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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็น
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๗๐ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จ านวน ๓๘๐ 
คน โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ๗,๖๘๗ คน ค านวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการทดสอบ
สมมติฐานโดยทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบว่า
มีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างที่ส าคัญน้อยที่สุด 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
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ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม

จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกด้านตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ การบริหารงานด้านการบรรเทา (x̅=๓.๙๓) การบริหารงานด้าน

การเตรียมการ (x̅ =๓.๘๙) การบริหารงานด้านการสู้ภัย (x̅ =๓.๗๘) การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู

(x̅ =๓.๖๖)  
๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารชุงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษาชั้นสูง และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ส่วนประชาชนที่มี เพศ อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. ปัญหา การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี คือ ปัญหาในพ้ืนที่เทศบาล ได้แก่ ปัญหาซึ่งเกิดจากความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น  
๓ อันดับแรกในชุมชน คือ ภัยแล้ง อัคคีภัย ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โดยลักษณะของปัญหาที่เกิด  
๑) การบริหารงานด้านการบรรเทา การปฏิบัติงานจริงซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคมากเพราะส่ วนใหญ่
ชาวบ้านมีความเดือนร้อนพอกันบ้างก็มี ๒) การบริหารงานด้านการเตรียมการ บ้างทีเทศบาลต าบลมี
การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ๓) การบริหารงานด้านการสู้ภัยเช่น 
บ้างครั้งเทศบาลต าบลมีชุดให้ความช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่ไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดความช้าในจุด
เกิดเหตุนั้นๆ ๔) การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู เทศบาลต าบลมีการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์
ที่ได้รับความเสียหายนานเกิดไปจนประชาชนในพ้ืนที่ต้องมาจัดการงานหรือเสียเงินซ่อมแซมก่อน 
ข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัยควรประสานงานและจัดระบบหน่วยงานทางด้านการ
อบรมฝึกปฏิบัติและศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการป้องกันภัยกับสถาบันการศึกษา
และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและควรปรับปรุง คือ ๑) ควร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนระยะแรกและระยะ
ยาวให้ยั่งยืน ๒) ควรเตรียมให้มีการเตรียมการเพ่ือตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของประชาชนให้มี
ความพร้อมในการรับมือกับภัย๓) ควรสร้างขวัญและความรู้รอบในการสู้ภัยให้มีการสร้างความร่วมมือ
ในการประสานงานกับชุมชนให้มากกว่าเดิม ๔) ควรมีการฟ้ืนฟูดูแลผู้ประสบภัยหลังเกิดปัญหา
ผู้ประสบภัยและป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. To study the efficiency of safety 

Administration of Dilang Sub District, Pattananikom District of Lobburi Province,  
2. To compare people’s opinions on efficiency of  safety administration of Dilang Sub- 
District  Pattananikom District of Lobburi Province and 3. To study problems, obstacles 
and recommendations for the efficiency of safety administration of Dilang Sub- District, 
Pattananikom District of Lobburi Province. Methodology was the mixed methods 
consisted of quantitative and qualitive researches. The quantitative research collected 
data by using the questionnaires with reliability value  at 0.970. The sample of this 
research consisted of  380 persons, dedrived from 7687 people at Dilang Sub-District, 
Pattananikom District of Lobburi Province. The collected data were analyzed by 
descriptive statistics such as frequencies, percentage, mean and standard deviation 
and tested hypotheses with one way ANOVA and t-test and F-test and Least Significant 
Different Test for the differences between the paired variables. The qualitative research 
collected data from 12 key informants by in-depth-interviewing and analyzed data by 
content analysis and  descriptive interpretation. 
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Findings of this study were as follows : 
1.The Efficiency of Safety Administration of Dilang Sub-District Pattananikom 

District, Lobburi Province by overall was at high level (x̅= 3.81) When considered by each 
aspect, it was found that all aspects were at high levels as follows: safety administration was 

at ( x̅= 3.93) ,preparation administration was at (x̅= 3.89) rescue administration was at  

(x̅ =3.78) reconstruction and rehabilitation administration was at( x̅=3.66) respectively. 
2.The comparison of  people’s opinions on efficiency of safety administration of 

Dilang Sub-District, Pattananikom District, Lobburi Province classified by personal data, there 
were found that the people with different ages, educational leels, and income had different 
opinions with significantly statistical value at 0.01 and 0.05 accepting  the set hypothesis. The 
people with different gender, career, did not have different opinions, rejecting the hypothesis. 

3. Problems of efficiency of safety administration of Dilang Sub-District, 
Pattananikom District, Lobburi Province were, in  the municipality area there were  three major 
problems as follows; the drought, fire and road accident. The solutions are as follows  
1) the safety administration must solve the real  problems that people faced and in troubles, 
2) the readiness administration, the municipality must be ready at all times, Sometimes the 
personnel and equipment are not sufficient, 3) the crisis fighting administration, sometimes 
municipality did not have enough rescue team and equipment causing delay in helping.  
4) the reconstruction and rehabilitation administration, the municipality repaired and 
reconstruct the ruined areas so slow, people cannot wait and pay their own money for 
reconstruction before the municipality took action. Recommendations. There should be 
cooperation with the educational institutes, government agencies, research groups for training 
for the  efficiency of safety administration and the areas that should be improved were  1) 
preparing for  prompt helping the victims from natural disaster from the agency in the 
emergency period and sustainable long term period. 2) there should be preparation people 
to be ready to cope with the disaster at any cases, 3) there should be more morale 
enhancement by cooperation with communities, 4) there should be rehabilitation for the 
disaster victims and effective disaster prevention. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลังอ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ส าเร็จได้โดยรับความอนุเคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือจากบุคคล
หลายฝ่ายซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามไว้เพื่อแสดงความขอบคุณไว้ ดังนี้ 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่บริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนและการพัฒนาความรู้ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอบคุณ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์, ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 
กรรมการที่ปรึกษสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษาข้อชี้แนะ ข้อแนะน าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสาร
นิพธ์ทุกขั้นตอน ตลอนจนให้ก าลังใจแก่ผู้ท าวิจัยในการท าเล่มนี้ตลอดมา จนกระทั้งสารนิพนธ์นี้ส าเร็จลงด้วยดี 
ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขออนุ โมทนาขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ ง  ๕ ท่าน คือ รศ.ดร. เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง  
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน และ อาจารย์ กลอยใจ 
ชวนศรีไพบูลย์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงแก้ไขแบบเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

อนุโมทนาขอบคุณ นาย สมชาย ตุ้มดีลัง นายกเทศมนตรีต าบลดีลัง ข้าราชการผู้บริหาร 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคน จังหวัดลพบุรี ที่
เมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์และยังให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่งและตลอดจนเพื่อน
นิสิตทุกรูป/คน ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือพลักดันในการให้ค าปรึกษาในวิจัยเล่มนี้อยู่เบื้องหลัง รวมถึงให้ก าลังใจ
ด้วยดีตลอดมา  

ขออนุโมทนา คณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ ทั้ง ๕ ท่าน คือ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
ประธานกรรมการ รศ.ดร. พิเศษ ว่าที่พันตรี ดร. สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม 
กรรมการ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา กรรมการ ผศ.ดร. อนุวัต กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

คุณงามความดีที่เกิดจากการท าวิจัยในคร้ังนี้ ขอให้เกิดอานิสงส์ผลดีทั้งปวง พร้อมทั้งผู้ท าน้อม
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออานิสงส์ทั้งปวงจงดลบันดาลให้ ให้บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนผู้ที่มีบุญคุณที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน เป็นก าลังใจ จนท าให้การศึกษา
คร้ังนี้ประสบผลส าเร็จได้ตามความมุ่งหวังและตั้งใจ 

พระศิวากร เตชปญฺโญ (วันทา) 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 



ฉ 

 

 

 สารบัญ   
 

   เรื่อง     หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย        ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ        ค 

กิตติกรรมประกาศ        จ 

สารบัญ        ฉ 

สารบัญตาราง        ฌ 

สารบัญแผนภาพ        ฐ 
   
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย       ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย       ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย       ๕ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย        ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย       ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย       ๗ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ       ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านป้องกันภัย     ๑๙ 
 ๒.๓ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย     ๖๙ 
  ๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     ๘๑ 
 ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย     ๙๒ 
 
 

  
 

 



ช 

 

 

สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง    หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย    ๙๓ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    ๙๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    ๙๖ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล    ๙๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล    ๑๐๐ 
   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    ๑๐๒ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 

   ๑๐๕ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 
 

   ๑๑๐ 
 ๔.๔ ผลการว ิเคราะห ์ความค ิด เห ็นเกี ่ยวก ับ ป ัญหา อ ุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 
 

   ๑๓๖ 
 ๔.๕ ผลการว ิเคราะห ์แบบส ัมภาษณ ์ของผู ้ให ้ข ้อม ูลหล ัก เกี ่ยวก ับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 
 

   ๑๓๘ 
 ๔.๖ องค์ความรู้     ๑๕๐ 
   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย    ๑๕๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย    ๑๖๒ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ    ๑๖๘ 
บรรณานุกรม    ๑๗๐ 
   



ซ 

 

 

สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง    หน้า 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัย   ๑๗๖ 
 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ

แบบสอบถาม   ๑๘๓ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม   ๑๘๘ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม   ๑๙๐ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย   ๑๙๔ 
 ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   ๑๙๖ 
 ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key informants)   ๒๐๔ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย   ๒๑๗ 
ประวัติผู้วิจัย    ๒๒๑ 

 



ฌ 

 

 สารบัญตาราง  

 

 

ตารางท่ี  หน้า 
    ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ ๑๔ 
    ๒.๒ การประเมินประสิทธิภาพการท างาน ๑๘ 
    ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงาน ๒๒ 
    ๒.๔ ความส าคัญของการบริหารจัดการ ๒๕ 
    ๒.๕ กระบวนการบริหารจัดการ ๒๘ 
    ๒.๖ ทฤษฎีทางการบริหาร ๔๐ 
    ๒.๗ หลักการการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ๕๒ 
    ๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานด้านการป้องกันภัยของเทศบาล ๕๔ 
    ๒.๙ จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเทศบาล ๖๖ 
    ๒.๑๐ ประชากร ต าบลดีลัง/หมู่บ้าน ๗๒ 

๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ๘๔ 
๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านป้องกันภัย ๘๙ 

    ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชน ๙๕ 
    ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๓ 
    ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง  
โดยภาพรวม 

 
 

๑๐๕ 
    ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง  
การบริหารงานด้านการบรรเทา 

 
 

๑๐๖ 
    ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง  
การบริหารงานด้านเตรียมการ 

 
 

๑๐๗ 
    ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง  
การบริหารงานด้านการสู้ภัย 

 
 

๑๐๘ 
 
 

 
 

 



ญ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
    ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง  
การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู 

 
 

๑๐๙ 
    ๔.๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง จ าแนกตามเพศ 
 

๑๑๐ 
    ๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง จ าแนกตามอายุ 
 

๑๑๑ 
    ๔.๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง 
โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
ด้านรวม 

 
 
 

๑๑๒ 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ น้อยที่สุดของ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัย การบริหารด้านการบรรเทา 

 
 
 
 

๑๑๓ 

๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ น้อยที่สุดของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพ  
การบริหารงานด้านป้องกันภัย การบริหารงานด้านการเตรียมการ 

 
 
 
 

๑๑๔ 

๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ น้อยที่สุดของ 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีโดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านป้องกันภัย การบริหารงานด้านการสู้ภัย 

 
 
 
 

๑๑๕ 

๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล ต าบลดีลังโดย
จ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน ป้องกันภัย การ
บริหารงานด้านฟื้นฟู 

 
 
 
 

๑๑๖ 

   



ฎ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางท่ี      หน้า 

๔.๑๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง จ าแนกตามระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

 

๑๑๗ 

๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง  
โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
ด้านรวม 

 
 
 
 

๑๑๙ 

๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดย
จ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย การ
บริหารงานด้านการบรรเทา 

 
 
 
 

๑๒๐ 

๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัย ส าคัญน้อยที่สุดของ 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง  
โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย การ
บริหารงานด้านการเตรียมการ 

 
 
 
 

๑๒๒ 

๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง  โดย
จ าแนกตามความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยการ
บริหารงานด้านการสู้ภัย 

 
 
 
 

๑๒๓ 

๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลังโดยจ าแนก
ตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย การบริหารงาน
ด้านการฟ้ืนฟ ู

 
 
 
 

๑๒๔ 

๔.๒๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน  

ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง จ าแนกตามอาชีพ 

 

๑๒๕ 

๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดย
จ าแนกตามความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
 ด้านรวม 

 
 
 
 

๑๒๖ 



ฏ 

 

๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประ
สิทธิภาการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดยจ าแนกตาม
ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านป้องกันภัย การบริหารงานด้าน
การสู้ภัย 

 
 
 
 

๑๓๐ 

๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล ต าบลดีลัง โดย
จ าแนกตามความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย การ
บริหารงานด้านการฟื้นฟู 

 
 
 
 

๑๓๒ 

๔.๒๕ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การ บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

 
 
 

๑๓๔ 

๔.๒๖ ปัญหา เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบล
ดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 

  ๑๓๖ 

๔.๒๗ ข้อเสนอแนะประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดี
ลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 

๑๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดี โดยจ าแนก
ตามคว า ม เห็ น ต่ อ ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร บริ ห า ร ง านด้ า นป้ อ ง กั นภั ย  
ด้านรวม 

 
 
 
 

๑๒๘ 



ฐ 

 

 สารบัญแผนภาพ 

 

 

 แผนภาพที่  หน้า 

  ๒.๑ วิธีการบริหารงานด้านป้องกันภัย ๓๔ 

  ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย ๙๒ 

๔.๑ การสังเคราะห์การบริหารงานด้านบรรเทา ๑๔๐ 
๔.๒ การสังเคราะห์การบริหารงานด้านการเตรียมการ ๑๔๓ 
๔.๓ การสังเคราะห์การบริหารงานด้านการสู้ภัย ๑๔๖ 
๔.๔ การสังเคราะห์การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู ๑๔๘ 

  ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๕๐ 

๔.๖ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๕๓ 
 



 
 

 

บทท่ี๑ 

 

บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพ่ือกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับต าบลซึ่งเป็น
เขตชนบท อันเป็นพ้ืนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง โดยการเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลจึง
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองดี เมื่อเป็นเช่นนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมาจาก  
การเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในต าบลมีอ านาจในการบริหารองค์การด้วยตนเองจึง
จ าเป็นต้องบริหารจักการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้มาก
ที่สุด๑ 

การบริหารส่วนต าบลจึงมีภารกิจบทบาท อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนในเขต
รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังที่ได้กล่าวมาองค์การบริหารส่วนต าบล
มีหน้าที่และภารกิจมากข้ึน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาชุมชน ประชาชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการต่างๆ อาทิเช่น การก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ า
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันภัย ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างไร
ก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีบทบาทในการบริหารและการจัดท าการพัฒนาให้แก่ชุมชนได้หรือ
มากน้อยเพียงใดนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กัประสิทธิภาพหรือขีดสมรนะทางด้านการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังมี
ขีดความสามารถทางด้านสาธารณูปโภคอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เพราะปัญหามากจากหลายสาเหตุ เช่น  
มีข้อจ ากัดในเรื่องแห่ลงรายได้ หรือแม้แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งจะมีรายได้ จ านวนมากแต่
มีขีดความสามารถจ ากัดในการบริหาร เนื่องด้วยไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบ
การณ์ในการบริหารงานองค์การการบริหารพัฒนาส่วนต าบลอย่างเพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบล

                                                           
๑ ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบำยสำธำรณะ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๔), หน้า ๕๐–๕๕. 



๒ 

ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรักษาการถ่ายโอนจากภารกิจการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่น จากส่วนกลางไปด าเนินการตามพระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องรับโอนไป
ด าเนินการแทน กระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติดังนี้ 

๑) การกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วยการคมนาคมและการขนส่ง งานป้องกันภัย 
การควบคุมอาคาร 

๒) ภารกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย การส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม
นันทนาการ การศึกษา สาธารณะสุข การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย 

๓) ภารกิจด้านระเบียนชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วยการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน การป้องกันและการเทา 
สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต 

๔) ภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยวประกอบด้วย การวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมการลงทุนการพาณิช
กรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท้องเที่ยว 

๕) ภารกิจด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย การคุ้มครองดูแลรักษาป่า การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การดูแลรักษาที่
สาธารณะ 

๖) ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น 

เทศบาลในประเทศไทยได้ถือก าเนิดขึ้นมาภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แนวความคิดและรูปแบบโครงสร้างของเทศบาลจัดได้ว่าเป็น
หน่วยปกครองท้องถิ่นของไทยที่มีรูปแบบการปกครอง เช่นเดียวกับประเทศตะวันตกและนับเป็น
หน่วยปกครองท้องถิ่นไทยที่มีลักษณะใช้หลักการกระจายอ านาจมากมากที่สุด๓ 

การบริหารการพัฒนาชุมชนเป็นหน้าที่ของข้าราชการ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การ
ปรับปรุงการบริหารการพัฒนาภาครัฐประสบความส าเร็จได้ก็คือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตส านึกใน
การบริหารและปรารถนาที่จะปรับปรุงบริหารภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากการบริการเป็นกระบวนการของ
กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจนแต่ออกมาใน

                                                           
๒ จรัส สุวรรณมาลา, คู่มือนวัตกรรมท้องถิ่น: เรียนรู้ด้วยตนเองกับกรณีศึกษำจริง ๒๕๐เร่ือง,

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๗-๑๒๙. 
๓ โกวิทย์ พวงงาม, กำรปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, ๒๕๕๓), 

หน้า ๑๒๕-๑๒๘. 



๓ 

รูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่ส าคัญเป็นสิ่งเอ้ืออ านวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจดังนั้น
จิตส านึกในการบริหารจึงเป็นกุญแจส าคัญในการปรับปรุงบริหารภาครัฐ๔ 

จิตส านึกในการบริหารการพัฒนาชุมชน มีความหมายไปในเชิงของการรับรู้ว่าตนเองมี
หน้าที่ของการให้บริการดังนี้ นั้นจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องพยายามกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือให้
เกิดการบริหารที่ดีโดยมุ่งหวังให้งานที่รับผิดชอบนั้นประสบความส าเร็จมากที่สุดเท่าที่จะท าได้นั้น
หมายความว่าถ้าใครมีจิตส านึกสูงก็อาจจะมีผลส่งเสริมให้เขามีความพยายามในการกระท าสิ่งที่
เหมาะสมแม้จริงที่จะกระท าสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสมไม่ว่างานจะส าเร็จหรือไม่ก็ ตาม ก็จะไม่รู้สึก
เดือดร้อนอะไร ผลที่ตามมาอย่างแท้จริงก็มักจะเป็นความล้มเหลวของการท างานและองค์ 

เทศบาลต าบลดีลัง เป็นหนึ่งจากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๑ แห่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งแต่เดิมนั้นมีฐานะเป็น สภา
ต าบล ชื่อว่า “ สภาต าบลดีลัง” ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมาเมื่อสภาต าบลดีลัง มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น และมีรายได้ที่จัดเก็บได้ตามเกณฑ์ที่ 
กระทรวงมหาดไทยก าหนดจึงได้ขอยกฐานะสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโดยใช้ชื่อว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลดีลัง” เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘๕ ทั้งนี้ ได้บริหารจัดการตามภารกิจที่
รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์หลัก
คือ การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวต าบลดีลัง ให้มีความเจริญรุ่งเรือง
เป็นชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ความสอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัดและอ าเภอทุกสมัย จนเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยก
ฐานะจาก “ องค์การบริหารส่วนต าบล ดีลัง” เป็น “ เทศบาลต าบลดีลัง” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากมีความพร้อมและมีหลักเกณฑ์ที่สามารถยกฐานะเป็นเทศบาล
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดได้มีความประสงค์จะศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง หากต้องการให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยนั้นจะต้องพัฒนาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการด ารงอยู่ของเมืองในทุกมิติ
ไปพร้อมๆกัน อันได้แก่ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านการเมืองและมิติทางด้าน
กายภาพ ทั้งนี้เพราะการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวเมืองมีความทับซ้อนกันอยู่หลายมิติในชีวิตใน
เวลาเดียวกัน ในการบริหารประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยการบริหารจึงต้องกระท าให้
ครบในทุกมิติและต้องกระท าพร้อมๆ กันไปไม่มุ่งเน้นการบริหารเฉพาะด้านโดยปล่อยปละละเลยให้

                                                           
๔ ช่อลดา ห้วงน้ า, กำรสร้ำงจิตส ำนึกของกำรให้บริกำรภำครัฐ, (ประจวบคีรีขันธ์: ส านักงานจัดหา

งานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑-๑๔. 
๕ เทศบาลต าบลดีลัง, รำยงำนกิจกำรประจ ำปี ๒๕๕๙ เทศบำลต ำบลดีลัง อ ำเภอพัฒนำนิคม 

จังหวัดลพบุรี, (ลพบุรี: เทศบาลต าบลดีลัง, ๒๕๖๐), หน้า ๒-๕.  



๔ 

ขาดการบริหารในบางมิติ  จึงเกิดผลส าเร็จในการบริหารงาน ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการบริหารงานนั้น 
จึงยกแนวคิดทฤษฎี ในหลักการบริหารเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการบรรเทา ๒) ด้านการเตรียมการ 
๓) ด้านการสู้ภัย ๔) ด้านการฟ้ืนฟู เพ่ือให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล
ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หากการบริหารไม่ด าเนินไปด้วยกันในทุกมิติอย่าง
เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะขาดความสมดุล หรือมีลักษณะเขย่งไม่เท่ากันระหว่างมิติต่างๆ อันจะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาได้ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง เพ่ือศึกษาการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพอย่างไร เพ่ือ
ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นอย่าไร เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มี
หรือไม่อย่างไร 

 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด

ลพบุรีในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพอย่างไร  
๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยจ าแนกความปัจจัยส่วน
บุคคล เป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบล
ดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ควรเป็นอย่างมีอะไรอย่างไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง 

อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ

เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 



๕ 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยในแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่  
๑. การบริหารงานด้านการเทา ๒.การบริหารงานด้านการเตรียมการ ๓. การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
๔. การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟ๖ู 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
    ตัวแปรต้น ( Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด อาชีพและรายได้ 
    ตัวแปรตำม (Dependent Variables)  คือ ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มี ๔ ด้าน ประกอบด้วย  
๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา ๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ ๓. การบริหารงานด้านการ
สู้ภัย ๔. การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๑) ประชำกร (Populaton) ได้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ต าบลดีลัง ซึ่งมีจ านวน ๗,๖๘๗ คน๗ 
๒ )  ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส ำ คั ญ  ( Key Informants) ผู้ วิ จั ย ท า ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก 

(In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ คน โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารส่วน
เทศบาลต าบล จ านวน ๔ คน ผู้น าชุมชน จ านวน ๓ คน ประชาชน จ านวน ๕ คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
         พ้ืนที่ ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้  คือ เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม  

จังหวัดลพบุรี 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

        การศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน กุมภาพันธ์   
พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๗ เดือน 

 
 

 

                                                           
๖ Phillips; Neal and Webb, Introduction to Emergency Management, (United State of 

America: CRC Press. 2012), p. 37. 
๗ เทศบาลต าบลดีลัง, แผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔), เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนา

นิคม จังหวัดลพบุรี, ๒๕๖๑ หน้า ๑๕–๑๗. (อัดส าเนา). 



๖ 

๑.๕ สมมติฐำนในกำรวิจัย 

๑.๕.๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง แตกต่างกัน 

๑.๕.๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง แตกต่างกัน 

๑.๕.๓ ประชาชนที่มีการศึกษาขั้นสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง แตกต่างกัน 

๑.๕.๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง แตกต่างกัน 

๑.๕.๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง แตกต่างกัน 

 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
ประสิทธิภำพ หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการปฏิบัติงานจากการ

บริหารของเจ้าหน้าที่และเป็นการลงมือกระท าหลังจากวางหลักการบริหารแล้ว ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์เพื่อที่จะน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง บุคลากร วัสดุ งบประมาณ มาจัดการตามหลักการ
ที่วางไว้ โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเพ่ือท าให้เกิดความส าเร็จเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
และท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นล าดับไป 

กำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัย หมายถึง การด าเนินงาน หรือการบริหารงานใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้มีความปลอดภัย กระบวนการ  การบริหารงานนั้นได้
จัดระบบในการบริหารงานด้านป้องกันภัยซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้  

๑. กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบรรเทำ หมายถึง การบรรเทาสาธารณภัย (Mitigation) คือ
การลดความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น การดูแลป้องกันภัยตามพ้ืนที่ ที่รับผิดต่างๆ และ
พ้ืนที่รอบข้าง การบูรณาการแผนกับหน่วยงานอื่น และการประเมินความเสี่ยง  

๒. กำรบริหำรงำนด้ำนกำรเตรียมกำร หมายถึง การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัย
พิบัติ (Preparedness) อันเป็นการสร้างแผนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า มีการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจ การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมให้เพียงพอ การ
มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ การตรวจตราดูแลความเรียบร้อย รวมทั้งมีพ้ืนที่รองรับและ
การประเมินสถานการณ 

 



๗ 

๓. กำรบริหำรงำนด้ำนกำรสู้ภัย หมายถึง การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบ
ต่อเหตุการณ์ (Response)  กล่าวคือ เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะมีการประกาศ
ข่าวสารหรือการแจ้งเตือน ชุดให้ความช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ การจัดตั้งศูนย์พัก
พิงชั่วคราว การสร้างความร่วมมือในการประสานงานกับชุมชน การสนับสนุนในการประสานงานกับ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการกระจายสิ่งของรับบริจาค
และความช่วยเหลือแก่ประชาชน  

๔. กำรบริหำรงำนด้ำนกำรฟื้นฟู หมายถึง การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา (Recovery) อันเป็น
การน าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งในระยะสั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพชีวิต
จิตใจ การร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข การบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ การดูแล 
รวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย และการประชาคมเพ่ือการวางแผน 

เทศบำลต ำบล หมายถึง  เทศบาลต าบลดีลัง เป็นหนึ่งจากจ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงการประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดี
ลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

๑.๗.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

๑.๗.๔ ผลการวิจัย สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานขององค์การ
บริหารเทศบาลส่วนต าบลและองค์การอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี มีขอบเขตการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นพื้นฐาน 
และแนวทางการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
๒.๓ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานจะเป็นเครื่องชี้ความเจริญก้าวหน้า หรือความ

ล้มเหลวขององค์กรงานที่ส าคัญของการบริหารองค์กรก็คืองานในหน้าท่ีของการบริหาร ซึ่ง
จะเหมือนกันเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใด 

๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน 
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลความพึง

พอใจในการท างาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึงความพึงพอใจในการบริการให้แก่ประชาชน โดย
พิจารณาจาก 

(๑) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) 
(๒) การบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) 
(๓) การให้บริการอย่างทันเวลา (Ample Service) 
(๔) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) 
(๕) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression Service) ๑ 

                                                           
๑ Millet, The Quest for Effective Performance, (New York: McGraw-Hill Book, 2012), p. 67. 



๙ 

ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการท างานของเครื่องจักรโดยพิจารณาว่างานใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) และผลผลิต (Output) ๒ 

องค์ประกอบการด าเนินงานองค์กรที่น าไปสู่ความมีประสิทธิภาพของการผลิต มีดังนี ้
(๑) องค์ประกอบด้านปัจจัย (Input) 
 (๑ .๑ ) ปัจจัยมนุษย์  (Human) ได้แก่  การสังคม  (Manpower) ความสามารถ 

(Abilities) พลัง (Energies) ความต้องการ (Needs) ความคาดหวัง (Expectations) 
 (๑.๒) ปัจจัยนอกจากมนุษย์ (Non-Human) ได้แก่ เงินทุน (Money) เครื่องมือ

เครื่องจักร (Machines) วัสดุ (Materials) เทคนิควิธีการ (Methods) ที่ดิน (Land) 
(๒) องค์ประกอบด้านกระบวนการ (Process) 
 (๒ .๑ ) การจัดการองค์กร  ได้แก่ จัดโครงสร้าง จัดศักยภาพการปรับเปลี่ยน 

(Dynamics) การวิเคราะห์ (Analysis) การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์ (Tactics) 
 (๒.๒) การจัดระบบตัดสินใจและระบบข้อมูล ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจการใช้

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System) และการจัดระบบสนับสนุน 
 (๒.๓) การวางแผนและควบคุม ได้แก่ การวางแผนยุทธศาสตร์ (StrategicPlanning 

Systems) รูปแบบการวางแผนและวิธีการที่ใช้ (Planning Methods and Models) การวางแผนงาน
โครงการ (Project and Program Planning) การจัดระบบควบคุมและคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุม 
(Control Systems and Cybernetics) การวิเคราะห์ทุนและก าไรเพ่ิมประสิทธิผล (Cost-Benefit 
Analysis and Effectiveness) และการบริหารบุคลากรและการประเมิน  (HumanSystems 
Management Evaluation) 

(๓) องค์ประกอบด้านผลผลิต (Outputs) 
 (๓.๑) สินค้าและการบริการ (Product and Service) 
 (๓.๒) ความสามารถในการปฏิบัติขององค์กร (Performance) 
 (๓.๓) ระดับการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 
 (๓.๔) นวัตกรรม (Innovation) 
 (๓.๕) การเติบโตและพัฒนาการขององค์กร ได้แก่ การขยายสถานที่ (Plant) การ

ขยายทุน (Capital) การขยายตลาด (Markets) การใช้เทคโนโลยี (Technology) และการขยาย
บุคลากร(Personnel) 

 (๓.๖) ภาพพจน์ขององค์กร (Image) 
 (๓.๗) ความมุ่งม่ันขององค์กร (Commitment) 
 (๓.๘) แรงจูงใจขององค์กร (Motivation) 

                                                           
๒ A. Simom, Administrative Behavior, (New York: The Mcmillion, 2014), pp.181 -182. 



๑๐ 

 (๓.๙) ความพอใจของบุคลากร (Satisfaction) ๓ 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานจะเป็นเครื่องชี้ความเจริญก้าวหน้า หรือความล้มเหลว

ขององค์กรงานที่ส าคัญของการบริหารองค์กรก็คืองานในหน้าที่ของการบริหาร ซึ่งจะเหมือนกันเป็น
สากลไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใด มีจุดประสงค์ใดเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารที่เหมาะสมกับ
องค์กรของตนเอง สถานการณ์ต่างๆ และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด ๔ 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไว้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

(๑) ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว หมายถึง การที่จะสามารถมองเห็นความ
แตกต่างระหว่าง ๒ สิ่ง หรือมากกว่า หรือความสามารถในการที่จะบอกได้ถูกต้องว่างานส าคัญได้เสร็จ
สิ้นลุล่วงไปแล้ว หรือสามารถเห็นถึงความแตกต่างว่าอันใดถูกต้องและอันใดไม่ถูกต้อง 

(๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง กระบวนการของการสามารถหา
ค าตอบเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ความสามารถในการแก้ปัญหานี้จะกระทาได้โดยการสอนพนักงานให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการและสาเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวทางแก้ไข 

(๓) ความสามารถจาเรื่องที่ผ่านมา หมายถึง การสามารถรู้ได้ว่าจะต้องทาอะไรหรือต้องใช้
อะไรตลอดจนสามารถรู้ลาดับหรือระเบียบของการปฏิบัติงานของงานใดงานหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่
เป็นประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสติปัญญา 

(๔) ความสามารถในการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักเครื่องมือหรือเครื่อง
ต่างๆ เพ่ือที่จะปฏิบัติงานที่ต้องการให้เสร็จสิ้นลงไปได้ 

(๕) ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถในเชิงการพูดเป็นสิ่งส าคัญในการสื่อ
ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งสาหรับประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้นประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานนั้นมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานการท างานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณงานที่ออกมา คุณภาพของ
ชิ้นงาน อัตราผลผลิต ตลอดจนปริมาณผลผลิตที่สูญเสียไป มาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้การเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่
ควรจะเป็น มีความชัดเจน ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากกว่าปัจจัย
ที่ใช้และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองปรับเข้าสู่มาตรฐานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้๕

ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลไว้ ดังนี้ 

                                                           
๓ M. Smith, Educational Leadership: Culture and Diversity, (Gateshead: Athenaeum 

Press, 2012), p. 178. 
๔ วิรัช สงวนวงศ์วาน, ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า ๗๕-๗๗. 
๕ C.S. Certo, Modern Management, (New Jersey: Prentice Hall, 2014), p. 18. 



๑๑ 

(๑) การสร้างบรรยากาศหรือเงื่อนไขที่จะให้คนในองค์การมีความรู้สึกอยากท างาน ตัวการ
ส าคัญที่จะวัดว่าบรรยากาศ หรือเงื่อนไขในองค์การเอ้ืออ านวยต่อการทางานมากน้อยเพียงใด ระดับ
ขวัญของคน 

(๒) การใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ หรือรวบรวมมาก าหนดกิจกรรมที่ส าคัญขององค์การ
เพ่ือกระตุ้นให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น การวัดว่าควรปรับปรุงกิจกรรมอะไรนั้นโดยทั่ว ไปจะต้อง
เปรียบเทียบผลได้กับค่าใช้จ่ายของการปรับปรุงนั้น สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ 

 (๒.๑) การปรับปรุงระบบการสื่อสาร 
 (๒.๒) การกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารบางระดับ 
 (๒.๓) การก าหนดผลตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับ 
 (๒.๔) การก าหนดโครงการ การจ่ายค่าตอบแทนที่ยืดหยุ่นได้ 
(๓) ก าหนดระบบ การประเมินและการให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารสัมพันธ์โดยตรงกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยสอดคล้องกับแนววัดผลการไร 
(๔) การกาจัดอุปสรรคใดๆ ที่จะไปขัดขวางการบริหารงาน การติดต่อสื่อสารความมีส่วน

ร่วมของคนในองคก์าร 
(๕) ฝ่ายบริหารควรแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลักการนโยบาย 
(๖) การวัดหรือการประเมินใดๆ ที่เก่ียวกับบุคคลในองคก์ารจะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
(๗) การวัดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางด้านบุคคลกับข้อมูลอ่ืนขององค์การที่เกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพขององค์การ การไร การเจริญเติบโตค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ควรกระท าเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของพนักงานดังนั้นประสิทธิภาพในการท างานจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากความพึงพอใจของ
พนักงานที่ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยพิจารณาถึงภารกิจที่ปฏิบัติ 
ความสามารถความพึงพอใจที่จะท างานร่วมกันในอนาคต ซึ่งการบรรลุผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย อยู่ในมาตรฐานด้านปริมาณ คุณภาพ และเหมาะสมกับเวลาในผลงานที่ออกมาซึ่งจะช่วยให้
องค์กรบรรลุภารกิจขององค์การที่ส าคัญได้ส าเร็จ โดยเฉพาะในด้านการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพใน
การทางานรว่มกัน๖ ลักษณะของทีมการท างานที่มีประสิทธิภาพไว้ ๑๑ ด้านดังนี้ 

(๑) ความสมดุลในบทบาท (Balanced Roles) คือในทีมการทางานจะผสมผสานทักษะ
ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคลและใช้ความแตกต่างด าเนินบทบาทของแต่ละงานได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไป 

(๒) เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Clear Objectives and Agreed 
Goals) คือ ทีมการทางานมีเป้หมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกัน สมาชิกทุกคนในทีมรับรู้
และยอมรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้น 
                                                           

๖ บรรยงค์ โตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน์, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒๑. 



๑๒ 

(๓ ) การ เปิด เผยและเผชิญ  (Openness and Confrontation) คือบรรยากาศใน 
การท างานเป็นทีม เป็นไปอย่างเปิดเผย สมาชิกสามารถที่จะแสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตนต่อ
การท างานได้มกีารสื่อสารโดยตรง หันหน้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจกัน 

(๔) การสนับสนุนและการไว้วางใจ (Support and Trust) คือ สมาชิกทุกคนได้รับ 
การช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน พร้อมที่จะรับมือในการแก้ไขปัญหา 

(๕) ความร่วมมือและขัดแย้ง (Co-operation and Conflict) คือ สมาชิกในทีมให้ความ
ร่วมมือกันท างาน พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุน ช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารให้แก่กัน 
รวมทั้งการสนับสนุ่นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทางาน มีการใช้ความขัดแย้ง
ในทางสร้างสรรค์เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

(๖) วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน (Sound Procedures) คือการท างานของทีมมีการประชุม
ปรึกษาหารือและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันการตัดสินใจจะใช้ข้อมูลและความเห็นของสมาชิกทีมทุกคน 

(๗) ภาวะผู้นาที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) การท างานในทีมจะต้องมีผู้น าที่มี
ความสามารถและความเหมาะสมในสถานการณนั้นๆ โดยสมาชิกทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้นาที่มีได้
ขึน้อยู่กับสถานการณ์นั้น 

(๘ ) ทบทวนการท า งานอย่ า งสม่ า เ สมอ  (Regular Review) คือการติ ดตามผล 
การปฏิบัติงานของทีมอย่างสม่ าเสมอว่ามีปัญหาใดที่จะต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 

(๙ ) การพัฒนาบุ คลากร  (Individual Development) คื อการพัฒนาทั กษะความรู้
ความสามารถของสมาชิกทีม ให้โอกาสสมาชิกได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่มีในการท างานอย่างเต็มที่ 

(๑๐) สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี (Sound Inter-group Relations) คือการท างานที่มี
สัมพันธภาพที่ด ีมีการร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

(๑๑) การติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communications) คือการติดต่อสื่อสารในทีมเป็นไป
อย่างถูกต้องชัดเจน เหมาะสม สื่อสารกันทางตรง สมาชิกในทีมมีการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความคิดเห็น๗ 

การสร้างทีมที่มีประสิทธิผล (Characteristics of Effective Team) ว่าปัจจัยที่ส าคัญ คือ
ผู้น าทีมจะต้องมีความรับผิดชอบ และมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มอบหมายงานให้ถูกคนหรือจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
(๒) ท าให้ความคาดหวังชัดเจน 
(๓) กระตุ้นผู้ร่วมทีมโดยผลักดัน มอบหมาย สอน ช่วยเหลือและตอบค าถาม 

                                                           
๗ M. Woodcock, Team Development Manual, (Great Britain: Billing andSon, 2 0 1 4 ), 

pp. 45-46. 



