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Abstract 
 

 This research aimed to verified successes of prevention and Rehabilitation Policy 
implementation; the differentiation of respondents attitude toward the successes of 
prevention and rehabilitation policy implementation subtracted by demographic factors; 
and correlations among affecting factors of successes of prevention and rehabilitation 
policy implementation with the successes.  
           This was survey quantitative research, sample were municipallyresident 
calculated by Yamane concept at 400 persons. The data gathering tools applied 
Questionnaires, meanwhile the analysis employed Descriptive statistics;percentages, 
Mean, Standard deviation. Inferential statistics were T test,ONE WAY ANOVA’ PearsonR. 
 Finding were as follows; successes of prevention and Rehabilitation Policy 
implementation was high level; there were a statistical different of respondents attitude 
toward successes of prevention and rehabilitation policy implementation at .05 level; 
and there were a statistical significant correlation among affecting  factors of successes 
of prevention and rehabilitation policy implementation with the successes at .05 level.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันสาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะทวี

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อสภาวะ             
ทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ  ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวในแต่ละครั้งจะสร้าง                     
ความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐต้องด าเนินการ หาวิธีการป้องกันและลดระดับความรุนแรงของภัย   
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอดจนการเยียวยาภาพร่างกายและจิตใจของ
ประชาชนที่ประสบภัยให้คืนสู่สภาพโดยเร็ว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 พ.ศ.2555 – 2559 มุ่งให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับกับสาธารณภัย โดยการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษและพัฒนาระบบ
บริการจัดการพร้อมทั้งเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบยุทธศาสตร์การ
เตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2557 - 2561) เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้คนในชาติมีภูมิคุ้มกัน  มีส่วนร่วมและผนึกก าลังทุกภาคส่วนภายใต้การ
บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้การด าเนินงานจะเชื่อมโยงกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนบรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงกลาโหม ดังนั้น จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า นโยบายระดับประเทศได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพได้สอดคล้องกับนโยบายระดับโลกภายใต้
บริบท “การจัดการความเสี่ยงของสาธารณภัย” ซึ่งเป็นการน าเอาแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมาเป็นปัจจัย
หลักในการจัดการสาธารณภัยจากเชิงรุกไปสู่การจัดการที่ยั่งยืน  พร้อมทั้งตระหนักว่าการจัดการสารณ
ภัยในปัจจุบันไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้น   

เพราะฉะนั้น การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศจึงเป็นอีกบทบาทส าคัญที่ต้องกล่าวถึงใน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึง  
เหตุแห่งภัยพ้ืนที่เสี่ยงภัยขั้นตอนการด าเนินการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย
และหลังเกิดภัย การจัดท าทั้งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการซักซ้อมแผนป้องกันภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการขอความช่วยเหลือเมื่อเกินก าลังความสามารถของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้โดยค านึงถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 
“มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน” 
“มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา  50” 
“มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) กิจการตามภารกิจที่ระบุไว้ในมาตรา 53” 
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
“มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 
(29) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” 

พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติ 
“มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดขอบใน
ฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น  และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับ
มอบหมาย  ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
การควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนและมี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย” 

“มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พ้ืนที่ใดให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและอ านวยการ
จังหวัดทราบทันที  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

(1) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ           
เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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(2) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ท่ีเกี่ยวเนื่อง 

(4) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 

(5) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพ้ืนที่ อาคารหรือสถานที่ท่ีก าหนด 
(6) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว” 
“มาตรา 27 ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการท้องถิ่นและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย

จากผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการต่อไปนี้ 
(1) จัด ให้ มี สถานที่ ชั่ วคราวเพ่ื อให้ ผู้ ป ระสบภั ยอยู่ อ าศัยหรือรับการปฐมพยาบาล                 

และการรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 
(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์ ใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(4) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย 
(5) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง  

เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ 
ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะจัดให้มีเครื่องหมายหรือ

อาณัติสัญญาณเพ่ือใช้ในการก าหนดสถานที่หรือการด าเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้ในการด าเนินการ
ตาม (2), (3), (4) และ (5) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานจะด าเนินการเองหรือ มอบหมายให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการหรือช่วยด าเนินการก็ได้และในกรณีตาม (5) จะมอบหมายให้
องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ด าเนินการหรือช่วยด าเนินการด้วยก็ได้” 

ในฐานะผู้วิจัยเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบงานในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลเขาน้อย ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานป้องกันและ               
บรรเทาสาธารณภัย ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการ
ด าเนินงานรวมทั้งการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย การปฏิบัติในภาวะ
ฉุกเฉิน การอพยพ การปฏิบัติหลังเกิดสาธารณภัยและการสื่อสาร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยผลส าเร็จในการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ           
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้น ามา           
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ปรังปรุงแก้ไขและพัฒนาบุคลากรและแนวทางการปฏิบัติของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างเกิดประสิทธิผล 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยผลส าเร็จในการน านโยบาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

1. เพื่อให้ทราบระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
ตามลักษณะประชากร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับความส าเร็จของการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย   

ขอบเขตด้านเนื้อหา   
ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือมุ่งศึกษาถึงนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล                 

ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีเนื้อหาในการศึกษาใน   
1) ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
2) ด้านทรัพยากรของนโยบาย   
3) ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร   
4) ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ   
5) ด้านลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
6) ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร              

ขอบเขตด้านพ้ืนที่   
ด าเนินการศึกษาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

มีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
- หมู่ที่ 3 ค่ายธนะรัชต์ 
- หมู่ที่ 5 บ้านปลายน้ า – ท่ามะกรูด 
- หมู่ที่ 6 บ้านโรงสูบ – คลองอ้อม 
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- หมู่ที่ 7 บ้านใหม่พัฒนา 
ขอบเขตด้านประชากร 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายชื่อตามทะเบียนราษฎรในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลเขาน้อย จ านวน 12,381 คน (ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ้างถึงใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562, หน้า 6) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ประชาชนที่มีรายชื่อตามทะเบียนราษฎร                    
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาน้อย จ านวน 400 คน ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณกรณีทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน  ± 5% ตามแนวคิดของทาโร่  ยามาเน่  
(Taro  Yamane) (Yamane, Taro  1973, p 727 )   
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ 

1. ตัวแปรต้นที่จะศึกษาถึงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามคือ สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย  

1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 อาชีพ 
1.5 ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายด้านทรัพยากรของนโยบาย 
1.6 ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 
1.7 ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
1.8 ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
1.9 ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 

2. ตัวแปรตาม  ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย   
2.1. ด้านการลดผลกระทบ 
2.2. ด้านการเตรียมความพร้อม 
2.3. ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
2.4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 

ขอบเขตด้านระยะเวลา   
การศึกษาวิจัยท าการศึกษาระหว่างเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2560 จากกลุ่มตัวอย่าง  

จ านวน 400 คน ที่มีรายชื่อในทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
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1.4 สมมติฐำนงำนวิจัย 
1. ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบล

เขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับสูง 
2. กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีทัศนะ

