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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
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สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบ
เทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน และ 3) เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่เปนหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทนครัวเรือนที่
อาศัยอยูในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 1,006
คน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 286 คนเครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ
จํานวน 21 ขอ มีคาความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ 0.93 สถิตทิ ใี่ ชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย รอยละ คาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางโดยใช t-test และ F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบวา 1) ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน อยู ในระดับปานกลางทั้งสามดาน เรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก
ดานระยะหลังจากภัยยุตแิ ลว ดานขณะเกิดภัย และดานระยะกอนเกิดภัย ตามลําดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน
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พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและราย
ดาน ไมแตกตางกัน 3) ประชาชนไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมทัง้ สามดานลําดับตามความถี่
สูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก ไดแก องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ควรแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่
ทราบลวงหนาเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 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 mitigation 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 Organization 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. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
สาธารณภัยเกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษยชาตินับตั้งแตเริ่มกําเนิดโลกมาโลกของเราไดประสบกับ
วิกฤติการณความรุนแรงและการเปลีย่ นแปลงอยางมากมายอันเนือ่ งมาจากภัยธรรมชาติทมี่ อี ยูหลายรูปแบบ
ที่สําคัญและสามารถสรางความเสียหายไดเปนอยางมากคือวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยแผนดินไหวและอุบัติภัย
วาตภัยและอุทกภัยมีสาเหตุหลักจากพายุหมุนเขตรอนและพายุฝนฟาคะนองรุนแรงในขณะที่อัคคีภัยและ
แผนดินไหวมนุษยมีสวนกระทําใหเกิดขึน้ ภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ นับเปนภัยพิบตั ทิ มี่ ตี อมนุษยทรัพยสินและสิง่
กอสรางตางๆที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมหาศาลชีวิตและทรัพยสินทั้งของสวนตัวและของสวนรวมรัฐ
และประชาชนตองใชทรัพยากรจํานวนมากเพือ่ ชวยเหลือและบูรณะฟนฟูพนื้ ทีท่ ไี่ ดรับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติสาํ หรับประเทศไทยนับวายังโชคดีกวาหลายๆประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟกเพราะตัง้ อยูในเขต
ภูมิศาสตรที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติอาทิแผนดินไหวภูเขาไฟระเบิดหิมะถลมฯลฯแมวาโดยสภาพ
ภูมิศาสตรของประเทศไทยจะไมถูกจัดอยูในประเทศที่มีความเสี่ยงตอภัยธรรมชาติอยางรุนแรงแตในชวง
ทศวรรษทีผ่ านมาประเทศไทยกลับตองประสบกับภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากนํา้ มือมนุษยดวยกันเองหลายครัง้ กลาว
คือยิ่งมีพัฒนาประเทศดานเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นเพียงใดสาธารณภัยก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเปน
เงาตามตัวจนเปนที่กลาวโดยทั่วไปวาสาธารณภัยคือโรคที่เกิดจากพัฒนาประเทศอยางไมเปนระบบและไร
ทิศทางขาดการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไมดินและนํ้าขาดความระมัดระวังการนํา
เทคโนโลยีมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเสื่อมโทรม
ลงอยางมากรวมทัง้ ขาดการระบบผังเมืองตลอดจนการเพิม่ ขึน้ ของประชากรสิง่ ตางๆเหลานีเ้ ปนสาเหตุทกี่ อ
ใหสถานการณสาธารณภัยรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ทุกปในเบือ้ งตนกฎหมายไดกําหนดภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ประกอบกับพระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ภารกิจทีเ่ กีย่ วของและมีความสําคัญตอเหตุการณสาธารณภัยคือภารกิจใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งถือวาเปนภารกิจดานการใหบริการตอประชาชนประเภทหนึ่ง
(ธิดารัตน รวยอบกลิ่น, ม.ป.ป., หนา 2-3)
ประเทศไทยตองประสบปญหาภัยธรรมชาติตางๆ ซึง่ ไมสามารถกําหนดหรือทราบไดลวงหนาวาจะ
เกิดอะไรขึน้ ทีใ่ ด เมือ่ ไหร มีความรุนแรงมากนอยเพียงใด และไมมีบคุ ลากรทีเ่ พียงพอในการจัดการกับปญหา
และภัยพิบัติตางๆ เหลานั้น จึงไดกําหนดนโยบายจัดตั้งหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขึ้นทั่ว
ประเทศ เพือ่ ฝกอบรมประชาชนใหมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับภัยตางๆ และเปนกําลังสําคัญทีส่ ามารถเรียก
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ระดมกําลังเมื่อเกิดเหตุการณขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจรวมกับทางราชการในการชวยเหลือประชาชนผูประสบ
สาธารณภัยอปพร. หรืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนซึง่ มีประชาชนเปนอาสาสมัครทีม่ คี วามพรอมทาง
ดานกําลังพล และมีจิตใจที่เต็มเปยมไปดวยความยินดีในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ใหแกผูประสบภัยทัง้ หลายใหพนจากภัยพิบตั ติ าง ๆ หนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เกิดขึน้ ตามพ
ระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยอาสามสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนขึ้นทุกเขตในกรุงเทพฯ และทุกอําเภอทั่วราชอาณาจักร เพื่อชวยเหลือในการปองกันภัยฝาย
พลเรือน และมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2531
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2531 เปนตนมา และตอมากระทรวงมหาดไทยไดกําหนดระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2547 ขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับการ
แลกเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป สาระสําคัญ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฉบับใหมนี้ มีผลใหองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศมีฐานะเปนศูนย
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ซึง่ สอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวมของประชาชน
และหลักการปองกันภัยฝายพลเรือนที่เนนบทบาทและความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(นพพร จันทรถง, 2535, หนา 1-3)
กระทรวงมหาดไทย (2550) ไดมีนโยบายใหมีการจัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 1 ของประชากรทั่วประเทศในป พ.ศ. 2548 โดยมอบใหเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลในพืน้ ทีเ่ ปนผูดําเนินการ และไดกําหนดเพิม่ เติมในป พ.ศ. 2549 วาตองใหมีสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เพิม่ ขึน้ ไมนอยกวารอยละ 2 ของประชาชนทัว่ ประเทศ องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดมีศนู ยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบล
นาโพธิ์ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลนาโพธิ์ โดยงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตําบลนาโพธิม์ หี นาทีส่ นับสนุนและสงเสริม อปพร. ใหมีความเขมแข็ง ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ของทางราชการ และสั่งใช อปพร. ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ตามพระราช
บัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2547 ขอ 27 วรรคสอง ปญหาที่เกิดขึ้นคือ การเขามามีสวนรวมของ
สมาชิก อปพร. ไมวาการฝกอบรม การชวยเหลือผูประสบภัยและสังคม การกูชีพผูประสบภัย การปฏิบัติ
หนาที่รวมกับหนวยงานราชการอื่น ๆ แตในการปฏิบัติหนาที่ยังขาดอุปกรณที่ทันสมัย สมาชิกมีการปรับ
เปลี่ยน และขาดทักษะ โดยประชาชนไดใหความสนใจและมีการแสดงความคิดเห็น ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ พยายามปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)อยางตอเนือ่ ง
แตยังไมมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
จากสาเหตุดงั กลาว ผูวิจยั ในฐานะผูปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ มี ต อการดํ า เนิ น งานปองกั น และบรรเทาสาธารณภั ย องคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาโพธิ์
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยผลการวิจยั สามารถนําเสนอผูรับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนา
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บทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษา ตางกัน
2.3 เพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะเกีย่ วกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
3. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู
ในเขตพืน้ ทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลนาโพธิอ์ าํ เภอเมืองรอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 1,006 คน ซึง่ ผูวิจยั
ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane)ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน
286 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 43)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนิน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
คาเฉลีย่ ( ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชน
ที่มีเพศตางกัน ใชการทดสอบ t-test และสําหรับการจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษาใชการทดสอบ
F-test และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 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
108 Vol.6 No.1 January - June 2017

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด

4.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต อการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1) ดานระยะกอนเกิดภัยผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับปานกลาง 6 ขอ และระดับนอย 1 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือขอ 1 ที่วา “การเชิญผูแทนชุมชนเขารวมวางแผนปองกันและลดผลกระทบจาก
สาธารณภัย” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือขอ 2 ที่วา “การจัดทําแผนเตรียมความพรอมในการปองกัน
และลดผลกระทบสาธารณภัย”
2) ดานขณะเกิดภัยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต อการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับปานกลางทั้ง 7 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือขอ 5 ที่วา “การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยนําสงสถานพยาบาล” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ ขอ 3 ที่วา “มีการแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่ทราบ”
3) ดานระยะหลังจากภัยยุติแลวผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทั้ง 7 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ 4 ที่วา “การซอมแซมบานเรือนที่ไดรับความเสียหาย” สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ขอ 2 ที่วา “การประเมินความเสียหายและการใหความชวยเหลือสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน”
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไววาประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ดแตกตางกันผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่
ตั้งไว (Null Hypothesis)
4.4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกีย่ วกับการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
โดยสรุป ประชาชนไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมทั้งสาม
ดานลําดับตามความถี่สูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก ไดแก องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ควรแจงเตือนภัย
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ใหประชาชนในพื้นที่ทราบลวงหนาเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นควรจัดสรรงบประมาณไวในการ
ฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนผูประสบสาธารณภัยใหเพียงพอ,และองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
ควรจัดหาวัสดุ และอุปกรณ ในการกูชีพ กูภัยใหเพียงพอ
5. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยมีผลการวิจัยที่นาสนใจและนํา
มาอภิปรายผล ดังนี้
5.1 การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปาน
กลางทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวา การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทัง้ สามดาน ไดแก ดานระยะ
กอนเกิดภัย ดานขณะเกิดภัย และดานระยะหลังจากภัยยุตแิ ลว ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด อาจจะมีความบกพรองอยูบางในบางประการ เชน การฝกซอมเพื่อเตรียม
ความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย การแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่ทราบ
และการประเมินความเสียหายและการใหความชวยเหลือสอดคลองกับความตองการของประชาชน เปนตน
อันอาจเปนสาเหตุใหผลการวิจยั โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจยั ของ ณัฐพงษ วงคอามาตย
(2557) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
องคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็น
ของประชาชนตอบทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตไม
สอดคลองกับงานวิจยั ของชาญชัย เพียงแกว (2558) ไดวิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อบทบาท
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจยั
พบวาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถอภิปรายผลได
ดังนี้
5.1.1 ดานระยะกอนเกิดภัยผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในขั้นพอใชไดดังจะเห็นไดจากการเชิญ
ผูแทนชุมชนเขารวมวางแผนปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยและการจัดทําแผนเตรียมความพรอม
ในการปองกันและลดผลกระทบสาธารณภัย เปนตนแตอาจจะมีขอบกพรองอยูบางพอสมควรซึ่งอาจเปน
สาเหตุทาํ ใหประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
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ตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานระยะกอนเกิดภัยอยูในระดับปานกลาง สอดคลอง
กับงานวิจยั ของณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดูนอยอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด”
ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ดานการเตรียม
ความพรอมกอนเกิดเหตุ อยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย เพียงแกว (2558)
ไดวิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบล
แกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาทของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามดานระยะกอน
เกิดภัยอยูในระดับมาก
5.1.2 ดานขณะเกิดภัยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดดาน
ขณะเกิดภัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในขั้นพอใชไดดังจะเห็นได
จากการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยนําสงสถานพยาบาลและการจัดตั้งศูนยอํานวยการเพื่อเปนศูนยสั่ง
การ เปนตนแตอาจจะมีขอบกพรองอยูบางพอสมควรซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหประชาชนมีความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด ดานขณะเกิดภัยอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ได
วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหาร
สวนตําบลดูนอยอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอ
บทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล
ดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ดานขณะเกิดเหตุสาธารณภัย อยูในระดับปานกลาง แตไม
สอดคลองกับงานวิจยั ของชาญชัย เพียงแกว (2558) ไดวิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อบทบาท
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจยั
พบวาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคามดานระยะขณะเกิดภัยอยูในระดับมาก
5.1.3 ดานระยะหลังจากภัยยุติแลวผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ดดานระยะหลังจากภัยยุตแิ ลวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวา องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดาน
ระยะหลั ง จากภั ย ยุ ติ แ ลว อยู ในขั้ น พอใชไดดั ง จะเห็ น ไดจากการจั ด ตั้ ง หนวยบรรเทาทุ ก ข เชน
การปฐมพยาบาล การขนยายผูปวยทีไ่ ดรับบาดเจ็บและทรัพยสินไปไวทีป่ ลอดภัย เปนตนแตอาจจะมีขอบกพรอง
อยูบางพอสมควรซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานขณะเกิดภัยอยูใน
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ระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดูนอยอําเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ดานหลังการเกิดสาธารณภัยผานไปแลว อยูในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของชาญชัย เพียงแกว (2558) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาทของอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจยั พบวาความ
คิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา
จังหวัดมหาสารคามดานระยะหลังจากภัยยุติแลวอยูในระดับมาก
5.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามเพศ อายุ และ ระดับ
การศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
5.2.1 เพศ ผลการวิจยั พบวา ประชาชนทีม่ เี พศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม
ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทีต่ งั้ ไว ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวา องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีจ่ ะใหความชวย
เหลือประชาชนในพื้นที่ไมวาจะกอนเกิดภัยขณะเกิดภัย หรือหลังจากภัยยุติแลว ดวยความมุงมั่นตั้งใจ
ดวยสิง่ ทีเ่ ห็นเปนประจักษประชาชนทัง้ เพศหญิงและเพศชายจึงมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไปในทิศทางเดียวกันคือมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดู นอย อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอบทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชาญชัย เพียงแกว (2558) ไดวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาทของอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ประชาชนทีม่ เี พศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
5.2.2 อายุ ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดย
รวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จะ
ใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ไมวาจะกอนเกิดภัยขณะเกิดภัย หรือหลังจากภัยยุติแลว ดวยความมุง