๑๓ 

(๔) มองให้เห็นภาพใหม่หรือมีวิสัยทัศน์ที่ใหม่และชัดเจน 
(๕) มีการวางแผนที่ดี 
(๖) น าพนักงานใหม่เข้าไปในทีม เพ่ือท าให้เกิดวิธีการหรือภาพใหม่ๆ ที่สดชื่น 
(๗) ให้การกระตุ้น จูงใจและมุ่งมั่น 
(๘) ให้รางวัลสาหรับผลการปฏิบัติงาน ให้แรงเสริมทางบวกและเห็นคุณค่าของการให้ 

การสนับสนุ่น 
(๙) เคลื่อนย้ายอุปสรรคที่ทาให้ทีมไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๑๐) มุ่งมั่นกับสิ่งซึ่งเป็นวิถีทางที่จะน าทีมไปสู่ความก้าวหน้า๘ ที่เกี่ยวกับหลักการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพ ๑๒ ประการดังนี้ 
(๑) ท าความเข้าใจและก าหนดแนวความคิดในการท างานให้กระจ่าง 
(๒) ให้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
(๓) ค าปรึกษาแนะนาต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
(๔) รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 
(๕) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
(๖) การท างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ 
(๗) งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
(๘) งานส าเร็จทันเวลา 
(๙) ผลงานได้มาตรฐาน 
(๑๐) การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
(๑๑) ก าหนดมาตรฐานที่สามารถเป็นเครื่องมือในการฝึกสอนงานได้ 
(๑๒) ให้บ าเหน็จรางวัลแก้งานที่ดี๙ สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ ๔ ข้อด้วยกัน คือ 
๑. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า

และมีความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพ
ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 

๒. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน 
โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และ
ควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

                                                           
๘ Dalton et al อ้างใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, “ผลการฝึกอบรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น านิสิต

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ” , ดุษฎีนิพนธ์ป ริญญามหาบัณฑิต  สาขาพฤติกรรมศาสตร์ประยุก ต์ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖), หน้า ๙๙. 

๙ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๕๖), หน้า ๓๓. 



๑๔ 

๓. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

๔. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ 
จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลการไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต
ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดการ
สูญเสียน้อยที่สุด๑๐ สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๑ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Millet, (2012, p.67) การให้บริหารอย่างเท่าเทียน,การบริการอย่าง
รวดเร็วทันเวลา,การให้บริการอย่างทันเวลา,การ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า, 

A. Simom, (2014, pp.181-182) ประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการท างาน
ของ เครื่ อ ง จั ก ร โ ดย พิจ ารณาว่ า ง าน ใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุดให้ดูจากความสัมพันธ์
ระหว่ างปัจจัยน า เข้า ( Input) และผลผลิต 
(Output) 

M. Smith, (2012, p.178) การวางแผนและควบคุมได้แก่ การวางแผน
ยุทธศาสตร์,รูปแบบการวางแผนและวิธีการที่ใช้ 

วิรัช สงวนวงศ์วาน, (๒๕๓๑, หน้า ๗๕-๗๗) การบริหารองค์กรก็คืองานในหน้าที่ของการ
บริหาร ซึ่งจะเหมือนกันเป็นสากลไม่ว่าจะเป็น
องค์กรขนาดใด มีจุดประสงค์ใดเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้การบริหารที่เหมาะสมกับองค์กรของ
ตนเอง สถานการณ์ต่างๆ และน าไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากท่ีสุด 

 
 
 
 
                                                           

๑๐  E. Peterson, and G. E. Plowman., Business Organization and Management, 
(New York: Irwin, 1989), p. 56. 

 



๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

C.S. Certo, (2014, p.18) ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถ

ในเชิงการพูดเป็นสิ่งส าคัญในการสื่อความรู้ 

ความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งสาหรับ

ประสิทธิภาพในการท างาน 

บรรยงค์ โตจินดา, (๒๕๔๕, หน้า ๒๒๑) ประสิทธิภาพในการท างานจึงเป็นสิ่งที่เกิดจาก
ความพึงพอใจของพนักงานที่ท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดย
พิจารณาถึงภารกิจที่ปฏิบัติ ความสามารถความ
พึงพอใจที่จะท างานร่วมกันในอนาคต 

M. Woodcock, (2014, pp.45-46) การติดต่อสื่อสารที่ดี(GoodCommunications) 
คือการติดต่อสื่อสารในทีมเป็นไปอย่างถูกต้อง
ชัดเจน เหมาะสม สื่อสารกันทางตรง สมาชิกใน
ทีมมีการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความคิดเห็น 

รัตติกรณ์ จงวิศาล, (๒๕๕๖, หน้า ๙๙) หลักการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้ ๑.ท า
ความเข้าใจและก าหนดแนวความคิดในการ
ท างานให้กระจ่าง ๒. ให้หลักสามัญส านึกในการ
พิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน๓. 
ค าปรึกษาแนะนาต้องสมบูรณ์และถูกต้อง ๔. 
รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 

สมพงศ์ เกษมสิน, (๒๕๕๖, หน้า ๓๓) คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง
คือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความ
พึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้อง ได้
มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพ
ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความ
พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 

 



๑๖ 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรจัดการแผนกงานลงทุน เป็นความ
ต้องการที่จะทราบถึงปัญหาของการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
องค์การและเพ่ือให้ถูกต้องหลัก วิชาการจึงท าการวิจัยจะเป็นวิธีได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรา
ต้องการศึกษาอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเป็นการกระท าซึ่งมีระบบสามารถตรวจสอบอย่างถูกต้อง
เพ่ือแสวงหาความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เนื่องจากองค์กรที่มีการด าเนินกิจกรรมใดๆ อย่างมี
ระเบียบแบบแผน และถูกต้องตามกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่จ าเป็น เนื่องจากการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน
ตามสภาวะต่างกัน ย่อมท าให้มีการตัดสินใจและปฏิบัติไปตามวิถีทางที่ได้ก าหนดแผนการด าเนิน
กิจกรรมนั้นไว้ 

๒.๑.๒ การประเมินประสิทธิภาพการท างาน 
ประสิทธิภาพการท างาน วัดจากความรู้สึกพึงพอใจดังที่๑๑ ปัจจัยที่ท าให้ยอดการผลิต

ตกต่ าในองค์กรธุรกิจ ทั้งๆ ที่คนท างานเท่าเดิมคนงานขาดงานเปลี่ยนงานบ่อยหรือมาท างานแต่ท าไม่
ดี ไม่เต็มความสามารถสิ่งเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจากความพึงพอใจ หรือไมพอใจในการท างานทั้งสิ้น 
ดังนั้น ความพึงพอใจจึงมีความส าคัญต่อองค์กรธุรกิจในเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
(๒) ท าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข นโยบายการบริหารเมื่อ พบว่า พนักงานไม่พึงพอใจ  

ในการท างาน 
(๓) เป็นยุทธวิธีในการเพ่ิมผลผลิตให้หน่วยงานวิธีหนึ่ง 
(๔) ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่องานมากขึ้น 
(๕) ก่อให้เกิดขวัญและการลังใจในการท างานความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากกล่าว คือ ถ้าบุคคลมีความพึงพอใจในงานระดับสูงย่อมน าไปสูการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดหาองค์ประกอบต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผลประโยชน์ตอบแทน
ทียุติธรรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานและเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
และความส าคัญของความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานและองค์กรมีดังนี้ 

(๑) ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(๒) สร้างความซื่อสัตย์และความสามัคคีใหม่ต่อองค์กร 
(๓) เสริมสร้างวินัยที่ดีอันจะท าให้มกีารปฏิบัติตามข้อบังคับ 
(๔) ท าให้องค์กรแข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามขับขัน 
(๕) ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจดีต่อองค์กรมากข้ึน 
(๖) ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มในกิจกรรมต่างๆ 

                                                           
๑๑ วิชัย แหวนเพชร, มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ,์ ๒๕๕๕), 

หน้า ๔๙-๕๑. 



๑๗ 

(๗) ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรของตนเอง 
๑. การวัดประสิทธิภาพขององค์การ 
การประเมินผลโครงการนั้นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความส าเร็จของ

โครงการให้ทราบ โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ๑๒ มีดังนี ้
(๑) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัดเช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิต

ภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อการสังคม ระยะเวลาในการให้บริการต่อผู้บริการ 
(๒) เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัดเช่น ระดับการบรรลุป้าหมายระดับ 

การบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ 
(๓) เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) ตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร 

การขาดแคลนปัจจัยการผลิต และปัจจัยอื่น เป็นต้น 
(๔) เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจของโครงการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เป็นต้น 
(๕) เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) ตัวชี้วัดคือ การให้โอการสกับผู้ด้อยโอการสความเป็น

ธรรมระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ 
(๖) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวม

กิจกรรมที่ท าแล้วเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ไป มีความเหมาะสมเพียงใด เป็นต้น 
(๗) เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้าน

เศรษฐกิจสมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ 
(๘) เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
ส าหรับตัวชี้วัด (Indicators) ความส าเร็จของโครงการนั้น หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงหรือ

ระบุประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องท าการศึกษาโดย
จะมีการระบุลักษณะที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม ทั้งส่วนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ และลักษณะเชิงคุณภาพ
สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๒ ดังนี้ 

 
 
 
 

                                                           
๑๒ วรเดช จันทรศร, การพัฒนาระบบราชการไทย, (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราสมาคมนักวิจัย

มหาวิทยาลัยไทย, ๒๕๔๙), หน้า ๔๔. 
 



๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๒ การประเมินประสิทธิภาพการท างาน  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วิชัย แหวนเพชร, (๒๕๕๕, หน้า ๔๙-๕๑) ประสิทธิภาพการท างาน วัดจากความรู้สึกพึง

พอใจปัจจัยที่ท าให้ยอดการผลิตตกต่ าในองค์กร
ธุรกิจ ทั้งๆ ที่คนท างานเท่าเดิมคนงานขาดงาน
เปลี่ยนงานบ่อยหรือมาท างานแต่ท าไม่ดี ไม่เต็ม
ความสามารถสิ่งเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจาก
ความพึงพอใจ 

วรเดช จันทรศร, (๒๕๔๙, หน้า ๔๔) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัดเช่น 
สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อ
หน่วยเวลา ผลิตภาพต่อการสังคม ระยะเวลาใน
การให้บริการต่อผู้บริการ 

 
สรุปได้ว่า จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะพบว่าบุคลากรในองค์กรส่วนส าคัญอย่างสูงใน

การบริหารจัดการ ปัจจัยน าข้าวของการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือผลของการ
ปฏิบัติงานที่ดี อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบุคลากรจะเป็นปัจจัยพิเศษที่มีความส าคัญในการจัดการและ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดสภาพทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการท างานให้สูงที่สุดย่อมจะส่งผลให้
งานของหน่วยงานนั้นมีทั้งปริมาณและคุณภาพตามไปด้วย ซึ่งความรู้ความสามารถของบุคลากรเพียง
อย่างเดียวไม่สามารถทาให้หน่วยงานประสบความส าเร็จได้หากบุคลากรขององค์กรนั้นปราศจาก
ความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ฉะนั้นการที่บุคลากรจะปฏิบัติงานให้เกิด
นั้นประสิทธิภาพสูงสุดย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งความพึงพอใจเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการสร้างแรงจูงใจจึงสามารถกล่าวได้ว่าการสร้างแรงจูงใจ ในการท างานเป็นการสร้างการ
ผลักดัน ชักน าหรือโน้มน้าวให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจากความส าคัญของบุคลากรที่องค์กรต้องให้ความส าคัญและมี
นโยบายที่สอดคลองกับความต้องการของพนักงาน ซึ่งจะท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานไมล่ดต่ าลงหรืออาจจะปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

 

 
 
 



๑๙ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
การบริหารจัดการโดยทั่วๆ ไป เป็นลักษณะของกระบวนวิธีการก าหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน โดยการบริหารจัดการนั้นจะต้องมกีารจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง มีการก าหนดขอบเขต
รวมถึงหน้าที่ตามขั้นตอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานไว้ให้อย่างชัดเจน ซึ่งการบริหารจัดการ
จ าเป็นต้องที่จะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจจากทั้งนักปราชญ์ นักวิชาการนักบริหารทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

๒.๒.๑ ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนเอกสารในแนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการไว้พอเป็น

แนวทางในการน าไปปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในส่วนของ
ความหมายไว้ดังนี้ การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงาน
ขององค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือความล้มเหลวความมี
ประสิทธิภาพ หรือความไร้ซึ่งประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความ
เจริญก้าวหน้าของสังคม และความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นทางที่ส าคัญอันจะ
น าไปสู่ความก้าวหน้า ลักษณะการบริหารเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการ
วินิจฉัยสั่งการ โดยนักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่อง
แสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การใดย่อมมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่าการบริหารเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ทั้งนี้การบริหาร
ยังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  อันเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ กล่าวคือมีหลักการ
กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์  เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานจึงเป็นศาสตร์ (Science) ซึ่งเป็นศาสตร์ทางสังคมที่อยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา  
สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ หากแต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็น
การประยุกต์เอาความรู้  หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมแล้วการบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์๑๓ 

การบริหารจึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้น าของกลุ่ม ที่จะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัว
คนและวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกัน เพ่ือร่วมกันท างานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้และ

                                                           
๑๓ จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 

(ม.ท.ป, ๒๕๕๕), หน้า ๔. 



๒๐ 

ขณะเดียวกันจะต้องจัดการน าองค์การให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุด๑๔ เป็น
กระบวนการที่ผู้จัดการต้องใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามข้ันตอนต่างๆ โดยอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การในการตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการและ
ความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึง
จะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้๑๕ โดยการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (Man)  เงิน (Money) วัสดุ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๑๖ และการใช้ศาสตร์และศิลป์โดยน าเอา
ทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการมา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ซึ่งองค์ประกอบของการบริหาร
ทีส่ าคัญ และมีความจ าเป็นต่อองค์การ มีดังนี้กล่าวคือ 

๑. วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน กล่าวคือ  มีความจ าเป็นที่จะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไมเพ่ือ
อะไร และต้องการอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิต
ต้องรู้ว่าจะผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มี
ประโยชน์ที่จะบริหารการด าเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จเพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้อย่าง
แน่นอน 

๒. ทรัพยากรในการบริหาร กล่าวคือ การน าวัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการ
ด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ ๔ Ms คือ มนุษย์ 
(Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 
๖ Ms ที่มีเครื่องจักร (Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากข้ึน 

๓. มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน กล่าวคือ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔ Ms หรือ ๖ Ms ดังกล่าวจะต้องมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน  หรืออาจกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างาน
ร่วมกันและที่เกิดขึ้นจริงๆ ด้วย การน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่าง
กัน ไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันการบริหารจะไม่เกิดขึ้น 

                                                           
๑๔ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๐), 

หน้า ๒๖. 
๑๕ พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๙),  

หน้า ๓๖. 
๑๖ สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการส านักพิมพ์, ๒๕๕๐), 

หน้า ๑๒. 



๒๑ 

๔. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงาน
ว่าบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นคือ  ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง
ความสามารถขององค์การในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ในการใช้ทรัพยากร
ขององค์การที่มีอยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออก  ตลอด
จนถึงรายได้ขององคก์าร๑๗ และหลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ ดังนี้คือ 

๑. การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน  หมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม คือ การอาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จสาระส าคัญ
ของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ คือ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และมีความสามารถท าให้
งานนั้นบรรลุเป้าหมายได้ 

๒. การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การนั้นต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้ว 
สามารถท าให้ส าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปท าให้ส าเร็จไม่ได้  เป้าหมายต่ าไปไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า 
ประการที่สองการจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพและประการ
สุดท้ายจะต้องระบุเวลาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย 

๓. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค าว่า ประสิทธิภาพ 
หมายความว่า ท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จ
อย่างเดียวไม่พอแต่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย ส่วนค าว่า ประสิทธิผล หมายความว่า 
ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด การท าให้ได้ทั้งสองอย่าง คือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการ
ใช้ทรัพยากรต่ าสุด จึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔. การบริหาร เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นที่รู้
กันโดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆ 
คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์  ดังนั้น การบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษาถึงเรื่องการกระจายการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                                                           

๑๗ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑), หน้า ๖๒-๖๓. 



๒๒ 

๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและสามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๓ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานด้านป้องกันภัย 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
จันทรานี สงวนนาม, (๒๕๕๕, หน้า ๔) การบริหารจัดการโดยทั่วๆ ไป เป็นลักษณะของ

กระบวนวิธีการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดย
การบริหารจั ดการนั้ นจะต้ องมี การจั ดล าดั บ
ความส าคัญก่อนหลัง มีการก าหนดขอบเขตรวมถึง
หน้ าที่ ต ามขั้ นตอนต่ า งๆ  ที่ จ ะ เกิ ดขึ้ น ในการ
ปฏิบัติงานไว้ให้อย่างชัดเจน 

ธงชัย สนัติวงษ,์ (๒๕๕๐, หน้า ๒๖) การบริหารจึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้น าของกลุ่ม ที่
จะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคน และวัตถุ
สามารถประสานเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันท างานเป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพได้และขณะเดียวกันจะต้อง
จัดการน าองค์การให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้อย่างดีที่สุด 

พะยอม วงศ์สารศร,ี (๒๕๔๙, หน้า ๓๖) กระบวนการที่ผู้จัดการต้องใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ต่างๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัย
ความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การในการ
ตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการ 

สุธี สุทธสิมบูรณ,์ (๒๕๕๐, หน้า ๑๒) การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (Man)  
เงิน (Money) วัสดุ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน 
(Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

สมคิด บางโม, (๒๕๕๑, หน้า ๖๒-๖๓) การบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่า
บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น
คือ  ประสิทธิผลขององค์การ 

 
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการนั้นเป็นแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการนั้น โดยการ

น าเอาทรัพยากรที่มีความเกี่ยวข้องที่ส าคัญ อันได้ แก่ เงิน บุคคล วัสดุ และวิธีการปฏิบัติงาน เป็นการ
ใช้ศาสตร์และศิลป์ การบริหารจึงต้องมีทั้งความรู้  ความสามารถ ความถนัด ซึ่ง การบริหาร



๒๓ 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
นั้นจึงจะต้องครอบคลุมถึงองค์ประกอบด้าน การแผน การจัดองค์การ การส่งการ การประสานงาน 
การรายงาน และการงบประมาณ ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารเชิง 
กลยุทธ์ อันจะท าให้องค์กรด าเนินงานไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒.๒.๓ ความส าคัญของการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการมีความส าคัญอยู่ที่ผู้บริหารจะต้องเห็นถึงความส าคัญในฐานะผู้บริหาร

อันเป็นหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการรับผิดชอบ ท าให้ในบางครั้งยังมีอิทธิพลต่อบุคลากร 
ในองค์กรหรือโดยรวมทั้งหมดเพ่ือที่จะท าให้เกิดความเชื่อใจและยอมท าตามในค าสั่ง ซึ่งผู้บริหารต้อง
ใช้ทั้งวาทศาสตร์และวาทศิลป์ในการบริหารจัดการ ดังนั้นนักวิชาการได้ระบุถึงความส าคัญของ 
การบริหารจัดการว่าการบริหารมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการ ดังนี้ 

๑. การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้าจะ
กล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารนั้นเรียกว่า ผู้บริหาร 

๒. การบริหารเป็นงานที่มีจุดหมายหมายความว่า ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ส่วนการบริหารนั้น
จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

๓. การบริหารเป็นแนวทางส าคัญ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กร  
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้หรือจัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีแก่
องค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้วย ส่วนภายนอกอาจจะเป็นนโยบายที่ท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริม
การศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษา 

๔. การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคน ธุรกิจก่อตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
บุคคลเดียวเท่านั้น ทั้งนี้  เนื่องจากคนเราย่อมมีขีดจ ากัดทั้งด้านก าลังกายก าลังสมองและเวลา  
จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลอ่ืนด้วย 

๕. การบริหารจะได้รับผลส าเร็จโดยดีต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือ
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นที่มีความสารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร 

๖. การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยการใช้ความรู้ความช านาญและการ
ฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพอย่าง
หนึ่ง ผู้บริหารโดยเฉพาะระดับสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรงแต่
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การเป็นต้น 



๒๔ 

๗. การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า การ
บริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้น คือผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร  

๘. เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่ วไปแล้ว (ยกเว้นองค์กร
ขนาดเล็ก) คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสามารถทางการบริหารท าหน้าที่ในนาม
ของเจ้าของธุรกิจ๑๘ โดยการบริหารเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของ
สังคม ที่จ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดความส าเร็จความเรียบร้อยขึ้นใน
องคก์าร และในสังคมนั้นๆจึงสรุปได้ว่าการบริหารจัดการมีความส าคัญ ดังนี้ กล่าวคือ 

๑. การบริหารช่วยท าให้มนุษย์ด ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก 
๒. จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนเป็นผลท าให้องค์การต่างๆ ต้องขยายงานด้านบริหารจัดการ

ให้กว้างขึ้น 
๓. การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
๔. การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญในอันที่จะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
๕. การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญ และความเสื่อมของ

สังคมในอนาคต 
๖. การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ 
๗. การบริหารมีลักษณะที่ต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือและเป็นเครื่องแสดงให้

ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร 
๘. ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือในองค์การย่อมมีส่วนเกี่ยวกันกับการ

บริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการศึกษาในเรื่องการบริหารจึงท าให้มนุษย์ด ารงชีพได้อย่างฉลาด 
๙. การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กัน ไม่อาจแยกกันได้โดยเด็ดขาด ดังกล่าวว่าการเมือง

กับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน๑๙ 
ความส าคัญของการบริหารว่ามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กรหลายประการ

ด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 
๑. การบริหารเป็นการท างานร่วมกันโดยใช้ปัจจัยที่มีอยู่ 
๒. การบริหารเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 
๓. การบริหารเป็นเครื่องมือที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความเจริญขึ้น หรือความเสื่อมถอยของสังคม

ในอนาคตได้อย่างดี 

                                                           
๑๘ สมยศ นาวีการ , การบริหารเชิงกลยุทธ์ , พิมพ์ครั้งที่  ๒ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

บรรณกิจ, ๒๕๕๔), หน้า ๗๘.  
๑๙ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เกษมสุวรรณ, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕. 
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๔. การบริหารเป็นสิ่งที่สามารถมีอยู่ควบคู่กับสังคมและการเมืองได้ เพราะสังคมและ
การเมืองจ าเป็นต้องใช้การบริหาร  

๕. การบริหารได้มีส่วนช่วยให้มนุษย์มีการด าเนินชีวิตที่สะดวกดีขึ้นและวางแนวทางได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลักษณะและความส าคัญของการบริหารมี ๗ ประการคือ๒๐ 

๑. การบริหารต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 
๒. การบริหารมีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม 
๓. การบริหารต้องมีการแบ่งงานการท า 
๔. การบริหารต้องมีการประสานงาน ร่วมมือร่วมใจสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 
๕. การบริหารต้องมีทรัพยากรในการบริหาร เช่น คน เงิน วัตถุสิ่งของ 
๖. การบริหารเป็นงานของผู้บริหารหรือผู้น า 
๗ . การบริหารไม่มีตัวตน แต่สามารวัดผลของความส าเร็จของการบริหารด้วย

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๔ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๔ ความส าคัญของการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สมยศ นาวีการ, (๒๕๕๔, หน้า ๗๘) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้

โดยการใช้ความรู้ความช านาญและการฝึกฝน
อบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ  

สมพงศ์ เกษมสิน, (๒๕๔๘, หน้า ๑๕) การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่ งคู่กัน ไม่อาจ
แยกกันได้โดยเด็ดขาด ดังกล่าวว่าการเมืองกับ
การบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด้านของ
เหรียญอันเดียวกัน 

กลม อัญชันภาติ, (๒๕๕๐, หน้า ๖๐-๖๑) การบริหารได้มีส่วนช่วยให้มนุษย์มีการด าเนิน
ชีวิตที่สะดวกดีขึ้นและวางแนวทางได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  

 
สรุปได้ว่า ความส าคัญของการบริหารนั้น เป็นการค านึงถึงผู้บริหารที่อยู่ในฐานะผู้ที่มีหน

น้าที่สูงสุดขององค์กรในการส่งการ อันมีผลต่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคคลประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีเป็นองค์กรที่มี

                                                           
๒๐ กลม อัญชันภาติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ,  (กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๕๐),  

หน้า ๖๐-๖๑. 
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การท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับประชาชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารที่ดีนั้นต้องมีการ
วางแผนงานที่ชัดเจนทุกอย่างจะส าเร็จบรรลุเป้าหมายไปด้วยดี การบริหารจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบ
ถึงความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมนั้นๆ 

๒.๒.๔ กระบวนการบริหารจัดการ 
เมื่อน ามาใช้กับการบริหารว่า กระบวนการบริหาร  มีหมายความว่า  เป็นการจัดล าดับ

รายการการบริหารหรือวิธีการในการบริหาร กล่าวคือ ในการบริหารนั้นจะต้องมีล าดับรายการ
ก่อนหลังว่าจะท าอะไรก่อน และต่อๆไปจะท าอะไร เช่น จะต้องวางแผนก่อนแล้วจึงจัดโครงการให้
เข้ารูปเข้าร่างต่อไปจึงจัดหาบุคลากรมาท างาน รวมทั้งสนับสนุนให้การลังใจ แล้วจึงแนะน าช่วยเหลือ
ในการท างานของบุคลากร จะต้องประสานงานไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน ต่อไปต้องรายงานผลการท างาน
ไปยังผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานอื่นๆเป็นต้น  ทางด้าน Campbell Corbally and Ramseyer มอง
ว่ากระบวนการบริหาร หมายถึง วิถีทางที่หน่วยงานพิจารณาสั่งการและปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึง
เป้าหมาย๒๑ ส่วน Lithchfield กล่าวว่า กระบวนการบริหารเป็นวงจรของการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น คือ การวินิจฉัยสั่งการ การวางโครงการการติดต่อสื่อสาร การ
ควบคุม และการประเมินผลงานซ้ า๒๒ นอกจากนี้นักผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นทั้งผู้บริหาร
และผู้น า โดยผู้น าสามารถสร้างคนได้ พัฒนาได้  ความสามารถในการน าที่ดีเกิดจากหลายฐาน เช่น 
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ความสามารถในการท างานให้งานส าเร็จ การมีคุณสมบัติที่คนเคารพนับ
ถือได ้และความสามารถในการฝึกและพัฒนาผู้อ่ืน 

พฤติกรรมของผู้บริหาร บุคคลทุกกลุ่มที่ผู้บริหารต้องท างานสัมพันธ์ด้วย ต่างมีความ
ต้องการที่จะเห็นผู้บริหารนั้นๆ ประพฤติหรือปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า
เป็นผลรวมของความเก่ียวพันของตัวการ ๓ ประการ คือ 

๑. วัฒนธรรมประเพณี และความปรารถนาของสังคมท่ีผู้บริหารด ารงต าแหน่งอยู่ 
๒. ลักษณะเฉพาะของสถาบันที่ผู้บริหารด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของสถาบันและ

ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติและความคิดของผู้บริหารเองที่คาดคะเนว่าผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับตนเองให้ตนเองปฏิบัติอะไรและอย่างไร 

๓. ตัวบุคคล บุคลิกภาพและความต้องการหรือความจ าเป็นเฉพาะตนของบุคคลโดยใน
ประการทั้ง ๓ ดังกล่าวข้างต้น มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารในระบบสังคมทุกชนิด ในการ

                                                           
๒๑ Campball Corbally, and Ramseyer, lntroduction to Education Administration, 

(Fourth ed.,Boston: Allyn and Bacon, lnc., 2010), p.138. 
๒๒ Litchfield Edward H, Notes on a General Theory of Administration, Administrative 

Science Quarterly, Vol. No. 1 (June, 2010): 26-29. 



๒๗ 

ปฏิบัติงานและการวางตนของผู้บริหาร ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ผู้บริหารจะแสดงพฤติกรรมออกมาเป็น  
๓ ลักษณะ คือ 

๑. พฤติกรรมที่มีลักษณะว่า ผู้บริหารนั้นได้ค านึงถึงความส าคัญและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเป็นใหญ่ โดยพึงถือว่าการปฏิบัติงานทุกชนิดต้องสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสถาบันต้อง
ตรงตามบทบาทและหน้าที่ที่สถาบันหรือผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ให้ท าโดยต าแหน่งและความคิดนึก
ที่ผู้บริหารคาดคะเนด้วยตนเองว่า ผู้อ่ืนที่ตนเกี่ยวข้องโดยต าแหน่ง คิดหรือต้องการให้ตนท าอะไร
อย่างไร ทั้งภายในขอบเขตของวัฒนธรรมประเพณีและความปรารถนาของสังคม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร 

๒. พฤติกรรมที่มีลักษณะว่า ผู้บริหารได้ค านึงถึงตัวบุคคล บุคลิกภาพของบุคคลและความ
ต้องการ หรือความจ าเป็นของแต่ละบุคคลเป็นใหญ่ โดยถือว่าความต้องการและความจ าเป็นของ
สถาบันไม่ส าคัญ 

๓. พฤติกรรมที่มีลักษณะว่า ผู้บริหารได้ค านึงถึงทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งในด้านความต้องการ
และความจ าเป็นของสาบัน ภายในขอบข่ายของวัฒนธรรมประเพณีและความปรารถนาของสังคม 
ความต้องการหรือความจ าเป็นส่วนบุคคลโดยถือว่าการกระท าใดต้องประสมกลมกลืนกันให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์แก่สถาบันรวมทั้งบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องพร้อมๆ กันไปหลักส าคัญของการบริหาร ๕ 
ลักษณะ คือ๒๓ 

๑. การบริหารเป็นการท างานกับคน โดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ
สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆ
เหล่านี้  คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี  มีความเป็นผู้น า สามารถท างานเป็นทีมได้  มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และ
มีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 

๒. การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหาร
จะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถท าให้
ส าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปอาจท าให้ไม่ส าเร็จ เป้าหมายต่ าไปไม่ท้าทายไม่มีคุณค่าประการที่สอง การ
จะไปถึงเป้าหมายต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการที่สามจะต้องระบุเวลาที่จะ
ท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

                                                           
๒๓ เสนาะ ติเยาว,์ หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑-๑๒. 



๒๘ 

๓. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค าว่า ประสิทธิผล
หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนด ส่วนค าว่าประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่าง คือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้
ทรัพยากรต่ าสุด จึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในโลกที่มี
ทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้ว
ทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่า
ให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 
เศรษฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษาถึงเรื่องการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหาร
ในองคก์ารจะต้องผลิตสินค้าและบริการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัว
เองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๕ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๕ กระบวนการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Campball Corbally and Ramseyer,   
( 2010, p. 138) 

กระบวนการบริหาร หมายถึง วิถีทางที่หน่วยงาน
พิจารณาสั่ งการและปฏิบัติ เ พ่ือให้บรรลุถึ ง
เป้าหมาย 

Litchfield Edward H, (2010, pp. 26-29) กระบวนการบริหารเป็นวงจรของการปฏิบัติงาน 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น คือ การ
วินิจฉัยสั่งการ การวางโครงการการติดต่อสื่อสาร 
การควบคุม และการประเมินผลงานซ้ า 

เสนาะ ติเยาว์, (๒๕๕๔, หน้า ๑๑-๑๒) การบริหารเป็นการท างานกับคน โดยอาศัยคน 
หมายความว่า การบริหารเป็นกระบวนการทาง
สังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้อง
รับผิดชอบให้ส าเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือของ
บุคคลอื่น  

 



๒๙ 

สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารนั้นเป็นการจัดล าดับขั้นตอนของหลักการบริหารเพ่ือมีการ
วางแผนให้มีการงานด าเนินต่อไปได้อย่างเป็นระบบระเบียนเพ่ือไม่ให้งานทับซ้อนกัน ซึ่งประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ต้องใช้
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นผู้บริหารและผู้น าที่พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพได้แม้จะต้องเจอ
กับการเปลี่ยนแปลงจากทางสังคม 

๒.๒.๕ ทฤษฎีทางการบริหาร 
ทฤษฎีของการบริหารนั้นถือเป็นศาสตร์ที่มีองค์ประกอบขององค์ความรู้ หลักและ

กฎเกณฑ์ที่น ามากศาสตร์สาขาต่างๆ เพ่ือไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแล้วน าใช้
ในการปฏิบัติ การบริหารที่จะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ 
ทักษะในการประยุกต์เอาหลักทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม
กับสภาพองค์กรและบุคคลกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถ
น ามาบูรณาการใช้หรือการน ามาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 

โดยนักวิชาการได้น าทฤษฎีการบริหารมาเขียนในรูปแบบของวิชาการมากมายในลักษณะ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าเป็นไปได้จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร 
(Administrative) โดยสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานรัฐบาลหรือ
การบริหารอุตสาหกรรมโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่ง
ประกอบด้วยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างกัน ซึ่ง Fayol ชาวฝรั่งเทศผู้ที่ได้ชื่อว่า“เป็นบิดาแห่งการ
บริหารเชิงจัดการ” มีความเห็นว่า การบริหารเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งและเป็นหลักการสากลที่สามารถ
น าไปใช้กับการบริหารทุกประเภท ที่กล่าวถึงส่วนส าคัญพ้ืนฐานของการบริหารงานเรียกว่า The 
Elements of Management ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ๕ ประการ คือ ๑) การวางแผน (To Plan) 
๒) การจัดองค์การ (To Organize) ๓) การบังคับบัญชา (To Command) ๔) การประสานงาน (To 
Coordinate) และ ๕) การควบคุมงาน (To Control)๒๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่
จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวตนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององคก์ารบรรลุผลส าเร็จได้ 

                                                           
๒๔ Heny Fayol, อ้างใน จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพ้อยท์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๔-๓๕. 



๓๐ 

๓. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ รวมถึง
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังต้องมีการประเมินโครงสร้าง
ขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าด้วย หากโครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่ไม่
เหมาะสมต้องมีการปรับปรุงเช่นกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือ
ปรับปรุงการลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมข้ึนเป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของ 
ทุกคนให้เข้ากันได้ และการกับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องการกับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กบัแผนที่ได้วางไว้แล้ว๒๕ 

นอกจากนี้ ทฤษฎีการบริหาร ๕ ประการนี้ ซึ่งหลักการในการบริหารจัดการขึ้นอีก  
๑๔ ประการ อันเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor)  คนงานควรจะได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติมากข้ึน  หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ ในผลลัพธ์ของงานมากข้ึน  ซึ่งหลักการนี้จะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsidility) อ านาจหน้าที่
แบบเป็นทางการของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็นทางการได้รับจาก
ความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค(Technical Knowledge) ความมี
คุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) และสร้างความผูกพันกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรคู่กัน 

๓ . การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) อาจก่อให้ เกิดปัญหาใน 
การท างาน เช่น การรายงานจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชา
เพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่
ผู้บังคับบัญชา และอาจท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ 
 (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าทีและความรับผิดชอบของผู้บริหารใน
ระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยอาจไม่ให้ความร่วมมือ 

                                                           
๒๕ Price, Alan, Human Resource,  Management IN A Business Context, 2  edition, 

(London: Thomson Learning, 2004), p. 110 



๓๑ 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาวของสายการบังคับบัญชา 
โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้น
การบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่
รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายในองค์การมีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ โดยต้องมีปฏิสัมพันธ์กันกับ
ผู้จัดการในระดับเดียวกันและในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเร็วขึ้นเนื่องจากผู้บริหารจะรู้จัก
บุคคลอื่น รู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น 

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่าควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไรและมี 
การกระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล  แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้อง
มีการติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้อง 
มีจุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗ . หลักความเสมอภาค (Equity)  คือ ความเป็นธรรม (Justice) ความยุติธรรม 
(lmpartiality) ความเหมาะสม (Fariness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การ ในปัจจุบันพนักงานมี
ความต้องการความเสมอภาคมากข้ึนเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน โดยเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของพนักงานแต่ละ
คนอาจมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมากขึ้นในองค์การยุค
ปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม (Training) การ
พัฒนาการลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับทุกคนให้เข้าใจ
ต าแหน่งหน้าที่ของตน 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ซึ่งความคิด



๓๒ 

ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (SKill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่อง การเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) โดยลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เก่ียวข้องกับ๒๖ 

ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างาน
อย่างเข้มแข็งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกภายในองค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ เป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่
จะปฏิบัติตามอย่างยุติธรรม 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัสและ
แผนการแบ่งการไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้าง ลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององคก์าร การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้อธิบายการประสบความส าเร็จ 

๑๓ . ผลประโยชน์ ส่ วนตั วมี ความส า คัญน้อยกว่ าผลประโยชน์ ขององค์ การ
(Subordination of in dividual in terests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆคนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมกีารก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม  ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภค ความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญ

                                                           
๒๖ เรื่องเดียวกัน Heny Fayol, อ้างใน จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร

สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพ้อยท์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๔-๓๕. 



๓๓ 

ในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญเพราะ
ความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงจะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง๒๗ 

การบริหารองค์การผู้ที่ได้ร่วมกันน าเอาความคิดของฟาโยมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ ได้ขยายส่วนส าคัญพ้ืนฐานที่เรียกว่า The Elements of Management ๕ ประการของ 
ฟาโยมาใช้ในการจัดองค์การทางราชการโดยขยายกิจกรรมทางการบริหารออกเป็น ๗ ประการ คือ๒๘ 

๑. Planning หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าว่าองค์การจะต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 

๒. Organizing หมายถึง การจัดองค์การ การก าหนดโครงหน้า การแบ่งส่วนงาน การจัด
สายการบังคับบัญชาและการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ 

๓. Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การจัดอัตราการลัง สรรหา การพัฒนา 
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี ความชอบ  
การให้สวัสดิการและการให้พ้นจากงาน 

๔. Directing  หมายถึง การอ านวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการและการควบคุม
บังคับบัญชา 

๕. Coordinating หมายถึง การประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ เพ่ือด าเนินการไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน 

๖. Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การ เพ่ือให้สมาชิกของ
องคก์ารทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

๗. Budgeting หมายถึง การงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน การควบคุมการใช้จ่ายและการ
ตรวจสอบด้านการเงิน 

วิธีการบริหารงานป้องกันภัย 
ในด้านการบริหารงานด้านป้องกันภัยนั้นจะต้องท าอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจน โดย

Phillips; Neal and Webb ได้สรุปภาพรวมให้เห็นถึงการบริหารงานป้องกันภัยว่ามีข้อพิจารณา
หลักๆ อย่างน้อยสามช่วงด้วยกัน กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติหรือก่อนที่จะได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ (Pre-impact) ช่วงที่สองเป็นช่วงที่เกิดภัยพิบัติ (Impact) และช่วงที่สามคือ
ช่วงหลังจากท่ีเกิดภัยพิบัติแล้ว (Post-impact) ทั้งนี้ยังได้สรุปวงจรการบริหารงานด้านป้องกันภัยจาก
รายงานของ ว่ามีประเด็นที่ควรพิจารณาที่ส าคัญ ๔ ประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๒๗ American Association of School Administration, อ้างใน ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารการ

สอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๒), หน้า ๖๗. 
๒๘ เรื่องเดียวกัน Heny Fayol, อ้างใน จันทรานี สงวนนาม , ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร

สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพ้อยท์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๔-๓๕. 



๓๔ 

                                             

                         

                                                             

                                                                   
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ วีธีการบริหารงานด้านป้องกันภัย๒๙  
ที่มา: Phillips; Neal and Webb, 

 
ประการแรก การบรรเทาสาธารณภัย (Mitigation) คือ การลดความเป็นไปได้ที่จะ

ก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น การสร้างแนวป้องกัน มีการจัดการให้เกิดการใช้ที่ดินที่เหมาะสม (Land-use 
Management) มีการก่อตั้ง CEM (Comprehensive Emergency Management Programs) หรือ
โครงการจัดการภัยพิบัติแบบครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการสร้างรหัสความปลอดภัย (Safety Codes) 

ประการที่สอง การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ (Preparedness) อันเป็น
การสร้างแผนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การซักซ้อมแนว
ปฏิบัติเมื่อเกิดภัย มีการติดตั้งระบบเตือนภัย รวมไปถึงการเตรียมเสบียงและเวชภัณฑ์ (Food and 
Medical supplies) 

ประการที่ สาม  การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อเหตุ การณ์ 
(Response) กล่าวคือ เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะมีการด าเนินการตามแผนที่มกีาร
เตรียมการไว้ล่วงหน้ารวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยเน้นการลดความ
เสียหายที่เกิดข้ึนให้มากที่สุดและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด 

ประการที่สี ่การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา (Recovery) อันเป็นการน าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
โดยเร็วที่สุด ซึ่งในระยะสั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพชีวิตจิตใจกลับคืนมาเท่าที่จะ 

                                                           
๒๙ Phillips; Neal and Webb, Introduction to Emergency Management, (United State 

of America: CRC Press, 2012), p. 37. 