ต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
 
1.5 ค ำนิยำมศัพท์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร           
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ที่มีกฎหมายจัดตั้ ง                     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยหมายถึง เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี                    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาด          
ในสัตว์ โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดในสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืชรวมถึงอุบัติเหตุตลอดจนภัย         
อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิด   

การบรรเทาสาธารณภัย  หมายถึง  การด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการป้องกันและบรรเทาอันตรายของความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ปัจจัยด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย             
ด้านทรัพยากรของนโยบาย ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและ
กิจกรรมสนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ และด้าน
ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง รายละเอียดวัตถุประสงค์ของนโยบาย          
ในลักษณะที่เป็นปริมาณหรือคุณภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการด าเนินงานด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านทรัพยากรของนโยบาย หมายถึง ความเพียงพอของทรัพยากรของเทศบาล ประกอบด้วย 
บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ และวิธีการที่จะน าไปด าเนินงานตามนโยบายของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 
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ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถมีการอบรม ดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานในการ
น านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง            
การสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร และการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนงานหรือ
โครงการเกิดความเข้าใจตรงกันยอมรับที่จะท างานร่วมกัน 

ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร การสนับสนุนทรัพยากรในด าเนินงานตามนโยบายของงานป้องกันและบรรเทา                
สาธารณภัย 

ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติ                 
ตามนโยบายของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยในการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  
2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
3. เพ่ือท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จของการน านโยบายเกี่ยวกับป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปปฏิบัติ                     

ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารงานวิ จั ยที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง เอกสาร ต ารา บทความ  วรสาร และงานวิจั ยที่ เกี่ ย วข้อ ง                   
เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยซึ่งจะเสนอหัวข้อต่าง ๆ โดยล าดับดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีนโยบายสาธารณะ 
2. แนวคิดและทฤษฏีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
3. ตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
4. นโยบายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีของนโยบายสาธารณะ 

ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
Anderson (1984, p. 3) นโยบายสาธารณะเป็นการกระท าบางอย่างที่ก าหนดถึงวัตถุประสงค์ไว้

เพ่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ น าไปปฏิบัติเพื่อแก้บัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
กุลธน  ธนาพงศธร (2535, หน้า 563) แนวทางที่รัฐบาลไม่ว่าระดับใดก็ตามได้มีการก าหนดขึ้นไว้

ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางชี้น าให้มีการกระท าต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้มี
การก าหนดไว้ 

Dye (1992, p. 1) ผู้ที่ก าหนดนโยบายนั้นคือรัฐบาลโดยที่มีการก าหนดเป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นสามารถ
เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ 

Nagel (1984, p. 1) นโยบายสาธารณะเป็นการตัดสานในของรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาต่างประเทศ การรักษาสภาพแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการว่างงานและยังหมายรวมถึง
ในเรื่องของปัญหาในด้านต่าง ๆ    
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จากการศึกษานโยบายสาธารณะ ผู้วิจัยสรุปการศึกษาว่า  นโยบายสาธารณะมีลักษณะ
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า 
2. เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลในการจัดสรรกิจกรรมเพ่ือตอบสนองค่านิยมของสังคม 
3. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต่อเป็นชุดของการกระท าที่มีแบบแผนระบบและ

กระบวนการอย่างชัดเจน เป็นการกระท าท่ีมีการสานต่ออย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
4. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนจ านวนมาก  
5. เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าให้ปรากฏเป็นจริง มิใช่เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์หรือความ

ตั้งใจที่จะกระท าด้วยค าพูดเท่านั้น 
6. กิจกรรมที่เลือกกระท าต้องมีผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของสังคม  ทั้งปัญหาความ

ขัดแย้งหรือความร่วมมือของประชาชน 
7. เป็นการเลือกทางเลือกที่กระท า โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุด ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (25550, หน้า 25) นโยบายที่ดีนั้นต้องมีความสอดคล้องกับค่านิยมและ

ความต้องการของประชาชน  เมื่อถูกน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลก็จะสามารถท าให้ 
จะมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
1. เป็นแนวทางปฏิบัติกว้าง ๆ  (A Guide of Action) เป็นการก าหนดโดยรัฐบาลระดับสูง             

(ที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย) นโยบายจะเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ ไม่มีรายละเอียดหรือ
ค่อนข้างเป็นนามธรรม  (Abstract) เพ่ือให้ข้าราชการแปลงเป็นรูปธรรม (Concrete) ก่อนน าไปปฏิบัติซึ่ง
อาจกระท าในรูปแบบของแผนงานหรือโครงการก็ได้ส าหรับผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายนั้น  คือ  
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น  โดยรัฐบาลกลาง หมายถึง คณะรัฐมนตรี  ซึ่ งประกอบด้วย  
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยทุกกระทรวง ทบวง ของส่วนราชการ  
ท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานปกครองท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลสามารถตัดสินใจด าเนินกิจการของ
ตนเองตามกฎหมาย นั้นคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วย
การปกครองในรูปแบบพิเศษอ่ืน ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

2. มีวัตถุประสงค์แน่นอนไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ผู้รู้ตัดสินใจจะให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ดีนั้นจะต้องชัดเจน วัดได้และสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือปฏิบัติได้  
วัตถุประสงค์ของนโยบาย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 เพ่ือแก้ไขปญัหาที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน (To Solve Existing Problems)   
2.2 เพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (To Prevent Future Problems) 
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2.3 เพ่ือก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนา (To Bring About Desirable) 
3. ผู้ออกนโยบายมีความตั้งใจที่จะมีนโยบายไปปฏิบัติถ้าการก าหนดนโยบายออกมาเพ่ือ

ตอบสนองกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยไม่มีความจริงใจและจริงจังที่จะน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลก็
ไม่ถือเป็นสาธารณะ 

ปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์ (2555, หน้า 15) ได้กล่าวถึงนโยบายสาธารณะไว้ว่ามีความส าคัญทั้งต่อ            
ผู้ก าหนดนโยบายและตัวประชาชน หมายถึง   

ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีความรับผิดชอบต่อนโยบายที่ได้ก าหนดไว้และต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนเพ่ือที่จะเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชน   

ประชาชนต้องสามารถแสดงออกทางด้านความคิดเห็นหรือความต้องการของตนที่ผ่าน
กลไกต่าง ๆ ทางการเมือง ความต้องการและการสนับสนุนของประชาชนจะถูกน าเข้าระบบทางการเมือง  
และเมื่อนโยบายได้ถูกน าไปปฏิบัติและผลลัพธ์ตรงตามความต้องการที่พึงปรารถนาจะส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีดียิ่งขึ้น   

จากการศึ กษ าถึ งความส าคัญ ของน โยบ ายสาธารณ ะ  ผู้ วิ จั ย ส รุป การศึ กษ าได้ ว่ า                      
นโยบายสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเมื่อได้ถูกน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลนั้นจะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น                      
แต่หากนโยบายสาธารณะนั้นไม่มีประสิทธิผลต่อความต้องการของประชาชนก็อาจท าให้คุณภาพชีวิต            
แย่ลง 

กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
Thomas R. Dye (2002, pp. 32 - 33) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายสาธารณะมีความคาบเกี่ยวกัน

นอกจากนั้นในแต่ละข้ันตอนมักจะมีผู้ที่เก่ียวข้องต่างกันออกไป 
 ปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์ (2555, หน้า 15) ได้ก าหนดให้กระบวนการก าหนดนโยบายออก เป็น 6 
ขั้นตอน ประกอบด้วย การก่อตัวของนโยบาย (Policy Formation),การเตรียมการนโยบายและเสนอร่าง
นโยบาย (Policy Formulation),การอนุมัติ / ประกาศเป็นนโยบาย (Policy Adoption),การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation),การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation),การปรับปรุง
แก้ไขหรือการสิ้นสุด (Policy Revision or Termination) 

จากการศึกษาถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะ ผู้วิจัยสรุปการศึกษาได้ว่า วงจรนโยบาย
สาธารณะนั้นสามารถแบ่งได้ 6 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนของการระบุปัญหาจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่ละข้ันตอนนั้นอาจมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันออกไป 
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2.2 แนวคิดและทฤษฏีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
 ในกระบวนการของนโยบายสาธารณะนั้น อาจกล่าวได้ว่าขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ
นั้นมีความส าคัญมากกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ เพราะถึงแม้จะมีนโยบายที่ดีและผ่านการก าหนดมาอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการแล้วก็ตามแต่หากน านโยบายไปปฏิบัติแล้วประสบความล้มเหลวก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์
อันใดแต่ก็จะท าให้ต้องสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศและยังส่งผลเสียต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่า
จะเป็นประชาชนหรือข้าราชการที่น านโยบายไปปฏิบัติรวมถึงฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายด้วย  
ดังนั้น  ในปัจจุบันการน านโยบายไปปฏิบัติจึงได้รับความส าคัญและความสนใจมากขึ้นในการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกบัการน านโยบายไปปฏิบัตินี้มีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

Kraft and Furlong (2007, p. 82) เป็นธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2554, หน้า 273) การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่อยู่ตรงกลาง

ระหว่างขั้นตอนของการก าหนดนโยบายและการประเมินผลของนโยบาย โดยที่มีผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะ
สามารถด าเนินการได้โดยต้องมีการแปลงนโยบายให้เป็นแผน กิจกรรม โครงการตามล าดับ 

จุมพล หนิมพานิช (2554, หน้า 10) การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรม
ขององค์กร ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคลสมรรถนะและความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร 

Van Meter and Van Horn (1975, pp. 445 - 448) การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ คือ
การด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งเป็นการด าเนินการดังกล่าวที่
ก่อให้เกิดความส าเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจด าเนินนโยบายที่ได้กระท าก่อนหน้านั้น
แล้ว 

Alexander (1985, p. 413) การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  คือ ชุดปฏิบัติการที่ เป็น
แผนการปฏิบัติงานที่ถูกส่งไปยังผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติเพ่ือที่จะให้ได้รับประโยชน์จากนโยบายเป็นการเฉพาะและ
ยังเป็นการปฏิบัติในภาคสนาม 

Eugene Bardach (1980, p. 9) คือกระบวนการของกลยุทธ์ที่แสดงการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม
ผลประโยชน์ทั้งหลาย ในอันที่จะต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตน ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้
ต้องการให้เกิดขึ้นและอาจสอดคล้องหรือไปกันได้กับเป้าหมายตามอาณัติของนโยบายหรืออาจไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายก็ได้ 

Paul Sabatier and Daniel Mazamanian (1980, pp. 538 – 560) การน านโยบายไปปฏิบัติ
คือการน าเอานโยบายพื้นฐานทั่วไป กฎหมาย ค าสั่งของรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีหรือค าพิพากษาของศาล
ไปด าเนินการให้บรรลุผล 

จากการศึกษาในเรื่อง การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ผู้วิจัยสรุปการศึกษาได้ว่าการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ คือ การที่องค์กร บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความรับผิดชอบและสามารถ
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กระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกที่ส าคัญที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามท่ีระบุไว้หรือไม่   

ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การด าเนินการใด ๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนล้วนแต่มีปัญหาและอุปสรรคทั้งสิ้นผู้วิจัยจึงทบทวน

ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติเรียงตามล าดับดังนี้ 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2546, หน้า 478) พบว่ามีปัจจัย 2 ประการที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบาย

ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติที่ระบุ
อย่างเฉพาะเจาะจงและพบว่าการเปลี่ยนแปลงงานกิจวัตรขององค์การเป็นงานที่มีต้นทุนที่แพงและ
หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับทรัพยากรที่เพียงพอในการด าเนินงานในขณะเดียวกันหน่วยงานจะต้องได้รับ
แนวทางในการปฏิบัติใหม่ที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีความส าคัญมาก มิฉะนั้น จะท า
ให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความความล้มเหลวได้ง่าย 

หลักการส าคัญที่จะป้องกันมิให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบกับปัญหาและอุปสรรค 
จนกระท่ังน าไปสู่ความล้มเหลวได้แก่ 

ประการแรก ถ้ามีทรัพยากรใหม่แต่แนวทางการปฏิบัติคลุมเครือ จะต้องจัดการเรื่องการ
ตีความนโยบายให้ชัดเจนและทัศนะในการจัดการตีความจะต้องสอดคล้องกับผู้ก าหนดนโยบาย 

ประการที่สอง ถ้ามีทรัพยากรเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงและ
ชัดเจนเป้าประสงค์ส่วนบุคคลภายในองค์การจะมีความส าคัญน้อยลงและการน านโยบายไปปฏิบัติจะมี
ทิศทางท่ีสอดคล้องกันกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายสูง 

ประการสุดท้าย ถ้าไม่มีทรัพยากรเพียงพอและแนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจนสถานการณ์
เช่นนี้จ าเป็นจะต้องสร้างกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติได้เกิดความสมัครใจที่จะปฏิบัติเพ่ือสร้างพลังแห่งความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นมากพอที่จะเอาชนะอุปสรรคในเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2552, หน้า 479-480) สรุปว่า ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ
อาจเกิดจากการเลือกกลยุทธ์การน านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม กลยุทธ์การน านโยบายไปปฏิบัตินั้น
เหมาะสม แต่การเลือกหน่วยปฏิบัติและกลไกในการปฏิบัติไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าสิ่งที่กล่าวมาแล้วจะมี
ความเหมาะสมทั้งหมด แต่การเลือกเครื่องมือและวิธีการปฏิบัติไม่เหมาะสม ก็จะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ   
 ลักษณะส าคัญของปัจจัย 6 ประการ 
 ปัจจัย 6 ประการที่ แวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์น กล่าวไว้ว่ามีความส าคัญต่อผลลัพธ์ของนโยบาย
มีลักษณะส าคัญโดยทั่วไป  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการแยกแยะให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย
มีอะไรบ้าง ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุประสงค์เป็นเกณฑ์ใช้ประเมินความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการแปลง
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นโยบายสู่ภาคปฏิบัติ จึงท าหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นกรอบก าหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ วัตถุประสงค์เป็น
ส่วนขยายเป้าหมายรวมของนโยบายให้ชัดเจน 

