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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
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บทคัดยอ
สารนิพนธน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ด 2) เพือ่เปรียบ
เทยีบความคดิเหน็ตอการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน และ 3) เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทนครัวเรือนที่
อาศัยอยูในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1,006 
คน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุม
ตวัอยาง จาํนวน 286 คนเครือ่งมอืทีใ่ชเกบ็รวบรวมขอมลูเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดบั 
จาํนวน 21 ขอ มคีาความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทากบั 0.93 สถติท่ีิใชวเิคราะหขอมลูประกอบดวย รอยละ คาเฉลีย่ 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางโดยใช t-test และ F-test (One-way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบวา 1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับปานกลางทั้งสามดาน เรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 
ดานระยะหลงัจากภยัยตุแิลว ดานขณะเกดิภยั และดานระยะกอนเกดิภยั ตามลาํดบั 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน
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รอยเอ็ด.

** อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด. 



ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 105

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน 3) ประชาชนไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จังหวดัรอยเอด็ โดยรวมท้ังสามดานลาํดบัตามความถ่ี
สูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก ไดแก องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ควรแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่
ทราบลวงหนาเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณไวในการฟนฟูสภาพความเปน
อยูของประชาชนผูประสบสาธารณภัยใหเพียงพอ, และองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ควรจัดหาวัสดุ 
และอุปกรณ ในการกูชีพ กูภัยใหเพียงพอ

คําสําคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. ประชาชน 3. การดําเนินงาน 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ABSTRACT

The objectives of this thematic paper were : 1) to study the resident’s opinion on 
carrying out Tambon Napho Administrative Organization’s protection and mitigation of 
natural disasters in Muang Roi Et district, Roi Et province 2) to compare resident’s opinion 
on carrying out protection and mitigation of natural disasters of that agency resting upon 
differences in their genders, ages, educational levels and 3) to study the recommendations 
on the disaster prevention and mitigation of the said agency here. Samples include 
individuals who, as head of the household or the household who lived in Tambon Napho 
Administrative Organization’s area number of 1,006 people, which have determined the 
size samples by using Taro Yamane’s formula with sample size number 286 people. The 
instrument used for collecting data was a five rating scale of Likert’s type questionnaire 
with 0.93 of reliability. Statistical tools used for analyzing data encompassed frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, comparing differences of means by t-test 
and One- way ANOVA (F-test).

The results of the research indicated the following findings: 1) the resident’s 
opinion on carrying out Tambon Napho Administrative Organization’s protection and miti-
gation of natural disasters in Muang Roi Et district, Roi Et province was rated at moderate 
level. Considered by aspects, all three aspect were rated at moderate level which the 
aspects placed in descending order of means were; after the public disaster, the time while 
disaster occurs and the preparation before the public disaster. 2) The hypothesis testing 
results indicated that the residents with different genders, ages, and educational levels 
were not different by overall and all aspects. 3) the recommendations from this research 
in descending order of the first three frequency were; the residents in the area should be 
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notified immediately whenever the public disaster occurs, the budget for recovery should 
be provided more for the disastrous people and Tambon Napho Administrative Organiza-
tion should provide the equipment materials and resuscitation for rescue

Keywords : 1. Opinions 2. Residents 3. Carrying out 
  4.  Protection and Mitigation of Natural Disasters     

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
สาธารณภัยเกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษยชาตินับตั้งแตเริ่มกําเนิดโลกมาโลกของเราไดประสบกับ