การสู้ภยั(Response) 



๓๕ 

ท าได้อันเป็นปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน ส่วนในระยะยาวนั้นคือการสร้างสภาพในการด าเนินชีวิตให้กลับมา
ดังเดิมหรือดีข้ึน๓๐ 

นอกจากงานของ Phillips; Neal and Webb (๒๐๑๒) แล้วยังพบว่ามีงานศึกษาของ
นักวิชาการด้านการจัดการสาธารณภัยหลายท่านที่ได้ก าหนดขอบเขตการจัดการภัยพิบัติไว้ในท านอง
เดียวกัน เช่น งานของ Lucien G. Canton๓๑ ในต าราชื่อ Emergency Management Concept 
and Strategies for Effective Programs หรืองานของ David Alexander (๒๐๐๒: ๖)ในต าราชื่อ 
Principle of Emergency Planning and Management หรื อ ง านขอ ง  Coppola, P. Damon 
(๒๐๐๗: ๘) ในต าราชื่อ Introduction to international disaster management รวมถึง Daniel 
Henstra (๒๐๑๐ ) ที่ ไ ด้ เ ขี ย นบทคว าม เ รื่ อ ง  Evaluating Local Government Emergency 
Management Programs โดยได้ตีพิมพ์ในวารสาร Public Administration Review ซึ่งโดยทั่วไปก็
จะมีการก าหนดขอบเขตหรือตัวแบบในการพิจารณาเรื่องการจัดการภัยพิบัติอยู่สี่ประการ ดังที่ได้
น าเสนอไปแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นการบรรเทา การเตรียมรับมือ การเผชิญกับเหตุการณ์ การฟ้ืนฟู
เยียวยา ซึ่งการด าเนินการเพ่ือรองรับกับปัญหาของอุทกภัยนั้น ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันในการ
เตรียมการเพ่ือรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด หากมีการ
เตรียมการที่ดีเพ่ือรับมือกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถลดความสูญเสียและลด
ผลกระทบต่อสังคม 

๒.๒.๖ แนวคิดและทฤษฏีการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (Department of Disaster Prevention and 

Mitigation) หรือซื่อย่อ “ปภ.” เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕๓๒ เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติ
ภารกิจที่เคยซ้ าซ้อนอยู่ในหน่วยงานอ่ืนๆ ให้เป็นระบบ โดยมีภารกิจในการจัดท าแผนแม่บท  
วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกนับรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยก าหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้
หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และบุคลลากรมาจาก ๕ หน่วยงาน คือ ๑) กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท  
๒ )  กอ งป้ อ ง กั นภั ย ฝ่ า ยพล เ รื อน  กรม การ ปกครอง  ๓ )  กอ งส ง เ คร าะห์ ผู้ ป ร ะสบภั ย  

                                                           
๓๐ Loc.cit., p.37. 
๓๑  Litchfield Edward H, “Notes on a General Theory of Administration”, 

AdministrativecienceQuarterly, Vol. No. 1 (June, 1956): 3-29. 
๓๒ วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.dop.go.th/th/laws/2/10/788 [๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

http://www.dop.go.th/th/laws/2/10/788


๓๖ 

กรมประชาสงเคราะห์ ๔) กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์ ๕) กรมการพัฒนาชุมชน 
(งานบริหารด้านช่างพ้ืนฐาน) 

๒.๒.๖.๑ แนวความคิดของงานป้องกันภัย 
แนวคิดบทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการบริหารจัดการจาก

นโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ๓๓ โดยด าเนินการปรับปรุงระบบ 
การบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นระบบ ซึ่งมกีารก่อตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เพ่ือให้
เป็นหน่วยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจที่เคยซ้ าซ้อนอยู่ในหน่วยงานอ่ืนๆ ให้เป็นระบบเปรียบเสมือน
เป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งยังเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานใหม่ถือก าเนิดขึ้นเพ่ือจัดการสาธารณภัยอย่าง
เป็นระบบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บท วาง
มาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยก าหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้
หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจาก ๕ หน่วยงาน คือ 

๑. กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท 
๒. กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง 
๓. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย ส านักปลักส านักนายกรัฐมนตรี 
๔. กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์ 
๕. กรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพ้ืนฐาน) 
ซึ่งบุคลากรจากหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันการปฏิบัติงานป้องกัน บรรเทา

และฟ้ืนฟู ด้วยระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น จากสาธารณภัยทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการกรม, กองการเจ้าที่, กองคลัง, ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๖-๑๘ (เขต ๑๖ ชัยนาท, เขต ๑๗ ลพบุรี, เขต ๑๘ สิงห์บุรี,) ศูนย์
อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย, ส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย, ส านักนโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, ส านักมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส านักนโยบายป้องกันและบรรเทา 

                                                           
๓๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เอกสารประกอบการประชุมโครงการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด, (ลพบุรี: ส านักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัย 
และความปลอดภัยทางถนน, ๒๕๕๗), หน้า ๑๘.  



๓๗ 

สาธารณภัย๓๔ เมื่อมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันภัยและบรรเทา 
สาธารณภัย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้าน
ชีวิตและทรัพย์สินที่สืบเนื่องจากสาธารณภัย เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมอ านาจหน้าที่  บทบาทภารกิจ 
โครงสร้างการบังคับบัญชาของส่วนราชการภายในกรมป้องภัยและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ และการติดต่อประสานงานกับหน่วย 
งานภายนอก ต่อไป 

อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีดังนี้ 
๑. ส านักงานเลขานุการกรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและ

ราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้
รวมถึง 

๑.๑ ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
๑.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ และงานเลขานกุารของกรม 
๑.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. กองการเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ 
๒.๑ จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม 
๒.๒ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับหมอบหมาย 
๓. กองคลัง มีอ านาจหน้าที่ 
๓.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคาร

และสถานทีแ่ละยานพาหนะของกรม 
๓.๒ ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ 

รับมอบหมาย 
๔. ศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย มีอ านาจหน้าที่ 
๔.๑ อ านวยการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพ้ืนที่เกิดภัยขนาดใหญ่ 
๔.๒ สนับสนุนและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

                                                           
๓๔ กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, คู่มือการพัฒนาระบบความปลอดภัย

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผังเมืองรวม , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, ๒๕๕๓),  
หน้า ๒๒. 



๓๘ 

 ๔.๓ ให้ความรู้ ค าแนะน า ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

๔.๔ สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยสาธารณภัย  
๔.๕ บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
๔.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย  
๕. ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง  
๕.๑ อ านวยการและประสานการเฝ้าระวัง การรับแจ้งและการระงับเหตุ ติดตาม 

และรายงาน สถานการณ์  
๕.๒ ปฏิบัติและประสานความร่วมมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากป้องกันภัยและสาธารณภัย  
๕.๓ จัดระบบการบริหารจัดการเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยและสาธารณภัย  
๕.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย  
๖. ส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่มีอ านาจหน้าที่  
๖.๑ ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย  
๖.๒ ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
๖.๓ อ านวยการและบริหารจัดการอนุมัติวงเงินงบกลางและเงินทดรองราชการเพ่ือแก้ไข

ปัญหาสาธารณภัย  
๖.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมายงาน  
๗. ส านักนโยบายป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีอ านาจหน้าที่  
๗.๑ จัดท านโยบาย แนวทาง และแผนแม่บทด้านป้องกันภัยและสาธารณภัย  
๗.๒ ติดตาม ประเมินผล และการกับการปฏิบัติการตามแผนแม่บท  
๗.๓ ประสานนโยบายด้านด้านป้องกันภัยและสาธารณภัยกับหน่วยงานและองค์กร 

ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
๗.๔ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณของกรมการป้องกันภัยและสาธารณภัย  
๗.๕ ปฏิบัติการเป็นเลขานกุารของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
๗.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับหมอบหมาย  
 
 



๓๙ 

๘. ส านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย ที่มีอ านาจหน้าที่  
๘.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ศึกษา เพ่ือวางระบบมาตรให้เกิดขึ้นและมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านป้องกันภัยและ สาธารณภัย  
๘.๒ ก าหนดและด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ มาตรการและมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านป้องกันภัยและสาธารณภัย  
๘.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระบบระเบียบที่เกี่ยวข้อง  งานนิติกรรม 

และสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกรม  

๘.๔ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านป้องกันภัยและสาธารณภัย  
๘.๕ วางระบบระเบียบการบริหารจัดการเครื่องมือ เครื่องจักรกล วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

กิจการด้านป้องกันภัยและสาธารณภัย  
๘.๖ ประเมินความเสียหายจากสาธารณภัย และจัดท าโครงการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ต่างๆ  
๘.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย๓๕  
๙. ส านักส่งเสริมการป้องกันภัยและสาธารณภัย ที่มีอ านาจหน้าที่  
    ๙.๑ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนักให้และความพร้อมด้านป้องกัน

ภัยและสาธารณภัยให้ ประชาชน ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
    ๙.๒  ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยการพัฒนา ฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติ  
    ๙.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการของกรมยกเว้นการพัฒนา

ข้าราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป 
   ๙.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย๓๖ สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๖ ดังนี้ 
 

 

                                                           
๓๕ กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , ๒๕๕๔),  
หน้า ๒๑. 

๓๖ ธนกรณ์ จุตาผิว, “การบริหารจัดการภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, ๒๕๕๙), หน้า ๒๘–
๓๐. 



๔๐ 

ตารางท่ี ๒.๖ ทฤษฎีทางการบริหาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
จันทรานี สงวนนาม, (๒๕๕๕, หน้า ๓๔-๓๕) การบริหารเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งและเป็นหลักการ

สากลที่ ส ามารถน า ไปใช้กับการบริหารทุก
ประเภท ที่กล่าวถึงส่วนส าคัญพ้ืนฐานของการ
บ ริ ห า ร ง า น เ รี ย ก ว่ า  The Elements of 
Management ซึ่ งประกอบด้ วยกิ จกรรม  ๕ 
ประการ คือ ๑) การวางแผน (To Plan) ๒) การ
จัดองค์การ (To Organize) ๓) การบังคับบัญชา 
(To Command) ๔)  กา รประสานงาน  ( To 
Coordinate) และ ๕) การควบคุมงาน (To 
Control) 

Price, Alan, Human Resource,  
(2004, p. 110) 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ ใช้
ทรัพยากรขององค์การ  องค์การใดที่ไม่มีการ
วางแผนจะท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาด
ประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของ
กลุ่มหรือกิจกรรมของบุคคล  แต่การวางแผนจะ
เริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกล
ยุทธ์ขององค์การ ซึ่ งจะต้องมีการติดต่อกับ
ผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า 
จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร 

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, (๒๕๕๒, หน้า ๖๗) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การจัดอัตราการลัง 
สรรหา การพัฒนา การสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี 
ความชอบ การให้สวัสดิการและการให้พ้นจาก
งาน 

 
 
 
 
 



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๖ ทฤษฎีทางการบริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Phillips, (2012, p. 37) การบริหารงานป้องกันภัยว่ามีข้อพิจารณาหลักๆ 

อย่างน้อยสามช่วงด้วยกัน กล่าวคือ ช่วงแรกเป็น
ช่ ว งก่ อน เกิ ดภั ย พิบั ติ ห รื อก่ อนที่ จ ะ ได้ รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ช่วงที่สองเป็นช่วงที่เกิด
ภัยพิบัติ และช่วงที่สามคือช่วงหลังจากที่เกิดภัย
พิบัติแล้ว 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กร, 
(๒๕๖๒, ออนไลน์) 

ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย 
( Department of Disaster Prevention and 
Mitigation) หรือซื่อย่อ “ปภ.” เป็นส่วนราชการ
ระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
(๒๕๕๗, หน้า ๘) 

แนวคิดบทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกับการบริหารจัดการจากนโยบายของ
รัฐบาลที่วางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ 

กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, (๒๕๕๓, หน้า ๒๒) 

การป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย  เป็ น
หน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
ให้ความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้าน
ชีวิต และทรัพย์สิน 

นายธนกรณ์ จุตาผิว, (๒๕๕๙, หน้า ๒๘-๓๐) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการของกรมยกเว้นการพัฒนาข้าราชการ
ระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป 

 
 
 



๔๒ 

สรุปได้ว่า การท างานด้านป้องกันภัยนั้นเป็นการท างานแบบระบบเบียนของการจัดการ
ของส านักงานที่ เกี่ยวข้องของการบริหารงานด้านป้องกันภัยของแต่ละหน่วยงานนั้น เช่น 
การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นั้นก็ข้ึนอยู่กับ
หน่วยงานของตนเองในการท างาน เป็นต้น 

๒.๒.๖.๒ หลักการการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. องค์กรปฏิบัติ 
   กองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นองค์กร

ปฏิบัติที่รับผิดชอบพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 ๑.๑ กองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารเทศบาล

ต าบลดีลัง มีนายกองค์การบริหารเทศบาลต าบลดีลังเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหาร
เทศบาลต าบลเป็นผู้ช่วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกอง
อ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตองคก์ารบริหารเทศบาลต าบลดีลัง และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นท่ี 

 ๑.๒ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีเป็น
ผู้อ านวยการ ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วย หัวหน้าหน่วยงาน ชาวบ้านและภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วม
ปฏิบัติงานในกองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่นั้น 

 ๑.๓ กองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็น
ผู้อ านวยการอ าเภอ ปลัดอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงานใน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบใน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือจังหวัดใน  
การป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑.๔ กองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้อ านวยการ จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นรองผู้อ านวยการ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ใน
จังหวัดร่วมปฏิบัติงานในกองอานวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย๓๗ ภารกิจของกอง
อ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ 

                                                           
๓๗ ธนกรณ์ จุตาผิว, “การบริหารจัดการภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์”, 

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, ๒๕๕๙), หน้า ๒๘–
๓๐. 



๔๓ 

๑. อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานงานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนิน 
การป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่มีการรับผิดชอบ 

๒. สนับสนุนกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อ หรือใกล้เคียง 
หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ 

๓. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ด้านป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
นั้นๆ จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปฏิบัติการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีโดยเร็ว 

๒. โครงสร้างและหน้าที่ 
๒.๑ โครงสร้างกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ/เทศบาล 

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย ๖ ฝ่าย ได้แก่ 
(๑) ฝ่ายอ านวยการ 
(๒) ฝ่ายแผนและโครงการ 
(๓) ฝ่ายป้องกันภัยและปฏิบัติการ 
(๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
(๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(๖) ฝ่ายสื่อสาร 
๒.๒ หน้าที่ 
กองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลดีลัง ท าหน้าที่เป็น

หน่วยงานของผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการท้องถิ่นและให้มีที่ท าการโดย
ให้ใช้ 

(๑) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี เป็นส านักงานของผู้อ านวยการเทศบาล 

(๒) ที่ท าการปกครองอ าเภอ เป็นส านักงานของผู้อ านวยการอ าเภอ 
(๓) ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืน เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น

และให้กองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย กองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลและกอง

อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆและแต่ละ
ฝ่ายท าหน้าที่ ดังนี้ 

 



๔๔ 

๑. ฝ่ายอ านวยการ 
ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุม การกับดูแล ในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. ฝ่ายแผนและโครงการ 
ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานการวางแผนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา

แผนงานการพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตาม
ประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. ฝ่ายป้องกันภัยและปฏิบัติการ 
ท าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นวาง

มาตรการต่างๆ ในการป้องกันภัยมิให้ภัยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจัด
ระเบียบแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย งานการข่าว การรักษาความปลอดภัย การ
ปฏิบัติการจิตวิทยาและการรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน 

๔. ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ 
ท าหน้ าที่ ส า ร วจความ เสี ยหาย  และความต้ อง การด้ านต่ า งๆ  จั ดท าบัญชี ผู้ 

ประสบสาธารณภัย ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 
เพ่ือท าหน้าที่สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่ช ารุดเสียหายให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากท่ีสุด 

๕. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความช่วยเหลือ ให้แก่
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

๖. ฝ่ายสื่อสาร 
ท าหน้าที่วางระบบการติดต่อสื่อสารในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่าง 

กองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การติดต่อเป็นไป
อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 

๗. การบรรจุก าลัง 
๗.๑ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่จากจังหวัดลพบุรี อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง

พ้ืนที่เป็นหลัก 
๗.๒ ในภาวะปกติใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ตามการบรรจุจริง จากส านักงานป้องกันภัยและ

บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง เป็นเจ้าหน้าที่ 



๔๕ 

๗.๓ ในภาวะไม่ปกติ หรือเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้บรรจุแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้
หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดลพบุรี อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ เข้าปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อให้กองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลังมีประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๒ ก วันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป (มาตรา ๒ ก าหนดให้
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ขอบเขต (มาตรา ๓) 
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีขอบเขตการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ครอบคลุมเรื่องอุบัติภัยและอัคคีภัยด้วย โดยยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒. ค่านิยาม (มาตรา ๔)๓๘ 
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์  

โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบ ต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย  
แก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และให้หมายความ
รวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย “ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการ
โจมตีทางอากาศ “การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท าใดๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สิน
ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือท าการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยว
ระบบการท างานหรือปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลหรือประชาชนอันเป็น 
การก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  

๓. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)  
๓.๑ องค์ประกอบ (มาตรา ๖) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด ๒๓ คน โดยมี  

                                                           
๓๘ กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๑. 



๔๖ 

 ๓.๑.๑ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็น
ประธานกรรมการ  

 ๓.๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
 ๓.๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
 ๓.๑.๔ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑.๕ ข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจานวนไม่เกินสองคนเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๒ อ านาจหน้าที่ (มาตรา ๗) 
 ๓.๒.๑ ก าหนดนโยบายในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ  
 ๓.๒.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี  
. ๓.๒.๓ บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระหว่าง

หน่วยงาน ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ  
 ๓.๒.๔ ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  
 ๓.๒.๕ วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ๓.๒.๖ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือ

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
๔. หน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(มาตรา ๑๑) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ มีอ านาจหน้าที ่ 

๔.๑ จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรี  

๔.๒  จัด ให้มีการศึกษาศึกษาเ พ่ือหามาตรการในการป้องกันภัยและบรรเทา 
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  

๔.๓ ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุ่น และท าหน้าที่ช่วยเหลือหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคเอกชน  ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยต่างๆ  



๔๗ 

๔.๔ แนะน า ให้ค าปรึกษาและอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน  

๔.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ กรมจะจัดให้มีศูนย์ป้องกัน
ภัยและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดตามความจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น และจังหวัด
ใกล้เคียง และจะให้มีส านักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น  เพ่ือการกับดูแลและ
สนุ่นสนุ่นในการท างานหรือปฏิบัติการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด  หรือตามที่
ผู้อ านวยการจังหวัดอบหมายก็ได้ (มาตรา ๑๑) โดยให้ศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเขตเดิม
เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.นี้ (มาตรา ๕๗) 

๕.  แผนการป้อ งกั นและบรร เทาสาธารณภั ย  ก าหนด ให้ มี การจัดท าแผน 
 ๓ ระดับ ดังนี้๓๙  

๕.๑ แผนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัยจัดท าร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภท และหน่วยงานภาคเอกชน โดยต้องมีสาระส าคัญตามทีก่ าหนด เช่น  

 ๕.๑.๑ แนวทางมาตรการ งบประมาณ ในการด าเนินการป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและแนวทาง วิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ  

 ๕.๑.๒ แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 
และจัดระบบการปฏิบัติการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน
ให้เป็นระบบเบียน 

 ๕.๑.๓ แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ และฟ้ืนฟูแล้วนาเสนอแผนขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒) 

๕.๒ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดท าโดยคณะกรรมการซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ซึ่งแผนดังกล่าว ต้อง
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและมีสาระส าคัญอ่ืน ดังต่อไปนี้ 
(มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗) 

                                                           
๓๙

 กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย, หน้า ๒๑. 



๔๘ 

 ๕.๒.๑ การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มี
อ านาจสั่งการด้านต่างๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๕.๒.๒ แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๕.๒.๓ แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมาย 
สัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

 ๕.๒.๔ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ๕.๒.๕ แผนการประสานงานกับองคก์ารสาธารณกุศล 
๕.๓ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุ งเทพมหานคร จัดท าโดย

คณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น ผู้
ลงนามประกาศใช้ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
และมีสาระส าคัญอ่ืน ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๓๓ และ ๓๔) 

 ๕.๓.๑ การจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มี
อ านาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๕.๓.๒ แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และ
ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๕.๓.๓ แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่งอ่ืนใด ในการ
แจ้ง ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

 ๕.๓.๔ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ๕.๓.๕ แผนการประสานงานกับองคก์ารสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทาแผนตามพระราชบัญญัตินี้ จัดทาแผนให้แล้วเสร็จ

ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยระหว่า งที่ยังจัดทาแผนไม่แล้วเสร็จให้
ด าเนินการตามแผนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา ๕๖) 

๖. การบัญชาการ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๓๑ กรณี

เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง) 
๖.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ มีอ านาจควบคุมและการกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไป
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และมีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อานวย



๔๙ 

การ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร  
(มาตรา ๑๓) 

๖.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ผู้บัญชาการมอบหมาย โดยให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการรองจากผู้บัญชาการ (มาตรา๑๓) 

๗. การปฏิบัติ เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ เจ้าพนักงานและอาสาสมัครในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๗.๑ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้อ านวยการกลาง มีหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร (มาตรา ๑๔) 

๗.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตจังหวัด (มาตรา ๑๕) 

๗.๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๘) 

๗.๔ นายอ าเภอ (รวมปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ) เป็นผู้อ านวยการอ าเภอ 
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ (มาตรา ๔ ประกอบ
กับมาตรา ๑๙) 

๗.๕ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ (นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
แห่งพ้ืนที่อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง) เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอ าเภอตามที่ได้รับ
มอบหมาย (มาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๒๐) 

๗.๖ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา ๓๒) 

๗.๗ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะมอบหมาย รองปลัด
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้ (มาตรา ๓๕)  

๗.๘ ผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗)  



๕๐ 

๗.๙ เจ้าพนักงาน ให้ผู้อานวยการมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ โดยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๓๙)  

๗.๑๐ อาสาสมัคร ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือ ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
และตามทีก่ าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๔๑)  

๗.๑๑ องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงาน
ในระหว่างเกิดสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยได้ตาม ที่ผู้อ านวยการหรือ 
เจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายได้มอบหมายภารกิจให้ (มาตรา ๔๒)  

๘. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย๔๐  
๘.๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่ง

พ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  โดย
ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการท้องถิ่นในเขต
อ าเภอพ้ืนที่ของตน และในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี (มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒)  

๘.๒ กรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ  ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ ไป
พลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว และกรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความ
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อานวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัดแล้วแต่
กรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป (มาตรา ๒๒)  

๘.๓ ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อานวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้น
(มาตรา ๒๓)  

๘.๔ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้น
เพ่ือระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อานวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจาเป็น ๓๘ เจ้า
พนักงานมีอ านาจดาเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่
บุคคลได ้(มาตรา ๒๔)  

                                                           
๔๐

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เอกสารประกอบการประชุมโครงการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด, (ลพบุรี: ส านักบูรณาการสาธารณภัยอุบัติภัย 
และความปลอดภัยทางถนน, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘. 



๕๑ 

๘.๕ กรณีเจ้าพนักงานจาเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพ่ือทาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น
หรือเมื่อมีผู้อ านวยการอยู่ด้วยและหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย  ให้เจ้า
พนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่
ดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้
ตามความจาเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดา
ความเสียหายอันเกิดจากการกระทาดังกล่าว (มาตรา ๒๖)  

๘.๖ ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัย  ที่
เกิดขึ้นและทาบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู(มาตรา ๓๐)  

๘.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่กับหน่วยทหารในการบริหารจัดการ  
สาธารณภัย (มาตรา ๔๖) ก าหนดให้หน่วยทหารเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนและ
กรณีเกิดสาธารณภัยขึ้น หากต้องมีหน่วยทหารเข้าร่วมดาเนินการ ก าหนดให้ต้องจัดทาเป็นบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร กับผู้บัญชาทหารในเขตพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องเว้น
แต่เป็นกรณกีารสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือ

หน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร  
ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบและเมื่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามท่ีได้รับแจ้งโดยเร็ว (มาตรา ๓๘) สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๖ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

ตารางท่ี ๒.๗ หลักการการจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กร, 
(๒๕๖๒, ออนไลน์) 

ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย 
( Department of Disaster Prevention and 
Mitigation) หรือซื่อย่อ “ปภ.” เป็นส่วนราชการ
ระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
(๒๕๕๗, หน้า ๘) 

แนวคิดบทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกับการบริหารจัดการจากนโยบายของ
รัฐบาลที่วางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ 

กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, (๒๕๕๓, หน้า ๒๒) 

การป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย  เป็ น
หน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
ให้ความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้าน
ชีวิต และทรัพย์สิน 

นายธนกรณ์ จุตาผิว, (๒๕๕๙, หน้า ๒๘-๓๐) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการของกรมยกเว้นการพัฒนาข้าราชการ
ระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป 

 
สรุปได้ว่า งานด้านป้องกันภัยนี้มีแนวความคิดตามแนวระบบเบียนตามแนวทางของ

ภาครัฐและประชาชนที่เข้ารวมมาเป็นอาสาป้องกันภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่ตั้งไว้ใน การ
บริหารงานต่างๆ ของงานป้องกันภัยและสาธารณภัย การบริหารงานป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดี
ลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นไปตามแนวทางความคิดของกฎหมายหรือข้อปฏิบัติตาม
ระบบระเบียน เป็นต้น 

๒.๒.๗ แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการป้องกันภัยของเทศบาล 
เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีวิวัฒนาการมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ๒๔๗๕ และเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของไทยด้วยมีผู้ให้ความเห็นไว้
อย่างน่าสนใจดังนี้  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว



๕๓ 

หนังสือพิมพ์ The New York Time ฉบับวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๗๔ความตอนหนึ่งว่า“ข้าพเจ้าเห็นว่า
สิทธิการเลือกตั้งของประชาชนควรจะเริ่มต้นที่การปกครองท้องที่ในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่า
ประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่นเราการลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา 
ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาดถ้าเราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภาก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาส
เรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างดเีกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น”๔๑ 

การปกครอง รูปแบบเทศบาลไว้ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๑ พุทธศักราช ๒๕๔๓ ก าหนดให้ท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็น
เทศบาลก็ให้จัดตั้งท้องถิ่น นั้นๆ เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และให้เทศบาลเป็น
ทบวงการเมืองมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน (มาตรา ๗) โดยก าหนดเทศบาล
แต่ละประเภท ดังนี้๔๒ 

(๑) เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีการ ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล 
ตามพระราชกฤษฎีการนั้น ให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา ๙) 

(๒) เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมชนที่มี
ราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องตามพระราชบัญญัติ
นี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีการนั้นยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีการนั้นให้ระบุชื่อและเขต
ของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา ๑๐) 

(๓) เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป  ทั้งมีรายได้
พอควรแก่การท าจะปฏิบัติหน้าที่อันต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีการยกฐานะ
เป็นเทศบาลนครพระราชกฤษฎีการนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย (มาตรา ๑๑) ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนเขตเทศบาลให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีการ (มาตรา ๑๒) 
 และเทศบาลที่ยกฐานะอาจถูกเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิกได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎี 
 (มาตรา ๑๓) และได้กล่าวถึงโครงสร้างของเทศบาล ว่าประกอบด้วยสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี 
หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี เทศบาลแห่งใดจะมีการบริหารรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือ
นายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละแห่ง  เดิมโครงสร้าง 
ของเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล  

คณะเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งกันเอง ระหว่างสมาชิกสภาเทศบาล แต่อย่างไรก็ตาม
ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๓ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ เสียใหม่และเพ่ิม

                                                           
๔๑ ป ธ า น  สุ ว ร ร ณ ม ง ค ล , สถ าบั น แ ล ะก ร ะบวนก า รทา งก า ร เ มื อ ง ไ ทย , (น น ทบุ รี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน้า ๓๐๑. 
๔๒ ทองอาน พาไทสง, ประมวลกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงานของท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: 

วี. เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓๐-๑๔๒. 



๕๔ 

รูปแบบของผู้บริหารเทศบาลเข้ามาอีก ๑ รูปแบบคือนายกเทศมนตรี โดยมีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๑ พุทธศักราช 
๒๕๔๓ ว่าเทศบาลแห่งใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละแห่งโดยวิธีการดังนี้ คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลในเขตเทศบาลใด จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือให้จัดท าประชามติในเขต
เทศบาลนั้นว่าจะก าหนดให้การบริหารเทศบาลใช้รูปแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี ผลของ
ประชามติให้น ามาใช้เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการทั่วไปในคราวถัดจากวันออกเสียง
ประชามติและให้เป็นรูปแบบการบริหารตามประชามตินั้นตลอดไปจนกว่าจะมีการออกเสียงลง
ประชามติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การบริหารเทศบาลเป็นอย่างอ่ืนได้การร้องขอให้ท าประชามติดังกล่าวมาแล้วจะต้องเสนอต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนครบวาระของสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในขณะนั้นไม่น้อยกว่า 
๓๖๐ วันและจะกระท าในวาระของสภาเทศบาลหนึ่งได้เพียงครั้งเดียว รวมทั้งให้มีกับเทศบาลทุกแห่ง
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ยกเว้นในกรณีของเทศบาลนครเทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๘ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานด้านการป้องกันภัยของเทศบาล 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ปธาน สุวรรณมงคล, (๒๕๕๓, หน้า ๓๐๑) การปกครอง รูปแบบเทศบาลไว้ดั งนี้  ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๑ พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
ก าหนดให้ท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะ
เป็นเทศบาลก็ให้จัดตั้งท้องถิ่น นั้นๆ เป็นเทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และให้
เทศบาลเป็นทบวงการเมืองมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน (มาตรา ๗) 
โดยก าหนดเทศบาลแต่ละประเภท 

ทองอาน พาไทสง,  
(๒๕๕๐,  หน้า ๑๓๐-๑๔๒) 

เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มี
วิวัฒนาการมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
๒๔๗๕ และเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบแรกของไทย 



๕๕ 

สรุปได้ว่า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกมาตรฐานมาจากสุขาภิบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๒ พุทธศักราช๒๕๔๖ โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืนๆ ตามที่ส่วนกลางก าหนด ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาทต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  เป็นเทศบาล
หรือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกฐานนะมาจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติเทศ 
พุทธศักราช ๒๔๙๖ ที่มีระบบระเบียนของหน้าที่งานบริหารตามกฎหมายเป็นต้น 

๒.๒.๗.๑ จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเทศบาล 
ความคิดในเรื่องการจัดตั้งเทศบาล เริ่มปรากฏตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ในรูปของธรรมนูญ

ลักษณะปกครองคณะนครบาล พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยใช้กับเมืองจ าลอง “ดุสิตธานี” ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งถือว่ากฎหมายการปกครองท้องถิ่นฉบับแรก โดยมี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรกประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ประการที่
สองเป็นสถาบันการสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตย๔๓เทศบาลจัดเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีการจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ การจัดตั้งเทศบาลกระท าโดยพระราช
กฤษฎีการและมีการแบ่งเทศบาลออกเป็น ๓ ประเภท แต่ละประเภทมีเงื่อนไขการจัดตั้ง ดังนี้ 

๑. เทศบาลต าบล ใช้เกณฑ์รายได้เป็นตัวก าหนดคือ พ้ืนที่ใดจะจัดตั้งเทศบาลต าบล
จะต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ประชากร ๗,๐๐๐ คนขึ้นไปอยู่กัน
หนาแน่นไม่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ คนต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร 

๒. เทศบาลเมือง คือท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นที่มีประชากร 
๑๐,๐๐๐ คนข้ึนไป อยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ คน ต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร 

๓. เทศบาลนคร คือท้องถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป อยู่หนาแน่นไม่ต่ ากว่า 
๓,๐๐๐ คนต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร 

๒.๒.๗.๒ รายได้และค่าใช้จ่ายของเทศบาล 
การที่เทศบาลจะสามารถด าเนินการต่างๆ ได้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือจ าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีรายได้เป็นของตนเองในการด าเนินงานของเทศบาลนั้น การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายจะ
ถูกควบคุมก าหนดโดยตรงจากรัฐบาลโดยรัฐบาลจะก าหนดระบบเบียน เป็นกฎหมายว่าจะมีรายได้กี่
ประเภทมีอะไรบ้าง และจะได้มาอย่างไรบ้าง เช่น ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าใบอนุญาต ฯลฯ และ
อันตราในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการแบ่งสรรรายได้ประเภทภาษีให้แก่เทศบาล ส่วนกลางก็เป็นผู้
ก าหนดอีกด้วยเมื่อเทศบาลมีรายได้แล้ว ก็จ าเป็นจะต้องก าหนดแนวทางในการใช้จ่ายในเทศบัญญัติ

                                                           
๔๓ พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู, “ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง

จังหวัดมุกดาหาร” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓๒-๓๓. 



๕๖ 

งบประมาณประจ าปีโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเสียก่อน และการตรวจสอบบัญชีจะเป็น
การควบคุมสุดท้ายเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้บัญญัติรายได้
ในอันที่จะได้รับและค่าใช้จ่ายของเทศบาลไว้ดังต่อไปนี้๔๔ มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
 ๒. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
 ๓. รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
 ๔. รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
 ๕. พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
 ๖. เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
 ๗. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๘. เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
 ๙. รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่าย 

ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เงินเดือน 
 ๒. ค่าจ้าง 
 ๓. เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
 ๔. ค่าใช้สอย 
 ๕. ค่าวัสดุ 
 ๖. ค่าครุภัณฑ์ 
 ๗. ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
 ๘. เงินอุดหนุน 
 ๙.  รายจ่ าย อ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มี กฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเท่านั้น การจ่ายเงินตามมาตรา 
๖๗ (๙) ถ้าเป็นการช าระหนี้เงินกู้เมื่อก าหนดช าระเทศบาลจะต้องช าระเงินกู้นั้นจากทรัพย์สินของ
เทศบาลไม่ว่าจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้ไว้หรือไม่ มาตรา ๖๘ การจ่ายเงินค่าป่วยการให้แก่
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยระเบียบพนักงาน
เทศบาลการจ่ายเงินค่าป่วยแก่ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและการจ่ายค่าเบี้ย
                                                           

๔๔ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติเทศบาล, มาตรา ๔, แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๒๓. 



๕๗ 

ประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดตามฐานะของเทศบาล 

๒.๒.๗.๓ ลักษณะโครงสร้างสภาเทศบาลและฝ่ายบริหาร 
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามจ านวนดังนี้๔๕ 
   ๑. สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๑๒ คน 
   ๒. สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๑๘ คน 
   ๓. สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๒๔ คน 
นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
และมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ 
วาระไม่ได้ ในกรณีนี้ที่นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลา ๔ ปีก็ให้ถือว่าเป็น ๑ วาระและ
เมื่อได้ด ารงต าแหน่ง ๒ วาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีก เมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปีนับแต่วันพ้น
จากต าแหน่ง นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้
ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

๑. เทศบาลต าบลให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน 
๒. เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๓ คน 
๓. เทศบาลนครให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๔ คน 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่ง

มิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ โดยในกรณีของเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน ๒ คน
เทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน ๓ คนและเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันได้
ไม่เกิน ๕ คน 

๒.๒.๗.๔ โครงสร้างการบริหารเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๓แบ่งโครงสร้าง

เทศบาลออกเป็นสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี หรือ นายกเทศมนตรี๔๖ 

                                                           
๔๕ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๗. 
๔๖ ประธาน สุวรรณมงคล , สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๓–๑๐๔. 



๕๘ 

    ๑. สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาจาการกรเลือกตั้งจากประชาชน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยสภาเทศบาลมีจ านวนสมาชิกสภา ๑๒ คน สภาเทศบาลเมืองมีจ านวน
สมาชิกสภา ๑๘ คน และสภาเทศบาลนครมีจ านวนสมาชิกสภา ๒๔ คน 

    ๒. คณะเทศมนตรี ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีอีก ๒-๔ คน ตามฐานะ
ของเทศบาลกล่าวคือ กรณีที่เป็นเทศบาลต าบลและเทศบาลเมืองให้มีเทศมนตรีได้ ๒ คน ซึ่งเมื่อรวม
นายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแล้วมีจ านวน ๓ คน กรณีที่เป็นเทศบาลนครให้มีเทศมนตรีได้ ๔ 
คนซึ่งเมื่อรวมนายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแล้ว มีจ านวน ๕ คน ใน พ.ศ.๒๕๔๓ มีการแก้ไข
เทศบาลให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มีเสถียรภาพในการบริหาร 

    ๓. นายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลใดที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติ
ให้มีการบริหารเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีนั้น ให้มีนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี และมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คนส าหรับเทศบาล
ต าบลและไม่เกิน ๓ คน และ ๔ คน ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลนครตามล าดับ โดยมี
ปลัดเทศบาลมีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
และรับผิดชอบดูแลการบริหารงานประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายของคณะเทศมนตรีหรือ
นายกเทศมนตรีและอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

๒.๒.๗.๕ ส่วนงานของเทศบาล ส่วนงานของเทศบาลประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ๖ 
ส่วน ดังนี้๔๗ 

 ๑. ส านักงานปลัดเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎระเบียบแบบ
แผนนโยบายของเทศบาล เป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานทะเบียน ตลอดจน
งานอ่ืนๆ ที่มิไดก้ าหนดไว้เป็นงานใดโดยเฉพาะ เช่น สถานะ ธนานุบาล 

 ๒. ส่วนการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี การจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน งานจัดท างบประมาณภาษีป้าย งานผลประโยชน์ของเทศบาลควบคุมดูแลพัสดุ
และทรัพย์สินของเทศบาล 

 ๓. ส่วนสาธารณสุข มีหน้าที่แนะน าช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยของประชาชนใน
ชุมชนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การรักษาความสะอาด การสุขาภิบาล งานสัตว์แพทย์ตลาด
สาธารณะ สุสาน ฌาปนสถานสาธารณะ และงานด้านสาธารณสุข ตลอดจนควบคุมการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การแต่งผม การจ าหน่ายอาหารซึ่งรวมทั้งงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ ให้เป็นไปในเรื่องของกฎหมายหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
                                                           

๔๗ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่บริษัทสุขุม
และบุตรจ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๓๒-๓๔. 