2. ทรัพยากรนโยบาย นโยบายต้องมีวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ชัดเจนและต้องมี
การระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ทรัพยากรนโยบายยังหมาย
รวมถึงงบประมาณและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ที่เป็นตัวเร่งให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และทรัพยากรในที่นี้ยังหมายรวมถึง 4 M’S คือ คน (Man) เงินทุน (Money or Capital) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และการจัดการ (Management)  

3. การสื่อสารและการน าไปปฏิบัติระหว่างองค์กรต่าง ๆ G.C.Edwards and Ira Sharkansky 
(1978, pp. 292 – 329) การติดต่อสื่อสารจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอย่างน้อย
ที่สุด 3 ประการ คือ การเผยแพร่สื่อสาร (Transmission),ความชัดเจนของข่าวสาร (Clarity) และความ
สอดคล้องกันของข่าวสาร (Consistency) 

4. คุณสมบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ มีผลกระทบต่อการแปลงนโยบายไปสู่
ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย  
  4.1 จ านวนบุคลากรและความสามารถ 
  4.2 ล าดับความควบคุมตามล าดับชั้นบังคับบัญชาหน่วยงานย่อยต่าง ๆภายในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
  4.3 ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  4.4 ความส าคัญของหน่วยงานรับผิดชอบเอง 
  4.5 ระดับของการสื่อสารแบบเปิดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยรวมถึงการติดต่ออย่างเสรี
ระหว่างบุคลากรระดับเดียวกันและต่างกัน และบุคลากรกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
  4.6 สายสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกับผู้ก าหนด
นโยบายในระดับต่าง ๆ  

5. สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
 5.1 ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่น านโยบายไปด าเนินการนั้นเพียงพอหรือไม่ 
 5.2 การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง 
 5.3 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ด าเนินการมีความเห็นอย่างไร 
 5.4 ผู้น าต่าง ๆในเขตพ้ืนที่ด าเนินการเห็นด้วยหรือคัดค้านการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 5.6 กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหวเพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านนโยบายหรือไม่ 
6. คุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ (ศุภชัย ยาวะประภาษ. 2541, หน้า 123) ปัญหาที่พบเจอ

คือการขาดแคลนทรัพยากรที่จ าเป็นทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการน านโยบาย
ไปสู่ภาคปฏิบัติ 
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2.3  ตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 129 – 146) ได้มีการอธิบายว่าองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ                 

น านโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีปัจจัยอะไรที่เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะ
น านโยบาย แผนงานโครงการ ด าเนินการส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย มีด้วยกัน 6 ตัวแบบ ประกอบด้วย 

1. ตัวแบบยึดหลักเหตุผล (Rational Model) 
ตัวแบบที่มุ่ งเน้นสร้างประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม โดยตัวแบบยึดฐานคติ 

(Assumption) ว่านโยบายหรือโครงการที่ประสบผลส าเร็จได้ มีปัจจัยหรือ นโยบายจากโครงการนั้น มี
การก าหนดวัตถุประสงค์หรือภารกิจที่ชัดเจนเพียงใด มีการ  มอบหมายงานและก าหนดมาตรฐานการ
ท างานให้หน่วยงานย่อย ๆ ขององค์กรมี ระบบวัดผลการปฏิบัติงานและจัดระบบให้คุณให้โทษแก่
ผู้ปฏิบัติงานหรือไม่การมีวัตถุประสงค์ชัดเจนย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจเป้ าหมายชัดเจน ท าให้มีการ
ประสานงานดี การมอบหมายงานท าให้ก าหนดมาตรฐานงานได้ง่าย การมีมาตรฐานการท างานท าให้ เกิด
ระบบประเมินผลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพซึ่งท าให้ง่ายต่อการควบคุม  ตรวจสอบของผู้บริหาร 
มาตรฐานงานที่ชัดเจนจะท าให้ระบบการให้คุณให้โทษมีความ เป็นธรรม  ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
นโยบาย แสดงได้ดังภาพที่ 2.1 ดังนี้  

 
ภาพที่ 2.1 แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ : การน านโยบายไปปฏิบัติโดยใช้ตัวยึดแบบ

ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) 
ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2551). หน้า 131. 
 

การวางแผนและ
การควบคุม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การก าหนดภารกิจและ
มอบหมายงาน 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ระบบการวัดผล 

มาตรการในการให้คุณให้โทษ 

ผลของการ      
น านโยบายไป

ปฏิบัติ 
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2. ตัวแบบการจัดการ (Management Model)   
ตัวแบบที่มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะขององค์การ เพราะเชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายหรือ

โครงการไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใดในลักษณะนี้นโยบาย หรือโครงการจะประสบผลส าเร็จจะต้องอาศัย
โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม บุคลากรที่อยู่ในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการ
บริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ แสดงให้เห็นได้ดังภาพที่ 2.2 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2.2  แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ : การน านโยบายไปปฏิบัติโดยใช้ตัวแบบ
การจัดการ (Management Model)   

ที่มา : วรเดช จันทรศร. (2551). หน้า 134. 
3. ตัวแบบการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) 
ตัวแบบที่มุ่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วม การสร้างความผูกพันและการยอมรับการมีส่วนร่วมจะท าให้

เกิดการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การน านโยบายหรือโครงการ ไปปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จ จึงเป็น
เรื่องของการจูงใจ การใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม การสร้างความผูกพันโดยวิธีการให้สมาชิกในองค์กรมีส่วน
ร่วมเพ่ือให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่า การมุ่งการใช้การควบคุม  หรือใช้อ านาจ
ทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชาทั้งนี้การท าให้ผู้ปฏิบัติตระหนักในความส าคัญของโครงการและเห็น
ความส าเร็จของโครงการ ก็คือ ความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงน่าจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่ากลยุทธ์สั้น ๆ กล่าว อีกนัยหนึ่ง การน านโยบายไปปฏิบัติ
จึงเป็นเรื่องของกระบวนการที่ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดหรือวางกรอบ
นโยบายโดยถือว่านโยบายเหล่านี้มาจากตัวผู้ปฏิบัติเองโดยตรง แสดงให้เห็นได้ดังภาพที่ 2.3 ดังนี้ 

 

โครงสร้าง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานที่ 

วัตถุประสงค์และ
เครื่องมือ 

ผลการน า
นโยบายไป

ปฏิบัติ 
สมรรถนะ 
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ภาพที่ 2.3  แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ : การน านโยบายไปปฏิบัติโดยใช้ตัวแบบ

การพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) 
ที่มา : วรเดช จันทรศร. (2551). หน้า 136. 

4. ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model)  
ตัวแบบนี้เชื่อว่าอ านาจขององค์การไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งทางรูปนัย แต่อ านาจที่แท้จริงจะอยู่กระจัด

กระจายไปทั่วไปในองค์กรในแง่ที่ว่าทุกคนขององค์การมีอ านาจในการใช้วิจารณญาณของตนได้ดังนั้นตัว
แบบนี้จึงเชื่อว่าผลของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจ สภาพความเป็นจริงในการ
ให้บริการของผู้ก าหนดนโยบายและระดับการยอมรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจ าวันของผู้
ปฏิบัติ ดังแสดงในภาพ  2.4 

 
ภาพที่ 2.4 แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ 

(bureaucratic processes model)  
ที่มา : วรเดช จันทรศร. (2551). หน้า138. 

การจูงใจ 

ภาวะผู้น า 

ความผูกพันและ
การยอมรับ 

การท างานเป็น
ทีม 

ผลของการน า
นโยบายไป

ปฏิบัติ 

การมีส่วนร่วม 

ระดับความเข้าใจสภาพความเป็นจริงในการ
ให้บริการของรัฐ 

ระดับของการยอมรับปรับนโยบายเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติ 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
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5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model)  
เกิดจากความสามารถของผู้ เล่น (Players) หรือบุคคลที่ เป็นตัวแทนขององค์การ กลุ่ม               

หรือสถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์การ ดังนั้นตัวแบบนี้เชื่อว่า ผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านจ านวน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ ความสามารถใน
การต่อรอง ตลอดจนการสนับสนุนจากสื่อมวลชน นักการเมือง หัวหน้าหน่วยงานอ่ืน ๆ กลุ่มอิทธิพล  
กลุ่มผลประโยชน์ และบุคคลส าคัญ 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบทางการเมือง (Political Model)  
ที่มา : วรเดช  จันทรศร. (2551). หน้า 140. 

6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model)   
เป็นตัวแบบที่รวบรวมแนวคิดของทั้ง 5 ตัวแบบมาไว้โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่างๆ 

ที่มีต่อการน านโยบายไป ปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ ดังแสดงในภาพ 2.6 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

บุคลิกภาพ 

ความรู้
ความสามาร

ถ 

ความสามารถใน
การต่อรอง 

สถานะ 
อ านาจ 

และ
ทรัพยากร 

ของ

จ านวนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องการน านโยบาย

การสนับสนุนจาก 

- สื่อมวลชน 
- นักการเมือง 
- หัวหน้าหน่วยงาน

อ่ืน ๆ 
- กลุ่มอิทธิพล 
- กลุ่มผลประโยชน์ 
- บุคคลส าคัญ 
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ภาพที่ 2.6 แสดงตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated 

Model)                   
ที่มา : วรเดช จันทรศร. (2551). หน้า 144. 

กล้า ทองขาว (2548, หน้า 66 – 67) กระบวนการน านโยบายและแผนไปปฏิบัติมีตัวแปร
หลากหลายที่ส่งผลให้นโยบายที่น าไปปฏิบัติประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นจะมีตัวแปรทางการเมือง
และตัวแปรทางการบริหาร ตัวแปรต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติมากน้อยที่แตกต่างกันออกไป แต่บางตัวแปรนั้นมีอิทธิพลโดยตัวแปรบางตัวแปรอาจมี
อิทธิพลโดยทางอ้อม และตัวแปรต่าง ๆ ดังกล่าวมีการรวมกันเป็นกลุ่มหรือชุด  ดังนี้ 

1. ชุดตัวแปรด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
2. ชุดตัวแปรก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน 
3. ชุดตัวแปรสมรรถนะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
4. ชุดตัวแปรมาตรการสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถิ่น 
5. ชุดตัวแปรมาตรการก ากับ ตรวจสอบประเมินผลและการกระตุ้นเสริมแรง 

เมื่อน าตัวแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบเชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่างในกระบวนการน านโยบายรณรงค์             
เพ่ือการเรียนรู้หนังสือแห่งชาติไปปฏิบัตินั้นพบได้ว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ                 
มีความสอดคล้องกัน ดังแสดงในภาพที่ 2.7  
 
 
 
 

สมรรถนะ
ขององค์การ 

ประสิทธิภาพในการ
วางแผนและควบคุม 

ภาวะผู้น า และความ
ร่วมมือ 

การเมือง และการบริหาร
สภาพแวดล้อมภายนอก 

ความส าเร็จของ
การน านโยบายไป

ปฏิบัติ 
มิติที่ 1 
มิติที่ 2 
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ภาพที่ 2.7 แสดงตัวแบบทางกระบวนการน านโยบายและแผนไปปฏิบัติ 
ที่มา : กล้า ทองขาว. (2548). หน้า 67. 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2551, หน้า 217- 219) ได้กล่าวถึงตัวแบบของ Van Meter และ Van 
Horn วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ และได้เสนอตัวแบบที่เรียกว่า 
A Model of the Policy Implementation Process ตัวแบบนี้ เชื่อว่าผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กบัปัจจัยซึ่งประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยหลัก ดังแสดงในภาพ 2.8 
 
 
 

ความชัดเจนใน
เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของ
นโยบายและแผน 

การก าหนดภารกิจและ  
การมอบหมายงาน 

มาตรการก ากับ
ตรวจสอบประเมินผล 
และกระตุ้นเสริมแรง 

สมรรถนะขององค์กร
ที่น านโยบายไป

ปฏิบัติ 

การสนับสนุนจาก
ส่วนกลางและท้องถิ่น 

ความส าเร็จของ
การน านโยบาย

และแผนไปปฏิบัติ 
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ภาพที่ 2.8 ตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของ Van Meter and Van Horn 
ที่มา : เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2551). หน้า 218. 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายรวมทั้งปัจจัยการน า
นโยบายไปปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  ทั้งนี้เพราะว่า
แม้นนโยบายจะดีเลิศสักเพียงใด แต่เมื่อน าไปปฏิบัติและจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวขึ้ นอยู่
กับปัจจัยต่างๆที่เข้ามาท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์เดิม  

 
2.4  นโยบายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จากนโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ โดยด าเนินการปรับปรุงระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ซึ่งมีการก่อตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เพ่ือให้
เป็นหน่วยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจที่เคยซ้ าซ้อนอยู่ในหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เป็นระบบ เปรียบเสมือน
เป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งยังเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงาน
ใหม่ถือก าเนิดขึ้นเพ่ือจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจาก
สาธารณภัย   โดยก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และ
การติดตามประเมินผล เพ่ือให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งบุคลากร
จากหน่วยงานเหล่านี้จะเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใจการปฏิบัติงานป้องกัน  บรรเทา และฟ้ืนฟู ด้วยระบบ

ทรัพยากร 

มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ 

สภาพเศรษฐกิจสังคม
และการเมือง 

ผลการน า
นโยบาย
ไปปฏิบัติ 

ลักษณะของหน่วยงาน
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 

การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การและ
กิจกรรมการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ความร่วมมือร่วมใจ
ของผู้ปฏิบัติ นโยบาย 
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การบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากสา
ธารณภัยทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย  