วกิฤตกิารณความรุนแรงและการเปล่ียนแปลงอยางมากมายอันเนือ่งมาจากภัยธรรมชาติทีม่อียหูลายรูปแบบ
ที่สําคัญและสามารถสรางความเสียหายไดเปนอยางมากคือวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยแผนดินไหวและอุบัติภัย
วาตภัยและอุทกภัยมีสาเหตุหลักจากพายุหมุนเขตรอนและพายุฝนฟาคะนองรุนแรงในขณะที่อัคคีภัยและ
แผนดนิไหวมนษุยมสีวนกระทาํใหเกดิขึน้ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิข้ึนนบัเปนภยัพบัิตทิีม่ตีอมนษุยทรพัยสนิและสิง่
กอสรางตางๆที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลชีวิตและทรัพยสินท้ังของสวนตัวและของสวนรวมรัฐ
และประชาชนตองใชทรพัยากรจาํนวนมากเพือ่ชวยเหลอืและบรูณะฟนฟพูืน้ท่ีท่ีไดรบัความเสยีหายจากภยั
ธรรมชาตสํิาหรบัประเทศไทยนบัวายังโชคดีกวาหลายๆประเทศในแถบเอเชยีและแปซฟิกเพราะตัง้อยใูนเขต
ภูมิศาสตรที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติอาทิแผนดินไหวภูเขาไฟระเบิดหิมะถลมฯลฯแมวาโดยสภาพ
ภูมิศาสตรของประเทศไทยจะไมถูกจัดอยูในประเทศท่ีมีความเส่ียงตอภัยธรรมชาติอยางรุนแรงแตในชวง
ทศวรรษทีผ่านมาประเทศไทยกลบัตองประสบกบัภยัพบิตัทิีเ่กิดจากนํา้มอืมนษุยดวยกนัเองหลายครัง้กลาว
คือยิ่งมีพัฒนาประเทศดานเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนเพียงใดสาธารณภัยก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเปน
เงาตามตัวจนเปนที่กลาวโดยทั่วไปวาสาธารณภัยคือโรคที่เกิดจากพัฒนาประเทศอยางไมเปนระบบและไร
ทิศทางขาดการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไมดินและน้ําขาดความระมัดระวังการนํา
เทคโนโลยีมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเส่ือมโทรม
ลงอยางมากรวมท้ังขาดการระบบผังเมืองตลอดจนการเพ่ิมข้ึนของประชากรส่ิงตางๆเหลานีเ้ปนสาเหตุทีก่อ
ใหสถานการณสาธารณภยัรนุแรงเพิม่มากขึน้ทกุปในเบ้ืองตนกฎหมายไดกาํหนดภารกจิขององคการบรหิาร
สวนตําบลไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546) ประกอบกบัพระราชบญัญตักํิาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ภารกิจทีเ่ก่ียวของและมีความสําคญัตอเหตุการณสาธารณภัยคอืภารกิจใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งถือวาเปนภารกิจดานการใหบริการตอประชาชนประเภทหน่ึง 
(ธิดารัตน รวยอบกลิ่น, ม.ป.ป., หนา 2-3)

ประเทศไทยตองประสบปญหาภยัธรรมชาตติางๆ ซ่ึงไมสามารถกําหนดหรอืทราบไดลวงหนาวาจะ
เกิดอะไรขึน้ ทีใ่ด เมือ่ไหร มคีวามรนุแรงมากนอยเพยีงใด และไมมบีคุลากรทีเ่พยีงพอในการจดัการกบัปญหา
และภัยพิบัติตางๆ เหลานั้น จึงไดกําหนดนโยบายจัดตั้งหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนข้ึนทั่ว
ประเทศ เพ่ือฝกอบรมประชาชนใหมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับภัยตางๆ และเปนกําลงัสาํคัญท่ีสามารถเรียก
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ระดมกําลังเม่ือเกิดเหตุการณขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจรวมกับทางราชการในการชวยเหลือประชาชนผูประสบ
สาธารณภัยอปพร. หรืออาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนซ่ึงมีประชาชนเปนอาสาสมัครท่ีมคีวามพรอมทาง
ดานกําลังพล และมีจิตใจท่ีเต็มเปยมไปดวยความยินดีในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ใหแกผปูระสบภยัทัง้หลายใหพนจากภัยพบิตัติาง ๆ  หนวยอาสาสมัครปองกนัภยัฝายพลเรอืน เกดิขึน้ตามพ
ระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยอาสามสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนขึ้นทุกเขตในกรุงเทพฯ และทุกอําเภอท่ัวราชอาณาจักร เพื่อชวยเหลือในการปองกันภัยฝาย
พลเรือน และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2531 
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2531 เปนตนมา และตอมากระทรวงมหาดไทยไดกําหนดระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2547 ข้ึนใหม เพื่อใหสอดคลองกับการ
แลกเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการปฏิรูประบบราชการ และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป สาระสําคัญ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับใหมนี้ มีผลใหองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศมีฐานะเปนศูนย 
อปพร. องคการบรหิารสวนตาํบล ซึง่สอดคลองกบัหลกัการกระจายอาํนาจ หลักการมสีวนรวมของประชาชน 
และหลักการปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีเนนบทบาทและความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
(นพพร จันทรถง, 2535, หนา 1-3)