๕๙ 

 ๔. ส่วนช่าง มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานโยธา งานบ ารุงรักษาทางบกทางระบาย
น้ าสวนสาธารณะ งานส ารวจแบบแผน งานสถาปัตยกรรม ผังเมืองงานสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า และงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 ๕. ส่วนการประปา มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและจ าหน่ายน้ า
สะอาดตลอดจนจัดเก็บขยะผลประโยชน์ในการนี้ 

 ๖. ส่วนการศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาของ
เทศบาล งานการสอน การนิเทศ การศึกษา งานสวัสดิการสังคม และนันทนาการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีเก่ียวข้อง 

๒.๒.๗.๖ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๓ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน คือ ๑ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลก าหนดแบ่ง
ได้เป็น ๒ ส่วน คือ หน้าที่บังคับ และหน้าที่เลือกปฏิบัติและ ๒ อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ 
ก าหนดซึ่งมีดังต่อไปนี้๔๘ 

 ๑) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลก าหนด มาตรา ๕๐ เทศบาลต าบลมี
หน้าที่ต้องท าให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
  (๓) รักษาความสะอาดถนนและท่ีสาธารณะ การการจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล มาตรา ๕๑ เทศบาล

ต าบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
 (๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

                                                           
๔๘ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเร่ืองการปกครองส่วนท้องถิ่น, หน้า ๓๖-๓๗. 



๖๐ 

 (๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
 (๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 (๙) เทศพาณิชย์  
 มาตรา ๕๒ (ยกเลิกท้ัง มาตรา) 
 มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
 (๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 (๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
 (๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 (๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
 (๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 (๘) ให้มกีารด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 (๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
 (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
 (๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 (๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
 (๖) ให้มกีารสาธารณูปการ 
 (๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 (๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 (๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
 (๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 (๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 (๑๒) เทศพาณิชย์ 
มาตรา ๕๕ (ยกเลิกท้ัง มาตรา) 



๖๑ 

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
 (๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 (๓) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 (๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ 

และสถานบริการอ่ืน 
 (๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
 (๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
 (๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
 (๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวมาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดท ากิจการอ่ืนๆ 

ตามมาตรา ๕๔ ได ้
๒ ) อ านาจหน้ าที่ ตามกฎหมายเฉพาะ อ่ืน ก าหนดนอกจากอ านาจหน้ าที่ ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ก าหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ก าหนดให้เทศบาลมี
อ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจ านวนมาก เช่น๔๙ 

 (๑) พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.๒๔๖๔ 
 (๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 (๔) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระท าปุ๋ย พ.ศ.๒๔๙๐ 
 (๕) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ 
 (๖) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๔๙๕ 
 (๗) พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ 
 (๘) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ 
 (๙) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
 (๑๐) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓ 
 (๑) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ.๒๕๐๘ 
 (๒) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ 
 (๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 

                                                           
๔๙ ประธ าน  สุว ร รณมงคล , สถาบันและกระบวนการทางการ เมือ ง ไทย ,  (นนทบุร ี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๘), หน้า ๑๐๓–๑๐๔ . 



๖๒ 

 (๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
 (๕) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ 
 (๖) พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๓ 
 (๗) พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖ 
 (๘) พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 
 (๙) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๖๘ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ (การจอดเรือในแม่น้ า) 
 (๑๐) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๒๙๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ (ทางหลวง) 
 (๑๑) ประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูแลที่ดินรกร้าง ค าสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่๘๙๐/๒๔๙๘) 
๒.๒.๗.๗ บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเมือง  
เทศบาลมีบทบาทในการพัฒนาเมืองเนื่องจากประเทศไทยมี พ้ืนที่ เขตเมือง  คือ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล จ านวน ๖๕,๗๐๕.๘ ตารางกิโลเมตร ร้อยละ ๑๒.๓ ของ
พ้ืนที่ประเทศไทย จ านวน ๕๓๒,๘๖๓.๘๑ ตารางกิโลเมตร และมีประชากรที่อาศัยในเขตเมือง จ านวน 
๑๘.๒ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗ ของประชากรทั่วประเทศซึ่งมีเขตเมืองเป็นศูนย์กลางความ
เจริญเติบโตในระดับของประเทศ ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างไร้ทิศทางมากในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และคุณภาพชีวิตประชาชน หากไม่เตรียมการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเกิดความเสื่อม
โทรมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังนี้บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาเมืองนั้น ควรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมและถูกต้องทุก
สาขาการพัฒนาตามแนวทางของแผนพัฒนาสมบูรณ์ใน ๕ สาขา ดังนี้๕๘ 

๑. สาขาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ ลักษณะทางกายภาพ 
การปรับปรุงพ้ืนที่และก่อสร้างนั้นๆ เทศบาลควรเน้นการวางแผนงานพัฒนาใช้ที่ดินให้มากซึ่งที่ผ่าน
มายังขาดการชี้น าไปสู้การใช้ที่ดินที่มีประสิทธิภาพมีการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น 
เทศบาลควรให้ความส าคัญกับการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ การจัดท าผังกายภาพและการจัด
ระเบียบชุมชน 

๒. สาขาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดทรัพยากรธรรมชาตินั้น ได้แก่ การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและยาวนาน อันจะเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศความน่าอยู่อาศัยของเมือง และมีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างไม่รู้หมดสิ้น  แนวทาง
ด าเนินการเช่น การวางแผนระบบขยะมูลฝอย การการจัดมลพิษทางอากาศ ทางเสียง ทางน้ า เป็นต้น 

๓. การสงเคราะห์คนพิการ เด็ก สตรีและคนชรา การป้องกันภัยและบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด และตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนเมือง การจัดท าแผนปฏิบัติในการชุมชน การประสานและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนและชุมชนสนใจกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์มากขึ้นและห่างไกลยาเสพติด แนวทางด าเนินการ เช่น การสร้างสวนสาธารณะเพ่ือให้



๖๓ 

ประชาชนมาออกการลังกายร่วมกัน จัดกิจกรรมทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา เป็นต้น 

๔. สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจ
ประเภทต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งและขยายตัวออกไปได้ เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นจากของประชาชนมี
แนวทางด าเนินงาน เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การเปิดโอการสให้เอกชนได้เข้ามีส่วนร่วมด าเนินกิจการสาธารณะของเทศบาล 

๕. สาขาการพัฒนาการเมือง การบริหาร ได้แก่ การพัฒนาเทศบาลให้มีเป็นสถาบัน
ปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริการแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น โครงการบริการประชาชนโดยไม่หยุดพักกลางวัน การประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนา
ของเทศบาล การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี การด าเนินโครงการประเทศใสสะอาดการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ เ พ่ิมขึ้น  เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๒.๗.๘ มาตรฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยกรมป้องกันภัย  
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความหมายของ กรมป้องกันภัยไว้ว่า 

ภัยหรืออันตราย ที่ท าให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งอ่ืนๆ อย่ารุนแรง ประกอบด้วย
ลักษณะดังนี้ 

 ๑) วาตภัย  
 ๒) อุทกภัย 
 ๓) อัคคีภัย  
 ๔) ภัยจากมนุษย ์
 ๕) เกิดความต้องการในสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานอย่างรีบด่วนส าหรับผู้ประสบภัยสาธารณ

ภัย แบ่งตามลักษณะการเกิดหรือสาเหตุได้เป็น ๒ ประเทศ คือ ภัยจากธรรม และภัยจากมนุษย์ ได้แก่ 
๑. ภัยจากธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้น

ตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั่งอาจเกิดข้ึนโดยกะทันหัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย
จิตใจ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งได้แก่ 

๑) อุทกภัย เป็นภัยอันเกิดจากภาวะน้ าท่วมจากพายุ ฝนตกหนัก พายุหมุน การท าลายป่า 
การทรุดตัวของดิน ลักษณะอาจเป็นน้ าท่วมเฉียบพลันหรือแบบค่อยเป็นค่อยไป 

๒) วาตภัย คือภัยที่เกิดจากแรงลมและพายุ สามารถแบ่งลักษณะของวาตภั ยได้ตาม
ความเร็วลม สถานที่ท่ีเกิดวาตภัย เช่น พายุฟ้าคะนอง พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น 

๓) อัคคีภัย คือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีแนวโน้มในการเกิดข้ึนบ่อยและสร้างความสูญเสียมากขึ้นทุกปี 



๖๔ 

๔) อากาศหนาวผิดปกติ เช่น ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ประกอบกับได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม ที่พัดพาความหนาวเย็นจาก
จีน เข้าสู่พ้ืนที่ดังกล่าว ท าให้ประชาชนที่อยู่บริเวณหุบเขาได้รับความหนาวเย็น ซึ่งพบว่าในบางปีของ
ฤดูหนาวจะมีอณุภูมิต่ ามาก 

๕) ภัยแล้ง เป็นภัยที่ท าให้เกิดความอดอยาก ขาดแคลน เนื่องจากการขาดน้ า ในประเทศ
ไทยมักเกิดจากขาดฝน ความแห้งแล้งของพ้ืนที่ก่อให้เกิดผลเสียในการผลิตผลทางเกษตร 

๖) แผ่นดินถล่ม ในประเทศไทยมักพบแผ่นดินถล่มเกิดขึ้นเนื่องจากมีฝนตกมาก เกิดจาก
ดินบริเวณภูเขาอุ้มน้ าไว้จนเกิดการอ่ิมตัวและไม่สามารถอุ้มน้ าไว้ได้อีกจึงพังทลายลงมา ซึ่งส่วนมากจะ
เกิดพร้อมกับอุทกภัย 

๗) การระบาดของโรค เช่น อหิวาตกโรค โรคฉี่หนู 
๘) ภัยจากฝูงสัตว์และแมลง 
๒. ภัยจากมนุษย์ เป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ โดยอาจเกิดจาก

สิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ ที่ประดิษฐ์เพื่อความสุขสบาย หรือเพ่ือประหัตประหารกัน เช่น 
๑) ภัยจากการจราจรได้แก่ ทางอากาศ ทางบก ทางน้ า ทางราง 
๒) ภัยจากการประกอบอาชีพ ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น อุบัติเหตุจาก

การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุบัติเหตุจากความร้อน อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจากความ
ไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น 

๓) ภัยจากความไม่สงบของประเทศ เช่น การจลาจล การปฏิวัติ การก่อวินาศกรรม 
การก่อการร้าย สงคราม ซึ่งผลที่ท าให้เกิดสาธารณภัยจากสงคราม จะรุนแรงหรือไม่ขึ้น อยู่กับผลร้าย
ของอาวุธที่น ามาประหัตประหารกัน เช่น นิวเคลียร์ เชื้อโรค หรือสารเคมี เป็นต้น 

๔) ภัยจากไฟฟ้า อัคคีภัย ท าให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียชีวิตจากแผลไหม้ ความร้อนควัน
ไฟ การขาดอากาศ 

๕) ภัยจากวัตถุอันตราย ได้แก่ ภัยจากวัตถุอันตรายที่ใช้ในอุตสาหกรรม การเกษตร
สาธารณสุขอุปโภคและบริโภค 

๖) ภัยจากความเจริญทางเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว จะมีความเสี่ยงสูงมาก
ขึ้น เมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น เมื่อเกิดไฟไหม้ของอาคารสูง ระบบการเคลื่อนย้ายย่อมช้า และมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนกว่าอาคารปกติ รวมทั้งเกิดพิษจารสารเคมีที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ของอาคาร หรือแม้  
กระทั้งเครื่องใช้ประจ าส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ น้ ายาลบค าผิด ฯลฯ การมีมาตรการความ
ปลอดภัยที่ดี ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย เช่น ประตูที่ใช้ระบบเปิดปิด หรือลิฟท์ที่
ขัดข้อง 
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พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พ.ศ. ๒๕๕๐) ได้ให้ความหมายว่า 
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อ้ันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น 
อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรม
ด้วย๕๐  

มาตรฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย ได้ศึกษาเรื่อง “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน” แนวคิดบทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับ
การบริหารจัดการ จากนโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ โดยด าเนิน 
การปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นระบบ ซึ่งมีการก่อตั้ง
หน่วยงานขึ้นใหม่ เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจที่เคยซ้ าซ้อนอยู่ในหน่วยงานอ่ืนๆ 
ให้เป็นระบบ เปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก  
ทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานใหม่ถือก าเนิดขึ้นเพ่ือจัดการสาธารณภัยอย่าง
เป็นระบบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บท  
วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยก าหนดนโยบาย
ด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้
หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจาก ๕ หน่วยงาน คือ 

๑. กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท 
๒. กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง 
๓. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย ส านักปลักส านักนายกรัฐมนตรี 
๔. กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์ 
๕. กรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพ้ืนฐาน)๕๑  
การบริหารจัดการภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์อัคคีภัย  

วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบ ต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น 

                                                           
๕๐ มาตรฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พ.ศ.๒๕๕๐. 

หน้า ๒๕. 
๕๑ มาตรฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย, ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน, 

พ.ศ. ๒๕๕๓. หน้า ๒๖. 



๖๖ 

อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชน และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย “ภัยทาง
อากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ “การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า  
การกระทาใดๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค 
หรือท าการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการท างานหรือปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการ
ประทุษร้ายต่อบุคคลหรือประชาชนอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ“องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๙ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๙ จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเทศบาล  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู,  
(๒๕๕๔, หน้า ๓๒-๓๓) 

ความคิดในเรื่องการจัดตั้งเทศบาล เริ่มปรากฏ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ในรูปของธรรมนูญลักษณะ
ปกครองคณะนครบาล พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยใช้กับ
เมืองจ าลอง “ดุสิตธานี” ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งถือว่า
กฎหมายการปกครองท้องถิ่นฉบับแรก 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๓. 

การที่เทศบาลจะสามารถด าเนินการต่างๆ ได้
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีรายได้เป็นของตนเองในการด าเนินงาน
ของเทศบาลนั้น การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่าย
จะถูกควบคุมก าหนดโดยตรงจากรัฐบาลโดย
รัฐบาลจะก าหนดระบบเบียน เป็นกฎหมายว่าจะ
มีรายได้กี่ประเภทมีอะไรบ้าง และจะได้มาอย่างไร
บ้าง เช่น ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าใบอนุญาต  

โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๔๘, หน้า ๑๗๗) สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 



๖๗ 

ตารางท่ี ๒.๙ จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเทศบาล (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กร, 
(๒๕๖๒, ออนไลน์) 

ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย 
( Department of Disaster Prevention and 
Mitigation) หรือซื่อย่อ “ปภ.” เป็นส่วนราชการ
ระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
(๒๕๕๗, หน้า ๘) 

แนวคิดบทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกับการบริหารจัดการจากนโยบายของ
รัฐบาลที่วางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ 

กระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, (๒๕๕๓, หน้า ๒๒) 

การป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย  เป็ น
หน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
ให้ความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้าน
ชีวิต และทรัพย์สิน 

นายธนกรณ์ จุตาผิว, (๒๕๕๙, หน้า ๒๘-๓๐) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการของกรมยกเว้นการพัฒนาข้าราชการ
ระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป 

ประธาน สุวรรณมงคล, 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๐๓-๑๐๔) 

สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาจาการกร
เลือกตั้งจากประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ ๔ ปี โดยสภาเทศบาลมีจ านวนสมาชิก
สภา ๑๒ คน สภาเทศบาลเมืองมีจ านวนสมาชิก
สภา ๑๘ คน และสภาเทศบาลนครมีจ านวน
สมาชิกสภา ๒๔ คน 

สนิท จรอนันต์, (๒๕๔๓, หน้า ๓๒-๓๔) ส านักงานปลัดเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้
เป็นไปตามกฎระเบียบแบบแผนนโยบายของ
เทศบาล เป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและ
คณะเทศมนตรีเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ  



๖๘ 

สรุปได้ว่า การบริหารงานด้านป้องกันภัยเทศบาลนั้นได้ให้ความส าคัญกับบทบาทในการ
พัฒนาเป็นอย่างยิ่ง โดยถือว่า การพัฒนานั้นได้สร้างความเจริญเติบโตให้กับชุมชนและของประเทศ ซึ่ง
มีการขยายตัวอย่างไม่เป็นระบบ หากไม่เตรียมการรองรับปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตจะส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศได้นั้นมีความส าคัญในการพัฒนาชุมชนตามหลักการบริหารตามหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องเ พ่ือประโยชน์ของชุ มชนและประเทศชาติการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติ งานใด 
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้มีความปลอดภัย กระบวนการ การจัดการที่เป็น
ระบบซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้  

การบริหารงานด้านการบรรเทา การบรรเทาสาธารณภัย  (Mitigation)  คือ  การลด
ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น การดูแลป้องกันภัยตามพ้ืนที่ ที่รับผิดต่างๆ และพ้ืนที่รอบ
ข้าง การบูรณาการแผนกับหน่วยงานอื่น และการประเมินความเสี่ยง  

การบริหารงานด้านการเตรียมการ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ 
(Preparedness)  อันเป็นการสร้างแผนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า  มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจ การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมให้เพียงพอ การมอบหมายงานให้
แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ การตรวจตราดูแลความเรียบร้อย รวมทั้งมีพ้ืนที่รองรับและการประเมิน
สถานการณ์  

การบริหารงานด้านการสู้ภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อเหตุการณ์ 
(Response) กล่าวคือ เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะมีการประกาศข่าวสารหรือการ
แจ้งเตือน ชุดให้ความช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การ
สร้างความร่วมมือในการประสานงานกับชุมชน การสนับสนุนในการประสานงานกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน  

การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา (Recovery) อันเป็นการน า
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งในระยะสั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพชีวิตจิตใจ 
การร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข การบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ การดูแล รวมทั้งการ
จ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย และการประชาคมเพ่ือการวางแผน 

 
 
 
 
 



๖๙ 

๒.๓ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
๒.๓.๑ ความเป็นมา 
จากค าบอกเล่าของผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน และผู้สูงอายุในหมู่บ้านดีลัง ท าให้เราได้

รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของต าบลดีลัง โดยสังเขปได้ว่า ก่อนนั้นได้มีชาวบ้านเป็นกลุ่มอพยพมา
จากเวียงจันทร์ ประเทศลาว เพ่ืออพยพหลบหนีภัยสงครามกบฏ อนุวงษ์สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วง
รัชกาล ที่ ๑ -๓ โดยมีเชื้อสายลาว ไทยเบิ้ง และญวน กลุ่มลาวไทยเบิ้งจะตั้งหลักแหล่งอยู่ ณ หมู่บ้าน
บ้านดีลัง บ้านหนองนา และต าบลโคกสลุง ในสมัยปัจจุบัน แต่เดิมผู้คนจะตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ดงปลาซิว 
ทว่าอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดโรคระบาด ได้แก่โรคอหิวาห์และโรคฝีดาษ ระบาดอย่างหนัก ผู้คนล้มตาย
เป็นจ านวนมากชาวบ้านดงปลาซิว จึงได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หนองขอม แต่แล้วโรคร้ายก็ยัง
ตามมาระบาด อีกจึงได้อพยพมาอยู่ที่บ้านดีลังจนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีคนตั้งครัวเรือนหลายพัน
ครัวเรือนดังเช่นปัจจุบัน อีกค ากล่าวที่ได้แสดงถึงที่มาของหมู่บ้านหรือต าบลดีลัง ตามต านานเล่าว่าได้
มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่ง มาตั้งรกรากท ามาหากินเป็นคู่แรก ชื่อว่า ตาดี กับยายลัง ต่อมามีผู้อพยพมาอยู่
กันเรื่อย ๆ เมื่อผู้คนมาอยู่รวมกันจ านวนมาก ๆ ก็กลายเป็นกลุ่มครัวเรือน ต่อมาก็กลายเป็นหมู่บ้าน
และได้เรียกขนานถิ่นที่อยู่นี้ว่า “ บ้านดีลัง ” เป็นการส านึกในชาติพันธุ์เดียวกัน หรือให้เกียรติแก่ผู้
ที่มาอยู่ก่อน บริเวณพ้ืนที่ของหมู่บ้านดีลัง ได้พบแร่เหล็กและน้ าตาเหล็กไหล ที่ได้หลอมจากบริเวณ
ลานอุโบสถวัดพนมวัน เพ่ือท าท่อประปาส่งน้ าจากอ่างซับเหล็กไปเลี้ยงในตัวเมืองละโว้หรือลพบุรี ใน
อดีตก็ได้มีการศึกษาชุมชนแห่งนี้มาแล้ว โดยเป็นการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ชื่อศรีสัตถาวร  
วัลลิโภดม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งผลจากการศึกษา ท าให้ทราบว่าพ้ืนที่ตั้งของชาวบ้านดีลัง ได้เคยเป็นที่
เดินทัพของพระรามาธิบดีที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๓๕๒ ) โดยได้ยกทัพผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้ ต่อมา
ได้มีการศึกษาถึงชุมชนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง โดย ท่านดร. พรชัย สุดจิตต์ เพ่ือท าวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาเอกเสนอในมหาวิทยาลัย BROWNS กล่าวไว้ว่า ที่มาของหมู่บ้านดีลังได้มาจากคู่สามี ภรรยาคู่
หนึ่ง ชื่อ ตาดี กับ ยายลัง อพยพเข้ามาอยู่เป็นคู่แรก จึงเรียกขนานกันว่า  “ บ้านดีลัง ” เหตุผลอีก
ประการหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อมในอดีตเต็มไปด้วย ไม้เต็ง ลัง จึงเป็นชื่อเรียกหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน.  

๒.๓.๒ ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลดีลัง   
เทศบาลต าบลดีลัง เป็นหนึ่งจากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๑ แห่งของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งแต่เดิมนั้นมีฐานะเป็นสภา
ต าบล ชื่อว่า “ สภาต าบลดีลัง” ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมาเมื่อสภาต าบลดีลัง มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น และมีรายได้ที่จัดเก็บได้ตามเกณฑ์ที่ 
กระทรวงมหาดไทยก าหนดจึงได้ขอยกฐานะสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโดยใช้ชื่อว่า  
“องคก์ารบริหารส่วนต าบลดีลัง” เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ทั้งนี้ ได้บริหารจัดการตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์



๗๐ 

หลักคือ การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวต าบลดีลัง ให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองเป็นชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ความสอดคล้องต่อน โยบาย
ของรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอทุกสมัย จนเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐กระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศยกฐานะจาก “องคก์ารบริหารส่วนต าบล ดีลัง” เป็น “เทศบาลต าบลดีลัง” โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากมีความพร้อมและมีหลักเกณฑ์ที่สามารถยกฐานะเป็น
เทศบาลตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดได้ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลต าบลดีลัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ห่างจาก

ตัวอ าเภอพัฒนานิคมประมาณ ๙ กิโลเมตรอยู่ห่างตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ ๓๗ กิโลเมตร และอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุง
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาลิการ อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนานิคม อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เนื้อที ่
เทศบาลต าบลดีลัง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๑.๙๐ ตาราง กิโลเมตร โดยแยกเป็น พ้ืนที่ที่อยู่

อาศัย ๔๐.๐๖ ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ป่าไม้ ๘๑.๘๔ ตารางกิโลเมตร ๔๐.๐๘ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๔๙ ของพ้ืนที่อ าเภอพัฒนานิคม หรือ ๒๕,๐๕๐ ไร่ แบ่งพ้ืนที่ตามสภาพการใช้ ดังนี้ 

(๑) พื้นที่ท าการเกษตร จ านวน ๒๘,๒๑๕ ไร่ แบ่งเป็น 
 ท านา ๑๐,๒๙๐ ไร่, ท าสวน ๔,๙๘๐, ท าไร่ ๑๐,๒๔๕, เลี้ยงสัตว์ ๖๐๐ ไร่ 
(๒) พื้นที่อุตสาหกรรมและย่านการค้า ๑,๒๘๐ ไร่ 
(๓) ที่ว่างเปล่า ๘๒๐ ไร่๕๒ 
 จ านวนหมู่บ้าน เทศบาลต าบลดีลัง มีหมู่บ้านทั้งหมด จ านวน ๗ หมู่บ้าน คือ 
 ๑. หมู่ที่ ๑  ชื่อบ้านซอย ๑๒ 
 ๒. หมู่ที่ ๒  ชื่อบ้านดีลัง 
 ๓. หมู่ที่ ๓  ชื่อบ้านดีลัง 
 ๔. หมู่ที่ ๔  ชื่อบ้านสายจัตวา 
 ๕. หมู่ที่ ๕  ชื่อบ้านดีลัง 

                                                           
๕๒

 เทศบาลต าบลดีลัง, ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลดีลังประชากรจากทะเบียนบ้าน, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.deelung.go.th/home [๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒] 
 

https://www.deelung.go.th/home


๗๑ 

 ๖. หมู่ที่ ๖  ชื่อบ้านซอย ๑๓ 
 ๗. หมู่ที่ ๗  ชื่อบ้านซอย ๑๓ 
ชุมชนย่อย เทศบาลต าบลดีลังได้ประกาศจัดตั้งชุมชนย่อย ทั้งหมด ๑๓ ชุมชน ดังนี้ 
 ๑. ชุมชนดีลังน่าอยู่ 
 ๒. ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
 ๓. ชุมชนปู่แก้ว ปู่สังข์ 
 ๔. ชุมชนคนวัดพนมวัน 
 ๕. ชุมชนประชาสามัคคี 
 ๖. ชุมชนคนวัดดีลัง 
 ๗. ชุมชนซอยประปาสามัคคี 
 ๘. ชุมชนซอย ๑๒ ร่วมใจ 
 ๙. ชุมชนซอย ๑๒ ร่วมใจ 
 ๑๐. ชุมชนซอย ๑๓ ร่วมสร้างสรรค์ 
 ๑๑. ชุมชนซอย ๑๑ ร่วมพลัง 
 ๑๒. ชุมชนผูกสัมพันธ์สายจัตวา 
 ๑๓. ชุมชนสายจัตวามิตรไมตรี๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๕๓ เทศบาลต าบลดีลัง, ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลดีลังประชากรจากทะเบียนบ้าน, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.deelung.go.th/home [๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒] 
 

https://www.deelung.go.th/home


๗๒ 

๒.๓.๓ การปกครองและประชากร 
แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ดังนี้ จ านวนบ้านตามทะเบียนบ้าน สามารถสรุปได้

ตาราง ๒.๑๐ ดังนี้ 
ตารางที่ ๒.๑๐ ประชากร ต าบลดีลัง/หมู่บ้าน 

ประชากรตาม ต าบล/หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ ๑ ๕๙๓ ๖๔๒ ๑,๒๓๕ 
หมู่ที่ ๒ ๗๗๑ ๘๐๙ ๑,๕๘๐ 
หมู่ที่ ๓ ๖๓๓ ๖๘๕ ๑,๓๑๘ 
หมู่ที่ ๔ ๔๓๒ ๔๓๙ ๘๗๑ 
หมู่ที่ ๕ ๖๒๕ ๖๗๑ ๑,๒๙๖ 
หมู่ที่ ๖ ๓๖๖ ๓๙๔ ๗๖๐ 
หมู่ที่ ๗ ๓๒๕ ๓๐๒ ๖๒๗ 
รวม ๓๗๔๕ ๓๙๔๒ ๗,๖๘๗ 

 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์การบริหารงานด้านป้องกันภัย๕๔ 
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จัดท าขึ้นโดย

พิจารณาถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๘ นโยบายรัฐบาลนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณภัยของประเทศ เพ่ือมุ่งเน้นให้
เกิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มุ่งเน้นให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล 
เพ่ือประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยการเพ่ิมศักยภาพในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ และฟ้ืนฟูให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามหลักสากล ภายใต้แนวทางของ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งการบูรณาการด้านการจัดการ 
 

                                                           
๕๔

 กระทรวงมหาดไทย, แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, (จัดท าและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย, พ.ศ. ๒๕๖๐), หน้า ๗๑-๗๙. 



๗๓ 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ให้มีเอกภาพ
และสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัครและเครือข่ายให้มีความรู้ 
ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตาม
แนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องร่วมกันขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ภายใต ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กรในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ที่จะท า ให้เกิดผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินกับประชาชนให้น้อยที่สุด  และน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 

งานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย 
สภาพภาพของการบริหารงานด้านป้องกันภัยที่เกี่ยวข้องกับเขตชุมชนเทศบาลต าบล  วิสัยทัศน์ และ 
ยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในประสิทธิภาพการบริหารงานป้องกันภัย 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากลเพ่ือประเทศ

ไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน”๕๕ 
ความหมายของวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิก ที่มี
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือสร้างให้เกิดความปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืนด้านสาธารณภัยของประเทศ อันได้แก่ ท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ตระหนักถึงความเสี่ยง เข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขและมีความพร้อมรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนเอง  ไม่เกิดภัยในรูป
แบบเดิมซ้ าซ้อน หรือสามารถลดความเสี่ยงของภัยที่จะเกิดข้ึนให้มีความรุนแรงลดลง 

“องค์กรชั้นน า” หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิก 

“ระดับสากล” หมายถึง เป็นที่ยอมรับด้วยการน ามาตรฐานที่ใช้อยู่ทั่วโลก หรือการพัฒนา
มาตรฐานในระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ 

                                                           
๕๕ เทศบาลต าบลดีลัง, รายงานกิจการประจ าปี ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม

จังหวัดลพบุรี, (ลพบุรี: เทศบาลต าบลดีลัง, ๒๕๖๐),หน้า ๑๒. 



๗๔ 

“ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” หมายถึง การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีความ
เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ลดความเสี่ยงที่มีอยู่
เดิมและการพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 

๒. พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย  และ

ด าเนินการจัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้มีมาตรฐานสากล 
๒ . บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
๓. พัฒนาระบบ ทรัพยากรและเครือข่าย ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกัน 
และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เพ่ือสร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน 
๖. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย  พัฒนา

ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
๗. ฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติ

โดยเร็วและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
๘. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในแต่ละระดับ 
๓. แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๖ กลยุทธ์ ๒๔ แนวทาง๕๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือ

สงเคราะห์และฟ้ืนฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล  ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ๑๐ 
แนวทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงาน
และเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ  ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๘ 
แนวทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร 
และเครือข่ายให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๓ แนวทาง 

                                                           
๕๖ กระทรวงมหาดไทย, แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , หน้า ๗๑-๗๙. 



๗๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ๓ แนวทาง 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟูให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล 

มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพการจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลัก
สากลโดยเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการจัดการสาธารณภัย อาทิ การจัดท าแผนแม่บทสาธารณภัยด้าน
ต่างๆกลไกการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน การแสวงหาพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือการพัฒนา การจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย การพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานตาม
หลักสากล และการพัฒนามาตรฐานให้เทียบเท่าในระดับสากลส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรฐานสากล 
นอกจากนี้ยังเน้นการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟ้ืนฟูบูรณะพื้นที่ประสบสาธารณภัยด้วยความ
รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้ง การพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรม และทรัพยากร ใน
ระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร และจัดการสาธารณภัยให้เพียงพอและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ 
-การลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากสาธารณภัย 
-การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  

ในระดับสากล 
-การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ด้วยความ

รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม 
-ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย มีเพียงพอและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แนวทาง   ๑.๑.๑ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
      ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๑.๒  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบสาธารณภัย ด้วยความ
รวดเร็วทั่วถึง และเป็นธรรม 
แนวทาง   ๑.๒.๑  การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็น
  ธรรมและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
  ๑.๒.๒  การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ หรือพัฒนาให้ดี
  ขึ้นกว่าเดิมโดยลดความเสี่ยงหรือความสูญเสียจากพ้ืนที่ประสบภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
  อย่างยั่งยืน 



๗๖ 

                    ๑ .๒ .๓ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถ             
       ด าเนินการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี    
       ความโปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ ๑.๓      พัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลัก
สากลและพัฒนามาตรฐานให้เทียบเท่าในระดับสากล๕๗ 
แนวทาง   ๑.๓.๑  การพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในด้านต่างๆ ให้เป็นไป
  ตามมาตรฐานตามหลักสากล 
  ๑.๓.๒ การพัฒนามาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในด้านอ่ืนๆ 
  ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
กลยุทธ์ ๑.๔  ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แนวทาง   ๑.๔.๑ การพัฒนางานด้านศึกษาวิจัยและการน านวัตกรรมและองค์ความรู้ใน 
       การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
กลยุทธ์ ๑.๕  พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยากร ในระบบเตือนภัย 
ระบบส่ือสารและจัดการสาธารณภัย ให้เพียงพอมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
แนวทาง   ๑.๕.๑ การพัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยากร ในระบบเตือน
  ภัยระบบสื่อสารละจัดการสาธารณภัย ให้เพียงพอมีความพร้อมต่อการจัดการ
        ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
กลยุทธ์ ๑.๖  พัฒนาระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในแต่ละระดับ 
แนวทาง   ๑.๖.๑ การสร้างกลไก และระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
  ด าเนินงานภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และ
  แผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านต่างๆ 
  ๑.๖.๒ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้เป็น
  ข้อมูลในการจัดท า ทบทวน และปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
  ภัยในแต่ละระดับและแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านต่างๆ ให้
   สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

                                                           
๕๗ เรื่องเดียวกัน, กระทรวงมหาดไทย , แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,  

หน้า ๗๑-๗๙. 



๗๗ 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานและ
เครือข่าย ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ 

มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นเอกภาพและมีการด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในประเทศในการขับเคลื่อนผลักดันการด าเนินการตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๙ เป็นต้น มีการพัฒนา
เชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติให้มีความเป็นเอกภาพ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ มีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่
เชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่าย และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน ส าหรับเครือข่ายระหว่างประเทศเน้นการสร้างความร่วมมือในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และสร้างบทบาทน าของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเวทีระหว่างประเทศ 

ความเป็นเอกภาพ (Unity) หมายถึง การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันและกลมกลืนกัน 

เป้าประสงค์ 
-การบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้เป็นเอกภาพและมีการด าเนินการไปในทิศทาง

เดียวกัน 
-เครือข่ายระหว่างประเทศมีความร่วมมือในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
-คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติได้รับการบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๒.๑  บูรณาการเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลักดันการด าเนินการ
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แนวทาง   ๒.๑ .๑ การสร้างให้มีบทบาทในการบูรณาการการด าเนินงานของเครือข่าย 
  องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มี
  การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัยแห่งชาติและแผนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านต่างๆ  
  ที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๑.๒ การจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



๗๘ 

กลยุทธ์ ๒.๒  เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างประเทศและสร้างบทบาทน าในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเวทีระหว่างประเทศ 
แนวทาง   ๒.๒.๑ การสร้างความร่วมมือหน่วยงานระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง
  จากสาธารณภัยโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ในการจัดการความ
  เสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างกัน 
  ๒.๒.๒ การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในเวที
  ระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๒.๓  พัฒนาเชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ  ให้ มีความเป็นเอกภาพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทาง   ๒.๓.๑ การพัฒนาเชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยให้มีความเป็นเอกภาพ มี  
  มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของฐานข้อมูลในหน่วย 
  งานต่างๆ 
  ๒.๓.๒ การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัยให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
  สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงานระดับนโยบายและหน่วยงานต่างๆ 
  รวมถึงเชื่อมโยงให้ประชาชนได้เข้าถึงเพ่ือรับรู้และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
  สาธารณภัย 
กลยุทธ์ ๒.๔  ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
แนวทาง   ๒.๔.๑ การทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
  ความเสี่ยงจากสาธารณภัยหรือให้ค าแนะน าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ
  เหมาะสมในการขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  ๒.๔.๒ การศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัย เพ่ือใช้
  ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ 
กลยุทธ์ ๒.๕  พัฒนาระบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานเครือข่าย 
แนวทาง   ๒.๕.๑ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือน า 
  ข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน 
  เครือข่ายน าไปใช้ในการก าหนดแผนงานหรือแนวทางที่มีความสอดคล้องกับ
  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่อไป 
 
 



๗๙ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัครและ
เครือข่าย ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ตระหนัก สร้างการมีส่วนร่วมต่อการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัครและเครือข่าย โดยเผยแพร่ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ควบคู่กับการ
เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกัน
และความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยการส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน พัฒนาและต่อยอด
เครือข่ายชุมชนและประชาชนให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงจัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับประเทศ จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศ และมีการจัดการฝึกอบรมร่วมกับต่างประเทศแนวทางประชารัฐ หมายถึง การบริหารจัดการ
และพัฒนาประเทศโดยภาครัฐ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง จริงจังและ
ต่อเนื่องในทุกระดับ 

เป้าประสงค์ 
-ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายมีความรู้  ตระหนัก  

มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายมีภูมิคุ้มกันและมีความ

เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ ๓.๒  เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สร้างการ
เรียนรู้ตระหนัก จิตส านึก มีส่วนร่วม และเตรียมรับมือกับสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
แนวทาง  ๓.๒.๑ การถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนด้านสาธารณภัยผ่าน
  ช่องทางและสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก มีจิตส านึก และเข้ามามีส่วนร่วม
  ในกระบวนการจัดการสาธารณภัยแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสา 
  ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
 
 



๘๐ 

กลยุทธ์ ๓.๓  จัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับประเทศ จัดให้มีการฝึกอบรม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ  และให้มีการจัดการ
ฝึกอบรมร่วมกับต่างประเทศ 
แนวทาง  ๓.๓.๑ จัดตั้งสถาบันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภัยแต่ละประเภทและ 
           พ้ืนที่ต่างๆ ด าเนินการจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่   
  บุคลากร ภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ และด าเนินการ 
  จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
  ภัยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ 
๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้๕๘ 

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง โดยสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนนุ การจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานขององค์กรในด้านการบริหารจัดการ อาทิเช่น การจัดการองค์
ความรู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นต้นความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และมีการแข่งขันในระดับโลก ด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนตาม
ความต้องการของปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
 เป้าประสงค์ 
 -บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ 
 -ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ ๔.๑  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRD , HRM) 
แนวทาง  ๔.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการด าเนินงานของ
  องค์กร และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร โดยปรับโครงสร้างและ
  อัตราการลังให้เหมาะสม เพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เพียงพอ 
  ๔.๑.๒ พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร ระบบการสับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากร 
  ระบบความก้าวหน้าในสายงาน ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  การสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรและระบบการประเมินผล 
  ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรม 
                                                           

๕๘ อ้างแล้ว. 



