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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6,401 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณของ 
ทาโร ยามาเน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 376 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
มีลั กษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่ า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที        
(t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และ
เมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคู่โดยวิธีการของ   เชฟเฟ่  (Scheffe/)/

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ประชาชนมีความคาดหวังต่อการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ความครบถ้วนเพียงพอ รองลงมาด้าน
ความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ 
ด้านความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา ด้าน
ความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ 
และด้ านความเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตามล าดับ 
 2.   ประชาชนท่ีมี เพศและอาชีพ
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการด าเนินงานบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกัน 
 

1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ค าส าคัญ  :  บรรเทาสาธารณภัย 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 
study and compare the people’s expectation 
towards disaster mitigation operation of Ban 
Khueang Subdistrict Administration 
Organization, Chiang Kwan District, Roi Et 
Province, classified gender and occupation.  
The population was 6,401 people in Ban 
Khueang Subdistrict Administration 
Organization, Chiang Kwan District, Roi Et 
Province, 376 persons were determined as 
the sample by Taro Yamane’s sample-size 
table. The 5-rating scale questionnaire was 
used as the tool. The data were analyzed by 
using percentage, mean, standard deviation, 
t-test, F-test (One way ANOVA), and 
Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed as 
follows: 
 1.  The people’s expectation towards 
disaster mitigation operation of Ban Khueang 
Subdistrict Administration Organization, 
Chiang Kwan District, Roi Et Province as a 
whole at the high level, ranked by 
descending order of sufficiency, need 
fulfillment, convenience and timeliness, 
assistance availability, and equality and 
fairness aspects, respectively. 
 2.  The expectation towards disaster 
mitigation operation of people with different 

gender and occupation was found with no 
difference. 
 
Keywords : Disaster 
 
บทน า 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
การระดมทรัพยากรต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือเพื่อ
รักษาชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่
ผู้ประสบภัย ตลอดจนการระงับภัย หรือลด
ความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น ได้แก่ การแจ้ง
เตือนภัย การลดอันตราย การระงับภัยที่
เกิดขึ้น การบรรเทาภัย การอพยพผู้ประสบภัย
และทรัพย์สินต่างๆ ไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัย 
เกี่ยวภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา 
78 ก าหนดว่า  “รัฐจะต้องกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ  
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
นั้น” นอกจากนี้ในการด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ยังได้ระบุไว้ในหมวด 9 
รวมจ านวน 9 มาตรา  ตั้งแต่มาตราที่ 282 ถึง
มาตรา 290 ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่ามาตรา
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ทั้งหมดกล่าวถึงการที่รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเอง  ตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง
และการบริหาร การบริหารงานบุคคล การ
บริหารการเงิน การคลังและการงบประมาณ 
และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองเป็นการเฉพาะ 
โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็น
ภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น  (วุฒิสาร  
ตันไชย,  2553) และเพื่ออนุวัตรให้เป็นไป
ตามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540มาตรา 284 จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ขึ้น มีเนื้อหาสาระในการ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกัน  โดยรัฐได้พยายามถ่ายโอน
ภารกิจที่รัฐด าเนินการอยู่หลายประการให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  การพัฒนาประเทศ
ที่ผ่านมามีลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์
อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง  เพื่อความมั่นคงและ
ความสะดวกในการบริหารงาน  และด้วย
เงื่อนไขและข้อก าหนดอันเนื่องมาจากระบบ
โครงสร้าง  ระบบงบประมาณ  บุคลากร  และ
ศักยภาพในการด าเนินงานของการบริหารงาน
แบบรวมศูนย์ท าให้การด าเนินการต่างๆ ของ
รัฐบาลไม่อาจตอบสนองความต้องการที่

หลากของประชาชนในด้านการบริการและ
การอ านวยประโยชน์ได้   ดั งนั้นจึ ง เกิด
แนวความคิดในเรื่องการกระจายอ านาจการ
บริหารการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของรัฐบาล  และเพื่อให้การด า เนินการ
ให้บริการและอ านวยการด้านต่างๆ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่ างแท้จริง   ทั่ วถึง   และรวดเร็ว   และ
ประการส าคัญอีกประการหนึ่ง  เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
 สาธารณภัย หมายถึง ภัยอันตรายหรือ
เหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชนหรือในสังคมซึ่ง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดความสูญเสียอย่าง
รุนแรงแก่ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  และสร้ า งความ เสี ยหายต่ อ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ช า ติ 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ
สาธารณภัยว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง 
โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรค
ระบาดสัตว์น้ า  การระบาดของศัตรูพืช 
ตลอดจนภั ย อื่ นๆ   อั นมี ผลกระทบต่ อ
สาธารณชน  ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  มีผู้ท า
ให้ เกิดขึ้น   อุบัติ เหตุหรือเหตุอื่นใด  ซึ่ ง
ก่อให้ เกิดอันตรายแก่ชีวิต   ร่ างกายของ
ประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ป ร ะ ช า ชนห รื อ ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม
หมายความถึงภัยทางอากาศ  และการก่อ
วินาศกรรม 
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 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนจึงเป็นหน่วยงานส าคัญที่
จะสามารถด าเนินการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว
และตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ก าหนดให้
ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
ก าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตน รวมทั้งการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย 
 จากกฎหมายและบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายดังกล่าวท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเข้ามามีบทบาทในการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยด้วย เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นหน่วยงานปกครองในระดับท้องถิ่น 
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและ
ในปัจจุบันสถานการณ์ด้วยสาธารณะภัยมี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นรุนแรงและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา
ความคาดหวังของประชาชนต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อย เอ็ด  ผลที่ ได้จากการศึกษานี้ จะ เป็น
ประโยชน์ในปรับปรุงและการพัฒนาการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ

บริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ า เภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ อศึกษาความคาดหวั งของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวัง
ของประชาชนต่อการด าเนินงานบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความ
คาดหวังของประชาชนต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 2.  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน ความ
คาดหวังของประชาชนต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความ
คาดหวังของประชาชนต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วทันเวลา 
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ความเพียงพอเหมาะสมของการช่วยเหลือ 
ความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ 
และความครบถ้วนเพียงพอ 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6,401 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้สูตรค านวณของ 
ทาโร ยามาเน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 376 คน 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1) ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้แก่ เพศ และอาชีพ 
 2) ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent 
Variable) คือ ความคาดหวังของประชาชนต่อ
การด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ว
ทันเวลา ความเพียงพอเหมาะสมของการ
ช่วยเหลือ ความสอดคล้อง เหมาะสมกับความ
ต้องการ และความครบถ้วนเพียงพอ 
 ระยะเวลาในการศึกษา  
 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 
ธันวาคม 2558 
 
 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร  คื อ  ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
6,401 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
6,401 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรค านวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane,  
1973  อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 
101) ซึ่งก าหนดให้มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 
95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้
ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม คือแบบสอบถามที่
ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เพื่อสอบถามความคาดหวัง
ของประชาชนต่อการด าเนินงานบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน 
ดังนี้งนี้ 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) 
 ตอนที่  2  สอบถามความคาดหวัง
ของประชาชนต่อการด าเนินงานบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert) 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูศ้ึกษาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวกับความคาดหวังและการ
บรรเทาสาธารณภัย 
 2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 
ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับ
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนด เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพิจารณา แก้ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน 
ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 
 4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try–Out) กับประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชียงขวัญ อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
40 คน 
 5. น าแบบสอบถามที่น าไปทดลอง
ใช้ (Try-out) มาหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นราย
ข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Item-total Correlation 
และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 6.  น าแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ไป
หาค่ า คว าม เ ชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) 
 7. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข อ ห นั ง สื อ จ า ก วิ ท ย า ลั ย
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. ผู้ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3. ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิ เ คราะห์ ความคาดหวั งของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยหา
ค่าเฉลี่ย  ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)   แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี
สะอาด,  2543 : 100) 

2. วิ เ ค ร า ะห์ เ ป รี ยบ เที ยบคว าม
คาดหวังของประชาชนต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
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ร้อยเอ็ด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่า F-
test  (One way ANOVA) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า 
(Content Validity)  โดยหาค่ า ดั ชนี ค ว าม
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนยิามศัพท์เฉพาะ 
(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) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 

3. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าความถี่  
(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) 

4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่า F-test 
(One way ANOVA) t–test แบบ Independent 
Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  จ านวน  197  คน (ร้อยละ  52 .40 ) 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 179 คน (ร้อย
ละ 47.60) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จ านวน 162 คน (ร้อยล  43.08) 
รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 127 

คน (ร้อยละ 33.79)  และรับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 87 คน (ร้อยละ 23.13) 

2. ประชาชนมีความคาดหวังต่อการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x =4.01) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้ อ ย  ดั งนี้  ค ว า มครบถ้ วน เพี ย งพอ 
( x =4.20) รองลงมาด้านความสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการ ( x =4.02)  ด้าน
ความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา ( x =3.96) 
ด้ านความ เพี ย งพอ  เหมาะสมของการ
ช่วยเหลือ ( x =3.95) และด้านความเสมอภาค
และเป็นธรรม ( x =3.94)  ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 