กระทรวงมหาดไทย (2550) ไดมีนโยบายใหมีการจัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 1 ของประชากรท่ัวประเทศในป พ.ศ. 2548 โดยมอบใหเทศบาลและ
องคการบรหิารสวนตาํบลในพืน้ทีเ่ปนผดูาํเนนิการ และไดกาํหนดเพิม่เตมิในป พ.ศ. 2549 วาตองใหมสีมาชกิ
อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน (อปพร.) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนท่ัวประเทศ องคการ
บรหิารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ดมศีนูยอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนตาํบล
นาโพธ์ิ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลนาโพธิ์ โดยงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตาํบลนาโพธิม์หีนาทีส่นบัสนนุและสงเสรมิ อปพร. ใหมคีวามเขมแข็ง ปฏบัิตติามระเบยีบ
ของทางราชการ และสั่งใช อปพร. ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ตามพระราช
บัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2547 ขอ 27 วรรคสอง ปญหาท่ีเกิดขึ้นคือ การเขามามีสวนรวมของ
สมาชิก อปพร. ไมวาการฝกอบรม การชวยเหลือผูประสบภัยและสังคม การกูชีพผูประสบภัย การปฏิบัติ
หนาที่รวมกับหนวยงานราชการอื่น ๆ แตในการปฏิบัติหนาที่ยังขาดอุปกรณที่ทันสมัย สมาชิกมีการปรับ
เปลี่ยน และขาดทักษะ โดยประชาชนไดใหความสนใจและมีการแสดงความคิดเห็น ซึ่งองคการบริหารสวน
ตาํบลนาโพธ์ิ พยายามปรับปรุงการปฏิบติังานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)อยางตอเนือ่ง 
แตยงัไมมกีารศึกษาความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมตีอการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

จากสาเหตดุงักลาว ผวูจิยัในฐานะผปูฏบิตังิานเกีย่วกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 
อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จังหวดัรอยเอด็ โดยผลการวจัิยสามารถนาํเสนอผรูบัผดิชอบในการปรบัปรงุและพฒันา
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บทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ

บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษา ตางกัน

2.3  เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

3.  วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนท่ีอาศัยอยู

ในเขตพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิอาํเภอเมืองรอยเอ็ดจงัหวดัรอยเอ็ดจาํนวน 1,006 คน ซึง่ผวูจิยั
ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane)ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 
286 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 43)

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบรหิารสวนตาํบล
นาโพธ์ิ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการดําเนิน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนนิงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชน
ที่มีเพศตางกัน ใชการทดสอบ t-test และสําหรับการจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษาใชการทดสอบ 
F-test และขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใชการวิเคราะหโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวเรียงลําดับความถี่ (Frequency)

4.  ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบสอบถามสวนใหญเปน

เพศชาย จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 56.99 มีอายุ 41-50 จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 32.87 และ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 40.56
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4.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

  1)  ดานระยะกอนเกดิภยัผลการวจิยัพบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวดัรอยเอด็ โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับปานกลาง 6 ขอ และระดับนอย 1 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอ 1 ที่วา “การเชิญผูแทนชุมชนเขารวมวางแผนปองกันและลดผลกระทบจาก
สาธารณภัย” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 2 ที่วา “การจัดทําแผนเตรียมความพรอมในการปองกัน
และลดผลกระทบสาธารณภัย”

  2)  ดานขณะเกิดภัยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดัรอยเอด็ โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับปานกลางท้ัง 7 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือขอ 5 ที่วา “การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยนําสงสถานพยาบาล” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ ขอ 3 ที่วา “มีการแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่ทราบ”

  3)  ดานระยะหลังจากภัยยุติแลวผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางท้ัง 7 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 4 ที่วา “การซอมแซมบานเรือนที่ไดรับความเสียหาย” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ขอ 2 ที่วา “การประเมินความเสียหายและการใหความชวยเหลือสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน”