๘๑ 

  ๔.๑.๓ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เน้นการพัฒนาศักยภาพ 
  ความรู้ ทักษะความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับหลักสมรรถนะในแต่ละ
  กลุ่มบุคลากร การปรับเปลี่ยนทัศนคติ หลักการคิด การบริหาร สร้างจิตส านึก
  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร 
กลยุทธ์ ๔.๒  เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการด าเนินงาน 
แนวทาง  ๔.๒.๑ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการ
  จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของ
  การพัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อน าไปสู่การ
  เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ 
  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการความรู้ การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
  รวมถึง การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  
  และการบูรณาการปฏิบัติงานหลายพื้นท่ีและหลายหน่วยงาน 

สรุปได้ว่า สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่เทศบาทต าบลดีลัง ได้แก่ ปัญหาจากประสบภัย ซึ่ง
เกิดจากธรรมชาติบ้างและมนุษย์เป็นคนท าบ้าง บริเวณเขตเทศบาลต าบลดีลั ง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี โดยลักษณะภัยต่างๆ นั้นเริ่มต้นจากการที่มนุษย์มีความต้องการหรือแสวงหาผม
ประโยชน์จากธรรมชาติ จึงท าให้เกิดปัญหาจากภัยต่างๆ เช่น วาตภัย คือภัยที่เกิดจากพายุบ้าง ภัยที่
เกดิอุทกภัย คือภัยที่เกิดจากน้ าท่วมบ้าง ภัยที่เกิดจากอัคคีภัย คือภัยที่เกิดจากไฟไหมบ้างและที่ส าคัญ
ที่สุดก็คือ ภัยจากมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นคนท าให้เกิดภัยต่างๆ ซึ่งนับเป็นสภาพปัญหาที่ควรได้รับ
การพัฒนาเพ่ือลดผลกระทบที่จะมีเกิดขึ้น โดยจะท าการศึกษาในเทศบาลต าบลดีลังที่ประสบปัญหา
จาก ประสบภัย  
 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการค้นคว้าทางเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีเอกสารงานวิจัยและ

วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
๒.๔.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ คือ ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลความพึงพอใจ

ในการท างาน ซึ่งความพึงพอใจ นั้นเป็นความพึงพอใจในการบริการให้แก่ประชาชน โดยพิจารณาจาก
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน,การบริการอย่างรวดเร็วทันเวลา,การให้บริการอย่างทันเวลา, 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง,การให้บริการอย่างก้าวหน้า  

เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์  ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ประสิทธิภาพการบริหารงานของ



๘๒ 

ผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด นนทบุรี ค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ  
มาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน ด้านการ
ประสานงาน ด้านการ วางแผน ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการสั่งการหรืออ านวยการ 
และด้านการจัดองค์การ ๒) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามความ
คิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน ต าบลในจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามความ คิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน รายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ๓) ข้อเสนอเชิงนโยบายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด นนทบุรี ได้แก่ ด้า
การวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน ด้านการสั่งการหรือการอ านวยการ 
ด้าน การประสานงาน ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านงบประมาณ๕๙ 

เอกราช ปลอดโปร่ง ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ 
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  ๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๗, S.D.= ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านฉันทะ ด้าน
จิตตะ และด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านวิริยะ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ 

ด้ า น ฉั น ท ะ  ( x̅ = ๓ . ๕ ๔ , S.D.= ๐ . ๗ ๓ )  ด้ า น จิ ต ต ะ  ( x̅= ๓ . ๕ ๑ , S.D.= ๐ . ๖ ๖ )  ด้ า น
วิมังสา (x̅= ๓.๔๓, S.D.= ๐.๗๑) และด้านวิริยะ (x̅ = ๓.๓๙, S.D.= ๐.๗๑) ๒) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี  ระดับ
การศึกษา รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และประชาชนที่มี อายุ อาชีพ แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓) ปัญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย  
 

                                                           
๕๙ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์, “ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 
๒๕๖๑), 



๘๓ 

กรุงเทพมหานคร พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการท างานการปฏิบัติงานไม่ค่อยต่อเนื่อง 
ส่วนมากงานค่อนข้างด่วนและเป็นงานเฉพาะหน้าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานขั้นตอนและ
กระบวนการไม่ชัดเจน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งในบางครั้งค่าตอบแทนล่วงเวลาไม่มี ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่มีความพึงพอใจในงานที่ท า ส าหรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจัดการอบรมเพ่ิมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น ผู้ควบคุมหรือหัวหน้าควรตรวจตรา
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ให้เพียบพอกับงานจัดทีมบริหารส าหรับงาน
เร่งด่วนหรืองานเฉพาะหน้า การมอบหมายงานต้องมีความชัดเจน ในกระบวนการขั้นตอน เพ่ิม
แรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ๖๐ 

สุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามเป้าหมายทันกับเวลาในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
ให้ และผลการท างานขององคก์ารมีประสิทธิภาพสูง อยู่ในระดับมาก๖๑ 

รสลิน เจียมเจริญ ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ ราชการ
ส านักงบประมาณ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการท างานด้าน การวางแผนงบประมาณ
อยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพการท างานด้านการจัดท างบประมาณอยู่ ในระดับมาก ประสิทธิภาพ
การท างานด้านการบริหารจัดการงบประมาณอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพการท างานด้านการ
ติดตามประเมินผลอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพการท างานด้านการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอยู่
ในระดับมาก ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับการท างาน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจใน การท างาน การฝึกอบรม 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความก้าวหน้าในการท างาน และศรัทธาต่อผู้น า มี ความสัมพันธ์ทางกับ
ประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๖๒ สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๑๑ ดังนี้ 

                                                           
๖๐ เอกราช ปลอดโปร่ง, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอก

น้อยกรุ ง เทพมหานคร” ,  วิ ทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิช า รัฐประศาสนศาสตร์ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๖๑ สุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ์, “ปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างประสิทธิภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๐). 

๖๒ รสลิน เจียมเจริญ, “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของราชการส านักงบประมาณ”, 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 



๘๔ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์, (๒๕๖๑) ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัด นนทบุรี ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ มาก 

เอกราช ปลอดโปร่ง, (๒๕๕๘) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนัก งาน
เทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชน
ที่มี ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ
ประชาชนที่มี อายุ อาชีพ แตกต่างกัน มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน 

สุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ์, (๒๕๕๐) ระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

รสลิน เจียมเจริญ, (๒๕๕๐) กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการท างานด้าน 
การวางแผนงบประมาณอยู่ในระดับมาก 

 
๒.๔.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน คือ การบริหารเป็นกระบวนการทาง

สังคม คือ การอาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหารจะต้อง
รับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ 

วนิดา บุญจนะ ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัดการแพงเพชร” ผลการวิจัยพบว่า 



๘๕ 

ปัญหาของการบริหารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทร
งาม จังหวัดการแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง ๑. ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ ในภาพรวม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี การจัดตั้งหน่วยงานกลางหรือศูนย์แจ้งเตือนภัยในการ
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบป้องกันภัย เตือนภัย 
และบรรเทาสาธารณภัยอยู่เสมอ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชานในการสร้างเครือข่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเทศบาลมีการ บริหารจัดการการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ดังนั้นเทศบาลควรมีการ พัฒนาการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น๖๓ 

เกรียงไกร กิจประเสริฐ ได้ศึกษาเรื่อง “สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อ
การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์” 
ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางต่อการบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณ
ภัย เทศบาลต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านบุคลากร คือ ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ไม่
เลือก ปฏิบัติเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รองลงมาคือ ควรมีความสามารถเฉพาะตัว และมีความช านาญใน
การปฏิบัติงาน และควรมีการอบรมหรือการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้านอุปกรณ์ ควรจัดอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ อุปกรณ์ที่ใช้ควรมีประสิทธิภาพ และทันสมัย รถดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน และการเตรียมน้ าไว้ใช้ล่วงหน้า เสมอ ด้านงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอและเหมาะสม ควรจัดงบประมาณเพ่ือมาซื้ออุปกรณ์ที่ จ าเป็น และทันสมัยต่อการให้บริการ
และงบประมาณที่ได้มาควรน ามาพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย๖๔ 

เวชสุวรรณ อาจวิชัย ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย”
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการสาธารณภัยหรือภัยพิบัติเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างสี่ขั้นตอน 
ประกอบด้วยวงจรเริ่มต้นและจบลงด้วยการบรรเทาผลกระทบ ในรอบนี้ก็ควรจะจ าได้ว่าสรุป วงจรภัย
พิบัติทางเลือกอ่ืนในการเตรียมความพร้อมการบรรเทาการตอบสนองและการกู้คืน การจัดการสา
ธารณภัยเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสมัยใหม่ เป็นการวางแผน เพ่ือเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์สถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ที่ต่อเนื่องจนครบ

                                                           
๖๓ วนิดา บุญจนะ, “แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๔). 

๖๔ เกรียงไกร กิจประเสริฐ, “สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการ
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๐). 



๘๖ 

กระบวนการ ไว้ว่าเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสมัยใหม่ เป็นการวางแผน เพ่ือ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์สถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ที่ต่อเนื่อง
จนครบกระบวนการ เรียกว่า “วงจรการจัดการสาธารณะภัย” (Disaster Management Cycle) 
ประกอบด้วย การป้องกัน (prevention) การบรรเทาผลกระทบ (mitigation) การเตรียมพร้อม 
(preparedness) การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (response) การฟ้ืนฟูบูรณะ (recovery) อย่างไรก็ดี 
การจัดการสาธารณภัย มีเป้าหมายเพ่ือการบรรเทาผลกระทบ (mitigation) การรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน (response) และการฟ้ืนฟูบูรณะ (recovery) เป็นต้น๖๕ 

ขนิษฐา พุกกะณานนท์ ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาบริหาร
จัดการโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในการสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิด
ภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็น ประจ า ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเองได้
อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความเสียหายน้อย และอยู่ในวงจ ากัด หากเป็นภัยที่เกินความสามารถของตนก็
สามารถประสานหน่วยงานข้างเคียงเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจนส าเร็จลุล่วง ไปได้  ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในอนาคต ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการวิเคราะห์ ส ารวจ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงานในการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย
เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
ระหว่างการ ด าเนินงานเพ่ือหาข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้
และมีคณะกรรมการ การติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเทศบาลมีการบริหารจัดการด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคตมีประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง ดังนั้นเทศบาลควรมีการวม
แผนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้
เพียงพอและพร้อมเบิกจ่ายได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น๖๖ 

พรรษชล อ้ึงสวรรค ์ ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ การแพงเพชร” ผลการวิจัยพบว่า สภาพในการ
ด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ การแพงเพชร ด้านงานสนับสนุน

                                                           
๖๕ เวชสุวรรณ อาจวิชัย, “การบริหารจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชา

รัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ๒๕๕๘). 
๖๖ ขนิษฐา พุกกะณานนท์, “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องค์การ บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑). 



๘๗ 

ทรัพยากรกู้ภัย อยู่ในระดับปานกลาง การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการจัดการ
หลังเกิดภัย มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และด้านการ
ป้องกันและลดผลกระทบ ส่วนด้านที่มีการ ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านการเตรียมความพร้อม จาก
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลยังมี
ประสิทธิภาพในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อม ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรให้
ความส าคัญในเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัยในทุกด้าน ตามแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) (๒๕๕๔ : ๒) ได้เสนอแนวคิดการจัดการภัยพิบัติ การป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สมัยใหม่ เป็นการ วางแผนเพ่ือเผชิญหน้ากับสถานการณตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลัง
เกิดเหตุที่ต่อเนื่องจนครบ กระบวนการ ประกอบด้วย การป้องกัน การบรรเทาผลกระทบ การ
เตรียมพร้อมการรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฟ้ืนฟ ูบูรณะ และการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ๖๗ 

ยุทธพงษ์ วงค์ไชย ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา” ผลการวิจัยพบว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติก่อนเกิดภัย ขณะเกิด
ภัย และหลังเกิดภัยพิบัติ ปรากฏว่าขณะเกิดภัยด าเนินการออก ประการเขตภัยพิบัติให้ครอบคลุม
พ้ืนที่เกิดภัย และจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือ ด้านการจัดการหลังเกิดภัย ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการส ารวจ ประเมินความเสียหาย และความต้องการ
ของผู้ประสบภัย มีการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนหลังเกิดภัย พิบัติในด้านอาชีพ ร่างกาย และ
จิตใจเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติและมีการให้ขวัญและการลังใจต่อ ประชาชนที่ประสบสา
ธารณภัยเพ่ือให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว จากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ของ กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในด้านการจัดการหลังเกิดภัยโดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมี ส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือในระบบบริหารจัดการสาธารณภัย มีความพร้อมด้านทรัพยากร ประชาชนมี
จิตส านึก และมีความตระหนักด้านความปลอดภัยเพ่ือร่วมกันสร้างวัฒนธรรความปลอดภัย (Safety 
Culture) ให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและพ้ืนที่ประสบภัยได้รับการฟ้ืนฟู
บูรณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม๖๘  

                                                           
๖๗ พรรษชล อ้ึงสวรรค์, “การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๓).  

๖๘ ยุทธพงษ์ วงค์ไชย, “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
พะเยา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพะเยา, ๒๕๕๓). 



๘๘ 

โสภณ อนันตทรัพย์ ได้ศึกษาเรื่อง “ศักยภาพในการจัดการด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมโดยจัด
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ อุปกรณ์ที่ใช้ควรมี ประสิทธิภาพและทันสมัย รถดับเพลิงต้องอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานและมีการเตรียมน้ าไว้ใช้ล่วงหน้าเสมอ ศูนย์ อปพร. ควรให้ความส าคัญกับ
มาตรการในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งในขั้นตอนการด าเนินการก่อนเกิด ภัย โดยจัดระบบสื่อสารที่ดี
ระหว่างศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยในชุมชน ตรวจตรา สอดส่องดูแลพ้ืนที่
เสี่ยงภัยอยู่เสมอ  ด้านการเตรียมความพร้อม ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการ
จัดเก็บอุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ง่ายต่อการใช้งาน มีการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยที่เกิดขึ้น และมีการฝึกซ้อมแผนการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น๖๙  

ทัศวรรณ ศิลปะนครฤทธิ์ ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลท่าน้าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ถือเป็นภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ จึงเป็นหน้าที่ที่รัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องกระท าเ พ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของ  ประชาชนอย่างเต็ม
ความสามารถ นอกจากนี้รัฐ ยังมีหน้าที่ในการระมัดระวังและป้องกัน ภยันตรายที่จะเกิดข้ึนแก่ราษฎร
ของตนด้วย โดยในการด าเนินการดังกล่าวรัฐจะต้องศึกษา และวางแผนการป้องกันภัย การจัดการลัง
คน การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ การวางมาตรการ ต่างๆ ตลอดจนการการกับให้ด าเนินการตาม 
มาตรการนั้นด้วย เทศบาลเป็นหน่วยงาน บริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึง
เป็นองค์กรหลักที่ส าคัญที่จะสามารถ ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ใน
เบื้องต้นอย่างรวดเร็วและตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ก าหนดให้ภารกิจ ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ 
ก าหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการ สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตน รวมทั้งการป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัยด้วย๗๐ สามารถสรุปได้ตาราง ๒.๑๒ ดังนี้ 

                                                           
๖๙ โสภณ อนันตทรัพย์, “ศักยภาพในการจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล

นครสุ ร าษฎร์ ธานี ” ,  วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองท้ องถิ่ น ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒).  

๗๐ ทัศวรรณ ศิลปะนครฤทธิ์, “การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าน้า
อ้ อ ย  อ า เ ภ อพยุ ห ะ คี รี  จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์ ” ,  วิ ท ย านิ พน ธ์ รั ฐ ป ร ะ ศ าสนศาสตรมหาบัณฑิ ต ,  
( บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓). 



๘๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านป้องกันภัย 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วนิดา บุญจนะ, (๒๕๕๔) ปัญหาของการบริหารงาน ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทร
งาม จังหวัดการแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง 

เกรียงไกร กิจประเสริฐ, (๒๕๕๐) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางต่อการบริการด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา  ธารณภัย เทศบาล
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้าน
บุคลากร คือ ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ไม่เลือก ปฏิบัติ
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

เวชสุวรรณ อาจวิชัย, (๒๕๕๘) การบริหารจัดการสาธารณภัยหรือภัยพิบัติเป็น
กระบวนการที่เปิดกว้างสี่ขั้นตอน ประกอบด้วย
วงจรเริ่มต้นและจบลงด้วยการบรรเทาผลกระทบ 
ในรอบนี้ก็ควรจะจ าได้ว่าสรุป  

ขนิษฐา พุกกะณานนท์, (๒๕๕๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาบริหารจัดการโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน  ในการสอดส่อง  ดู แล  และ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และหลังเกดิภัย ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านป้องกันภัย (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พรรษชล อ้ึงสวรรค์, (๒๕๕๓) สภาพในการด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ การแพงเพชร ด้าน
งานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย อยู่ในระดับปานกลาง 
การบริหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของเทศบาลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

ยุทธพงษ์ วงค์ไชย, (๒๕๕๓) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และหลังเกิดภัยพิบัติ  ปรากฏว่าขณะเกิดภัย
ด าเนินการออก ประการเขตภัยพิบัติให้ครอบคลุม
พ้ืนที่เกิดภัย และจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
เ พ่ือช่ วย เหลื อ  ด้ านการจั ดการหลั ง เกิ ดภั ย  
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

โสภณ อนันตทรัพย์, (๒๕๕๒) ควรมีการเตรียมความพร้อมโดยจัดอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการให้บริการ อุปกรณ์ที่ ใช้ควรมี  
ประสิทธิภาพและทันสมัย รถดับเพลิงต้องอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานและมีการเตรียมน้ า ไว้ ใช้
ล่วงหน้าเสมอ 

ทัศวรรณ ศิลปะนครฤทธิ์, (๒๕๕๓) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
ประชาชน ถือเป็นภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ 
จึงเป็นหน้าที่ที่รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องกระท า
เพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของ  ประชาชน
อย่างเต็มความสามารถ 

 
สรุปได้ว่า การบริหารงานด้านป้องกันภัยนั้น การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของ

หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้มีความปลอดภัย กระบวนการ การจัดการที่เป็นระบบ
ซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้  

การบริหารงานด้านการบรรเทา การบรรเทาสาธารณภัย (Mitigation) คือ การลดความ
เป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น การดูแลป้องกันภัยตามพ้ืนที่ ที่รับผิดต่างๆ และพ้ืนที่รอบข้าง 
การบูรณาการแผนกับหน่วยงานอื่น และการประเมินความเสี่ยง  



๙๑ 

การบริหารงานด้านการเตรียมการ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ
(Preparedness) อันเป็นการสร้างแผนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจ การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมให้เพียงพอ การมอบหมายงานให้
แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ การตรวจตราดูแลความเรียบร้อย รวมทั้งมีพ้ืนที่รองรับ และการประเมินสถาน
การณ 

การบริหารงานด้านการสู้ภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อเหตุการณ์ 
(Response) กล่าวคือ เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะมีการประกาศข่าวสารหรือการ
แจ้งเตือน ชุดให้ความช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การ
สร้างความร่วมมือในการประสานงานกับชุมชน การสนับสนุนในการประสานงานกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน  

การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา (Recovery) อันเป็นการน า
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งในระยะสั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพชีวิตจิตใจ 
การร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข การบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ การดูแล รวมทั้งการ
จ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย และการประชาคมเพ่ือการวางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ

เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” จากการบททวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น 
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด อาชีพ และรายได้ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยผู้วิจัย
สังเคราะห์จากแนวคิดซึ่ งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่  ๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา  
๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ ๓. การบริหารงานด้านการสู้ภัย ๔. การบริหารงานด้านการ
ฟ้ืนฟู๗๑ ดังแผนภาพที่ ๒.๒ ดังนี้ 

 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

    (Independent Variables)                                               (Dependent Variables) 
 
     ปัจจัยส่วยบุคคลผู้ตอบตาม                              ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย   
     แบบสอบถามท้องถิ่น                                     ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม  
                                                                   จังหวัดลพบุรี มี ๔ ด้าน คือ     
   ๑. เพศ                                                             ๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา 
   ๒. อาย ุ                                                            ๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ 
   ๓. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด                                     ๓. การบริหารงานด้านสู้ภัย 
   ๔. อาชีพ                                                           ๔. การบริหารงานด้านการฟื้นฟ ู
   ๕. รายได้ 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย 

                                                           
๗๑ Phillips; Neal and Webb, Introduction to Emergency Management, (United State 

of America: CRC Press, 2012), P. 37. 

  



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล
ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบผสมผสานโดยใช้ระเบียบวิจั ย
และข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) คือ เชิง
ป ริ ม า ณ  ( Quantitative Research)  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ส า ร ว จ  ( Survey Research)  
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview ) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
๑) ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปในเขตพ้ืนที่เทศบาล

ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยเลือกเฉพาะ ต าบลดีลัง ที่ประสบปัญหาจาก  
ประสบภัยต่างๆ ทั้งหมด ๗,๖๘๗ คน๑ ดังนี้ 

                                                           
๑ เทศบาลต าบลดีลัง, ข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลดีลังประชำกรจำกทะเบียน

บ้ำน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.deelung.go.th/home [๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒] 
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๒) กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่า  (SampleSize) 
 และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ๓๘๐ คน ดังนี้ 

ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชนจ านวน 
๗,๖๙๒ คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 
 
 
 
                โดย          N   =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
                    e   =   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
                    n   =   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด ๗,๒๔๒ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
                                    
 
 
 
 
 
 
 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๘๐ คน 
วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน  โดยพิจารณาจากจ านวนประชากร เพ่ือให้ได้

ข้อมูลมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling) โดยแบ่งออกเป็นจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ๗,๖๘๗ คน โดย
แบ่งเป็น ๑ กลุม่ โดยแบ่งเป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 
จ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้น = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนประชากรในแต่ละชั้น 
                           จ านวนประชากรทั้งหมด 
จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของประชาชน ในองค์การบริหารเทศบาล 
ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รวม ๓๘๐ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 
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ตำรำงที่ ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในองค์การบริหารเทศบาล
ต าบลดีลัง ใน ต าบลดีลัง ดังนี้ 

ระดับชั้น จ ำนวนประชำกร(คน) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง(คน) 

หมู่ที่ ๑ ๑,๒๓๕ ๖๑ 
หมู่ที่ ๒ ๑,๕๘๐ ๗๘ 
หมู่ที่ ๓ ๑,๓๑๘ ๖๕ 
หมู่ที่ ๔   ๘๗๑ ๔๓ 
หมู่ที่ ๕ ๑,๒๙๖ ๖๔ 
หมู่ที่ ๖   ๗๖๐ ๓๗ 
หมู่ที่ ๗   ๖๒๗ ๓๐ 
รวม ๗,๖๘๗ ๓๘๐ 

 
๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 

๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารส่วนเทศบาลต าบล จ านวน ๔ คน ผู้น าชุมชน จ านวน ๓ คน ประชาชน จ านวน 
๕ คน จ านวน ๑๒ รูป/คน ได้แก่ 

๑. พระสมุห์สุริยะ เดชเตชวโร วัดพรหมรังสี 
๒. นาย สมชาย ตุ้มดีลัง นายกเทศมนตรี 
๓. นาย สุธิชัย กุณฑลทอง รองนายกเทศมนตรี 
๔. นาง ธัญวรัตน์ แบรนด์ ปลัดเทศบาล 
๕. นายอิสรพงษ์ ใจแสน เจ้าพนักงานป้องกันภัย 
๖. นาย พศิน เรืองศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ 
๗. นายโอภาส บุญยเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ 
๘. นาง ทัศนีย์ กุณฑลทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ 
๙. นาย แสวง ศรสวาท ราษฎรหมู่ ๔ 
๑๐. นาย สังวาล พันธุ์สุ ราษฎรหมู่ ๖ 
๑๑. นาย สรายุทธ ฟ้อนตะคุร ราษฎรหมู่ ๖ 
๑๒. นาย สัณฐิติ แสงสว่าง ราษฎรหมู่ ๗ 
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๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ก. เชิงปริมำณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา 

โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลั ง  

อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือ 
 ๕. น าเสนอโครงร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
 ๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอย่าง 
 ๙. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 

(Interview) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบในการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีลักษณะดังนี้ 

(๑) แบบสอบถำม (Questionnaire) 
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check  List) ถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด อาชีพและรายได้ 
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ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
 ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ๕ หมายถึง การบริหารงานด้านป้องกันภัยอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  ๔ หมายถึง การบริหารงานด้านป้องกันภัยอยู่ในระดับ มาก 
  ๓ หมายถึง การบริหารงานด้านป้องกันภัยอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ๒ หมายถึง การบริหารงานด้านป้องกันภัยอยู่ในระดับ น้อย 
            ๑ หมายถึง การบริหารงานด้านป้องกันภัยอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
แบบสัมภำษณ์ (In-depth Interviews)  

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง

อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
๓.๓.๓ กำรสร้ำง และตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 เพ่ือให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดและ

มี ความแม่นย าในการวัด ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  
 ๑. ร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ๒. น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องตาม

เนื้อหา (Content Validity) 
 ๓. น าแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้

ค าแนะน า 
 ๔. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อที่ปรึกษาเพ่ือขอรับค าแนะน าและปรับปรุง

แก้ไขแล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) จ านวน ๕ ท่าน ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี้ 

 ๑) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี , อาจารย์ประจ าวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๒) รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, อาจารย์ประจ าวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓)  อาจารย์  ดร .สุ ริ ย า  รั กษา เมื อง , อาจารย์ประจ าภาควิช ารั ฐศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๔) อาจารย์ กลอยใจ ชวนศรีไพบูลย์, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี จังหวัดจันทบุรี 

 ๕) อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี กับเนื้อหา มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้  
                +๑ เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา  
                  ๐ เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา  
                - ๑ เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา  
 น าแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) Index of 
concurrence 

                 IOC     =  
                 ΣR    = ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
                 N                = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
                 IOC             = ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเท่ากับ ๐.๕ หรือมากกว่า
หมายความว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา ส่วนค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา 
มีค่าน้อยกว่า๐.๕ หมายความว่า ข้อค าถามนั้นต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้งไปเพราะถือว่า
เป็นข้อค าถามที่ขาดความตรงตามเนื้อหาหรือมีความตรงตามเนื้อหาต่ าเกินไปโดยน าแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเกิดความเที่ยงตรงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่น จากการทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษา แล้วจึง
น าไปเก็บข้อมูลจากประชากรที่ก าหนดไว้ ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๗๐ 

๕. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากร ที่
มีสถานภาพเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 



๙๙ 

๖. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (a – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๒  โดยใช้สถิติทางสังคมศาสตร์ 
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๗๐ แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
สามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างจริงได ้

ข. เชิงคุณภำพ 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 

จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็น
แบบมีโครงสร้าง (Structured  interview) ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา 
๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ 
๓. การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
๔.การบริหารงานด้าน การฟ้ืนฟ ู
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถำม 
๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอ 
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงนายกเทศมนตรีทั้ง ๑ แห่ง ในต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี 

๒. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บข้อมูลกับประชากรอายุ  ๑๕ ปีขึ้นไป 
ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ทั้ง ๑ แห่ง ในต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๓๘๐ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ทั้งหมด ๓๘๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

๓. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

 
 

                                                           
๒ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปัญฺโญ, เอกสำรประกอบกำรสอนระเบียบวิธีวิจัยทำง 

รัฐประศำศนศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) หน้า ๕๗. 
 



๑๐๐ 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์ 
๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐ

ประศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๒ ท่าน เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์  

๒. ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้  

๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔. น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ โดยวิธีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 

 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้คือการ

ทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อ

พบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญ

น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 

สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอย่าง

และพรรณนาระดับการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด

ลพบุรี สถิติท่ีใช้  คือ  ค่าความถ่ี(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)  

๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติ
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 



๑๐๑ 

๓) แปลค่าความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้๓ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์น้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙  ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ ์น้อยที่สุด 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) 

วิเคราะห์โดยการเขียนเป็นความถ่ีและร้อยละ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)  ประกอบบริบท (Context) 
๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
 

                                                           
๓ ธานินทร์  ศิลป์จารุ , กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่  ๑๐ , 

(กรุงเทพมหานคร: บิสชิเนสอาร์แอสด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘-๔๙. 



 
 บทท่ี ๔  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๐ 
ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย

ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
๔.๓ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการ

บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหาร

งานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
๔.๖ องค์ความรู้ 
 

๔.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๓๘๐

คน โดยแยกจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ และรายได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n=๓๘๐)  

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
๑๕๑ 
๒๒๙ 

 
๓๙.๗ 
๖๐.๓ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 
อายุ 

๑๘ –  ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๕  ปี 
๔๖ – ๖๐  ปี 
มากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป                                           

 
๑๐๔ 
๑๒๘ 
๘๙ 
๕๙ 

 
๒๗.๔ 
๓๓.๗ 
๒๓.๔ 
๑๕.๕ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 

 
๙๔ 
๙๐ 
๙๙ 
๔๔ 
๕๓ 

 
๒๔.๗ 
๒๓.๗ 
๒๖.๑ 
๑๑.๖ 
๑๓.๙ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 
อาชีพ 

เกษตรกรรม 
ท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทั่วไป 

 
๑๓๐ 
๙๘ 
๒๗ 
๕ 

๑๒๐ 

 
๓๔.๒ 
๒๕.๘ 
๗.๑ 
๑.๓ 

๓๑.๖ 
รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 

 
 
 

 



๑๐๔ 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
(n=๓๘๐) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ –  ๓๐,๐๐๐ บาท 
มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท 

 
     ๓๗ 
     ๙๒ 
     ๑๐๐ 
     ๗ 
     ๙๑ 
     ๕๓ 

 
   ๙.๗ 
   ๒๔.๒ 
   ๒๖.๓ 
   ๑.๘ 
   ๒๓.๙ 
   ๑๓.๙ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “ประสิทธิภาพ

การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
เพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๒๙ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ เพศชาย จ านวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ ตามล าดับ 
อายุ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี 

จ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔ รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๓๑ – ๔๕ ปี จ านวน ๑๒๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗ อายุระหว่าง ๔๖ – ๖๐ ปี จ านวน ๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ อายุมากกว่า 
๖๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗ รองลงมาคือ มัธยมตอนต้นจ านวน ๙๐คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗ และ มัธยมตอนปลาย จ านวน ๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑ และอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ านวน ๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ และ ปริญญาตรี จ านวน ๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙
ตามล าดับ 

อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน
๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ 
มีอาชีพรับราชการ จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑.๓ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ตามล าดับ 

รายได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗ มีรายได้ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อย



๑๐๕ 

ละ ๒๔.๒  มีรายได้ ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓ มีรายได้ 
๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ จ านวน ๙๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙ มีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๙๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙ น้อยที่สุดคือมีรายได้ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑.๘ ตามล าดับ 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ 
๑) การบริหารงานด้านการบรรเทา ๒) การบริหารงานด้านการเตรียมการ ๓) การบริหารงานด้านการ
สู้ภัย ๔) การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู ทั้งหมด ๔ ด้าน แต่ละด้านมี ๗ ข้อ รวม ๒๘ ข้อ แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ – ๔.๖ 

 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพ
 การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดยภาพรวม 

(n=๓๘๐) 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา ๓.๙๓ ๐.๗๒๗ มาก 

 ๒.   การบริหารงานด้านการเตรียมการ ๓.๘๙ ๐.๘๓๔ มาก 

๒. การบริหารงานด้านการสู้ภัย ๓.๗๘ ๐.๗๘๐ มาก 

 ๔.   การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู ๓.๖๖ ๐.๘๐๗ มาก 

รวม ๓.๘๑ ๐.๖๔๑       มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅= ๓.๘๑, S.D. = ๐.๖๔๑) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๑. การ
บริหารงานด้านการบรรเทา (x̅= ๓.๙๓, S.D. = ๐. ๗๒๗) ๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ  



๑๐๖ 

(x̅ = ๓.๘๙ , S.D. = ๐.  ๘๓๔ )  ๓ . การบริ หางานด้ านการสู้ ภั ย  ( x̅ = ๓.๗๘ , S.D. = ๐.  ๗๘๐ )  
๔. การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู (x̅ = ๓.๖๖, S.D. = ๐. ๘๐๗) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
  การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง การบริหารงานด้านการบรรเทา 

(n=๓๘๐) 

การบริหารงานด้านการบรรเทา 
 

 ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลต าบลมีการจัดท าแผน/ประชาคมใน
การบริหารงานด้านป้องกันภัยในการบรรเทา
ปัญหาผู้ประสบภัย 

 
 

๓.๖๖ 

 
 

๐.๙๘๒ 

 
 

มาก 
๒. เทศบาลต าบลมีการบูรณาการแผนกับ
หน่วยงานอ่ืนในการบริหารงานด้านป้องกันภัยใน
การบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 

 
 

๔.๒๓ 

 
 

๐.๗๗๘ 

 
 

มาก 
๓. เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลปฏิบัติงานในการ
บรรเทาปัญหาผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 

 
๔.๐๕ 

 
๐.๘๙๐ 

 
มาก 

๔. เทศบาลต าบลมีการส ารวจพ้ืนที่ในการดูแล
ป้องกันภัยและบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 

 
๓.๙๓ 

 
๐.๙๒๑ 

 
มาก 

๕. การจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการบรรเทา
ปัญหาผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแลใน
เหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการ 

 
 

๔.๐๗ 

 
 

๐.๙๗๕ 

 
 

มาก 
๖. เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลมีความพร้อมในการ
ป้องกันภัยและบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 

 
๓.๘๘ 

 
๐.๙๓๒ 

 
มาก 

๗. เทศบาลต าบลมีการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการปัญหาผู้ประสบภัย 

 
๓.๘๐ 

 
๐.๙๗๔ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๙๒ ๐.๗๒๗ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การบริหารงานด้านการบรรเทา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๙๒, S.D. = ๐.๗๒๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน



๑๐๗ 

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนา
นิคมจังหวัดลพบุรี การบริหารงานด้านการบรรเทา อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
 การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง การบริหารงานด้านเตรียมการ 

(n=๓๘๐) 

การบริหารงานด้านเตรียมการ             ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เทศบาลต าบลมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจเมื่อประสบปัญหาผู้ประสบภัย 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๙๙๗ 

 
มาก 

๒. เทศบาลต าบลมีการจัดเตรียมบุคลากรและ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

 
๓.๘๓ 

 
๐.๙๙๖ 

 
มาก 

๓. เทศบาลต าบลมีการมอบหมายงานให้แต่ละ
ฝ่ายรับผิดชอบปัญหาผู้ประสบภัยอย่างชัดเจน 

 
๓.๘๗ 

 
๑.๒๐๗ 

 
มาก 

๔. เทศบาลต าบลมีการตรวจตราดูแลความ
เรียบร้อยของประชาชน 

 
๓.๗๘ 

 
๑.๑๔๓ 

 
มาก 

๕. เทศบาลต าบลมีบุคคลากรที่รองรับในเกิด
ปัญหาผู้ประสบภัยพอกัน 

 
๔.๐๘ 

 
๐.๙๘๗ 

 
มาก 

๖. เทศบาลต าบลมีการส ารวจพื้นที่ ที่เสี่ยงในการ
เกิดเหต ุ

 
๓.๗๕ 

 
๐.๙๖๐ 

 
มาก 

๗. เทศบาลต าบลมีการประเมินสถานการณ์
ปัญหาของผู้ประสบภัย 

 
๓.๙๑ 

 
๐.๙๔๕ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๘๙ ๐.๘๓๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การบริหารงานด้านการเตรียมการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๓๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การบริหารงานด้านการ
เตรียมการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 



๑๐๘ 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
 การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง การบริหารงานด้านการสู้ภัย 

(n=๓๘๐) 

การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เทศบาลต าบลมีการประกาศข่าวสารและการ
แจ้ ง เ ตื อนปัญหาผู้ ป ร ะสบภั ย ใ น พ้ื นที่ แ ก่
ประชาชน 

 
 

๓.๘๒ 

 
 

๐.๘๓๙ 

 
 

มาก 
๒. เทศบาลต าบลมีชุดให้ความช่วยเหลือหรือชุด
เ คลื่ อนที่ เ ร็ ว คอยช่ ว ย เหลื อ / เ คลื่ อนย้ า ย
ผู้ประสบภัย 

 
 

๓.๙๑ 

 
 

๐.๘๘๑ 

 
มาก 

๓. เทศบาลต าบลมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
ในพ้ืนที่แก่ประชาชน 

 
๓.๕๗ 

 
๑.๑๘๘ 

 
มาก 

๔. เทศบาลต าบลมีการสร้างความร่วมมือในการ
ประสานงานกับชุมชน 

 
๓.๘๙ 

 
๐.๙๓๕ 

 
มาก 

๕. เทศบาลต าบลมีการสนับสนุนและการ
ประสานงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

 
๓.๗๐ 

 
๑.๒๓๗ 

 
มาก 

๖. เทศบาลต าบลมีการให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
แก่ประชาชน 

 
๓.๖๔ 

 
๑.๐๘๒ 

 
มาก 

๗ . หากมี เหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีทันท่วงที 

 
๓.๙๑ 

 
๐.๘๕๒ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๗๘ ๐.๗๘๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(x̅= ๓.๗๘, S.D. = ๐.๗๘๐)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การบริหารงานด้านการสู้ภัย  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 



๑๐๙ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
 การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง การบริหารงานด้านการฟื้นฟู 

(n=๓๘๐) 

การบริหารงานด้านการฟื้นฟู 
 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เทศบาลต าบลมีการเยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจใน
พ้ืนที่แก่ประชาชนที่ประสบภัย 

 
๓.๖๓ 

 
๐.๙๒๓ 

 
มาก 

๒. เทศบาลต าบลมีการดูแลและช่วยเหลือใน
พ้ืนที่หลังผู้ประสบภัย 

 
๓.๕๘ 

 
๐.๘๑๗ 

 
มาก 

๓. เทศบาลต าบลมีการร่วมกับหน่วยแพทย์หรือ
สาธารณสุขมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 
๓.๘๔ 

 
๑.๐๒๕ 

 
มาก 

๔ .  เ ทศบาลต าบลมี ก า รบู รณะซ่ อมแซม
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย 

 
๓.๗๑ 

 
๐.๘๔๒ 

 
มาก 

๕. เทศบาลต าบลมีการดูแลเรื่องภัยธรรมชาติ
แ ล ะภั ย ที่ เ กิ ด จ า ก มนุ ษ ย์ ห ลั ง เ กิ ดปั ญ ห า
ผู้ประสบภัยและป้องกันภัย 

 
 

๓.๖๙ 

 
 

๑.๐๐๗ 

 
 

มาก 

๖. เทศบาลต าบลมีการจัดสรรเครื่องมือดูแลและ

ช่วยเหลือให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบภัย

อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ 

 
 

๓.๕๔ 

 
 

๑.๑๑๖ 

 
 

มาก 

๗. เทศบาลต าบลมีการช่วยเหลือจ่ายเงินค่าชด

เฉยความเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ 

 
๓.๖๑ 

 
๑.๐๔๘ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๖๖  ๐.๘๐๗ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การบริหารงานด้านการฟื้นฟู โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๖๖, S.D. = ๐.๘๐๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การบริหารงานด้านการฟื้นฟู  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 



๑๑๐ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
 ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๘๐) 

ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านป้องกันภัยของเทศบาล
ต าบล 

เพศ   

ชาย ( ๑๕๑ คน) หญิง (๒๒๙ คน)   

    t Sig. 

x̅ S.D x̅ S.D   

๑. การบริหารงานด้านการ
บรรเทา 

 
๓.๗๘ 

 
๐.๘๑๙ 

 
๔.๐๒ 

 
๐.๖๔๒ 

 
๓.๒๙๘**         

 
๐.๐๐๑ 

๒. การบริหารงานด้านการ
เตรียมการ 

 
๓.๘๑ 

 
๐.๙๐๖ 

 
๓.๙๔ 

 
๐.๗๘๐ 

 
๑.๕๖๕ 

 
๐.๑๑๘ 

๓. การบริหารงานด้านการสู้ภัย ๓.๗๕ ๐.๗๙๒ ๓.๘๐ ๐.๗๗๓ ๐.๕๙๐ ๐.๕๕๕ 

๔. การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู ๓.๖๑ ๐.๘๘๓ ๓.๖๙ ๐.๗๕๒ ๐.๘๑๙ ๐.๔๑๓ 

