ
สิ่งจ าเป็นส่วนบุคคล เพื่อให้สิ่งของต่างๆ 
เหล่านี้ได้กระจายไปสู่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง 
ในระยะแรกควรมีการบรรเทาภัยหรือบรรเทา
ทุกข์  เฉพาะหน้าด้วยการแจกอาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม จัดการรักษาพยาบาลและที่พัก
อาศัยชั่วคราว จัดตั้งหน่วยงานชั่วคราวในด้าน

อ านวยความสะดวก การขนย้ายประชาชน 
นอกจากเขตอันตราย การสืบเสาะค้นหาผู้ที่
หายไปเพื่อให้เขาเหล่านั้นกลับสู่ครอบครัว
โดยเร็ว การบรรเทาภัยขึ้นอยู่กับความรุนแรง
ของสาธารณภัย เมื่อเป็นสาธารณภัยธรรมดาไม่
รุนแรงมากนัก เจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์การ
เอกชนของท้องถิ่นสามารถด าเนินการเองได้ 
แต่ถ้าเป็นสาธารณภัยที่มีความรุนแรงมาก การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจได้รับการสนับสนุน
จากกรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง องค์การกุศลต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการบรรเทาสาธารณภัยขึ้นอยู่ กับ
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น แหล่งทรัพยากรที่
สมบูรณ์และถูกต้อง การเตรียมพร้อมเพื่อรับสา
ธารณภัย เมื่อมีเงิน วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ที่
ช่วยในการบรรเทาภัยพร้อมและมีการฝึกซ้อม
อยู่ เสมอ การบรรเทาภัยนั้นก็ย่อมประสบ
ความส าเร็จ 
 5. ระยะฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation 
Phase) ระยะนี้เป็นระยะหลังสาธารณภัยได้
สงบแล้วและได้รับการบรรเทาภัยในระยะ
เร่งด่วนไปแล้ว งานในระยะนี้เป็นงานระยะยาว
เกี่ยวกับการฟื้นฟูและบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายที่
เกิดจากสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  เช่น การขจัดสิ่ง
ปรักหักพัง การจัดการกับผู้ไม่มีบ้านพักอาศัย 
การฟื้นฟูงานอาชีพ การช่วยเหลือในด้าน
เกษตรกรรม การรักษาพยาบาล  การ
สาธารณสุข การชะล้างสิ่งมีพิษ การจัดการกับ
ผู้เสียชีวิต การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ 
ถนน สะพาน เขื่อน ท านบ และผนังกั้นน้ าให้
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ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วที่สุด การวาง
ผังเมืองก็นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นเมื่อสาธารณภัย
นั้นได้ก่อให้เกิด สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ใหม่ ให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินและ
เทคนิคต่างๆ ซึ่งมีความจ าเป็นมาก อาจได้รับ
การช่วยเหลือจากองค์การของรัฐและเอกชนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 10 แห่ง จ านวน 222 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages 
Sampling) และใช้สูตรค านวณของ ทาโร ยา
มาเน  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 145 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
มีลั กษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–
test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อ
พบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการ
ด าเนินการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลใน
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่

ในระดับน้อย โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความสะดวก รวดเร็ว 
และทันเวลา รองลงมาคือความครบถ้วน
เพียงพอ ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการ ด้านความเพียงพอ เหมาะสม
ของการช่วยเหลือและด้านความเสมอภาค
และเป็นธรรม ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน เป็นดังนี้ 

1) ด้านความสะดวก รวดเร็วและ
ทันเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเทศบาลท าได้
รวดเร็ว  และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก รองลงมาคือ 
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง ชัดเจนมาใช้ในงาน หรือเป็นช่องทาง
ในการ รับแจ้ งปัญหา หรือการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย เช่น เว็บไซต์ สายด่วน 
ฯลฯ และการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสา
ธารณภัยให้ประชาชนได้รับทราบของเทศบาล
ฯ มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ 

2) ด้านความเพียงพอ เหมาะสม
ของการช่วยเหลือ ในภาพรวมยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยมี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือด้าน
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การบรรเทาสาธารณภั ยมีความเพี ยงพอ 
เหมาะสม 

3) ด้านความสอดคล้องเหมาะสม
กับความต้องการ ในภาพรวมยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่  การ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมี
ความสอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ รองลงมาคือ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ สามารถรองรับ
และใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพเพียงใด 
และเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและ
บรร เทาสาธารณภั ยมี ความทันสมั ย ได้
มาตรฐานและมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที
เมื่อมีการร้องขอ 