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มั่นตั้งใจ ดวยสิ่งที่เห็นเปนประจักษประชาชนไมวาจะมีอายุอยูในชวงใดตางก็มีความคิดเห็นตอการดําเนิน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไปในทิศทางเดียวกันคือมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย (2557) ไดวิจัยเรื่อง
“ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบลดู
นอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มี อายุ ตางกัน
มีความคิดเห็นตอบทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจยั ของ ชาญชัย เพียงแกว (2558) ไดวิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อบทบาท
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม” ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนที่มี อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
5.2.3 ระดับการศึกษา ผลการวิจยั พบวา ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายได
วา องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่จะใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ไมวาจะกอนเกิดภัยขณะเกิดภัย หรือหลังจากภัยยุติ
แลว ดวยความมุงมัน่ ตัง้ ใจ ดวยสิง่ ทีเ่ ห็นเปนประจักษประชาชนไมวาจะมีระดับการศึกษาใดตางก็มคี วามคิด
เห็นตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไปในทิศทาง
เดียวกันคือมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาอากาศเอก ณัฐพงษ วงคอามาตย
(2557) ไดวิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน องคการ
บริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชน
ทีม่ รี ะดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลดูนอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมและ
รายดาน ไมแตกตางกัน
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1.1 ดานระยะกอนเกิดภัย ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนิน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ดควรปรับปรุงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานระยะกอนเกิดภัย ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการสํารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย การ
ฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย เปนตน เพื่อที่จะทําให
ประชาชนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
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6.1.2 ดานขณะเกิดภัยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ดังนัน้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ดควรปรับปรุงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานขณะเกิดภัย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะทําใหประชาชนมีความคิดเห็นดวยอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
6.1.3 ดานระยะหลังจากภัยยุติแลว ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ควรปรับปรุงการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานระยะหลังจากภัย
ยุติแลว ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการสํารวจสิ่งสาธารณูปโภคที่ชํารุดเสียหาย
และฟนฟูสภาพความเปนอยูของประชาชนผูประสบสาธารณภัย เปนตน เพือ่ ทีจ่ ะทําใหประชาชนมีความคิด
เห็นดวยอยูในระดับมากและมากที่สุดตอไป
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
6.2.1 ผลการวิจยั พบวา ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อการดําเนินงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ดังนัน้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ควรปรับปรุง
การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทัง้ สามดานใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
โดยการหมัน่ สํารวจพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งตอการเกิดสาธารณภัยการ จัดทําแผนเตรียมความพรอมในการปองกัน
และลดผลกระทบสาธารณภัย และการฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมในการปองกันและลดผลกระทบจาก
สาธารณภัย
6.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจับตอไป
6.3.1 จากผลการวิจัยโดยรวมทั้งสามดานพบวาอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรวิจัย ปจจัย
ที่มีผลตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
6.3.2 จากผลการวิจยั ในดานระยะกอนเกิดภัยมีคาเฉลีย่ อยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลีย่
นอยทีส่ ดุ จากทัง้ สามดาน ดังนัน้ ควรวิจยั แนวทางการดําเนินงานเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
6.3.3 จากผลการวิจยั โดยรวมทัง้ สามดาน พบวา ขอคําถามทีว่ า “การฝกซอมเพือ่ เตรียมความ
พรอมในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย” อยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ จาก
ขอคําถามโดยรวมทั้งสามดาน ดังนั้น ควรวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการฝกซอมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด
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สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิง่ จากบุคคลหลายฝายในการใหคําแนะนําปรึกษา
และปรับปรุงแกไขสารนิพนธทําใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมพู อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดใหความเมตตากรุณา
ใหความรูใหคําแนะนําในขอคิดเห็นตางๆและแนวทางการแกไขปรับปรุงและตรวจแกไขสารนิพนธ
ขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน จิตตจันทร นายพิชัย ไชยขันธ และนายปภังกร จอมสมสา ผูเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณทานอาจารยทีไ่ ดประสาทความรู และประสบการณตลอดระยะเวลาทีผ่ วิู จยั ศึกษา
เลาเรียน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณประชาชนทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง เจาหนาทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยทุกทาน นักศึกษาปริญญา
โทรุนพี่ เพื่อน รุนนองและ คณะผูบริหาร พนักงานเจาหนาที่ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์อําเภอเมือง
รอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดที่ไดใหความชวยเหลือใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
สุดทายนีข้ อกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแมผูเปนทีร่ กั และเคารพยิง่ ทีไ่ ดชวยกันวางรากฐานการ
ศึกษา วางรากฐานศีลธรรมอันดี และผูเปนกําลังใจที่สําคัญยิ่งของผูวิจัยในการสนับสนุนผูวิจัยในทุก ๆ ดาน
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 115