รวม ๓.๗๓ ๐.๗๓๔ ๓.๘๖ ๐.๕๖๗ ๑.๘๘๓ ๐.๐๖๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๗ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม
จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (t = ๑.๘๘๓, Sig.= ๐.๐๖๐) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การบริหารงานด้านการบรรเทา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

 
 
 



๑๑๑ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
 ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๘๐) 

ประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. การบริหารงาน 
ด้านการบรรเทา 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๒๗๖ 
๑๙๓.๙๔๕ 
๒๐๐.๒๒๑ 

๓ 
๓๗๖ 
๓๗๙ 

๒.๐๙๒ 
๐.๕๑๖ 

๔.๐๕๖** ๐.๐๐๗ 

๒. การบริหารงานด้าน

การเตรียมการ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑๖.๔๔๘ 

๒๔๗.๐๘๐ 

๒๖๓.๕๒๘ 

๓ 

๓๗๖ 

๓๗๙ 

๕.๔๘๓ 

๐.๖๕๗ 

๘.๓๔๓** ๐.๐๐๐ 

๓. การบริหารงานด้าน

การสู้ภัย 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑๐.๙๖๘ 

๒๑๙.๕๑๖ 

๒๓๐.๔๘๔ 

๓ 

๓๗๖ 

๓๗๙ 

๓.๖๕๖ 

๐.๕๘๔ 

๖.๒๖๒** ๐.๐๐๐ 

๔. การบริหารงานด้าน

การฟ้ืนฟ ู

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑๑.๑๑๓ 

๒๓๕.๔๘๓ 

๒๔๖.๕๙๖ 

๓ 

๓๗๖ 

๓๗๙ 

๓.๗๐๔ 

๐.๖๒๖ 

๕.๙๑๕* * ๐.๐๐๑ 

        รวม                  ระหว่างกลุ่ม     ๙.๔๗๒      ๓         ๓.๑๕๗     ๘.๑๑๖**    ๐.๐๐๐ 

                               ภายในกลุ่ม      ๑๔๖.๒๘๒ ๓๗๖    ๐.๓๘๙ 

                               รวม               ๑๕๕.๗๕๔ ๓๗๙ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  

 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม 
จ าแนกตามอายุ พบว่า แตกต่างกัน (F=๘.๑๑๖, Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย



๑๑๒ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีระดับอายุต่างกันมีประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบล แตกต่างกันในการบริหารงานด้านการบรรเทา  (F=๔.๐๕๖, 
Sig.=๐.๐๐๗) และการบริหารงานด้านเตรียมการ (F=๘.๓๔๓, Sig.=๐.๐๐๐)  และการบริหารงาน
ด้านสู้ภัย (F=๖.๒๖๒, Sig.=๐.๐๐๐) กับการบริหารงานด้านฟ้ืนฟู (F=๕.๙๑๕, Sig.=๐.๐๐๑) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD.) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
อายุ ดังตารางที่ ๔.๙ – ๔.๑๓ การบริหารงานด้านการบรรเทา ,การบริหารงานด้านเตรียมการ , 
การบริหารงานด้านสู้ภัย, การบริหารงานด้านฟื้นฟู 
 
ตารางท่ี ๔.๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของประสิทธิภาพ
 การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อ
 ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย ด้านภาพรวม 

(n=๓๘๐) 

 
อายุ 

 

 
 

 

อายุ 
๑๘-๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๕ 

ปี 
๔๖ – ๖๐ ป ี มากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป  

 ๔.๐๖ ๓.๗๐ ๓.๖๙ ๓.๘๑  

๑๘ – ๓๐ ป ี ๔.๐๖ - ๐.๓๖* ๐.๓๗* ๐.๒๕*  

๓๑ – ๔๕ ป ี ๓.๗๐ - - ๐.๐๑ -๐.๑๑  

๔๖ – ๖๐ ป ี ๓.๖๙ - - - -๐.๑๒  

มากกว่า  

๖๐ ปี ขึ้นไป 

 

๓.๘๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงาน การบริหารด้านรวม มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๓๑ – ๔๕ ปี อายุ ๔๖ – ๖๐ ปี และ
มากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 

 





๑๑๓ 

ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
 ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดยจ าแนกตาม 
 ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย การบริหารงานด้านการ
 บรรเทา 

(n=๓๘๐) 

 
อายุ 

 

 
 

 

อายุ 

๑๘-๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๕ 
ปี 

๔๖ – ๖๐ ป ี มากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป  

 ๔.๑๓ ๓.๘๒ ๓.๘๕ ๓.๙๐ 

๑๘ – ๓๐ ป ี ๔.๑๓ - ๐.๓๑* ๐.๒๘* ๐.๒๓ 

๓๑ – ๔๕ ป ี ๓.๘๒ - - -๐.๐๓ -๐.๐๘ 

๔๖ – ๖๐ ป ี

มากกว่า  

๓.๘๕ - - - -๐.๐๕ 

๖๐ ปี ขึ้นไป ๓.๙๐ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 

จากตารางที่  ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ  ๑๘ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน การบริหารงานด้านการบรรเทา มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๓๑ – ๔๕ 
ปี และ ๔๖ – ๖๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคั ญน้อยที่สุดของ
 ประสิ ท ธิ ภ าพก า รบ ริ ห า ร ง าน ด้ า น ป้ อ ง กั นภั ย ขอ ง เทศ บาล ต า บ ลดี ลั ง  
 โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย  
 การบริหารงานด้านการเตรียมการ 

(n=๓๘๐) 

 
อายุ 

 

 
 

 

อายุ 

๑๘-๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๕ 
ปี 

๔๖ – ๖๐ ป ี มากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป 

 ๔.๒๒ ๓.๗๓ ๓.๘๐ ๓.๗๘ 

๑๘ – ๓๐ ป ี ๔.๒๒ - ๐.๔๙* ๐.๔๒* ๐.๔๔* 

๓๑ – ๔๕ ป ี ๓.๗๓ - - -๐.๐๗ -๐.๐๕ 

๔๖ – ๖๐ ป ี

มากกว่า        

๓.๘๐ - - - ๐.๐๔ 

๖๐ ปี ขึ้นไป ๓.๗๘ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 

จากตารางที่  ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ  ๑๘ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน การบริหารงานด้านการบรรเทา มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๓๑ – ๔๕ 
ปี และ ๔๖ – ๖๐ และมากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๕ 

ตารางที่  ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
 ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดยจ าแนกตาม 
 ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย การบริหารงาน 
 ด้านการสู้ภัย 

(n=๓๘๐) 

 
อายุ 

 

 
 

 

อายุ 

๑๘-๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๕ ป ี ๔๖ – ๖๐ ป ี มากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป 

 ๔.๐๔ ๓.๖๑ ๓.๗๑ ๓.๗๙ 

๑๘ – ๓๐ ป ี ๔.๐๔ - ๐.๔๓* ๐.๓๓* ๐.๒๕ 

๓๑ – ๔๕ ป ี ๓.๖๑ - - -๐.๑๐ -๐.๑๘ 

๔๖ – ๖๐ ป ี

มากกว่า 

๓.๗๑ - - - -๐.๐๘ 

๖๐ ปี ขึ้นไป ๓.๗๙ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงาน การบริหารงานด้านการบรรเทา มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ  ๓๑ – ๔๕ ป ี
และ ๔๖ – ๖๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๑๑๖ 

ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
 ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดยจ าแนกตาม 
 ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย การบริหารงาน 
 ด้านฟื้นฟู 

(n=๓๘๐) 

 
อายุ 

 

 
 

 

อายุ 

๑๘-๓๐ ป ี ๓๑ – ๔๕ ป ี ๔๖ – ๖๐ ป ี มากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป 

 ๓.๘๖ ๓.๖๕ ๓.๓๙ ๓.๗๔ 

๑๗ – ๓๐ ป ี ๓.๘๖ - ๐.๒๑* ๐.๔๗* ๐.๑๒ 

๓๑ – ๔๕ ป ี ๓.๖๕ - - ๐.๒๖* -๐.๐๙ 

๔๖ – ๖๐ ป ี

มากกว่า 

๓.๓๙ - - - -๐.๓๕* 

๖๐ ปี ขึ้นไป ๓.๗๔ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่  ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ  ๑๘ – ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน การบริหารงานด้านการบรรเทา มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๓๑ – ๔๕ 
ปี และ ๔๖ – ๖๐ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีอายุ  ๓๑ – ๔๕ ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน 
การบริหารงานด้านการบรรเทา มากกว่า ประชาชนที่มีอายุ ๔๖ – ๖๐ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีอายุ  ๔๖ – ๖๐ ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน 
การบริหารงานด้านการบรรเทา น้อยกว่า ประชาชนที่มีมากกว่า ๖๐ ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 





๑๑๗ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาชั้นสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
 ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง จ าแนกตามระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

(n=๓๘๐) 

ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

๑. การบริหารงานด้าน
การบรรเทา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๙.๒๔๗ 
๑๙๐.๙๗๓ 
๒๐๐.๒๒๑ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๒.๓๑๒ 
๐.๕๐๙ 

๔.๕๔๐** ๐.๐๐๑ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม 

จ าแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด พบว่า แตกต่างกัน (F=๖.๗๔๒, Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับ

๒. การบริหารงานด้าน

การเตรียมการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

    รวม                

๑๙.๙๙๑ 
๒๔๓.๕๓๗ 
๒๖๓.๕๒๓ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๔.๙๙๘ 
๐.๖๔๙ 

๗.๖๙๖** 
 

๐.๐๐๐ 
 

๓. การบริหารงานด้าน
การสู้ภัย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑๐.๓๓๒ 
๒๒๐.๑๕๓ 
๒๓๐.๔๘๔ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๒.๕๘๓ 
๐.๕๘๗ 

๔.๔๐๐** ๐.๐๐๒ 

๔. การบริหารงานด้าน
การฟ้ืนฟู 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑๓.๒๙๔ 
๒๓๓.๓๐๒ 
๒๔๖.๕๙๖ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๓.๓๒๔ 
๐.๖๒๒ 

๕.๓๔๒** ๐.๐๐๐ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑๐.๔๕๐ 
๑๔๕.๓๐๕ 
๑๕๕.๗๕๔ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๒.๖๑๒ 
๐.๓๘๗ 

๖.๗๔๒** ๐.๐๐๐ 



๑๑๘ 

สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาชั้นสูงสุดต่างกันมี

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบล แตกต่างกันในการบริหารงานด้านการ

บรรเทา (F=๔.๕๔๐, Sig.=๐.๐๐๑) กับการบริหารงานด้านเตรียมการ (F=๗.๖๙๖, Sig.=๐.๐๐๐) กับ

การบริหารงานด้านสู้ภัย (F=๔.๔๐๐, Sig.=๐.๐๐๒) และแตกต่างกันในการบริหารงานด้านฟ้ืนฟู  

(F=๕.๓๔๒, Sig.=๐.๐๐๐) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: 

LSD.) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาชั้นสูงสุด ดังตารางที่  ๔.๑๔ -๑๙ การบริหารงาน

ด้านการบรรเทา,การบริหารงานด้านเตรียมการ,การบริหารงานด้านสู้ภัย,การบริหารงานด้านฟ้ืนฟู,ด้าน

ภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

ตารางที่  ๔.๑๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
 ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดยจ าแนกตาม
 ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย ด้านภาพรวม 

(n=๓๘๐) 

 
ระดับ

การศึกษา
ชั้นสูงสุด 

 
 

 

ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

 ๓.๗๑ ๓.๙๗ ๓.๗๖ ๔.๑๒ ๓.๕๘ 

ประถมศึกษา    ๓.๗๑ - -๐.๒๖* -๐.๐๕ -๐.๔๑ ๐.๑๓ 

มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

 

   ๓.๙๗ 

 
- 

 
- 

 
๐.๒๑* 

 
-๐.๑๕ 

 
๐.๓๙* 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

 

๓.๗๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๖* 

 
๐.๑๘ 

อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า 

 
   ๔.๑๒ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๐.๕๔* 

ปริญญาตรี    ๓.๕๘ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านรวม น้อยกว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการสู้ภัย มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญา
ตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการสู้ภัย น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๑๒๐ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงาน ด้านการสู้ภัย มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางที่  ๔.๑๖  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
 ประสิ ทธิ ภ าพการบริ หา รง านด้ านป้ อ งกั นภั ยขอ ง เทศบาลต าบลดี ลั ง  
 โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย  
 การบริหารงานด้านการบรรเทา 

(n=๓๘๐) 

 
ระดับ

การศึกษา
ชั้นสูงสุด 

 

 
 

 

ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญา
ตรี 

 ๓.๗๗ ๔.๐๙ ๓.๘๙ ๔.๒๐ ๓.๗๗ 

ประถมศึกษา ๓.๗๗ - -๐.๓๒* -๐.๑๒ -๐.๔๓* ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 
๔.๐๙ 

 
- 

 
- 

 
๐.๒๐ 

 
-๐.๑๑ 

 
๐.๓๒* 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 
๓.๘๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๑* 

 
๐.๑๒ 

อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

 
๔.๒๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๐.๔๓* 

ปริญญาตรี ๓.๗๗ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการบรรเทา น้อยกว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น และ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๑๒๑ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน การบริหารด้านการบรรเทา มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน การบริหารด้านการบรรเทา น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงาน การบริหารด้านการบรรเทา มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

ตารางที่  ๔.๑๗  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
 ประสิ ทธิ ภ าพการบริ หา รง านด้ านป้ อ งกั นภั ยของ เทศบาลต าบลดี ลั ง 
 โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย  
 การบริหารงานด้านการเตรียมการ 

(n=๘๓๐) 

 
ระดับ

การศึกษา
ชั้นสูงสุด 

 

 
 

 

ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญา
ตรี 

 ๓.๖๗ ๔.๑๓ ๓.๘๑ ๔.๒๙ ๓.๖๘ 

ประถมศึกษา   ๓.๖๗ - -๐.๔๖* -๐.๑๔ -๐.๖๒* -๐.๐๒ 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 
  ๔.๑๓ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๒* 

 
-๐.๑๖ 

 
๐.๔๕* 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 
  ๓.๘๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๘* 

 
๐.๑๓ 

อนุปริญญา
หรือ
เทียบเท่า 

 
 
  ๔.๒๙ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๐.๖๑* 

ปริญญาตรี   ๓.๖๙ - - - - - 

  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการเตรียมการ น้อยกว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น และ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการเตรียมการ มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและ
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการเตรียมการ น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๑๒๓ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงาน ด้านการเตรียมการ มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางที่  ๔.๑๘  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
 ประสิ ทธิ ภ าพการบริ หา รง านด้ านป้ อ งกั นภั ยของ เทศบาลต าบลดี ลั ง 
 โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย  
 การบริหารงานด้านการสู้ภัย 

(n=๓๘๐) 

 
ระดับ

การศึกษา
ชั้นสูงสุด 

 
 

 

ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญา
ตรี 

 ๓.๖๖ ๓.๙๗ ๓.๖๖ ๔.๐๖ ๓.๖๕ 

ประถมศึกษา ๓.๖๖ - -๐.๓๑* ๐.๐๐ -๐.๔๐* ๐.๐๑ 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 
๓.๙๗ 

 
- 

 
- 

 
๐.๓๑* 

 
-๐.๐๙ 

 
๐.๓๒* 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 
๓.๖๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๐* 

 
๐.๐๑ 

อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

 
๔.๐๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๐.๔๑* 

ปริญญาตรี ๓.๖๕ - - - - - 

  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการสู้ภัย น้อยกว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
และ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๑๒๔ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการสู้ภัย มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญา
ตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการสู้ภัย น้อยกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงาน ด้านการสู้ภัย มากกว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
ตารางที่  ๔.๑๙  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ
 ประสิ ทธิ ภ าพการบริ หา รง านด้ านป้ อ งกั นภั ยของ เทศบาลต าบลดี ลั ง 
 โดยจ าแนกตาม ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย  
 การบริหารงานด้านการฟื้นฟู 

(n=๓๘๐) 

 
ระดับ

การศึกษา
ชั้นสูงสุด 

 
 

 

ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
หรือ

เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

 ๓.๗๔ ๓.๖๙ ๓.๖๖ ๓.๙๓ ๓.๒๓ 

ประถมศึกษา ๓.๗๔ - ๐.๐๕ ๐.๐๘ -๐.๑๙ ๐.๕๑* 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 
๓.๖๙ 

 
- 

 
- 

 
๐.๐๓ 

 
-๐.๒๔ 

 
๐.๔๖* 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 
๓.๖๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๒๗ 

 
๐.๔๓* 

อนุปริญญา
หรือ
เทียบเท่า 

 
 
๓.๙๓ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๐.๗๐* 
ปริญญาตรี ๓.๒๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๑๒๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการฟ้ืนฟู มากกว่า ประชาชนที่ระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ ๐.๐๕  

 
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
 ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๘๐) 

ประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS 
 

F Sig. 

๑. การบริหารงานด้าน
การบรรเทา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๗๕๔ 
๑๙๘.๔๖๗ 
๒๐๐.๒๒๑ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๐.๔๓๘ 
๐.๕๒๙ 

๐.๘๒๘ ๐.๕๐๘ 

๒. การบริหารงานด้าน
การเตรียมการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๗๗๔ 
๒๕๙.๗๕๔ 
๒๖๓.๕๒๘ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๐.๙๔๓ 
๐.๖๙๓ 

๑.๓๖๒ ๐.๒๔๗ 

๓. การบริหารงานด้าน
การสู้ภัย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๘๐๘ 
๒๒๕.๖๗๖ 
๒๓๐.๔๘๔ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๑.๒๐๒ 
๐.๖๐๒ 

๑.๙๙๘ ๐.๐๙๔ 

๔. การบริหารงานด้าน
การฟ้ืนฟู 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๔๔๒ 
๒๔๑.๑๕๔ 
๒๔๖.๕๙๖ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๑.๓๖๑ 
๐.๖๔๓ 

๒.๑๑๖ ๐.๐๗๘ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๒๒๙ 
๑๕๒.๕๒๖ 
๑๕๕.๗๕๔ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๐.๘๐๗ 
๐.๔๐๗ 

๑.๙๘๔ ๐.๐๙๖ 

  



๑๒๖ 

 จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๑.๙๘๔), Sig.=๐.๐๙๖) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานไม่แตกต่างกันทุกด้าน  

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
 ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง จ าแนกตามรายได้ 

(n=๓๘๐) 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บริหารงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบาลต าบล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

๑. การบริหารงานด้าน
การบรรเทา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๘๒๗ 
๑๙๕.๓๙๓ 
๒๐๐.๒๒๑ 

๕ 
๓๗๔ 
๓๗๙ 

๐.๙๖๕ 
๐.๕๒๒ 

๑.๘๔๘ ๐.๑๐๓ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๒. การบริหารงานด้าน

การเตรียมการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

    รวม                

๖.๓๘๖ 
๒๕๗.๑๔๒ 
๒๖๓.๕๒๘ 

๕ 
๓๗๔ 
๓๗๙ 

๑.๒๗๗ 
๐.๖๘๘ 

๑.๘๕๘ 
 

๐.๑๐๑ 
 

๓. การบริหารงานด้าน
การสู้ภัย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑๔.๗๙๘ 
๒๑๕.๖๘๗ 
๒๓๐.๔๘๔ 

๕ 
๓๗๔ 
๓๗๙ 

๒.๙๖๐ 
๐.๕๗๗ 

๕.๑๓๒** ๐.๐๐๐ 

๔. การบริหารงานด้าน
การฟ้ืนฟู 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๙.๓๘๓ 
๒๓๗.๒๑๓ 
๒๔๖.๕๙๖ 

๕ 
๓๗๔ 
๓๗๙ 

๑.๘๗๗ 
๐.๖๓๔ 

๒.๙๕๙* ๐.๐๑๒ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๕.๕๑๐ 
๑๕๐.๒๔๕ 
๑๕๕.๗๕๔ 

๕ 
๓๗๔ 
๓๗๙ 

๑.๑๐๒ 
๐.๔๐๒ 

๒.๗๔๓* ๐.๐๑๙ 



๑๒๗ 

จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม 
จ าแนกตามรายได้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๑ – ๐.๐๕ (F=๒.๗๔๓,  
Sig.=๐.๐๑๙) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารงาน
ด้านการสู้ภัย (F=๕.๑๓๒, Sig.=๐.๐๐๐) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๑ และการ
บริหารงานด้านการฟื้นฟู (F=๒.๙๕๙.๑๓๒, Sig.=๐.๐๑๒) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

ตารางที่  ๔ .๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

 ประสิ ทธิ ภ าพการบริ หา รง านด้ านป้ อ งกั นภั ยของ เทศบาลต าบลดี ลั ง 

 โดยจ าแนกตามความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย  

 ด้านภาพรวม 

(n=๓๘๐) 

 
รายได้ 

 

 
 

 

รายได้ 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๐ 
 – 

๑๐,๐๐๐          
บาท 

๑๐,๐๐๑  
-  

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๑  
– 

๒๐,๐๐๐ 
   บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

มาก 
กว่า

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

     

๓.๗๗ 

๓.๗๐ ๓.๗๕ ๓.๖๘ ๓.๘๙ ๔.๐๖ 

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ บาท 

 
๓.๗๗ 

 
- 

 
      ๐.๐๗ 

 
๐.๐๒ 

 
๐.๐๙ 

 
-๐.๑๒ 

 
-๐.๒๙* 

๕,๐๐๐ – 
๑๐,๐๐๐       
บาท 

 
 

๓.๗๐ 

 
 
- 

 
 

        - 

 
 

-๐.๐๕ 

 
 

๐.๐๒ 

 
 

-๐.๑๙* 

 
 

-๐.๓๖* 
๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๗๕ 

 
 
- 

 
 

        - 

 
 

   - 

 
 

๐.๐๗ 

 
 

-๐.๑๕ 

 
 

-๐.๓๑* 

๑๕,๐๐๑ -
๒๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๖๘ 

 
 
- 

 
 

        - 

 
 

  - 

 
 

  - 

   
 
-๐.๒๑ 

 
 
  -๐.๓๘ 

๒๐,๐๐๑ -
๓๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๘๙ 

 
 
- 

 
 

        - 

 
 

  - 

 
 

  - 

   
 
  - 

 
 
  -๐.๑๗ 

๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๐๖ 

 
- 

 
       - 

 
  - 

 
  - 

 
   - 

 
      - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๑๒๙ 

จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้  ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการฟ้ืนฟู น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการฟ้ืนฟู น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มากกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพกา
บริหารงาน ด้านการฟ้ืนฟู น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

ตารางที่  ๔ .๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

 ประสิ ทธิ ภ าพการบริ หา รง านด้ านป้ อ งกั นภั ยของ เทศบาลต าบลดี ลั ง 

 โดยจ าแนกตามความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย 

 การบริหารงานด้านการสู้ภัย 

(n=๓๘๐) 

 
รายได้ 

 

 
 

 

รายได้ 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๐ 
– 

๑๐,๐๐๐          
บาท 

๑๐,๐๐๑ 
- 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๑ 
– 

๒๐,๐๐๐ 
   บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

มากกว่า 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

 ๓.๘๙ ๓.๖๐ ๓.๖๓ ๓.๓๙ ๓.๘๙ ๔.๑๕ 

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๘๙ 

 
 
- 

 
 

๐.๒๙* 

 
 

๐.๒๖ 

 
 

๐.๕๐ 

 
 

๐.๐๐ 

 
 

-๐.๒๖ 
๕,๐๐๐ – 
๑๐,๐๐๐       
บาท 

 
 

๓.๖๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

-๐.๐๓ 

 
 

๐.๒๑ 

 
 

-๐.๒๙* 

 
 

-๐.๕๕* 
๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๖๓ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๐.๒๔ 

 
 

-๐.๒๖* 

 
 

-๐.๕๒* 

๑๕,๐๐๑ -
๒๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๓๙ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
    -๐.๕๐ 

 
 
  ๐.๗๖* 

๒๐,๐๐๑ -
๓๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๘๙ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
      - 

 
 
 -๐.๒๖* 

๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๑๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
      - 

 
    - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๑๓๑ 

จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน  ด้านการสู้ภัย มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการสู้ภัย น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐บาท และ มากกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการสู้ภัย น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑- ๓๐,๐๐๐ บาท มากกว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพกา
บริหารงาน ด้านการสู้ภัย น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑- ๓๐,๐๐๐ บาท มากกว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงาน ด้านการสู้ภัย มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



๑๓๒ 

ตารางที่  ๔ .๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ

 ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลังโดยจ าแนกตาม

 ความเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย  การบริหารงาน 

 ด้านการฟื้นฟู 

(n=๓๘๐) 

 
รายได้ 

 

 
 

 

รายได้ 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๐ 
– 

๑๐,๐๐๐          
บาท 

๑๐,๐๐๑ 
- 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๑ 
– 

๒๐,๐๐๐ 
   บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

มากกว่า 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

 ๓.๗๖ ๓.๖๑ ๓.๕๑ ๓.๐๐ ๓.๗๕ ๓.๘๘ 

ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๗๖ 

 
 
- 

 
 

๐.๑๕ 

 
 

๐.๒๕ 

 
 

๐.๗๖* 

 
 

๐.๐๑ 

 
 

-๐.๑๒ 
๕,๐๐๐ – 
๑๐,๐๐๐       
บาท 

 
 

๓.๖๑ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๐.๑๐ 

 
 

๐.๖๑ 

 
 

-๐.๑๔ 

 
 

-๐.๒๗* 
๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๕๑ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๐.๕๑ 

 
 

-๐.๒๔* 

 
 

-๐.๓๗ 

๑๕,๐๐๑ -
๒๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
-๐.๗๕* 

 
 
-๐.๘๘ 

๒๐,๐๐๑ -
๓๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 

๓.๗๕ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
-๐.๑๓ 

๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

 
๓.๘๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๑๓๓ 

จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ด้านการฟื้นฟู มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการฟ้ืนฟู น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพกา
บริหารงาน ด้านการฟ้ืนฟู น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑- ๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ประชาชนที่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ด้านการฟ้ืนฟู น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้ ๒๐,๐๐๑- ๓๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

ตารางที่ ๔.๒๕ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ

 บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

(n=๓๘๐) 

สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ ประสิทธิภาพการ
บริ ห า ร ง านด้ า น
ป้องกันภัย 

 
 

๑.๘๘๓ 

 
 
 

 
 

๐.๐๖๐ 

 
 
 

 
 
 

๒. อายุ ประสิทธิภาพการ
บริ ห า ร ง านด้ า น
ป้องกันภัย 

 
 
 

 
 

๘.๑๑๖ 

 
 

๐.๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 

๓. ระดับ
การศึกษา
ชั้นสูงสุด 

ประสิทธิภาพการ
บริ ห า ร ง านด้ า น
ป้องกันภัย 

 
 
 

 
 

๖.๗๔๒ 

 
 

๐.๐๐๐ 

 
 
 

 
 
 

๔. อาชีพ ประสิทธิภาพการ
บริ ห า ร ง านด้ า น
ป้องกันภัย 

 
 
 

 
 

๑.๙๘๔ 

 
 

๐.๐๙๖ 

 
 
 

 
 
 

๕. รายได้ ประสิทธิภาพการ
บริ ห า ร ง านด้ า น
ป้องกันภัย 

 
 
 

 
 

๒.๗๔๓  

 
 

๐.๐๑๙ 

 
 
 

 
 
 

 
จากตารางที่ ๔.๒๕ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ดังนี้ 

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 



๑๓๕ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาชั้นสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นในการประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๓๖ 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ ๔.๒๖ – ๔.๒๗ 
 
ตารางที่ ๔.๒๖ ปัญหา เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง

 อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

(n=๓๘๐) 

ล าดับ ปัญหา จ านวน 

๑. การบริหารงาน
ด้านการบรรเทา 

๑. ในการปฏิบัติงานจริงซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคมากเพราะส่วน
ใหญ่ชาวบ้านมีความเดือนร้อนพอกันบ้างก็มี 
๒. ขาดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนกับผู้ช่วยเหลือ 

๙ 
 

๒. การบริหารงาน
ด้านการเตรียมการ 

๑.บ้างทีเทศบาลต าบลมีการจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์ ไม่เพียงพอ 

๗ 
 

๓. การบริหารงาน
ด้านการสู้ภัย 

๑. บ้างครั้งเทศบาลต าบลมีชุดให้ความช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่
ไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดความช้าในจุดเกิดเหตุนั้นๆ 

๕ 
 

๔. การบริหารงาน
ด้านการฟ้ืนฟู 

๑ . ใ น บ้ า ง ค รั้ ง เ ท ศ บ า ล ต า บ ล มี ก า ร บู ร ณ ะ ซ่ อ ม แ ซ ม
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายนานเกิดไปจนประชาชน
ในพ้ืนที่ต้องมาจัดการงานหรือเสียเงินซ่อมแซมก่อน 

๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 

ตารางที่ ๔.๒๗ ข้อเสนอแนะประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง

 อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

(n=๓๘๐) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. การบริหารงาน
ด้านการบรรเทา 

๑. ควรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติและจากบุคคล 
โดยเบื้องต้น และ เชิงลึก  
๒. รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาอันตรายแก่ชีวิตร่างกาย
ของประชาชน ทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ ให้ดีขึ้น 

๑๑ 

๒. การบริหารงาน
ด้านการเตรียมการ 

๑. ด้านงานป้องกันภัยควรจะมีบุคลากรเข้าเวรเตรียมพร้อม ๒๔ ช.ม 
๒. ด้านงานป้องกันภัยควรมีการตรวจตราดูแลความเรียบร้อย
ของประชาชน ให้บ่อยๆข้ึน  

๙ 
 

๓. การบริหารงาน
ด้านการสู้ภัย 

๑.ด้านงานป้องกันภัยควรมีการสร้างความร่วมมือในการ
ประสานงานกับชุมชน ให้มากกว่าเดิม 

๙ 
 

๔. การบริหารงาน
ด้านการฟ้ืนฟู 

๑.ด้านงานป้องกันภัยควรมีการดูแลเรื่องภัยธรรมชาติและภัยที่
เกิดจากมนุษย์หลังเกิดปัญหาผู้ประสบภัยและป้องกันภัย ให้เร็ว
กว่าเก่า 

๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๑๓๘ 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

การสัมภาษณ์นี้  มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง  อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ตามกรอบทฤษฎีของ Phillips; Neal and Webb  ซึ่งเป็นการจัดการที่เป็นระบบมี ๔ ประการด้วยกัน 

ดังต่อไปนี้ ๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา ๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ ๓. การบริหาร

ด้านการสู้ภัย และ ๔. การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู  ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จ านวน ๑๒ ท่าน ดังต่อไปนี้  

๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ การบริหารงาน

ป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ต้องมีความเห็นอกเห็นใจและผู้บริหาร
ควรใช้หลักสังคหวัตถุธรรม เกี่ยวกับ ทาน ทานเตรียบเหมือนการบรรเทา เช่น  

๑) การรู้จักให้ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือด้วยการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อ่ืนที่ควรให้ 
ตลอดจนให้ปัญญา และศิลปวิทยารวมไปถึงการให้อภัยแก่ผู้อ่ืน ท าให้สังคมอยู่กันอย่างมีความสุข 
เพราะการช่วยเหลือซึ่งกันละกัน๑  

๒) การบูรณาการแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เบื้องต้นจะมีส่วนใน
แผนระยะยาวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าโครงการต่างๆในการดูแลช่วยเหลือประชาชนและมี
การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เมื่อเกิดปัญหาผู้ประสบภัยเป็นอย่างดี มีการ
จัดท าแบบด้านประสบภัยและมีการซ้อมแผน๒  

๓) การบูรณาการแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เบื้องต้นจะมีส่วนใน
แผนระยะยาวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าโครงการต่างๆในการดูแลช่วยเหลือประชาชนและ
เทศบาลต าบลมีการจัดแผน/ประชาคมในการบริหารงานด้านป้องกันภัยในการบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัย๓  

๔) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ส าคัญเนื่องจากพ้ืนที่ใน
อ าเภอพัฒนานิคมเป็นพ้ืนที่เกิดปัญหาภัยธรรมชาติและเทศบาลต าบลมีการบูรณาการแผนกับ
หน่วยงานอื่นในการบริหารงานด้านป้องกันภัยในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย๔ 

                                                           
๑ สัมภาษณ์ พระสมุห์สุริยะเดช เตชวโร, ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพรหมรังษี ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายสมชาย ตุ้มดีลัง, นายกเทศมนตรีต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นายสุธิชัย กุณฑลทอง, รองนายกเทศมนตรีต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นางธัญวรัตน์ แบรนด์, ปลัดเทศบาลต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๙ 

๕) เมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์เกิดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พนักงานฝ่ายป้องกัน
จะออกปฏิบัติหน้าที่ในทันที เมื่อพบเหตุให้ด าเนินการช่วยเหลือเยี่ยวยาเบื้องต้น พร้อมประสานงาน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและการงานปัญหาตามล าดับ๕  

๖) จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพ และที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งได้ประชาคมให้ประชาชนรับทราบตาม
ห้วงระยะเวลาของทุกๆ ปีและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลปฏิบัติงานในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็ว๖  

๗) มีการรับผิดชอบในการป้องกันภัยและบรรเทาอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน 
ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐทางเทศบาลต าบลมีการส ารวจพ้ืนที่ในการดูแลป้องกันภัยและ
บรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย๗  

๘) มีการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เมื่อเกิดปัญหาจากเหตุการณ์
จากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์เป็นอย่างดี และมีการซ้อมแผน๘ เทศบาทต าบลดีลังได้เข้ามาช่วย
ประชาชนที่ประสบภัยแล้งในช่วงเดือน ตุลาคม มาโดยตลอด๙  

๑๐) หน้าที่ของเทศบาล.โดยตรงที่จะบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหรือเหตุร้าย
ต่างที่จะท าให้เกิดเหตุแก่มนุษย์ เพราะเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีแล้วแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์ การบรรเทาหลักของเทศบาลจะมีแผนในการเยียวยา พร้อมกับน าเสนอ อ าเภอ จังหวัด 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป๑๐  

๑๑) มีการประเมินความเสี่ยงในจุดล่อแหลมและการจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการ
บรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแลในเหตุการณ์ท่ีผู้ประสบภัยต้องการเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลมีความพร้อมในการป้องกันภัยและบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัยและเทศบาลต าบลมีการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการปัญหาผู้ประสบภัย๑๑ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพดังนี้ 

 
 
 

 

                                                           
๕ สัมภาษณ์ นายอิสรพงษ์ ใจแสน, เจ้าพนักงานป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นายพศิน เรืองศรี, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นายโอภาส บุญยเนตร, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นางทัศนีย์ กุณฑลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรสวาทม, ราษฏรหมู่ ๔ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายสังวาล พันธุ์สุ, ราษฎรหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายสรายุทธ ฟ้อนตะคุร, ราษฎรหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ การสังเคราะห์การบริหารงานด้านบรรเทา  
 

สรุปได้ว่า การบรรเทาเป็นการป้องกันภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนจะ
เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ไม่คานคิด ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกๆ สถานการณ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นตามล าดับ จึงต้องมีการจัดท าแผนวางเป็นระบบโดยมีการจัดเตรียมบุคลากรและความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบตามความเหมาะสม ซึ่งในพ้ืนที่เสี่ยงกับ
ปัญหาอุทกภัยที่เกิดเป็นประจ าทุกๆปีนั้น ประชาชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนดั้งเดิมที่อาศัย
อยู่ ได้เข้าใจและตระหนักอยู่เสมอว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาหรือเหตุร้ายค่อนข้าง
เป็นประจ าทุกๆปี ดังนั้นประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่างมีความพร้อมในการเตรียมการป้องกันบรรเทา
เท่าท่ีตนพึงจะท ากันได้ตามก าลัง 

๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ การบริหารงานป้องกันภัย
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

๑) ต้องมีความเห็นอกเห็นใจและผู้บริหารควรใช้หลักสังคหวัตถุธรรม เกี่ยวกับ การพูดจา
น่ารัก ปราศรัยด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวาน ไพเราะ เป็นที่รัก พูดด้วยถ้อยค าที่น่าฟัง ชี้แจ้งในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ให้ก าลังใจ ท าให้เกิดความพอใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง ก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน๑๒   
 ๒) นอกจากการจัดตั้งศูนย์อ านวยการแล้วต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ 

                                                           
๑๒ สัมภาษณ์ พระสมุห์สุริยะเดช เตชวโร, ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพรหมรังษี ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การ
บริหารงาน
ด้านบรรเทา 

การจัดท าแผน/ประชาคมในการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 

การบูรณาการแผนกับหนว่ยงานอื่นในก ารบริหารงาน
ด้านป้องกันภยัในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 

การปฏิบัติงานในการบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 

การส ารวจพื้นที่ในการดูแลปอ้งกันภยัและบรรเทา
ปัญหาผู้ประสบภัย 

การจัดการดูแลในเหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการ 

การบูรณาการแผนกับหนว่ยงานอื่นในก ารบริหารงาน
ด้านป้องกันภยัในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 

ความพร้อมในการป้องกันภยัและบรรเทา
ปัญหาผู้ประสบภัย 



๑๔๑ 

อุปกรณ์ให้เพียงพอ เช่น เครื่องช่วยผู้ประสบภัยได้และเทศบาลต าบลมีการตรวจตราดูแลความ
เรียบร้อยของประชาชน เทศบาลต าบลมีการประเมินสถานการณ์ปัญหาของผู้ประสบภัย๑๓  

๓) กลุ่มงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการจัดตั้งเวรรักษาความปลอดภัย
และรับแจ้งเหตุต่างๆทีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตลอด ๒๔ ชั่วโมงชึ่งความเดือดร้อนที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ป่วยไข้ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถไปรับผู้ป่วยส่งมือแพทย์ได้อย่างเร็ว๑๔  

๔) เทศบาลต าบลดีลัง มีการส ารวจพ้ืนที่ ที่เสี่ยงในการเกิดเหตุและมีการเตรียมการ เช่น 
อุปกรณ์การช่วยเหลือในเวลาเกิดเหตุจากอุบัติเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และไปช่วยเหลือทันทีเทศบาล
ต าบลมีบุคคลากรที่รองรับในเกิดปัญหาผู้ประสบภัยพอกัน๑๕  

๕) การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลดีลัง จะ
ด าเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลที่จัดท าไว้ ได้แก่ เตรียมพร้อมด้าน
บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยในลักษณะต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ปัจจุบันการเตรียมการป้องกันได้ด าเนินการไว้ตามมาตรฐานที่ก าหนดแล้ว สามารถลดระดับความ
รุนแรงของภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี๑๖  

๖) เทศบาลจัดเตรียมความพร้อมทุกๆด้าน ด้านเจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมแผนและมอบ
ความรับผิดชอบ จัดเตรียมไว้ทุกสถานการณ์ โดยการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยไว้แล้วส าหรับพ้ืนที่ และ
เทศบาลต าบลมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบปัญหาผู้ประสบภัยการจัดเตรียม
บุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและเพียงพอ๑๗  

๗) เทศบาลต าบลมีการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบปัญหาผู้ประสบภัยอย่าง
ชัดเจนและเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อมของบุคลากร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และประสานหน่วยงาน
ข้างเคียง เข้าปฏิบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ตามล าดับขั้นตอน๑๘  

๘) เทศบาลต าบลมีบุคคลากรที่รองรับในเกิดปัญหาผู้ประสบภัยพอกันการประเมิน
สถานการณ์ปัญหาของผู้ประสบภัยมีการเตรียมสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบปัญหาผู้ประสบภัย๑๙  

                                                           
๑๓ สัมภาษณ์ นายสมชาย  ตุ้มดีลัง, นายกเทศมนตรีต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายสุธิชัย กุณฑลทอง, รองนายกเทศมนตรีต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ นางธัญวรัตน์  แบรนด์, ปลัดเทศบาลต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายอิสรพงษ์ ใจแสน, เจ้าพนักงานป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายพศิน เรืองศรี,  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายโอภาส บุญยเนตร, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ นางทัศนีย์ กุณฑลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๒ 

๑๐) เทศบาลต าบลมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบปัญหาผู้ประสบภัยมี
การเตรียมการ และท าให้ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมตลอดส่วนเจ้าหน้าที่จะเตรียบการจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการฉุกเฉินพร้อมรับมือจากภัยต่างๆมีการประชาสัมพันธ์ตามเสียงกระจายข่าวหมู่บ้าน 
เพ่ือให้ประชาชนเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมรับมือ๒๐  

๙) พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางประเภทเงินส ารองจ่ายให้เพียงพอต่อการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ประการสองส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อม
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย ประการสามการแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชน เช่นหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน เสียงไร้สายของเทศบาล.หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนถึง
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และท่ัวถึง๒๑ 

๑๐) เทศบาลจัดเตรียมความพร้อมทุกๆด้านเจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมแผนและมอบความ
รับผิดชอบ ในส่วนการจัดเตรียมไว้ทุกสถานการณ์ โดยการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยไว้แล้วและมีการ
เตรียมการให้การซ้อมแผนด้านการป้องกันภัยและสาธารณภัย กับชุมชน ตลาด โรงงาน โรงเรือน๒๒  

๑๑) มีการประเมินเหตุสถานการณ์ทางภัยจากธรรมชาติและจากภัยที่เกิดจากมนุษย์และ
การพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางประเภทเงินส ารองจ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้น ประการแรกส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย๒๓ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๐ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรสวาท, ราษฎรหมู่ ๔ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายสังวาล พันธุ์สุ, ราษฎรหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายสรายุทธ ฟ้อนตะคุร, ราษฎรหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายสัณฐิติ แสงสว่าง, ราษฎรหมู่ ๗ ต าบลดีลัง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ การสังเคราะห์การบริหารงานด้านการเตรียมการ  
 
สรุปได้ว่า การเตรียมการเป็นกระบวนการในขั้นก่อนเกิดภัย โดยการเตรียมแผนในการ

รับมือกับปัญหาเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ล่วงหน้า เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการ
จัดการอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้หรือตามสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจน ามาจาก
เหตุการณ์ที่ผ่านมา โดยมีการแจ้งเตือนข่าวสาร การจัดตั้งศูนย์อ านวยความช่วยเหลือ การส ารวจพื้นที่ 
รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ การมอบหมายในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและเพ่ือลดปัญหาที่อาจรุนแรงให้เกิดเบาบางลงได้ 

๓) การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ การบริหารงาน

ป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
๑) ต้องมีความเห็นอกเห็นใจและผู้บริหารควรใช้หลักสังคหวัตถุธรรม เกี่ยวกับ การ

บ าเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อ่ืน เป็นการปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน มี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยก าลังความคิด ก าลังกาย และก าลังทรัพย์ การท า ตน
ให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะท าได้ เช่น ส่งเสริมจริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้อ่ืนได้รับสิ่งที่ดี การช่วยเหลือผู้อ่ืน
จะท าให้หมู่คณะ และสังคม และประเทศชาติมีความก้าวหน้า ได้รับความส าเร็จในสิ่งต่างๆ เป็นอย่าง
ดี๒๔  

                                                           
๒๔ สัมภาษณ์ พระสมุห์สุริยะเดช เตชวโร, ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพรหมรังษี ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖. 