1. ส านักผู้ตรวจราชการกรม 
2. กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย 
4. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
5. ส านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
6. กองการเจ้าหน้าที่ 
7. กองกฎหมาย 
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
10. กองโรงงานเครื่องจักรกล 
11. ส านักงานเลขานุการกรม 
12. กองมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย 
14. ส านักช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
15. กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 
16. กองคลัง 
17. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
18. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
19. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

รวมถึงในส่วนภูมิภาคได้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็น 18 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 – 18 ประกอบไปด้วย เขต 1 ปทุมธานี, เขต 2 สุพรรณบุรี, เขต 3 
ปราจีนบุรี, เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์, เขต 5 นครราชสีมา, เขต 6 ขอนแก่น, เขต 7 สกลนคร, เขต 8 
ก าแพงเพชร, เขต 9 พิษณุโลก, เขต 10 ล าปาง, เขต 11 สุราษฎร์ธานี, เขต 12 สงขลา, เขต 13 
อุบลราชธานี, เขต 14 อุดรธานี, เขต 15 เชียงราย, เขต 16 ชัยนาท, เขต 17 จันทบุรี, เขต 18 ภูเก็ต         
อีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
วิทยาเขตต่างๆในส่วนภูมิภาค (วิทยาเขตปทุมธานี, วิทยาเขตเชียงใหม่, วิทยาเขตปราจีนบุรี, วิทยาเขต
พิษณุโลก, วิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตสงขลา) เมื่อมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้มีความปลอดภัยและไม่ได้รับ
ความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินที่สืบเนื่องจากสาธารณภัย 

นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีพ.ศ.2559 
1. การผลักดันการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม   
เพ่ือเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ให้การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันและบรรเทา               

สาธารณภัยให้กับบุคลากร  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย  ให้สามรถเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กระจายในทุกหน่วยงานทางปกครองและสถานประกอบการทั่วประเทศ โดยใช้แนวคิดการบูรณา
การร่วมกับเครือข่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐานสากล 

2. การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558  สู่การปฏิบัติ 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็นกลไก เครื่องมือ และกรอบ

ทิศทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยของภาคีเครือข่ายไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ต้องเร่งสร้างความเข้าใจ
และสร้างการมีส่วนร่วมและผลักดันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรมโดย
มุ่งเน้น ท าจริง ท าทันที บังเกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน 

3. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลตามวาระแห่งชาติ   
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรื่อง “การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจรับเพ่ือป้องกันรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ” ดังนั้น การขับเคลื่อน
ภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยื่นเพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นวาระแห่งชาติโดยร่วมมือกัน
สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนน ปลูกจิตส านึกรักความปลอดภัยทางถนน ปลูกจิตส านึกรักความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมุ่งวิสัยทัศน์ “ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล” 

4. การพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติที่มีมาตรฐาน   
พัฒนาและปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสาธรณภัยแห่งชาติที่มีมาตรฐานและมีความถูกต้องแม่นย า  

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. การพัฒนาระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ   
โดยการพัฒนาศักยภาพในการพยากรณ์และเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือน  และเสริมสร้าง

กระบวนการและวิธรการเตือนภัยเพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยได้อย่างแม่นย าเกิด
ความน่าเชื่อถือตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที  และลดการสูญเสียจาก
สาธารณภัย 

6. การเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการรัฐบาลให้ทันตามก าหนด   
เร่งด าเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนและการกระตุ้นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ าว่า “กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และลด
ความเหลื่อมล้ า” 

ดังนั้นบุคลากรของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกคน ทุกหน่วยงานต้องตระหนักและร่วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มุ่งก้าวสู่
การเป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐานเพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นเมืองปลอดภัย 
 
2.5 สรุปเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ฉัตรณรงค์ อุตสาหกุล (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้  1) ปัจจัยส่วนบุคคล หน่วยงานที่ปฏิบัติแตกต่างกันจะมีต่อ
ความเครียดที่แตกต่างกัน คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเขตความรับผิดชอบ 6 จังหวัด มีความเครียด
มากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี 2) ปัจจัย
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จากการวิเคราะห์และแปรผลจากข้อมูลสถิติแล้วพบว่าข้อมูล
ด้านลักษณะของงานมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ส่วนข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ไม่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน 3) ความเครียดของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่แสดงอาการออกทางพฤติกรรมและความรู้สึกในกรณีที่มี
อาการวิตกกังวลหลงลืมหรือหมดความรู้สึกสนุกสนานนั้น หน่วยงานต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือหาทาง
น าให้ผู้ที่มีอาการได้คลายความวิตกโดยการให้ค าปรึกษาสอบถามทุกข์สุขและทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันพยายามเข้าถึงข้อของปัญหาในการท างาน 

พรสรวง เถาตะกู  (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบว่า  1) ความรู้เกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ความภาคภูมิใจในตนเอง การได้รับ
การสนับสนุนจากศูนย์ อปพร. เทศบาลต าบล การท างานเป็นทีมและการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอยู่ในระดับมาก 2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่างกัน มีการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มี อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  
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สถานภาพสมรส อาชีพหลักต่างกัน มีการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่แตกต่างกัน              
3) การท างานเป็นทีมสามารถท างานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร้อยละ 54.7 อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .001 

โสภณ อนันตทรัพย์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพในการจัดการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า 1)ส่งเสริมให้องค์กรในชุมชนของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะชุมชนที่มีความหนาแน่นในด้านที่อยู่อาศัยและมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดภัย จัดกิจกรรมในเชิงรุกและจัดนิทัศการถึงความเสียหายจากอุบัติภัยในด้านต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักในการป้องกันภัยก่อนที่ภัยจะเกิดขึ้นจากความประมาทของ
ประชาชนเอง 2) ส่งเสริมให้สื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าในด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  
ฯลฯ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้นและ
ครอบคลุมเป้าหมายในทุกส่วน 3) จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในแต่ละปีเพ่ิม
มากขึ้นเพ่ือพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 4) จัดท าเอกสารแนะแนวทางในการจัดการกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีรูปแบบอันเหมาะสมและภาษาที่เข้าใจง่าย 5) จัดให้มีอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้านในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

วันเพ็ญ นพไธสง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดนครราชสีมา          
ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมและด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมใช้ประโยชน์และร่วมติดตาม
และประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง     

ชัยวัฒน์ สวัสดิเวช (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มี 4 ปัญหาคือ  1)ปัญหาทางด้านโครงสร้างขั้นตอน  
ระเบียบและกฎหมายโดยการสั่งการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เป็นเอกภาพมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนตลอดจนการด าเนินการทางเอกสารมีความล่าช้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงล่าช้าด้วยโดยหาก
ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือตามปกติ 2) ปัญหาด้านบุคลากรทุกหน่วยงาน
มีด้านเจ้าหน้าที่ที่มีจ านวนไม่เพียงพอและขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้ความสามารถโดยตรง ขาดทักษะใน
การชี้แจงข้อมูลทางเอกสารเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานขาดทักษะในการซ้อมแผนปฏิบัติการ
แบบสมจริงขาดแรงจูงใจและภาครัฐไม่ได้เข้าไปดูแลหรือให้ความรู้ด้านทักษะของกลุ่ มอาสาสมัครใน
มูลนิธิกลุ่มย่อย ๆ 3) ปัญหาด้านงบประมาณ 4) ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร 