1) ด้านความสะดวก รวดเร็วและ
ทันเวลา ประชาชนมีความคาดหวังต่อการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับ ได้แก่  ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ  
อบต. มีความรวดเร็ว และทันเวลา ( x =4.20) 
รองลงมาคือ การรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สาธารณภัยให้ประชาชนได้รับทราบของ  
อบต. มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ 
( x =4.11) และการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่
มีความรวดเร็วถูกต้อง ชัดเจนมาใช้ในงาน 
หรือเป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหา หรือ
การขอความช่วย เหลือ เมื่ อ เกิ ดภั ย  เ ช่น 
เว็บไซต์ สายด่วน ฯลฯ ( x =4.04) 
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2) ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการ
ช่วยเหลือ ประชาชนมีความคาดหวังต่อการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง ในภาพรวมยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานอย่างสุภาพและ
มีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชน 
( x =4.02) รองลงมาคือ การจัดซื้อ จัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นไปตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ( x =3.99) และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสา
ธ า รณภั ย ส าม า ร ถถ่ า ยทอดคว าม รู้ แ ก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( x =3.94) 

3) ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการ ประชาชนมีความคาดหวังต่อ
การด า เนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง  ใน
ภาพรวมยู่ในระดับมาก ( x =4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่ เทศบาลจัดเตรียมไว้  สามารถ
รองรับและใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพ 
( x =4.18) รองลงมาคือ การเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น  การส ารวจปริมาณน้ า ในแหล่ งน้ า
สาธารณะ ภาชนะเก็บน้ าของหน่วยงานและ
ของประชาชนในพื้นที่ ( x =4.10) และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x =3.93) 

4) ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม 
ประชาชนมีความคาดหวังต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง ในภาพรวมยู่ในระดับมาก 
( x =3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ได้ แก่  ก ารพิ จ ารณาให้ความช่ วย เหลือ
ผู้ประสบภัยทุกคนของ อบต. มีความโปร่งใส 
เป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ( x =4.29) 
รองลงมาคือ การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือของ
เจ้าหน้าที่ท าได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่
มีการเลือกปฏิบัติ ( x =4.13) และ อบต. 
จัดสรรสิ่งของที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ประสบภัย
ด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
( x =4.11) 

5) ด้ านคว ามครบถ้ วน เพี ย งพอ 
ประชาชนมีความคาดหวังต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง ในภาพรวมยู่ในระดับมาก 
( x =4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ได้แก่  อบต. ได้ก าหนดและเตรียมพื้นที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะให้มีความ
พร้อมและเพียงพอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือกรณีมีการร้องขอ ( x =4.23) รองลงมา
คือ อบต. ได้จัดบุคลากร และการประสาน
หน่วยงานอื่นเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมีการร้องขอ 
( x =4.20) และ อบต. ได้จัดบุคลากร และ
คว าม เพี ย งพอของ เ ครื่ อ งมื อ  อุ ปกรณ์ 
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ยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. ( x =4.19) 

2. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง
กัน 

3. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง
กัน 
 
อภิปรายผล 
 ประชาชนมีความคาดหวังต่อการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้ านที่ ประชาชนมีความคาดหวั งต่ อการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้ อ ย  ดั งนี้  ค ว ามครบถ้ วน เพี ย งพอ 
รองลงมา ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการ ด้านความสะดวก รวดเร็ว และ
ทันเวลา ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการ
ช่วยเหลือ และด้านความเสมอภาคและเป็น
ธรรม 

1) ด้านความสะดวก รวดเร็วและ
ทันเวลา ประชาชนมีความคาดหวังต่อการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการ
เบิ ก จ่ า ย งบประมาณในการช่ ว ย เหลื อ
ผู้ประสบภัยของ  อบต. ให้รวดเร็ว และ
ทันเวลา การรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อเหตุการณ์ และ การน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่มีความรวดเร็วถูกต้อง ชัดเจนมาใช้
ในงาน หรือเป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหา 
หรือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย 

2) ด้านความเพียงพอ เหมาะสม
ของการช่วยเหลือ ประชาชนมีความคาดหวังต่อ
การด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานอย่าง
สุภาพและมีความตั้งใจในการช่วยเหลือ
ประชาชน การจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ที่ใช้
ในการบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามความ
จ าเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยสามารถถ่ายทอดความรู้
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ด้านความสอดคล้องเหมาะสม
กับความต้องการ ประชาชนมีความคาดหวังต่อ
การด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อให้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์ได้มี
ประสิทธิภาพ  อบต.  จัดเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การ
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ส ารวจปริมาณน้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ 
ภาชนะ เก็ บน้ า ของหน่ วยงานและของ
ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมของในการจัดท าแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

4) ด้านความเสมอภาคและเป็น
ธรรม ประชาชนมีความคาดหวังต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทุกคน มีความโปร่งใส เป็นธรรม
และไม่มีการเลือกปฏิบัติ  อบต.ได้ให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ท าได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
และ อบต. จัดสรรสิ่งของที่ได้รับบริจาคแก่
ผู้ประสบภัยด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ 