การ
บริหารงาน
ด้านบรรเทา 

การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบปัญหา
ผู้ประสบภัย 

การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสมและเพยีงพอ 

การตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของ
ประชาชน 

บุคคลากรที่รองรับในเกิดปัญหาผู้ประสบภัยพอกัน 

การส ารวจพื้นที่ ที่เสี่ยงในการเกิดเหต ุ

การมอบหมายงานใหแ้ต่ละฝ่ายรับผิดชอบปัญหา
ผู้ประสบภัยอย่างชัดเจน 

การประเมินสถานการณ์ปัญหาของ
ผู้ประสบภัย 



๑๔๔ 

๒) ในแต่ละที่จะมีผลกระทบจากภัยแล้วซึ่งเทศบาลได้ตั้งงบประมาณประจ าปีไว้แต่ละปี
เพ่ือรองรับสภาพการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและมีมาตรการตามทีจัดท าแผนไว้ ล่วงหน้าเพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว๒๕  

๓) เทศบาลต าบลมีการประกาศข่าวสารและการแจ้งเตือนปัญหาผู้ประสบภัยในพ้ืนที่แก่
ประชาชนและการสร้างความร่วมมือในการสู้ภัยเหตุเกิดจากภัยมนุษย์กับธรรมชาติทั้งจากประชาชน
ในพ้ืนที่ จิตอาสา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาช่วยกันเพ่ือไม่ให้เกิดขยายวงกว้างขึ้น๒๖  

๔) เทศบาลต าบลมีชุดให้ความช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่เร็วคอยช่วยเหลือ/เคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยและการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วที่คอยช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเร่งด่วน รวมทั้งการ
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยของบ้านเรือนของประชาชนในยามที่เกิด
เหตุร้าย๒๗  

๕) ด้านการสู้ภัยแบ่งออกเป็น ๒ วิธีการ ได้แก่ การสู้ภัยเชิงรุกโดยการออกส ารวจพ้ืนที่
เสี่ยงภัยในพ้ืนที่เพ่ือส ารวจจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอันดับแรกพบแล้วด าเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดภัย
ตามมา ประการที่สองคือการสู้ภัยเชิงรับ กรณีทราบข่าวจากส่วนกลางหรือประชาชนในเขตเทศบาล
จะเตรียมความพร้อมตามหลักการของสาธารณภัยแต่ละประเภท ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องรับรู้ด้วยกัน๒๘  

๖) เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนได้รับมอบภารกิจเฉพาะหน้าที่ตามแผนและค าสั่งกอง
อ านวยการ จะสามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีการส ารวจจุด
เสี่ยงและจัดอันดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว ส าหรับชุดช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติมีการซักซ้อมแผนระดับอ าเภอ/จังหวัด๒๙  

๗) เทศบาลต าบลมีการจัดตั้ งศูนย์ พักพิงชั่วคราวในพ้ืนที่แก่ประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมีการสร้างความร่วมมือในการประสานงานกับชุมชนและการ
ประกาศข่าวสารและการแจ้งเตือนปัญหาผู้ประสบภัยในพื้นท่ีแก่ประชาชน๓๐  

๘) งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทีจะให้ความ
ช่วยเหลือหรือสู้ภัยความเดือดร้อนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกๆด้านพนักงานได้ผ่านการอบรมอยู่เสมอ 

                                                           
๒๕ สัมภาษณ์ นายสมชาย ตุ้มดีลัง, นายกเทศมนตรีต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายสุธิชัย กุณฑลทอง, รองนายกเทศมนตรีต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ นางธัญวรัตน์ แบรนด์, ปลัดเทศบาลต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายอิสรพงษ์ ใจแสน, เจ้าพนักงานป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายพศิน เรืองศรี,  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายโอภาส บุญยเนตร, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๕ 

มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายด้วยปฏิภานไหวพริบ 
จนภารกิจหรือภัยต่างๆ ส าเร็จลุลวง๓๑  

๙) ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และกฎหมายด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ประการ
สองการสื่อสารจัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ส าหรับ
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การรับรู้เรื่องราวร้องทุกข์ การขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจาก
ประชาชน๓๒  

๑๐) เทศบาลต าบลดีลังมีเจ้าที่คอยป้องกันภัยโดยร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนในพ้ืนที่ช่วยป้องกันภัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์และมีการเยียวยาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนโดยออกส ารวจความเสียหายรวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย
แก่ประชาชนผู้ประสบภัย๓๓  

๑๑) เมื่อเกิดภัย ฝ่ายราชการหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนป้องกัน ใน
การช่วยเหลือและปฏิบัติการต่างๆ ทีเป็นการจ าเป็นแก่งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะแก่ประชาชนจะเป็นสิ่งส าคัญแล้ว สิ่งที่ต้องท าควบคู่กันก็
คือการช่วยเหลือจากงบประมาณของเทศบาล๓๔  

๑๒) มีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและมีการเยียวยา
หลังเกิดภัยและซ่อมแซมอย่างเช่น กรณีบ้านพังและได้มีการมอบหมายให้ช่างเทศได้ให้การช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ทางเทศบาลมีแผนดูแลและช่วยเหลือผู้เกิดภัยต่างๆ๓๕ สามารถสรุป
ได้ดังแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓๑ สัมภาษณ์ นางทัศนีย์ กุณฑลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรสวาท, ราษฏรหมู่ ๔ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายสังวาล พันธุ์สุ ราษฎรหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายสรายุทธ ฟ้อนตะคุร, ราษฎรหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายสัณฐิติ แสงสว่าง, ราษฎรหมู่ ๗ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ การสังเคราะห์การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
 
สรุปได้ว่า การสู้ภัยเป็นการด าเนินการในช่วงขณะเกิดภัยโดยอาศัยแผนที่ได้มีการ

เตรียมการสู้ภัยไว้เป็นเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอันจะการลดซึ่งความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดทั้งในและนอกพ้ืนที่ และการช่วยเหลือแก่ประชาชนต้องมีความ
รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่  

๔) การบริหารงานด้านการฟื้นฟู 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ การบริหารงาน

ป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
๑) ต้องมีความเห็นอกเห็นใจและผู้บริหารควรใช้หลักสังคหวัตถุธรรม เกี่ยวกับ การปฏิบัติ

ตนเสมอต้นเสมอปลาย การท าตัวให้เข้ากันได้ เป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ไม่เอาเปรียบ ร่วมเผชิญ 
และแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์สุขร่วมกัน ไม่ถือเราถือเขา รู้จักผูกมิตรกับผู้อ่ืน เช่น ในยามที่ตนตกทุกข์
ได้ยากก็ไม่ทอดทิ้งยังช่วยเหลือ ย่อมเกิดความสุข และความสามัคคีในหมู่คณะ๓๖  

๒) เทศบาลต าบลมีการเยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจในพ้ืนที่แก่ประชาชนที่ประสบภัยและ
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยออกส ารวจความเสียหาย รวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยความ
เสียหายแก่ประชาชนผู้ประสบภัย๓๗  

                                                           
๓๖ สัมภาษณ์ พระสมุห์สุรยิะเดช เตชวโร, ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพรหมรังษี ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณ์ นายสมชาย  ตุ้มดีลัง, นายกเทศมนตรีต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การ
บริหารงาน
ด้านบรรเทา 

การประกาศข่าวสารและการแจ้งเตือนปัญหา
ผู้ประสบภัยในพื้นทีแ่ก่ประชาชน 

ชุดให้ความช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่เร็วคอย
ช่วยเหลือ/เคลื่อนยา้ยผู้ประสบภัย 

การจัดตั้งศูนย์พักพิงชัว่คราวในพื้นที่แก่
ประชาชน 

บุคคลากรที่รองรับในเกิดปัญหาผู้ประสบภัยพอกัน 

การสนับสนุนและการประสานงานกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ 

การให้ความรู้ด้านสุขอนามยัแกป่ระชาชน 

เหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหนา้ที่เทศบาล
ต าบลแก้ไขได้อยา่งทันท่วงที 



๑๔๗ 

๓) เทศบาลต าบลมีการดูแลและช่วยเหลือในพ้ืนที่หลังผู้ประสบภัยและมีการบูรณะ
ซ่อมแซมสาธารณสมบัติที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติกับภัยที่เกิดจากภัยมนุษย์
และรวมทั้งยังวางแผนช่วยเหลือระยะยาว๓๘ 

๔) ขบวนการช่วยเหลือหรือฟ้ืนฟูผู้ที่ได้ความเดือดร้อนในเบื้องต้น เรื่องการจัดหาอาหาร 
สั่งสิงของเครื่องใช้จ าเป็นในการด ารงชีวิต ชดเชยช่วยเหลือตามความเหมาะสม หรือตามระเบียบของ
ส่วนราชการ และเน้นศูนย์กลางเชิญชวนในกรณีมีผู้ร่วมบริจาค ผู้มีศรัทธาใจกุศลจากประชาชน พร้อม
ทั้งดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นสุขภาพร่างกาย จิตใจให้เข้มแข็งให้อยู่ในสังคมได้ต่อไป๓๙  

๕) ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ จนถึง
ระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟู และก าหนดกรอบ
แนวทางในการสร้างคืนใหม่ให้เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ๔๐  

๖) กรณีประชาชนที่อยู่ในเขตประสบภัยพิบัติ จะได้รับการช่วยเหลือจากงบประมาณของ
เทศบาลตามหลักเกณฑ์สากลที่ก าหนด หากมีภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทห้าง
ร้านประสงค์จะบริจาคให้การช่วยเหลือ เทศบาลได้อกแผนและค าสั่งมอบหมายให้แต่ละส่วนราชการ
ด าเนินการปฏิบัติไว้แล้วขั้นต้น จึงสามารถประสานการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี๔๑ 

๗) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือตัวเองในระยะแรกแก่ประชาชน 
ผู้ประสบภัยด้านต่างๆ ได้รอส่งส านักงานเทศบาลให้ผู้เกี่ยวข้องละตรวจสอบความเสียหายและรอ
เสนอการฟ้ืนฟูช่วยเหลือ๔๒ 

๘) เทศบาลต าบลมีการร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุขมาให้บริการแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เกิดเหตุการณ์และช่วยเหลือแล้ว เป็นไปตามแผนที่ก าหนด สามารถลดความสูญเสียได้เป็นอย่าง
ดีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของการช่วยเหลือที่ทางราชการก าหนด๔๓  

 
 

                                                           
๓๘ สัมภาษณ์ นายสุธิชัย กุณฑลทอง, รองนายกเทศมนตรีต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ นางธัญวรัตน์  แบรนด์, ปลัดเทศบาลต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายอิสรพงษ์ ใจแสน, เจ้าพนักงานป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ นายพศิน เรืองศรี,  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายโอภาส บุญยเนตร, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ นางทัศนีย์ กุณฑลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๘ 

๙) เทศบาลต าบลมีการจัดสรรเครื่องมือดูแลและช่วยเหลือให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่
ประสบภัยอย่างถูกต้องตามสถานการณ์ส ารวจความเสียหายหลังเกิดเหตุ สรุปปัญหา ประชุมสภาขอ
อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน๔๔  

๑๐) มีการดูแลเรื่องภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์หลังเกิดปัญหาผู้ประสบภัยและ
ป้องกันภัยมีการเยียวยาและซ่อมแซมอย่างเช่น กรณีบ้านพังและกรณีประชาชนที่อยู่ในเขตประสบภัย
พิบัติจะได้รับความช่วยเหลือจากงบประมาณของเทศบาลตามหลักเกณฑ์จะบริจาคให้การช่วยเหลือ๔๕  

๑๑) มอบหมายให้ช่างของเทศเทศบาลออกส ารวจประชาชนที่เดือดร้อนที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติกับภัยที่เกิดจากมนุษย์ และให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ มีการแจก
สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและมีการช่วยเหลือจ่ายเงินค่าชดเฉยความเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ๔๖  

๑๒) เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติกับภัยที่เกิดจากมนุษย์ทั้งปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่โดย
ด่วน ประการสองประสานงานกับสนง.ป้องกันจังหวัด โดยจัดระเบียบและก าหนดตามความจ าเป็น
เร่งด่วน เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน ประการสี่ก าชับยามท้องถิ่น ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินของทางราชการและผู้ประสบภัย ประการห้าเร่งฟ้ืนฟูและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่
ผู้ประสบภัย๔๗ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๔ สัมภาษณ์ นายแสวง ศรสวาท, ราษฏรหมู่ ๔ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ นายสังวาล พันธุ์สุ, ราษฎรหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายสรายุทธ ฟ้อนตะคุร, ราษฎรหมู่ ๖ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นายสัณฐิติ แสงสว่าง, ราษฎรหมู่ ๗ ต าบลดีลัง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ การสังเคราะห์การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู  
 
สรุปได้ว่า การฟ้ืนฟูเป็นการจัดการหลังเกิดเหตุภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากภัยจาก

มนุษย์ที่ต้องเร่งด าเนินการให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการออกส ารวจความ
เสียหายของบ้านเรือน ทรัพย์สิน รวมทั้งการเยียวยาและการฟ้ืนฟูจิตใจของประชาชนเป็นอีกสิ่งที่มี
ความส าคัญอันมีความละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ/ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก จึง
ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ผู้ประสบภัย 

๔.๕.๑ หลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับการบริหารงานป้องกันภัย 
พระสมุห์สุริยะเดช เตชวโร ได้ให้ทัศนะว่าการบริหารงานป้องกันภัยควรให้ความอบอ้อม

อารีเสียสละดูแลประชาชนโดยใช้หลักสังคหวัตถุธรรม๔๘ 
๑. การบริหารงานป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ต้องมี

ความเห็นอกเห็นใจและผู้บริหารควรใช้หลักสังคหวัตถุธรรม เกี่ยวกับ ทาน ทานเปรียบเหมือนการ
บรรเทา เช่น การรู้จักให้ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือด้วยการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อ่ืนที่ควรให้
ตลอดจนให้ปัญญา 

๒. การบริหารงานป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ต้องมี
ความเห็นอกเห็นใจและผู้บริหารควรใช้หลักสังคหวัตถุธรรม เกี่ยวกับ การพูดจาน่ารัก ปราศรัยด้วย
ถ้อยค าสุภาพอ่อนหวาน ไพเราะ เป็นที่รัก พูดด้วยถ้อยค าที่น่าฟัง ชี้แจ้งในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้
ก าลังใจ ท าให้เกิดความพอใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง ก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
                                                           

๔๘ สัมภาษณ์ พระสมุห์สุริยะเดช เตชวโร, ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพรหมรังษี ต าบลดีลัง, ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

การ
บริหารงาน
ด้านบรรเทา 

มีการเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจในพื้นที่แกป่ระชาชนที่
ประสบภัย 

มีการดูแลและชว่ยเหลือในพื้นทีห่ลังผู้ประสบภัย 

มีการร่วมกับหน่วยแพทย์หรือ
สาธารณสุขมาให้บรกิารแก่ประชาชนใน

พื้นที่ 

มีการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชนท์ี่ได้รับความ
เสียหาย 

มีการดูแลเร่ืองภัยธรรมชาติและภยัที่เกดิจากมนุษย์
หลังเกิดปัญหาผู้ประสบภัยและป้องกันภัย 

มกีารจัดสรรเครื่องมือดูแลและช่วยเหลอืให้กับประช า
ชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอยา่งถูกต้องตามสถานการณ์ 

มีการช่วยเหลือจ่ายเงินค่ าชดเฉยความ
เสียหายที่เกิดจากภัยตา่งๆ 



๑๕๐ 

๓. เมื่อประชาชนในเทศบาลต าบลต้องการความช่วยเหลือทางด้านภัยพิบัติ เทศบาลก็ให้
ความส าคัญ ขวนขวายช่วยเหลืออย่างเต็มก าลังความสามารถ หรือการให้ความส าคัญกับประชาชนที่
ประสพภัยด้วยการช่วยเหลือกิจการต่างๆ บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ 

๔. การบริหารงานป้องกันภัยเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ต้องมี
ความเห็นอกเห็นใจและผู้บริหารควรใช้หลักสังคหวัตถุธรรม เกี่ยวกับ การบ าเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้อ่ืน เป็นการปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ด้วยก าลังความคิด ก าลังกาย และก าลังทรัพย์ การท า ตนให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะท าได้
เช่น ส่งเสริมจริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดี การช่วยเหลือผู้อื่นจะท าให้หมู่คณะ และสังคม และ
ประเทศชาติมีความก้าวหน้า ได้รับความส าเร็จในสิ่ งต่างๆ เป็นอย่างดี ดังนั้น การน าหลักธรรม 
สังคหวัตถุธรรม มาช่วยในการการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนา
นิคมจังหวัดลพบุรี เพ่ือให้เกิดการร่วมงาน และประพฤติที่ดีต่อผู้ประสพภัย อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลด้วยกันเองและระหว่างประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความความสุข ความสามัคคี ความส าเร็จ ในการปฏิบัติงาน และยังช่วยส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

 

๔.๖ องค์ความรู ้
จากการท าวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง

อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ออกเป็น ๒ ประการดังแสดงในแผนภาพที่ 
๔.๕ – ๔.๖ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๕ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

 
 
 
 
    สังคหวัตถุธรรม กับการบริหารงานป้องกันภัย 
1. ทาน คือ การจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการบรรเทาปัญหา  
ผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแลในเหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการ 
2. ปิยวาจา คือ การใช้วาจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ และถ้อยค าที่มี  
ประโยชน์ พูดด้วยถ้อยค าที่เป็นจริง  
 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเอง  
และผู้อื่น รู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว 
 4. สมานัตตตา คือ ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมหรือผู้คนอื่นๆอย่างเท่าเทียมกัน  
รวมทั้งอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     แผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 

ด้านการบรรเทา 
๑. เมื่อประชาชนในเทศบาล
ต าบลมีความเดือดร้อนในด้าน
ภัยพิบัติ เทศบาลต าลบควรให้
ความช่วยเหลือ หมายถึง การ
ให้ทานอันเป็นสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของ  
๒ .  มี ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ก า ร  
บรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็ว 
๓. การบริหารงานให้เกดิการ
เหมาะสมในการบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภยั เช่น การจัดการ
ดูแลในเหตุการณ์ที่ประสบภยั
ต้องการ 
๔.การบริหารงานความพร้อม
ในการป้องกันภัยและบรรเทา
ปัญหาผู้ประสบภัย 

ด้านการเตรียมการ 
๑ .การบริหารงานจัดตั้ งศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบ
ปัญหาผู้ประสบภัย 
๒ .การจัดเตรียมบุคลากรและ
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
และเพียงพอ 
๓.การจดัเตรียมบุคลากรและ
เครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ 
๔ .เ จ้ า ห น้ า ที่ มี ก า ร ซั ก ซ้ อ ม
แผนปฏิบัติการ 

ด้านการสู้ภัย 
๑.การประกาศข่าวสารและ
ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น ปั ญ ห า
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ใ น พื้ น ที่ แ ก่
ประชาชน 
๒.มีชุดให้ความช่วยเหลือหรือ
ชุ ด เ ค ลื่ อ น ที่ เ ร็ ว ค อ ย
ช่ ว ย เ ห ลื อ / เ ค ลื่ อ น ย้ า ย
ผู้ประสบภัย 
๓.มีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงท ี
 ๔.การสร้างความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนงาน 
 

ด้านการฟ้ืนฟ ู
๑ .การจ่ ายเ งินค่ าชดเชย
ความเสียหายแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัย 
๒.การดูแลและช่วยเหลือใน
พื้นที่หลังผู้ประสบภัย 
 ๓ .การเยียวยาและฟื้นฟู
จิตใจในพื้นที่แก่ประชาชน 
๓ .การ เยียวยาและฟื้นฟู
จิตใจในพื้นที่แก่ปรชาชนที่
ประสบภัย 
 ๔ .ก า ร ดู แ ล เ รื่ อ ง ภั ย
ธรรมชาติและภัยที่เกิดจาก
มนุ ษย์ หลั งปัญหาผ กา ร
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล   

ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 



๑๕๒ 

จากแผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านป้องกันภัยมีประเด็นที่ควรพิจารณาที่ส าคัญ ๔ ประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา  
การบรรเทาสาธารณภัย คือ การลดความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น การดูแล

ป้องกันภัยตามพ้ืนที่ ที่รับผิดต่างๆ และพ้ืนที่รอบข้าง การบูรณาการแผนกับหน่วยงานอ่ืน และการ

ประเมินความเสี่ยง  

๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ   

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ คือ อันเป็นการสร้างแผนเพ่ือรับมือกับภัย

พิบัติล่วงหน้า มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่

เหมาะสมให้เพียงพอ การมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ การตรวจตราดูแลความเรียบร้อย 

รวมทั้งมีพ้ืนที่รองรับ และการประเมินสถานการณ ์

๓. การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อเหตุการณ์ คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือ

สถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะมีการประกาศข่าวสารหรือการแจ้งเตือน ชุดให้ความช่วยเหลือในการรักษา

ความปลอดภัยในพ้ืนที่ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การสร้างความร่วมมือในการประสานงานกับ

ชุมชน การสนับสนุนในการประสานงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ง

เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและความช่วยเหลือแก่ประชาชน  

๔. การบริหารงานด้านการฟื้นฟู  

การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา คือ อันเป็นการน าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งใน
ระยะสั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพชีวิตจิตใจ การร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข การ
บูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ การดูแล รวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย และการ
ประชาคมเพ่ือการวางแผน 

๕. สังคหวัตถุธรรม 
การจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแลใน

เหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการและการใช้วาจาด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ และถ้อยค าที่มีประโยชน์ พูดด้วย
ถ้อยค าที่เป็นจริง จากนั้นการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ท้ังตนเอง และผู้อ่ืน รู้จักการเสียสละไม่
เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว ปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมหรือผู้คนอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน 



๑๕๓ 

Sangkhatatha Dhamma 
Regenerationmanagement 
Safety management 
Preparation management 
Relief management 

๔.๖.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงใน
แผนภาพที่ ๔.๖ ดังนี้ 

EASD: MODEL 
 

   

แผนภาพที่ ๔.๖ องคค์วามรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “ประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” (ผู้วิจัยได้ท าการ
สร้างโมเดล โดยใช้ซื่อว่า EASD MODEL (อีเอสดี โมเดล) ภายใต้ ประสิทธิภาพการบริหารงานป้องกัน
ภัยของเทศต าบลดีลังโดยแยกออกดังนี้ 
E,A,S,D =  ที่อยู่ในวงกลมที่หนึ่งจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้ 
 ๑. E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพ 
 ๒. A = Administration คือ การบริหาร 
 ๓. S = Safety คือ งานป้องกันภัย 
 ๔. D = Dilang Sub District คือ ต าบลดีลัง 
R,P,S,R =  ที่อยู่ในวงกลมที่ ๒, ๓, ๔, ๕, จึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้  
 ๑. R = Relief management คือ วงกลมที่สอง การบริหารงานด้านการบรรเทา 
 ๒. P = Preparation management คือ วงกลมที่สาม การบริหารงานด้านการเตรียมการ 
 ๓. S = Safety management คือ วงกลมที่สี่ การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
 ๔. R = Regeneration management คือ วงกลมที่ห้า การบริหารงานด้านฟ้ืนฟู  
S = ที่อยู่ในวงกลมชั้นที่หกและรอบวงกลมทั้งหมดจึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดังนี้ 
 ๑. S = Sangkhatatha Dhamma คือ วงกลมที่หก สังคหวัตถุธรรม เป็นหลักธรรมในการ
บริหารงานต่างๆ  

Efficiency 
Administration 

Safety 
Dilang Sub District 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารชุงานด้ านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลังอ าเภอ 
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง  อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรีการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี  ( Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลดีลัง
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๓๘๐ คน และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  ใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
random sampling) ของประชาชน ในองค์กรปกครองเทศบาลต าบลดีลัง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ มีอายุ

ระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นปลาย
จ านวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑ มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ 
และมีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓ 

๕.๑.๒ ข้อมูลระดับความคิดเห็นในประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง  อ าเภอพัฒนานิคม

จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๖๔๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปได้ ดังนี้ 

๑. การบิหารงานด้านการบรรเทา ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̅ =๓.๙๓, S.D. = ๐. ๗๒๗) 
๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐. ๘๓๔)   
๓. การบริหารงานด้านการสู้ภัย ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน

ภัยของเทศบาลต าดีลั ง  อ า เภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

(x̅ = ๓.๗๘, S.D. = ๐. ๗๘๐)   
๔. การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟ ูความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน

ภัยของเทศบาลต าดีลั ง  อ า เภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

(x̅ = ๓.๖๖, S.D. = ๐. ๘๐๗)  
๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล 

ต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี
ผลการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง

อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้น
สูงสุด อาชีพ และรายได้ เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้ านป้องกันภั ยของ เทศบาลต าดี ลั ง  อ า เภอพัฒนานิคม  จั งหวั ดลพบุ รี  ไม่ แตกต่ า งกัน  
(Sig.=๐.๐๖๐)ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๑๕๖ 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนที่ มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  แตกต่างกัน  
(Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาชั้นสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีไม่แตกต่างกัน 
(Sig.=๐.๐๙๖) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  แตกต่างกัน 
(Sig.=๐.๐๑๙) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๔ แนวทางประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา เป็นการบรรเทาสาธารณภัยล่วงหน้าที่จะเกิดภัยเพ่ือ
เป็นการรองรับเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าถือเป็นการลดความเสียหายที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ 

๑.๑) เทศบาลต าบลมีการจัดท าแผน/ประชาคมในการบริหารงานด้านป้องกันภัยในการ
บรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย มีการประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาและกรณีเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอาจท าให้
มนุษย์หรือเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับการแจ้งเหตุจะเข้าไประงับเหตุการณ์โดยเร็วที่สุดในพ้ืนที่ทันที 

๑.๒) เทศบาลต าบลมีการบูรณาการแผนกับหน่วยงานอ่ืนในการบริหารงานด้านป้องกัน
ภัยในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย การบูรณาการแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
เบื้องต้นจะมีส่วนในแผนระยะยาวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าโครงการต่างๆในการดูแล
ช่วยเหลือประชาชนและมีการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เมื่อเกิดปัญหาประสบ
ภัยเป็นอย่างดี และมีการซ้อมแผน 

๑.๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลปฏิบัติงานในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว
การบูรณาการแผนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เบื้องต้นจะมีส่วนในแผนระยะยาว
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าโครงการต่างๆในการดูแลช่วยเหลือประชาชน 

๑ .๔) เทศบาลต าบลมีการส ารวจพ้ืนที่ในการดูแลป้องกันภัยและบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ส าคัญเนื่องจากพ้ืนที่ในอ าเภอ
พัฒนานิคมเป็นพื้นที่เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 



๑๕๗ 

๑.๕) การจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย เช่น การจัดการ
ดูแลในเหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการ เมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์เกิดปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน พนักงานฝ่ายป้องกันจะออกปฏิบัติหน้าที่ในทันที เมื่อพบเหตุให้ด าเนินการช่วยเหลือเยี่ยว
ยาเบื้องต้น พร้อมประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องและการงานปัญหาตามล าดับ  

๑.๖) เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลมีความพร้อมในการป้องกันภัยและบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัย เช่น จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพและที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งได้ประชาคมให้ประชาชนรับทราบตาม
ห้วงระยะเวลาของทุกๆปี 

๑.๗) เทศบาลต าบลมีการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการปัญหาผู้ประสบภัย มี
การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เมื่อเกิดปัญหาจากเหตุการณ์จากภัย
ธรรมชาติและภัยจากมนุษย์เป็นอย่างดีและมีการประเมินความเสี่ยงในจุดล่อแหลม  

๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับปัญหา
ของผู้ประสบภัยในขั้นก่อนเกิดภัย 

๒.๑) เทศบาลต าบลมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบปัญหาผู้ประสบภัย
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับผู้ประสบภัยในขั้นก่อนเกิดภัย โดยพ้ืนที่บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบลดีลัง ท าให้ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมตลอดส่วนเจ้าหน้าที่จะเตรียมการจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการฉุกเฉินพร้อมรับมือ 

๒.๒) เทศบาลต าบลมีการจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอนอกจากการจัดตั้งศูนย์อ านวยการแล้วต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ให้
เพียงพอ เช่น เครื่องช่วยผู้ประสบภัยได้ 

๒.๓) เทศบาลต าบลมีการจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

๒.๔) เทศบาลต าบลมีการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของประชาชน ด้านเจ้าหน้าที่มี
การซักซ้อมแผนและมอบความรับผิดชอบ 

๒.๕) เทศบาลต าบลมีบุคลากรที่รองรับในเกิดปัญหาผู้ประสบภัยพอกัน กลุ่มงานป้องกัน
ภัยและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการจัดตั้งเวรรักษาความปลอดภัยและรับแจ้งเหตุต่างๆทีประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน ตลอด ๒๔ ชั่วโมงชึ่งความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ป่วยไข้
ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถไปรับผู้ป่วยส่งมือแพทย์ได้อย่างเร็ว 

๒.๖) เทศบาลต าบลมีการส ารวจพื้นที่ ทีเ่สี่ยงในการเกิดเหตุ มีที่พักพิงชั่วคราวจัดสรรตาม
ความเหมาะสมให้สะดวกต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่ โดยมีความพร้อมในการอพยพก่อนที่จะเกิด
สถานการณ์ในพื้นที ่



๑๕๘ 

๒.๗) เทศบาลต าบลมีการประเมินสถานการณ์ปัญหาของผู้ประสบภัยมีการเตรียมการ มี
การประชาสัมพันธ์ตามเสียงกระจายข่าวหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อม
รับมือ 

๓. การบริหารงานด้านการสู้ภัย เป็นการจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ ตามแผนที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

๓.๑) เทศบาลต าบลมีการประกาศข่าวสารและการแจ้งเตือนปัญหาผู้ประสบภัยในพ้ืนที่
แก่ประชาชน การสร้างความร่วมมือในการสู้ภัยเหตุเกิดจากภัยมนุษย์กับธรรมชาติทั้งจากประชาชนใน
พ้ืนที่ จิตอาสา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาช่วยกันเพ่ือไม่ให้เกิดขยายวงกว้างขึ้นหรือประกาศ
ภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารจัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้
ส าหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การรับรู้เรื่องราวร้องทุกข์ การขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  
จากประชาชน 

๓.๒) เทศบาลต าบลมีชุดให้ความช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่เร็วคอยช่วยเหลือ/เคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย การตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วที่คอยช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเร่งด่วน ส าหรับชุด
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติมีการซักซ้อมแผนระดับอ าเภอ/จังหวัด  

๓.๓) เทศบาลต าบลมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพ้ืนที่แก่ประชาชน ด าเนินการอพยพ
ประชาชนที่ประสบภัยหรือคาดว่าจะประสบภัย โดยจัดหาสถานที่ให้ประชาชนอยู่อาศัยในท่ีปลอดภัย 

๓.๔) เทศบาลต าบลมีการสร้างความร่วมมือในการประสานงานกับชุมชน เป็นการสร้าง
ความร่วมมือในการสู้ภัยที่เกิดจากภัยต่างๆ ทั้งจากประชาชนในพ้ืนที่ จิตอาสา องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ที่มาช่วยกัน ในกรณีทราบข่าวจากส่วนกลางหรือประชาชนตามหลักการของสาธารณภัย
แต่ละประเภท ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องรับรู้ร่วมกัน 

๓.๕) เทศบาลต าบลมีการสนับสนุนและการประสานงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
๓.๖) เทศบาลต าบลมีการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน  
๓.๗) หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนได้รับมอบภารกิจเฉพาะหน้าที่ตามแผนและค าสั่งกองอ านวยการ จะสามารถ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีการส ารวจจุดเสี่ยงและจัดอันดับความ
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว ส าหรับชุดช่วยเหลือและสนับสนุน 

๔. การบริหารงานด้านการฟื้นฟู เป็นการบริหารงานป้องกันภัยหลังเกิดภัยซึ่งในเบื้องต้น
หลังจากท่ีสามารถวางใจในสถานการณ์คงตัวแน่นอนแล้ว 

 



๑๕๙ 

๔.๑) เทศบาลต าบลมีการเยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจในพ้ืนที่แก่ประชาชนที่ประสบภัย  
การเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยออกส ารวจความเสียหาย และฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ
ของผู้ประสบภัยในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย 

๔.๒) เทศบาลต าบลมีการดูแลและช่วยเหลือในพ้ืนที่หลังผู้ประสบภัย เป็นการจัดการหลัง
เกิดภัยซึ่งในเบื้องต้นไดท้ าการช่วยเหลือค่าเสียหาย เป็นการทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น 

๔ .๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการร่วมมือกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข 
มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

๔.๔) เทศบาลต าบลมีการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย  
การบูรณะซ่อมแซมสาธารณสมบัติที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ โดยการ
ออกส ารวจความเสียหายหลังเกิดเหตุในต าบล และซ่อมแซมอย่างเช่น กรณีบ้านพัง  

๔.๕) เทศบาลต าบลมีการดูแลเรื่องภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์หลังเกิดปัญหา
ผู้ประสบภัยและป้องกันภัยขบวนการช่วยเหลือหรือฟ้ืนฟูผู้ที่ได้ความเดือดร้อนในเบื้องต้น เรื่อง 
การจัดหาอาหาร สั่งสิงของเครื่องใช้จ าเป็นในการด ารงชีวิต ชดเชยช่วยเหลือตามความเหมาะสม หรือ
ตามระเบียบของส่วนราชการ และเน้นศูนย์กลางเชิญชวนในกรณีมีผู้ร่วมริจาด ผู้มีศรัทธาใจกุศล 
จากประชาชน พร้อมทั้งดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นสุขภาพร่างกาย จิตใจให้เข้มแข็งให้อยู่ใน
สังคมได้ต่อไป 

๔.๖) เทศบาลต าบลมีการจัดสรรเครื่องมือดูแลและช่วยเหลือให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่
ประสบภัยอย่างถูกต้องตามสถานการณ ์

๔.๗) เทศบาลต าบลมีการช่วยเหลือจ่ายเงินค่าชดเฉยความเสียหายที่เกิดจากภัยต่างๆ 
กรณีประชาชนที่อยู่ในเขตประสบภัยพิบัติ จะได้รับการช่วยเหลือจากงบประมาณของเทศบาลตาม
หลักเกณฑ์สากลที่ก าหนด หากมีภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทห้างร้านประสงค์
จะบริจาคให้การช่วยเหลือ เทศบาลได้อกแผนและค าสั่งมอบหมายให้แต่ละส่วนราชการด าเนิน  
การปฏิบัติไว้แล้วขั้นต้น จึงสามารถประสานการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

๔.๘) สังคหวัตถุธรรม 
การจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแลใน

เหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการและการใช้วาจาด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ และถ้อยค าที่มีประโยชน์ พูดด้วย
ถ้อยค าที่เป็นจริง จากนั้นการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อ่ืน รู้จักการเสียสละไม่
เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว ปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมหรือผู้คนอื่นๆอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้ง
อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน 

 

 



๑๖๐ 

๕.๑.๕ สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน

ภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัย

ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ

เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ปัญหาในพ้ืนที่เทศบาล ได้แก่ ปัญหาซึ่งเกิดจากความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น ๓ อันดับแรกใน
ชุมชน คือ ๑. ภัยแล้ง ๒. อัคคีภัย ๓. ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โดยลักษณะของปัญหาที่เกิดจากความ
รุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น ๓ อย่างนี้ ส่วนบทบาทในการป้องกันและลดผลกระทบของภัย ได้ด าเนินการ 

จัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย ส่วนมาตรการที่ไม่ใช้โครงสร้างมีการสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชน ให้หยุดตัดไม้ ปลูกต้นไม้ มีการสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับภัยและ
หน้าที่ของแต่ละคน การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยส าหรับบทบาทในการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดีลังออก เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการรับมือภัยพิบัติ มีการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้ประชาชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรู้ว่าเมื่อเกิดภัยจะมีการ
ด าเนินการกับภัยนั้นอย่างไร จะมีการอพยพ และการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร จัดเจ้าหน้าที่ติดตาม
ข้อมูลเป็นการเฉพาะ และน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตามการพยากรณ์อากาศและมีระบบ
ของการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านช่องทางของหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านและวิทยุชุมชนมีจัดเตรียม
วิทยุสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร มีการจัดเตรียมทรัพยากรส าหรับ
การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  มีการเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมรับมือเมื่อเกิดภัย รวมถึงมีแผนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ตลอดจนมีการจัดเตรียมสถานที่อพยพ มีการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจ ณ เทศบาลต าบลดีลัง 

สรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
๑. ปัญหาภัยแล้ง 
ปัญหาภัยแล้งส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม โดยเป็นภัยแล้งที่เกิดจากขาดฝนหรือ 

ฝนแล้งในช่วงฤดูฝนและเกิดฝนทิ้งช่วงพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก 
 
 



๑๖๑ 

๒. ปัญหาอัคคีภัย 
สาเหตุจากความประมาท เลินเล่อในการไม่ระมัดระวังการใช้ไฟ เช่น การสูบบุหรี่ ทิ้งก้น

บุหรี่ไม่เป็นที่และสาเหตุจากอุบัติเหตุจาก กรณีของก๊าซหุงต้มรั่วไหลออกมาและมีส่วนผสมพอเหมาะ
กับอากาศที่พร้อมจะลุกไหม้ เมื่อมีประกายไฟและความร้อนถึงจุดติดไฟ 

๓. ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่ท าให้เกิดความเสียหายและสร้างความสูญเสียเป็นจ านวนมาก 

บ่อยครั้งที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนั้น มีต้นเหตุมาจากสาเหตุ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินก าหนด ตัด
หน้ากระชั้นชิด หลับใน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น  

แนวทางประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา ควรประสานงานและจัดระบบหน่วยงานทางด้านการ
อบรมฝึกปฏิบัติและศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการป้องกันภัยกับสถาบันการศึกษา
และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและควรปรับปรุงโครงสร้างและ
บทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลประเภทต่างๆ ในด้านการป้องกันภัยเพ่ือเพ่ิมความเป็นเอกภาพและ
ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ เทศบาลควรปรับปรุงการด าเนินงานด้านความ
เสมอภาคและเป็นธรรมในเรื่องความโปร่งใสเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ควรจัดให้มีช่องทาง
หรือระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และน ามาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการป้องกันภัย
และควรจัดสรรสิ่งของที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ประสบภัยด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

๓. การบริหารงานด้านการสู้ภัย ควรมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่
สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลในการแก้ไขปัญหา และควรมีอาสาสมัคร 

๔. การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู ควรมีการใช้หลักเกณฑ์ความเสียหายที่เป็นจริงมา

ประเมินให้ความช่วยเหลือ และประชาชนจ าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขจะท าให้ปัญหาต่างๆลดน้อยลง

และควรด าเนินการให้เอกชนหรือมีหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับ

การจัดการปัญหาจาก ภัยแล้ง,อัคคีภัย,ภัยจากอุบัติ เหตุทางถนน เพ่ือให้มีการจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า แนวทางการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนา

นิคมจังหวัดลพบุรี คือ การด าเนินการป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลังออกเป็นการด าเนินการตาม

หลักการบริหารจัดการป้องกันภัยอย่างครบวงจร และเป็นการด าเนินการในเชิงรุก ทั้งในระยะก่อน

เกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังจากเกิดภัย ซึ่งเน้นเรื่องการป้องกันภัยก่อนเกิดภัยเป็นหลัก  



๑๖๒ 

โดยมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ ์และบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบ

การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า และยังสามารถเพ่ิมขีดความสามารถให้กับชุมชนประชาชนในการช่วยเหลือ

ตนเองและผู้อ่ืนได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการบริหารจัดงานป้องกันภัยของเทศบาล

ต าบลดีลังอีกด้วย 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล

ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัย
ได้ดังนี ้

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล 

ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารงานด้านการบรรเทา การบริหารงาน
ด้านการเตรีมการ การบริหารงานด้านการสู้ภัย และการบริหารงานด้านการฟ้ืนฟูส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก โดยจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานด้านป้องกันภัยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงานด้านป้องกันภัยที่มีความพอกับผู้ที่ประสบภัยใน
พ้ืนที่เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับการศึกษาของ วนิดา บุญจนะ ได้วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการ
บริหารงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของการบริหารงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับมาก๑ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เกรียงไกร กิจประเสริฐ ได้วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อ
การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผลการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางต่อการบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณ
ภัย เทศบาลต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

 

                                                           
๑.วนิดา บุญจนะ, “แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ บริหาร

ส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๔). 