4.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไววาประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ดแตกตางกันผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ี
ตั้งไว (Null Hypothesis) 

4.4  ผลการวเิคราะหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  โดยสรุป ประชาชนไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมทั้งสาม
ดานลําดับตามความถี่สูงไปหาต่ําสามอันดับแรก ไดแก องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ควรแจงเตือนภัย
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ใหประชาชนในพื้นที่ทราบลวงหนาเพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นควรจัดสรรงบประมาณไวในการ
ฟนฟูสภาพความเปนอยขูองประชาชนผปูระสบสาธารณภัยใหเพยีงพอ,และองคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธ์ิ 
ควรจัดหาวัสดุ และอุปกรณ ในการกูชีพ กูภัยใหเพียงพอ

5.  อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยมีผลการวิจัยที่นาสนใจและนํา
มาอภิปรายผล ดังน้ี

5.1  การวเิคราะหความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลางทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา การดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัทัง้สามดาน ไดแก ดานระยะ
กอนเกิดภัย ดานขณะเกิดภยั และดานระยะหลังจากภัยยตุแิลว ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด อาจจะมีความบกพรองอยูบางในบางประการ เชน การฝกซอมเพื่อเตรียม
ความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย การแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
และการประเมินความเสยีหายและการใหความชวยเหลอืสอดคลองกบัความตองการของประชาชน เปนตน 
อนัอาจเปนสาเหตใุหผลการวจิยัโดยรวมอยใูนระดบัปานกลาง สอดคลองกบังานวจิยัของ ณฐัพงษ วงคอามาตย 
(2557) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
องคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็น
ของประชาชนตอบทบาทอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืนในงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคการ
บริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตไม
สอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย เพยีงแกว (2558) ไดวจิยัเร่ือง “ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมตีอบทบาท
ของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อาํเภอแกดํา จงัหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัย
พบวาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา 
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลได 
ดังน้ี

  5.1.1 ดานระยะกอนเกิดภัยผลการวิจยัพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอ็ด จงัหวดัรอยเอ็ด โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในข้ันพอใชไดดังจะเห็นไดจากการเชิญ
ผแูทนชุมชนเขารวมวางแผนปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยและการจัดทําแผนเตรียมความพรอม
ในการปองกันและลดผลกระทบสาธารณภัย เปนตนแตอาจจะมีขอบกพรองอยูบางพอสมควรซ่ึงอาจเปน
สาเหตุทาํใหประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
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ตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานระยะกอนเกิดภัยอยูในระดับปานกลาง สอดคลอง
กับงานวจิยัของณฐัพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชนตอบทบาทของอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดูนอยอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” 
ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัองคการบรหิารสวนตาํบลดนูอย อาํเภอจตรุพักตรพมิาน จงัหวดัรอยเอด็ ดานการเตรยีม
ความพรอมกอนเกิดเหตุ อยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย เพียงแกว (2558) 
ไดวจิยัเรือ่ง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนเทศบาลตําบล
แกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามดานระยะกอน
เกิดภัยอยูในระดับมาก

  5.1.2 ดานขณะเกิดภัยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดดาน
ขณะเกิดภยัโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในข้ันพอใชไดดังจะเห็นได
จากการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยนําสงสถานพยาบาลและการจัดตั้งศูนยอํานวยการเพื่อเปนศูนยสั่ง
การ เปนตนแตอาจจะมีขอบกพรองอยูบางพอสมควรซ่ึงอาจเปนสาเหตุทําใหประชาชนมีความคิดเห็นตอ
การดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดั
รอยเอ็ด ดานขณะเกิดภัยอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ได
วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหาร
สวนตําบลดูนอยอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอ
บทบาทอาสาสมัครปองกนัภยัฝายพลเรือนในงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตาํบล
ดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ดานขณะเกิดเหตุสาธารณภัย อยูในระดับปานกลาง แตไม
สอดคลองกับงานวิจยัของชาญชัย เพยีงแกว (2558) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมตีอบทบาท
ของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อาํเภอแกดํา จงัหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจยั
พบวาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา 
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามดานระยะขณะเกิดภัยอยูในระดับมาก