5) ด้านความครบถ้วนเพียงพอ 
ประชาชนมีความคาดหวังต่อการด าเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  การได้ก าหนดและเตรียมพื้นที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะให้มีความ
พร้อมและเพียงพอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือกรณีมีการร้องขอ อบต. ได้จัดบุคลากร 
และการประสานหน่วยงานอื่นเพื่อให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือกรณีมีการร้องขอ และ อบต. ได้จัด
บุคลากร และความเพียงพอของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต. 
 จากกรณีความคาดหวังต่อการด าเนินงาน

บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในทุกๆ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ถ้าหาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง สามารถ
ด าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของ
ประชาชนดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่ ง  อิสระ  
สุวรรณบล  (2540 : 51) ได้เสนอแนวทางการ
บริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
ได้แก่  1) การมีนโยบายและแผนสาธารณภัย
ในระดับต่าง ๆ กับมีการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนนั้น เพื่อให้มีความพร้อมรับสาธารณ
ภัย ทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยจากการกระท า
ของมนุษย์ รวมถึงการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ 
ทั้งจากการจราจร การท างาน บ้านและ
สถานศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจะต้องก าหนดการบริหารจัดการสา
ธารณภัยไว้ในการพัฒนาทุกระดับและทุก
อาณาบริเวณ จะต้องมีการก าหนดแผนเฉพาะ
ด้ าน  2)  ก า รบริ ห า ร จั ด ก า รที่ ค า นึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยระดม
ความพยายามและทรัพยากรของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนร่วมมือประสานงานปฏิบัติงาน
อย่างเป็นเครือข่ายและเป็นระบบตามขั้นตอน
และกระบวนการที่ก าหนดไว้ ขณะเดียวกัน
สร้างระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ใช้
นโยบายและแผนเป็นตัวน าภายใต้กฎหมาย
และเงื่ อนไขปัจจุบัน  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 3) การเตรียมพร้อมและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 4)การควบคุมสถานการณ์
และการกู้ภัย  5) การบรรเทาทุกข์ ซึ่งต้อง



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

413 

ด าเนินการ คือ การช่วยเหลือทางการแพทย์ 
ซึง่จ าเป็นต้องมีการช่วยเหลือทางการแพทย์ ณ 
จุดเกิดเหตุเพื่อช่วยชีวิตในขั้นต้น  มี
รถพยาบาล และการเตรียมการรับผู้ป่วย
ฉุกเฉินกับมีการรณรงค์ด้านต่างๆ เพื่อลด
อุบัติภัยและสาธารณภัย การช่วยเหลือ
สงเคราะห์โดยช่วยเหลือตั้งแต่ปัจจัยสี่ให้
สามารถด ารงชีวิตในยามฉุกเฉินต่อไปได้ การ
ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น บริการ
ข่าวสารผู้ประสบภัย การจัดหางาน การเจรจา
กับนายจ้างเกี่ยวกับเงินชดเชย ฯลฯ และ        
6)  การฟื้นฟูบูรณะและการพัฒนา เป็นต้น 
 ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อการด าเนินงานบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง
กัน  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชนดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการด าเนินงานบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1)  ด้านความสะดวก รวดเร็วและ
ทันเวลา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง 
อ า เภอ เชี ย งขวัญ  จั งหวั ดร้ อย เอ็ ด  ควร
ด าเนินการในเรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความรวดเร็ว 
และทันเวลายิ่งขึ้น 
 2)  ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของ
การช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ควร
ก ากับดูแลเกี่ยวกับกิริยา มารยาทในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น 
 3)  ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เขือง อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ควร
จัดเตรียมและดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ให้
สามารถรองรับและสามารถใช้ประโยชน์ได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4)  ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรพิจารณาให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่ เลือก
ปฏิบัติ 
 5)   ด้ านความครบถ้วนเพียงพอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรก าหนดและ
เตรียมพื้นที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะให้
มีความพร้อมและเพียงพอในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือกรณีมีการร้องขอ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ 
 2)  ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้
ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่นอก
ชุมชนหรือหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมและเข้า
มาสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

414 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2547.แผนป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนแห่งชาติพ.ศ. 2548  
 (ภาคการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย). กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน. 
ทัศวรรณศิลปะนครฤทธิ์.  2553.  การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าน้ าอ้อย 
 อ าเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค.์  ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ธีระสันติเมธ.ี  2547.  แนวทางการบูรณาการการปฏิบตัิงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด. 
  ปริญานิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
พรสรวง เถาตะก.ู  2550.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร 
  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม.  ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
  มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร. 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน.  2548.  คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริม 
 การปกครองท้องถ่ิน. 
 
 
 
 
 
 
 

 