๑๖๓ 

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน๒ สอดคล้องกับการศึกษาของ รสลิน เจียมเจริญ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการท างานด้าน การวางแผนงบประมาณอยู่ในระดับมาก
กลาง ประสิทธิภาพการท างานด้านการจัดทางบประมาณอยู่ ในระดับมาก ประสิทธิภาพการท างาน
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพการท างานด้านการติดตาม
ประเมินผลอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพการท างานด้านการให้ ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับกับการท างาน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจใน การท างาน การฝึกอบรม 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความก้าวหน้าในการท างาน และศรัทธาต่อผู้น า มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๓ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดี
ลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ีโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความเห็นประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ และรายได้ ที่ตอบแบบสอบถามตามสมมติฐานการวิจัย ทั้ง 
๕ ข้อ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

๑) เพศ 
ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย

ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบล ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับเพศของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ ได้ท าการศึกษา 
“ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยช่วงการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยหรือประสบเหตุเป็นอันดับแรก  และพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยในช่วงระหว่างเกิด และก่อนเกิดภัยพิบัติเป็นอันดับรองลงมาตามล าดับ 

                                                           
๒ เกรียงไกร กิจประเสริฐ, “สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์”,วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท, (บัณฑิตวิมหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุตรดิตถ์, 
๒๕๕๐). 

๓ รสลิน เจียมเจริญ, “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของราชการส านักงบประมาณ”, 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 



๑๖๔ 

โดยปัจจัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและระยะเวลาการอยู่อาศัย
แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นในประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย๔ 

๒) อายุ 
ประชาชนที่มี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย

ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบล ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับอายุของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ เวชสุวรรณ อาจวิชัย ได้ท าการศึกษา “การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีระดับ
การมีส่วนในการ บริหารงานป้องกันภัย โดยภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้๕  

๓) ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด  
ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล 
ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา พุกกะณานนท์ ได้
ท าการศึกษา “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเพศ อายุ 
และระดับการศึกษา มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยโดยภาพรวม 
แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ระดับ นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ ที่ตั้งไว้๖ 

๔) อาชีพ 
ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย

ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบล

                                                           
๔ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์, “ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ , 
๒๕๖๑).  

๕ เวชสุวรรณ อาจวิชัย, “การบริหารจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชา
รัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยา: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ๒๕๕๘).  

๖ ขนิษฐา พุกกะณานนท์, “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การ บริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น, (บัณฑิตวิทยา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑). 



๑๖๕ 

ขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรษชล อ้ึงสวรรค์ ได้ท าการศึกษา 
“การจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 
ก าแพงเพชร” ผลการศึกษาพบว่า สภาพในการด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 ก าแพงเพชร ด้านงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย อยู่ในระดับปานกลาง  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานป้องกันภัย โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่อาชีพอยู่ในเทศบาลต าบลที่ ไม่แตกต่างซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้๗ 

๕) รายได้ 
ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน พบว่า แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล
ต าบลดีลัง ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อเดือนของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ยุทธพงษ์ วงค์ไชย ได้ท าการศึกษา “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา” ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษามีระดับ
ความคิดเห็นต่อการประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย แตกต่างกัน ซึ่งยอดสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนการจ าแนกตามอาชีพ รายได้ ในระดับความคิดเห็นต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา ภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้๘ 

แนวทางประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลั ง  
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัย ๔ ด้าน 

๑) การบริหารงานด้านการบรรเทา 
การบรรเทาเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนจะเกิดปัญหาที่จะ

เกิดภัยอันตรายจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์  ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกๆ 
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามล าดับ จึงต้องมีการบริหารหรือจัดท าแผนวางเป็นระบบโดยมีการ
จัดเตรียมบุคลากรและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบตามความ

                                                           
๗ พรรษชล อึ้งสวรรค์, “การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต ๘ ก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๓).  

๘ ยุทธพงษ์ วงค์ไชย, “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดพะเยา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพะเยา, ๒๕๕๓).  



๑๖๖ 

เหมาะสม  ซึ่งในพ้ืนที่เสี่ยงกับปัญหาที่จะเกิดภัยอันตรายจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ ที่เกิด
เป็นประจ าทุกวันๆหรือปีนั้น ได้เข้าใจและตระหนักอยู่เสมอว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงในการเกิด
ปัญหาที่จะเกิดภัยอันตรายจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์  ค่อนข้างเป็นประจ าทุกวันๆหรือปี 
ดังนั้นประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่างมีความพร้อมในการเตรียมการป้องกันเท่าที่ตนพึงจะท ากันได้ตาม
ก าลัง ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภณ อนันตทรัพย์ ได้ท าการศึกษา “ศักยภาพในการจัดการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ” ผลการศึกษาพบว่า ควรมี
การเตรียมความพร้อมโดยจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ อุปกรณ์ที่ใช้ควรมี  ประสิทธิภาพ
และทันสมัย รถดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีการเตรียมน้ าไว้ใช้ล่วงหน้าเสมอ ศูนย์ อป
พร. ควรให้ความส าคัญกับมาตรการในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งในขั้นตอนการด าเนินการก่อนเกิด ภัย 
โดยจัดระบบสื่อสารที่ดีระหว่างศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยในชุมชน ตรวจ
ตรา สอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่เสมอ๙ 

๒) การบริหารงานด้านการเตรียมการ 
การเตรียมการเป็นกระบวนการในขั้นก่อนเกิดภัย โดยการเตรียมแผนในการรับมือกับ

ปัญหาที่จะเกิดภัยอันตรายจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์  เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการ
บริหารจัดการอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้หรือตามสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ซึ่งอาจน ามา
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา โดยมีการแจ้งเตือนข่าวสาร การจัดตั้งศูนย์อ านวยความช่วยเหลือ การส ารวจ
พ้ืนที่ รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ การมอบหมายในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญเพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและเพ่ือลดปัญหาที่อาจรุนแรงให้เกิดเบาบางลงได้ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศวรรณ ศิลปะนครฤทธิ์ ได้ท าการศึกษา “การพัฒนางานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าน้าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษา
พบว่า การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ถือเป็นภารกิจของหน่วยงาน 
ภาครัฐ จึงเป็นหน้าที่ที่รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องกระท าเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้รัฐ ยังมีหน้าที่ในการระมัดระวังและป้องกัน ภยันตรายที่
จะเกิดขึ้นแก่ราษฎรของตนด้วย โดยในการด าเนินการดังกล่าวรัฐจะต้องศึกษา และวางแผนการ
ป้องกันภัย การจัดก าลังคน การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ การวางมาตรการ ต่างๆ ตลอดจนการก ากับ
ให้ด าเนินการตาม มาตรการนั้นด้วย เทศบาลเป็นหน่วยงาน บริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด
กับประชาชน จึงเป็นองค์กรหลักที่ส าคัญที่จะสามารถด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ 

                                                           
๙ โสภณ อนันตทรัพย์, “ศักยภาพในการจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น, (บัณฑิตวิทยา:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒).  



๑๖๗ 

เกิดขึ้นได้ในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ก าหนดให้ภารกิจ ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น๑๐  

๓) การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
การสู้ภัยเป็นการด าเนินการในช่วงขณะเกิดภัยโดยอาศัยแผนที่ได้มีการเตรียมการไว้เป็น

เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอันจะการลดซึ่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้
ได้มากที่สุดทั้งในและนอกพ้ืนที่ และการช่วยเหลือแก่ประชาชนต้องมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่ การอพยพประชาชน หรือความ
ช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น การที่ดูแลพ้ืนที่ส าคัญไม่ให้เกิดภัยอันตรายจากธรรมชาติและภัยที่เกิด
จากมนุษย์ ได้เป็นการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้สามารถผ่านวิกฤตที่เผชิญอยู่ให้
เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกราช ปลอดโปร่ง ได้
ท าการศึกษา “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
พนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 (x̅ = ๓.๔๗, S.D.= ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านฉันทะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา 
อยู่ ใ นระดับมาก  ส่ วนด้ านวิ ริ ยะ  อยู่ ใ นระดับปานกลาง  ตามล าดั บค่ า เฉลี่ ย  คื อ  ด้ าน
ฉั น ท ะ  ( x̅ = ๓ . ๕ ๔ , S.D.= ๐ . ๗ ๓ )  ด้ า น จิ ต ต ะ  ( x̅ = ๓ . ๕ ๑ , S.D.= ๐ . ๖ ๖ )  ด้ า น
วิมังสา (x̅ = ๓.๔๓, S.D.= ๐.๗๑) และด้านวิริยะ (x̅ = ๓.๓๙, S.D.= ๐.๗๑)   ๒) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี  ระดับ
การศึกษา รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และประชาชนที่มี อายุ อาชีพ แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ๑๑ 

๔) การบริหารงานด้านการฟื้นฟู 
การฟ้ืนฟูเป็นการจัดการหลังเกิดภัยที่ต้องเร่งด าเนินการให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติ

โดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการออกส ารวจความเสียหายของบ้านเรือน ทรัพย์สิน รวมทั้งการเยียวยา

                                                           
๑๐ ทัศวรรณ ศิลปะนครฤทธิ์ , “การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล 

ท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓). 

๑๑ เอกราช ปลอดโปร่ง, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอก
น้อยกร ุง เทพมหานคร ” , ว ิทยาน ิพนธ ์พ ุทธศาสตรมหาบ ัณฑ ิต  สาขาว ิช าร ัฐประศาสนศาสตร ์,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๖๘ 

และการฟ้ืนฟูจิตใจของประชาชนเป็นอีกสิ่งที่มีความส าคัญอันมีความละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลต่อ
สุขภาพ/ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ผู้ประสบภัย 
ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ์ ได้ท าการศึกษา “ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย
ทันกับเวลาในสถานการณ์ท่ีบีบบังคับให้ และผลการท างานขององค์การมีประสิทธิภาพสูง อยู่ในระดับ
มาก๑๒ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดี

ลัง  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีนโยบายสนับสนุนด้านงบประมาณและ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จะส่งเสริมในการที่จะพัฒนาระบบควบคุม ระบบเตือนภัย อย่าง 
มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนเพื่อเป็นการรับรู้ข่าวสารการป้องกันภัยในเบื้องต้น 

๒. กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีนโยบายการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
ในภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ เพ่ือให้มีการพัฒนาที่เป็นไปตามแผน และควรให้ 
มีการแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในสังคม 

๓. กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีนโยบายเตรียมความพร้อมในการ
รวมตัวของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการผลักดันให้ใช้แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในการพัฒนาลุ่มน้ าเจ้าพระยา

ในเขตจังหวัด สิงห์บุรี ให้เกิดผลส าเร็จ ควรจะมีการสนับสนุนและการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมในทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
                                                           

๑๒ สุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ์, “ปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างประสิทธิภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ” , วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐). 



๑๖๙ 

๑. เทศบาลควรปรับปรุงการด าเนินงานด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมในเรื่องความ
โปร่งใสเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ควรจัดให้มีช่องทางหรือระบบการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และน ามาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และควรจัดสรร
สิ่งของที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ประสบภัยด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

๒. ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วน
ในสังคม รวมถึงน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เป็นหลักการส าคัญในการบริหารงานป้องกันภัย
และฝึกซ้อมแผนในทุกระดับ 

๓. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถูกต้อง  และวาง
ระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสิ่งของสารองจ่าย เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้สอดคล้องกับสภาพความเดือนร้อน
และความจาเป็นในการดาเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานของผู้ประสบภัย  รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรมีศึกษาเทศบาลในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและ

บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน ในเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

๒. ควรมีการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการป้องกันภัยและ

บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็น

แนวทางในการพัฒนางานด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. ควรศึกษาบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดี

ลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 



๑๗๐ 
 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย ฉบับมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
  
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
กลม อัญชันภาติ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, 
 ๒๕๔๐.  
โกวิทย์  พวงงาม .  การปกครองท้องถิ่น .  พิมพ์ครั้ งที่  ๓. กรุงเทพมหานคร :  วิญญูชน ,  ๒๕๔๘ .   
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา . กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพ้อยท์, 
 ๒๕๔๕. 
ช่อลดา ห้วงน้้า. การสร้างจิตส านึกของการให้บริการภาครัฐ . ประจวบคีรีขันธ์: ส้านักงานจัดหางาน
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๕๔๕.  
ชูวงค์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: พิฆเนศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์จ้ากัด, ๒๕๓๙. 
ทองอาน พาไทสง. ประมวลกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงานของท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: วี. เจ.พริ้นติ้ง, 
 ๒๕๔๙.  
ธานินทร์  ศิ ลป์ จ ารุ . ก า ร วิจั ยและ วิ เ ค ราะห์ ข้ อ มูลทางสถิ ติ ด้ วย  SPSS. พิม พ์ครั้ งที่  ๑๐ . 
 กรุงเทพมหานคร: บิสชิเนสอาร์แอสด์ดี, ๒๕๕๒. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๐.  
บรรยงค์ โตจินดา . การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น , ๒๕๔๕ .  
ประธาน สุวรรณมงคล . สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย . หน่วยที่  ๑๔ . นนทบุรี :
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘.  
พะยอม วงศ์สารศรี . องค์การและการจัดการ . กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์ , ๒๕๔๙.  
วรเดช จันทรศร. การพัฒนาระบบราชการไทย . กรุงเทพมหานคร: โครงการตาราสมาคมนักวิจัย
 มหาวิทยาลัยไทย, ๒๕๔๙.  

 
 



๑๗๑ 
 

บรรณานุกรม (ตอ่) 
 

วิรัช สงวนวงศ์วาน. ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคลากร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 ๒๕๓๑.  
วิชัย แหวนเพชร. มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม . กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ์, 
 ๒๕๕๕.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์.และคณะ. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสารจ้ากัด, ๒๕๕๕.  
ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
 ๒๕๕๔. 
สมพงศ์ เ กษมสิน .  การบริหาร .  (พิมพ์ครั ้งที ่  ๘ ). กรุง เทพมหานคร :  ไทยวัฒนาพาณิชย์ , 
 ๒๕๒๖.  
สุธี  สุทธิสมบูรณ์ . หลักการบริหารเบื้องต้น . กรุง เทพมหานคร : สวัสดิการส้านักพิมพ์ ก .พ , 
 ๒๕๕๐.  
สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑.  
สมยศ นาวีการ . การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั ้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์บรรณกิจ , 
 ๒๕๕๔.   
สมพงศ์  เ กษมสิ น .  การบริ หา ร .  ก รุ ง เ ทพมหานคร :  ส้านั ก พิม พ์ เ กษมสุ ว ร รณ ,  ๒๕๕๐ .   
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา . พระราชบัญญัติเทศบาล . มาตรา ๔ . แก้ไขเพิ ่มเติมโดย
 พระราชบัญญัติเทศบาล. ฉบับที่๑๒, พ.ศ. ๒๕๔๖. 
สนิท จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา.พิมพ์ที่
 บริษัทสุขุมและบุตรจ้ากัด, ๒๕๔๓.  
เสนาะ ติ เยาว์ .  หลักการบริหาร .  กรุ ง เทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,  ๒๕๕๔.   
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา . พระราชบัญญัติเทศบาล . มาตรา ๔ . แก้ไขเพิ ่มเติมโดย
 พระราชบัญญัติเทศบาล. ฉบับที่๑๒, พ.ศ. ๒๕๔๖. 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานพินธ์ 
พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู .  “ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต้าบลดงเย็น  อ้าเภอเมือง 
 จังหวัดมุกดาหาร”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
 



๑๗๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

นายธนกรณ์ จุตาผิว. การบริหารจัดการภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ . 
 วิทยานิพนธ์ รั ฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา วิชารั ฐประศาสนศาสตร์ .  
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, ๒๕๕๙.  
เกรียงไกร กิจประเสริฐ. “สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการป้องกันและ 
 บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์”. วิทยานิพนธ์ 
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๐. 
ขนิษฐา พุกกะณานนท์. “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
 องค์ ก า ร  บริ ห า รส่ วนต้ าบลบางปลา  อ้ า เภอบางพลี  จั งหวั ดสมุ ท รปราการ ” .  
 วิ ทยานิ พนธ์ รั ฐป ร ะศ าสนศ าสตร์ มหาบัณ ฑิต  ส าขาก า รปกค รอง ท้ อ งถิ่ น .   
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 
ทัศวรรณ ศิลปะนครฤทธิ์. “การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลท่าน้าอ้อย 
 อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓. 
ธนกรณ์ จุตาผิว. “การบริหารจัดการภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ”.
 วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัย  
 บัณฑิตวิทยาลัย: ราชภัฏกาฬสินธุ์, ๒๕๕๘. 
พรรษชล อ้ึงสวรรค์. “การจัดท้าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการด้าเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย เขต 8 ก้าแพงเพชร”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนตรศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร, ๒๕๕๓. 
ยุทธพงษ์ วงค์ไชย. “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด” .
 วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนตรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ .  
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพะเยา, ๒๕๕๓. 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. “ผลการฝึกอบรมภาวะผู้น้าการเปลี่ยนแปลงของผู้นานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” .
 ดุ ษ ฎี นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์ . 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๖. 
รสลิน เจียมเจริญ. “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท้างานของราชการส้านักงบประมาณ”.วิทยานิพนธ์
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 



๑๗๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วนิดา บุญจนะ. “แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
 ต้าบล อ้าเภอไทรงาม จังหวัดก้าแพงเพชร”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร, ๒๕๕๔. 
วิสุทธิ์ โพธิ์ศรี. “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามอิทธิบาทธรรมของพนักงานการไฟฟ้า นครหลวง 
 เ ข ต ว ัด เ ล ีย บ  ก ร ุง เ ท พ ม ห า น ค ร ” .  ว ิท ย า น ิพ น ธ ์ร ัฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ์. 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
เวชสุวรรณ อาจวิชัย. “การบริหารจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย”. ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชารัฐศาสตร์. 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ๒๕๕๘. 
สุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ์. “ปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้างประสิทธิภาพของ
 องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต้ าบล ” .  วิ ทยานิพนธ์ รั ฐปร ะศ าสนศาสตร มหาบัณ ฑิต .  
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๐. 
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ . “ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: คณะศิลปศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๖๑. 
โสภณ อนันตทรัพย์. “ศักยภาพในการจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
 นครสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น. 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒. 
เอกราช ปลอดโปร่ง. “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส้านักงานเขตบางกอกน้อย
 กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
 

(๓) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปัญฺโญ. เอกสารประกอบการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาศนศาสตร์. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. เอกสารประกอบการประชุมโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
 ของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด. จังหวัดลพบุรี: ส้านักบูรณาการสาธารณภัย
 อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน, ๒๕๕๗. 
จันทรานี สงวนนาม. เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง. ม.ท.ป, ๒๕๔๘. 



๑๗๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์.  เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา.  บัณฑิตวิทยาลัย :  คณะครุ
 ศาสตร์สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒. 
เทศบาลต้าบลดีลัง . รายงานกิจการประจ าปี ๒๕๕๙ เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
 จังหวัดลพบุรี. ลพบุรี: เทศบาลต้าบลดีลัง. ๒๕๖๐. 
 

(๔) หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลต้าบลดีลัง อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา
 https://www.deelung.go.th/delungmainpage57.html [๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี , พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม , [ออนไลน์] . แหล่งที่มา: 
 http://www.dop.go.th/th/laws/2/10/788 [๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 
 

(๕) สัมภาษณ์: 
  พระสมุห์สุริยะเดช เตชวโร ,ตัวแทนคณะสงฆ์วัดพหรมรังษี , ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายสมชาย ตุ้มดีลัง , นายกเทศมนตรีต้าบลดีลัง  อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี , 
 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายสุธิชัย กุณฑลทอง, รองนายกเทศมนตรีต้าบลดีลัง อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี , 
 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นางธัญวรัตน์  แบรนด์ ,  ปลัดเทศบาลต้าบลดีลั ง  อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี , 
 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายอิสรพงษ์ ใจแสน, เจ้าพนักงานป้องกันภัยต้าบลดีลัง อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี , 
 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายพศิน เรืองศรี ,  ผู้ ใหญ่บ้านหมู่  ๔ ต้าบลดีลั ง อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี , 
 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายโอภาส บุญยเนตร, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต้าบลดีลัง อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี , 
 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นางทัศนีย์ กุณฑลทอง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต้าบลดีลัง อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี , 
 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 

https://www.deelung.go.th/delungmainpage57.html


๑๗๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์  
 นายแสวง ศรสวาท ราษฎรหมู่  ๔ ต้ าบลดีลั ง  อ้า เภอพัฒนานิคม จั งหวัดลพบุรี , 
 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายสั งว าล  พันธุ์ สุ  ราษฎรหมู่  ๖ ต้ าบลดี ลั ง  อ้ า เภอพัฒนานิ คม  จั งหวั ดลพบุ รี , 
 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายสรายุทธ  ฟ้อนตะคุร ราษฎรหมู่ ๖ ต้าบลดีลัง อ้าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี , 
 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 นายสัณฐิติ  แสงสว่ าง  ราษฎรหมู่  ๗ต้าบลดีลั ง  อ้า เภอพัฒนานิคม จั งหวัดลพบุรี , 
 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 

๒. ภาษาอังกฤษ: 
A .  S imom.  Admin i s t r a t i ve  behav io r  New Yo r k :  The  McM i l l on ,  2014 .   
Campball Corbally and Ramseyer. introduction to Education Administration. Fourth 

ed.,Boston: Allyn and Bacon. Lnc, 2010. 
C . S .  C e r t o .  Mode r n  managem en t .  N ew  J e r s e y :  P r en t i c e  H a l l ,  20 14 .  
E. Peterson. and G. E. Plowman. Business Organization and Management. ard ed. 

New York: Irwin, 1989. 
Litchfield Edward H. Notes on a General Theory of Administration. Administrative 

Science Quarterly. Vol. No. 1. June, 2010. 
M. Smith. Educational leadership: culture and diversity . Gateshead: Athenaeum 

Press, 2012. 
M. Woodcock. Team Development Manual. Great Britain: BillingandSon, 2014. 
Millet. Management in the Public Service. The quest for effective performance. New 

York: McGraw-Hill Book, 2012. 
Price, Alan. Human Resource Management . ln a Business Context, 2 edition. 

London: Thomson Learning, 2004. 
Phillips; Neal and Webb. Introduction to Emergency Management . United State 

of America: CRC Press, 2012. 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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๑๘๒ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 
 

 

 

 



๑๘๕ 
 

 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง  

 อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ผู้วิจัย  พระศิวากร  เตชปญฺโญ (วันทา) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

  
Case Processing Summary 

 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

 

 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.970 28 

 

 

 

 
 
 

 



๑๙๒ 
 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 103.87 489.499 .833 .968 

a2 103.73 496.823 .712 .968 

a3 103.80 492.028 .729 .968 

a4 104.00 489.379 .766 .968 

a5 103.93 489.513 .716 .968 

a6 103.97 490.309 .795 .968 

a7 104.00 490.414 .788 .968 

b1 103.93 488.202 .799 .968 

b2 103.97 496.861 .605 .969 

b3 103.93 486.478 .792 .968 

b4 103.97 493.620 .667 .969 

b5 103.90 484.369 .839 .968 

b6 103.90 484.852 .851 .967 

b7 103.87 486.120 .811 .968 

c1 103.83 492.351 .780 .968 

c2 103.83 504.764 .652 .969 

c3 104.03 490.240 .726 .968 

c4 103.77 502.116 .606 .969 

c5 103.77 491.909 .701 .969 

c6 103.73 501.444 .609 .969 

c7 103.67 503.609 .691 .969 

d1 103.77 495.495 .756 .968 

d2 103.80 501.200 .665 .969 

d3 103.60 492.386 .765 .968 

d4 103.87 504.464 .619 .969 



๑๙๓ 
 

d5 103.77 498.806 .637 .969 

d6 103.87 496.602 .680 .969 

d7 103.83 498.902 .554 .970 

 

 

 

 
 

 



๑๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (แบบสอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

 



๑๙๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

 

 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง  

อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ค ำชี้แจง 

๑. แบบสอบถำมนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัยของ
เทศบำลต ำดีลัง อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี ทั้ง ๔ ด้ำน 
  ๑) กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบรรเทำ 
  ๒) กำรบริหำรงำนด้ำนกำรเตรียมกำร 
  ๓) กำรบริหำรงำนด้ำนกำรสู้ภัย 
  ๔) กำรบริหำรงำนด้ำนกำรฟ้ืนฟ ู
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด (Open ended) เกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัยของเทศบำลต ำดีลัง
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  
 ๒.ขอควำมกรุณำได้โปรดตอบค ำถำมทุกข้อ 
 ๓.ข้อมูลจำกแบบสอบถำมของท่ำน ผู้วิจัยถือว่ำเป็นควำมลับที่สุด และจะไม่มีผลกระทบ
กระเทือนต่อท่ำนแต่อย่ำงใด 
 ๔.เมื่อท่ำนตอบแบบสอบถำมเสร็จแล้ว  กรุณำตรวจดูอีกครั้งว่ำท่ำนได้ตอบแบบสอบถำม
ครบทุกข้อแล้วหรือยัง  แบบสอบถำมที่ตอบทุกข้อเท่ำนั้นจึงจะเป็นแบบสอบถำมที่สมบูรณ์และ
น ำไปใช้ในกำรวิจัยได้ 
 

ขอขอบคุณในควำมเมตตำนุเครำะห์ของท่ำน 
พระศิวำกร เตชปญฺโญ (วันทำ) 

นิสิตปริญญำโท หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 



๑๙๘ 

 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงใน  ที่ตรงกับสถำนภำพควำมเป็นจริงของท่ำน 
 

๑. เพศ 
  ชำย  หญิง 

๒. อาย ุ
   ๑๘ - ๓๐ ปี   ๓๑ – ๔๕ ปี  ๔๖ – ๖๐ ป ี
            มำกกว่ำ ๖๐ ปี ขึ้นไป 
 ๓. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
   ประถมศึกษำ    มัธยมศึกษำตอนต้น 
   มัธยมศึกษำตอนปลำย  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  
   ปริญญำตรี    สูงกว่ำปริญญำตรี  
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................  

๔. อาชีพ 
   เกษตรกรรม    ท ำธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย 
   รับรำชกำร    รัฐวิสำหกิจ 
   รับจ้ำงทั่วไป    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................ 

๕. รายได้ 
   ต่ ำกว่ำ  ๕,๐๐๐ บำท   ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บำท 
   ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บำท  ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บำท  
   ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บำท  มำกกว่ำ ๓๐,๐๐๐ บำท 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๙๙ 

 

ตอนที่ ๒ ควำมคิดเห็นต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัยของเทศบำลต ำดีลัง อ ำเภอ
พัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  
ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนที่สุดเพียงข้อเดียว โดยมี
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้  
 ๕ หมำยถึง ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัยอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
 ๔ หมำยถึง ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัยอยู่ในระดับมำก 
 ๓ หมำยถึง ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัยอยู่ในระดับปำนกลำง 
 ๒ หมำยถึง ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัยอยู่ในระดับน้อย 
 ๑ หมำยถึง ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที ่
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบล

ดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

  ๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา  

๑. 
เทศบำลต ำบลมีกำรจดัท ำแผน/ประชำคมในกำรบริหำรงำนด้ำน
ป้องกันภัยในกำรบรรเทำปัญหำผูป้ระสบภัย      

๒. 
เทศบำลต ำบลมีกำรบรูณำกำรแผนกับหน่วยงำนอ่ืนในกำร
บริหำรงำนดำ้นป้องกันภัยในกำรบรรเทำปญัหำผู้ประสบภยั      

๓. 
เจ้ำหน้ำทีเ่ทศบำลต ำบลปฏิบตัิงำนในกำรบรรเทำปัญหำ
ผู้ประสบภยัอย่ำงรวดเร็ว      

๔. 
เทศบำลต ำบลมีกำรส ำรวจพ้ืนท่ีในกำรดูแลป้องกันภัยและ
บรรเทำปญัหำผู้ประสบภยั      

๕. 
กำรจัดกำรให้เกิดกำรเหมำะสมในกำรบรรเทำปัญหำผู้ประสบภัย 
เช่น กำรจัดกำรดูแลในเหตุกำรณท์ี่ผู้ประสบภัยต้องกำร      

๖. 
เจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลต ำบลมีควำมพรอ้มในกำรป้องกันภัยและ
บรรเทำปญัหำผู้ประสบภยั      

 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 

 

ข้อที ่
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล

ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๗. 
เทศบำลต ำบลมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำร
ปัญหำผู้ประสบภัย      

 
๒.การบริหารงานด้านการเตรียมการ 

   

๑. 
เทศบำลต ำบลมีกำรจดัตั้งศูนย์อ ำนวยกำรเฉพำะกิจเมื่อประสบ
ปัญหำผู้ประสบภัย      

๒. 
เทศบำลต ำบลมีกำรจดัเตรียมบุคลำกรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ี
เหมำะสมและเพยีงพอ      

๓. 
เทศบำลต ำบลมีกำรมอบหมำยงำนให้แต่ละฝ่ำยรับผดิชอบ
ปัญหำผู้ประสบภัยอย่ำงชัดเจน      

๔. 
เทศบำลต ำบลมีกำรตรวจตรำดูแลควำมเรยีบร้อยของประชำชน 

     

๕. 
เทศบำลต ำบลมบีุคคลำกรที่รองรบัในเกิดปัญหำผู้ประสบภัย
พอกัน      

๖. 
เทศบำลต ำบลมีกำรส ำรวจพ้ืนท่ี ทีเ่สี่ยงในกำรเกดิเหต ุ

     

๗. 
เทศบำลต ำบลมีกำรประเมินสถำนกำรณ์ปญัหำของผู้ประสบภัย 

     

 
๓.การบริหารงานด้านการสู้ภัย 

 

๑. 
เทศบำลต ำบลมีกำรประกำศข่ำวสำรและกำรแจ้งเตือนปัญหำ
ผู้ประสบภยัในพื้นที่แก่ประชำชน      

๒. 
เทศบำลต ำบลมีชดุให้ควำมช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่เร็วคอย
ช่วยเหลือ/เคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัย      

๓. 
เทศบำลต ำบลมีกำรจดัตั้งศูนย์พักพิงช่ัวครำวในพื้นที่แก่
ประชำชน      

๔. 
เทศบำลต ำบลมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรประสำนงำนกับ
ชุมชน      

 
 
 
 



๒๐๑ 

 

ข้อที ่
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล

ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕. 
เทศบำลต ำบลมีกำรสนับสนุนและกำรประสำนงำนกับหน่วย
แพทย์เคลื่อนที ่      

๖. เทศบำลต ำบลมีกำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขอนำมัยแก่ประชำชน      

๗. 
หำกมีเหตฉุุกเฉินสำมำรถแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลต ำบลแกไ้ขได้
อย่ำงทันท่วงที      

 ๔.การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู 
  

๑. 
เทศบำลต ำบลมีกำรเยียวยำและฟืน้ฟูจิตใจในพื้นที่แก่
ประชำชนท่ีประสบภัย      

๒. 
เทศบำลต ำบลมีกำรดูแลและช่วยเหลือในพ้ืนท่ีหลังผู้ประสบภัย 

     

๓. 
เทศบำลต ำบลมีกำรร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสำธำรณสุขมำ
ให้บริกำรแก่ประชำชนในพ้ืนท่ี      

๔. 
เทศบำลต ำบลมีกำรบรูณะซ่อมแซมสำธำรณประโยชน์ที่ได้รับ
ควำมเสยีหำย      

๕. 
เทศบำลต ำบลมีกำรดูแลเรื่องภัยธรรมชำติและภัยที่เกิดจำก
มนุษย์หลังเกดิปัญหำผู้ประสบภัยและป้องกันภัย      

๖. 
เทศบำลต ำบลมีกำรจดัสรรเครื่องมือดูแลและช่วยเหลือให้กับ
ประชำชนในพ้ืนท่ีที่ประสบภยัอยำ่งถูกต้องตำมสถำนกำรณ์      

๗. 
เทศบำลต ำบลมีกำรช่วยเหลือจ่ำยเงินค่ำชดเฉยควำมเสยีหำยที่
เกิดจำกภยัต่ำงๆ      

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด (Open ended) เกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
แนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนป้องกันภัยของเทศบำลต ำบลดีลัง  
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 
๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา 
 ปัญหำ อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. การบริหารงานด้านการเตรียมการ 
 ปัญหำ อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. การบริหารงานด้านการสูภ้ัย 
 ปัญหำ อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



๒๐๓ 

 

๔. การบริหารงานด้านการฟื้นฟู 
 ปัญหำ อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ตอบแบบสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (Key Informants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๕ 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๖ 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๘ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๕ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ  

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๘ 
 

 

 

  

   

แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง  ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง 

อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ ชื่อ………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………………… 

ต าบล…………………………………….อ าเภอ……………………………………….จังหวัด………………………………….. 

ผู้สัมภาษณ์…………………………………………………………………วันสัมภาษณ์………………………………………… 

สถานที่สัมภาษณ์………………………………………………………… 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

 ๑) สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี เป็นอย่างไร

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ............  

 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 ๒) กระบวนการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี เป็นอย่างไรใน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านการบรรเทา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒.๒ ด้านการเตรียมการ
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ............ 
 ๒.๓ ด้านการสู้ภัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.๔ ด้านการฟ้ืนฟ ู
.................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............ 

 

 
 



๒๒๐ 
 

 ๓) ข้อเสนอแนะในการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี มีอะไรบ้างและแนวทางการแก้ไขควรเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบสัมภาษณ์ 
 



ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ ฉายา นาสกุล : พระศิวากร เตชปญฺโญ (วันทา) 

วัน/เดือน/ปีเกิด  : วันเสาร์ ที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ภูมิล าเนาที่เกิด  : ๑๓ หมู่ ๖ ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

การศึกษา  : นักธรรมเอก พ.ศ ๒๕๕๖ 
   : พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ ๒๕๖๐ 
ผลงานทางวิชาการ : บทความทางวิชาการเรื่อง  
    พระศิวากร เตชปญฺโญ“ไตรลักษณ์กับกระบวนการพัฒนาชุมชน” 
    วารสาร สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 
    ๖ ฉบับที่  ๑  (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) .กรุงเทพมหานคร :  
    โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

อุปสมบท  : เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  

สังกัด   :  วัดพรหมรังษี  

เข้าศึกษา  : เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าเร็จการศึกษา  : เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  : วัดพรหมรังษ ีเลขที่ ๓๔๓ หมู่ที่ ๖ ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม  

     จังหวัดลพบุรี ๑๕๒๒๐ โทร ๐๙๑ – ๙๙๗๐๗๐๘ 

     Email : siwakorn0919970708@gmail.com 
    
 

 

ใส่รูปภาพ
ขนาด ๒ นิ้ว 