  5.1.3 ดานระยะหลังจากภัยยุติแลวผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ดดานระยะหลังจากภยัยติุแลวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ปนเชนนีอ้ภิปรายไดวา องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดาน
ระยะหลังจากภัยยุติแลว อยู ในขั้นพอใช ไดดังจะเห็นไดจากการจัดตั้งหนวยบรรเทาทุกข  เชน 
การปฐมพยาบาล การขนยายผูปวยท่ีไดรับบาดเจบ็และทรัพยสินไปไวทีป่ลอดภัย เปนตนแตอาจจะมีขอบกพรอง
อยูบางพอสมควรซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานขณะเกิดภัยอยูใน
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ระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดูนอยอําเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ดานหลังการเกิดสาธารณภัยผานไปแลว อยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของชาญชัย เพียงแกว (2558) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของอาสา
สมัครปองกันภยัฝายพลเรอืนเทศบาลตาํบลแกดาํ อาํเภอแกดาํ จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการวจิยัพบวาความ
คดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอบทบาทของอาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรอืน เทศบาลตาํบลแกดาํ อาํเภอแกดาํ 
จังหวัดมหาสารคามดานระยะหลังจากภัยยุติแลวอยูในระดับมาก 

5.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  การวเิคราะหความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนินงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

องคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดัรอยเอด็ โดยจําแนกตามเพศ อาย ุและ ระดบั
การศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

  5.2.1 เพศ ผลการวจิยัพบวา ประชาชนทีม่เีพศตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอการดาํเนนิงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม 
ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจยัท่ีต้ังไว ทีเ่ปนเชนนีอ้ภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดาํเนนิงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีจ่ะใหความชวย
เหลือประชาชนในพ้ืนที่ไมวาจะกอนเกิดภัยขณะเกิดภัย หรือหลังจากภัยยุติแลว ดวยความมุงมั่นตั้งใจ 
ดวยสิง่ทีเ่หน็เปนประจกัษประชาชนทัง้เพศหญิงและเพศชายจึงมคีวามคดิเห็นตอการดําเนนิงานปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคการบรหิารสวนตําบลนาโพธิ ์ไปในทิศทางเดยีวกนัคอืมคีวามคดิเหน็ไมแตกตาง
กัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอบทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตาํบลดนูอย อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัรอยเอด็โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกนั และสอดคลองกบั
งานวิจัยของ ชาญชัย เพียงแกว (2558) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทของอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน พบวา ประชาชนทีม่เีพศ ตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอบทบาทของอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืน 
เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  5.2.2  อายุ ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั องคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวดัรอยเอ็ด โดย
รวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีจะ
ใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ไมวาจะกอนเกิดภัยขณะเกิดภัย หรือหลังจากภัยยุติแลว ดวยความมุง
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มั่นตั้งใจ ดวยสิ่งที่เห็นเปนประจักษประชาชนไมวาจะมีอายุอยูในชวงใดตางก็มีความคิดเห็นตอการดําเนิน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ ไปในทิศทางเดียวกันคือมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจัยเรื่อง 
“ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตาํบลดู
นอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมี อายุ ตางกัน 
มคีวามคดิเหน็ตอบทบาทอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการ
บริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และ
สอดคลองกบังานวจิยัของ ชาญชยั เพยีงแกว (2558) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมตีอบทบาท
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มี อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  5.2.3  ระดับการศึกษา ผลการวิจยัพบวา ประชาชนท่ีมรีะดับการศึกษาตางกัน มคีวามคิดเห็น
ตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายได
วา องคการบรหิารสวนตําบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวัดรอยเอด็ ไดดาํเนนิงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่จะใหความชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ไมวาจะกอนเกิดภัยขณะเกิดภัย หรือหลังจากภัยยุติ
แลว ดวยความมุงม่ันต้ังใจ ดวยส่ิงท่ีเหน็เปนประจักษประชาชนไมวาจะมีระดบัการศึกษาใดตางก็มคีวามคิด
เห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ ไปในทิศทาง
เดียวกันคือมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย 
(2557) ไดวจิยัเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมคัรปองกันภยัฝายพลเรอืน องคการ
บรหิารสวนตาํบลดนูอย อาํเภอจตรุพักตรพมิาน จงัหวดัรอยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ประชาชน
ทีม่รีะดบัการศกึษา ตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอบทบาทอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืนในงานปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ดานระยะกอนเกิดภัย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนิน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ดควรปรับปรุงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานระยะกอนเกิดภัย ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการสํารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย การ
ฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย เปนตน เพื่อที่จะทําให
ประชาชนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
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  6.1.2  ดานขณะเกิดภัยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดย
รวมอยใูนระดบัปานกลาง ดังน้ัน คณะผบูรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดั
รอยเอ็ดควรปรับปรุงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานขณะเกิดภัย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะทําใหประชาชนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากและมากท่ีสุดตอไป