4) ด้านความเสมอภาคและเป็น
ธรรมในภาพรวมยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคนของเทศบาลฯ มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ รองลงมาคือ เทศบาลฯ จัดให้มีช่องทาง
หรือระบบการ รับฟั งความคิ ด เห็ นของ
ประชาชน และน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
เทศบาลฯ จัดสรรสิ่งของที่ได้รับบริจาคแก่
ผู้ประสบภัยด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือก
ปฏิบัต ิ

5) ด้านความครบถ้วนเพียงพอ ใน
ภาพรวมยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 อันดับ ได้แก่  ความเพียงพอของ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลฯ รองลงมาคือ การเตรียมความพร้อม
ด้านการประชาสัมพันธ์และการแจ้งเตือนเพื่อ
ป้องกันสาธารณภัย ของเทศบาลฯ มีความ
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ และเทศบาลฯ ได้จัด
บุคลากร และการประสานหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้
การสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือกรณีมีการร้องขอ 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ระดับการศึกษามี 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าปัญหา
การด า เนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลในอ าเภอ  เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากร 
รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการและด้าน
วัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการ
ด าเนินการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลใน
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อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านความสะดวก รวดเร็ว และ
ทันเวลา รองลงมาคือความครบถ้วนเพียงพอ 
ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ 
ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ
และด้ านความ เสมอภาคและเป็นธรรม 
ตามล าดับ ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
เทศบาลในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการ
ด าเนินการบรรเทาสาธารณภัยน้อย อย่างไรก็
ตามจากการศึกษาที่พบว่ามี 2 ด้าน มีระดับการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านความ
สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา และด้านความ
ครบถ้วนเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลได้มี
การเตรียมการด้านการบรรเทาสาธารณภัย
ภายใต้ข้อจ ากัดอย่างเต็มที่  และเพื่อให้การ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลควรส่งเสริมด้าน
ความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ 
ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ
และด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมด้วย 
 และจากการศึกษาที่พบว่า เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยมี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม นั่นถือเป็นปัจจัยส าคัญอันจะ
น า ไปสู่ ค ว ามส า เ ร็ จ ในการปฏิบั ติ ง าน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรสรวง  เถาตะกู 
(2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม  ที่
พบว่า ความรู้เกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน ความภาคภูมิใจในตนเอง การ
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ อปพร. เทศบาล
ต าบล การท างานเป็นทีม และการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับ
มาก 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เพศต่างกัน บุคลากรที่
ระดับการศึกษาต่างกัน บุคลากรที่มีระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานต่างกัน  และที่ต าแหน่งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับการศึกษาของ พรสรวง  เถาตะกู (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเ รือน
เทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม ที่พบว่า 
อาสาสมัครป้องกันภั ยฝ่ ายพล เ รือนที่ มี
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนต่างกัน มีการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแตกต่ างกันอย่ า งมี
นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .05 ส่ ว น
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีอายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ
หลักต่างกัน มีการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไม่แตกต่างกัน 

3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าปัญหา
การด า เนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลในอ าเภอ  เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ปัญหาด้านบุคลากรซึ่งมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ต่างๆ 
เกี่ ยวกับการท างานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับบุคลากร สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ธีระ  สันติเมธี (2548) ที่
ศึกษาเร่ืองแนวทางการบูรณาการการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด  ผล
การศึกษาภาพรวมของปัญหาอุปสรรคในการ
พัฒนาการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยระดับจังหวัด 4 ด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดยมีปัญหาด้าน
บุคลากร มากที่สุด โดยเฉพาะบุคลากรขาด
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ อธิกสิทธิ์  
วิเศษกลิ่น (2555) ที่ได้ท าการศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินการป้องกันภัยแล้ง
ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความเพียงพอเหมาะสมของการด าเนินการ
ป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการ
ด าเนินการป้องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ต าบล
บ้านวัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
จากผลการศึกษาพบว่า การเตรียมการป้องกัน
ภัยแล้ง โดยภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น ราย
ด้านพบว่า ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ 

มีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. เ ท ศ บ า ล ค ว ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงานด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม
ในเร่ืองความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ ควรจัดให้มีช่องทางหรือระบบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ
น ามาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และควรจัดสรร
สิ่งของที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ประสบภัยด้วย
ความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

2. จากผลการศึกษา เทศบาลควร
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านความเพียงพอ 
เหมาะสมของการช่วยเหลือ ในเ ร่ืองการ
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเหมาะสม  ความสามารถ
ถ่ ายทอดความ รู้แก่ประชาชนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และควรจัดสรรอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีความเพียงพอ เหมาะสม 

3. ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ
กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการบรรเทาสาธารณภัย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
1. ควรศึ ก ษ า รูป แบบห รือแนว

ทางการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบรรเทาสาธารณภัย 
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2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูล
ในเชิงลึก 
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