  6.1.3  ดานระยะหลังจากภัยยุติแลว ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ควรปรับปรุงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานระยะหลังจากภัย
ยุติแลว ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยการสํารวจส่ิงสาธารณูปโภคท่ีชํารุดเสียหาย
และฟนฟูสภาพความเปนอยขูองประชาชนผปูระสบสาธารณภยั เปนตน เพือ่ทีจ่ะทาํใหประชาชนมคีวามคดิ
เห็นดวยอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
  6.2.1  ผลการวจัิยพบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทา

สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ดงันัน้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวัดรอยเอ็ด ควรปรับปรุง
การดาํเนนิงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทัง้สามดานใหมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนและพฒันาอยางตอเนือ่ง
โดยการหม่ันสาํรวจพ้ืนทีท่ีม่คีวามเส่ียงตอการเกิดสาธารณภัยการ จดัทาํแผนเตรียมความพรอมในการปองกัน
และลดผลกระทบสาธารณภัย และการฝกซอมเพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจาก
สาธารณภัย 

6.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจับตอไป
  6.3.1  จากผลการวิจัยโดยรวมทั้งสามดานพบวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรวิจัย ปจจัย

ที่มีผลตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  6.3.2  จากผลการวจิยัในดานระยะกอนเกดิภยัมคีาเฉลีย่อยูในระดบัปานกลาง และมคีาเฉลีย่
นอยท่ีสดุ จากท้ังสามดาน ดงันัน้ ควรวิจยั แนวทางการดําเนินงานเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

  6.3.3  จากผลการวิจยัโดยรวมท้ังสามดาน พบวา ขอคําถามท่ีวา “การฝกซอมเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย” อยใูนระดับปานกลาง และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสดุ จาก
ขอคําถามโดยรวมทั้งสามดาน ดังน้ัน ควรวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการฝกซอมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอเมืองรอยเอ็ด จงัหวดั
รอยเอ็ด
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สารนพินธฉบับนี ้สาํเรจ็ไดดวยความกรณุาอยางยิง่จากบคุคลหลายฝายในการใหคาํแนะนาํปรกึษา

และปรับปรุงแกไขสารนิพนธทําใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมพู อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ท่ีไดใหความเมตตากรุณา 

ใหความรูใหคําแนะนําในขอคิดเห็นตางๆและแนวทางการแกไขปรับปรุงและตรวจแกไขสารนิพนธ 
ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน จิตตจันทร นายพิชัย ไชยขันธ และนายปภังกร จอมสมสา ผูเช่ียวชาญ

ในการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณทานอาจารยทีไ่ดประสาทความร ูและประสบการณตลอดระยะเวลาทีผ่วูจิยัศกึษา

เลาเรียน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคณุประชาชนทีเ่ปนกลมุตวัอยาง เจาหนาท่ีบณัฑติวทิยาลยัทุกทาน นกัศึกษาปรญิญา

โทรุนพ่ี เพื่อน รุนนองและ คณะผูบริหาร พนักงานเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์อําเภอเมือง
รอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดที่ไดใหความชวยเหลือใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้

สดุทายนีข้อกราบขอบพระคุณ คุณพอคณุแมผเูปนทีร่กัและเคารพย่ิง ทีไ่ดชวยกันวางรากฐานการ
ศึกษา วางรากฐานศีลธรรมอันดี และผูเปนกําลังใจที่สําคัญยิ่งของผูวิจัยในการสนับสนุนผูวิจัยในทุก ๆ  ดาน