หาญชนะ มูลพันธุ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผลส าเร็จของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษา
พบว่า ผลส าเร็จขั้นตอนการด าเนินการก่อนเกิดภัย เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร มีการจัดท าแผนและเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าโดยแต่ละเทศบาลมี
การประชุมก าหนดแผนเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ  
วัสดุอุปกรณ์ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยทั้งฝึกชุดใหม่และฝึกทบทวนให้ชุดเดิมทุกปีมีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทา 
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สาธารณภัยทุกเทศบาล มีเครือข่ายเพ่ือแจ้งเตือนภัยทุกชุมชน ผลส าเร็จขั้นตอนขณะเกิดภัยมีการเตรียม
ความพร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละเทศบาลหาก 
ศูนย์ ฯ ได้รับแจ้งว่าเกิดภัยและได้ประเมินภัยที่เกิดขึ้นเพ่ือทราบสถานการณ์ของภัยก็จะจัดชุดเคลื่อนที่
เร็วเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือในทันที เพ่ือช่วยเหลือและรายงานสถานการณ์หากมีความรุนแรงศูนย์ ฯ         
จะประสานงานเครือข่ายเพ่ือเข้าด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาภัยขั้นตอนหลังเกิดภัยมีความพร้อมใน
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยเผชิญเหตุเบื้องต้น และบ าบัด ฟ้ืนฟู ผู้ได้รับความเดือดร้อนตามความสมควร
ของแต่ละเทศบาล 

วนิดา บุญจนะ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า                    
1) การบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอ ไทรงาม              
จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูด ได้แก่ ด้านการ
จัดโครงสร้างองค์กร รองลงมาได้แก่ ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน ด้านการน า และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด ได้แก่ ด้านการจัดคนเข้าท างาน ตามล าดับ 2) แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ด ้านการวางแผน               
ควรก าหนดแผนงานของอัตราก าลังคนในการท างานแต่ละต าแหน่งให้ตรงกับการท างานที่เหมาะสม  
ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ควรก าหนดขอบเขตงานของแต่ละฝ่ายให้ ครอบคลุมกับการปฏิบัติงาน     
ด้านการจัดคนเข้าท างาน ควรจัดคนให้เข้าท างานตามความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ด้านการ
น า ควรจัดสิ ่งอ านวยความสะดวกในการท างานให้มากขึ้น ด้านการควบคุม ควรให้ผู้บริหารหรือ
หัวหน้า ส่วนติดตามงานให้เป็นไปตามก าหนดการโดยเคร่งครัด 

พรรณวิภา ประภาสุข (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนในเขตจังหวัดความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประชาชนในเขตจังหวัดความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 3 ปราจีนบุรี     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในชุมชน และจังหวัดที่อาศัยอยู่มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนในเขต
จังหวัดความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) แนวทางแก้ไขในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของประชาชนในเขตจังหวัดความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เขต 3 
ปราจีนบุรี เห็นควรมี 3 แนวทาง ได้แก่ ควรจัดหน่วยอาสาสมัครเพ่ือคอยดูแลชุมชนและช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดสาธารณภัย ควรจัดร่วมกับหน่วยงานราชการในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่คนใน
ชุมชนและควรจัดร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น าชุมชนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายในชุมชน 

กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ผลการศึกษาพบว่า การน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเฉพาะในเขต
พ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการจัดการใน
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สถานการณ์ฉุกเฉินลักษณะของผู้น าต้องกล้าตัดสินใจและต้องสามารถสั่งการใน War Room ได้           
การออกแบบโครงสร้างของหน่วยงานมีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ ความรู้ความสามารถเฉพาะมี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเพราะผู้ปฏิบัติเห็นว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและหากหน่วยงานมีนโยบายไปปฏิบัติประสบ
ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรอาจท าให้หน่วยงานเบี่ยงเบนการใช้ทรัพยากรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
นอกจากนี้ทรรศนะของผู้ปฏิบัติส่งผลต่อการตอบสนองนโยบายไปในทิศทางที่ต่างกันโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจมากกว่าหน่วยงานอ่ืนส่วน
ปัจจัยการท างานร่วมกันระหว่างองค์การ 

วิจิตรตา ประชาชิต (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนกับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง          
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการส ารวจเฝ้าระวังสานที่ที่คาดว่าไม่
ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชนของท่าน มีส่วนร่วมในระดับมาก รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่าง ๆ เบื้องต้น มีส่วนร่วมในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.มีส่วนร่วมในระดับน้อย        
2) ประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิผลในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีประสิทธิผลในการะดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง 3) การเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 
แตกต่างกัน มีความเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยางทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า และมีความสัมพันธ์ทางบวก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันจ านวน 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสัมพันธ์ทางบวก และ 2) ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และมีความสัมพันธ์ทางบวก และ 5) ระดับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ที่ควรน าไปศึกษาหาแนวทาง
ในการพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีจ านวน 2 ด้าน คือ ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย 
และด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

นิรันดร์ ไชยรัตน์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง  นโยบายการสื่อสารการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ศึกษาได้เสนอให้น าความรู้ด้านการสื่อสารมาใช้วาง
แผนการก าหดนโยบายสาธารณะเพ่ือให้การสื่อสารนโยบายประสบความส าเร็จมากขึ้นเพ่ิมการสื่อสาร
แนวราบสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในการเป็นหน่วยงานกลางด้านการป้องกันและบรรเทา         
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สาธารณภัยรวมถึงภาพลักษณ์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ  
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบวางแผนออกแบบโครงสร้างการป้ องกันสาธารณภัยของประเทศทั้ งระบบ  เพ่ิมสื่อ
ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ 

สราวุฒิ จ านงทรัพย์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมระหว่างดอยตุงกู้ภัย กับ
หน่วยงานของรัฐ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การให้บริการชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมคือบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการ
วางแผนงาน ซึ่งเห็นว่าเป็นปัจจัยที่อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการจัดองค์การและด้านการ
ประสานงานและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ส าหรับปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
น าเสนอรายงาน 

พงศ์วุฒิ อุปละ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในภาพรวม 4 ด้าน การแปลผลอยู่ในระดับมากและ
เมื่อแยกออกเป็นรายได้พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับมากไปหาน้อยได้แก่  ด้านวัส ดุอุปกรณ์   
ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปาน
กลางตามล าดับ และผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ พบว่าอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แตกต่างกันไป ก็จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่า งกันซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับระดับความส าเร็จต่อการน านโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไปปฏิบัติ   ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                
โดยใช้ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติของแวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น 1973, p 727 (อ้างถึงในเรืองวิทย์ 
เกษสุวรรณ (2551, หน้า 218) ประกอบด้วย  

1) ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
2) ด้านทรัพยากรของนโยบาย  
3) ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 
4) ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
5) ด้านลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
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6) ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร              
และการน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบล           
เขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นแนวทางในการสร้างเป็นกรอบแนวคิดการศึกษา
ในครั้งนี ้
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การน านโยบายป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

 

1. ด้านการลดผลกระทบ 
2. ด้านการเตรียมความพร้อม 
3. ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. ระดับการศึกษา 
  4.  อาชีพ 
 
 

ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

ไปปฏิบัติ 
 

1. ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย 
2. ด้านทรัพยากรของนโยบาย  
3. ด้านปริมาณและคุณภาพของ

บุคลากร 
4. ด้ าน ความร่ วมมื อห รื อการ

ตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
5. ด้านลักษณะขององค์กรที่น า

นโยบายไปปฏิบัติ 
6. ด้ าน ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า ร

ติดต่อสื่อสาร              
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษา “ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขต

เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวแปร
และขัดข้องของความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาล
ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยสัดส่วนของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารางานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1กลุ่มประชากรตัวอย่าง 

ประชากรตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายชื่อตามทะเบียนราษฎรในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลเขาน้อย จ านวน 12,381 คน (ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์อ าเภอปราณบุรี ประจ าเดือน
ธันวาคม 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ้างถึงในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562, 
หน้า 6 เทศบาลต าบลเขาน้อย) 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายชื่อตามทะเบียนราษฎรในเขตพ้ืนที่

เทศบาลต าบลเขาน้อย จ านวน 400 คน ผู้วิจัยใช้สูตรแนวความคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 
1973, p 727 ) ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยก าหนดค่า
ความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนี้   
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สูตร            n 
2

Ne1

N


  

เมื่อ          n     แทน  จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 N    แทน จ านวนของประชากร 
 e    แทน ค่าความคลาดเคลื่อน  

แทนค่าในสูตร 
   n  =       12,381 
     1+12,381x(0.05)2   
    = 12,381 
     30.995   
          n =   399.451  หรือ 400 คน  
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 400 คน 
การสุ่มตัวอย่าง  
เมื่อได้ขนาดจ านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยมีการก าหนดจ านวนประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎร์ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเขาน้อย ดังตารางที่ 3.1 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาน้อย 

เขตเทศบาลต าบลเขาน้อย จ านวนประชากร  (คน) ประชากรตัวอย่าง (คน) 
ประชากรที่มีรายชื่อตามทะเบียน
ราษฎร์ ใน เขตเทศบาลต าบล           
เขาน้อย 

12,381 399.451  หรือ  400 

รวม 12,381 400 
รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 คน (แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562. 2560, 

หน้า 6) 
 
3.2 เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประกอบด้วย  
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1. ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
2. ด้านทรัพยากรของนโยบาย 
3. ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 
4. ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
5. ด้านลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
6. ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านผลของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขต
เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 

1. ด้านการลดผลกระทบ 
2. ด้านการเตรียมความพร้อม 
3. ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 

 ลักษณะแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้เกณฑ์วัดแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามหลัก
ลิเคิร์ท สเกล (Likerts Scale) ในการให้คะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มี
ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 ตามล าดับ ดังนี้ 
 ก าหนดค่าคะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จมากที่สุด 
 ก าหนดค่าคะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จมาก 
 ก าหนดค่าคะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จปานกลาง 
 ก าหนดค่าคะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จน้อย 
 ก าหนดค่าคะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จน้อยที่สุด 
 ผู้วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
แปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยขอความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามโดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับ ดังนี้ 
     =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
       จ านวนระดับ 
    =  5 – 1 
          5 
    =  0.80 

4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จมากที่สุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จน้อย 
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1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อความส าเร็จน้อยที่สุด 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 จากการสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัยอันประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผู้วิจัยได้
ก าหนดค านิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จากนั้นน าค านิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละ
ตัวแปรมาก าหนดตัวชี้วัดแล้วจึงน าตัวชี้วัดไปสร้างค าถามท่ีความสอดคล้องกับตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 3.2 ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวชี้วัด 

ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 
ตัวแปรอิสระ 

1. มาต รฐ าน แล ะ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 
หมายถึง รายละเอียดวัตถุประสงค์
ของน โยบายในลั กษณ ะที่ เป็ น
ป ริม าณ หรือคุณ ภ าพ เพ่ื อ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย
การด าเนินงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

 
1. นโยบายของการด าเนินงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2. นโยบายของการด าเนินงานงาน
ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณ ภั ย
สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

3. นโยบายของการด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ 

4. ประชาชนได้รับผลประโยชน์
จากนโยบายของการด าเนิ นงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ด้ าน ท รัพ ยาก ร
ของนโยบาย 

ห ม าย ถึ ง  ค ว าม เพี ย งพ อ ข อ ง
ท รั พ ย า ก ร ข อ ง เ ท ศ บ า ล 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  บุ ค ล า ก ร  
งบประมาณ  อุปกรณ์  และวิธีการ
ที่จะน าไปด าเนินงานตามนโยบาย
ของงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติ 
 

1. หน่วยงานได้รับงบประมาณที่
เพียงพอในการน าไปด าเนินงานตาม
นโยบายของการด าเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ยให้ บรรลุ
เป้าหมายได้ 

2. หน่วยงานที่มีส่วนร่วมมีความ
พร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการน า
นโยบายของการด าเนินงานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ไปปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

  3. ห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี
บุ คลากรที่ มี ความรู้ความสามารถ
เพียงพอแก่การน านโยบายของการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติ 

4. ห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งมี
สถานที่ในการด าเนินงานตามนโยบาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเพียงพอ 

5. หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีสิ่ ง
อ านวยความสะดวกต่ างๆ  เพ่ื อ
สนั บสนุ นให้ การน านโยบายการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติส าเร็จด้วยดีอย่าง
เพียงพอ 

3. ด้านปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากร 

หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
จ านวนเพียงพอกับปริมาณงานที่
ต้องปฏิบัติมีความรู้ความสามารถมี
การอบรมดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนางานในการน านโยบาย
การด าเนินงานสวัสดิการสั งคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีจ านวน
เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ยมีความรู้
ความสามารถในการน านโยบายงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
แล ะบ รร เท าส าธารณ ภั ย มี พ้ื น
ฐานความรู้ในการด าเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้รับการ
อบรมดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
พัฒนางาน 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

  5. เจ้ าห น้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า เ พ่ิ ม เติ ม
นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมเพ่ือน านโยบายงานป้องและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

4. ด้ าน ก ารสื่ อ ส า ร
ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ
กิจกรรมสนับสนุนในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ   

หมายถึง การสื่อสารช่องทางการ
สื่อสารและการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
แผนงานหรือโครงการเกิดความ
เข้าใจตรงกันยอมรับที่จะท างาน
ร่วมกัน 

1. ส่วนราชการระดับจังหวัดให้
ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ์  ให้ ข้ อมู ลข่ าวสาร 
ขั้นตอนในการน านโยบายงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

2. ส่วนระดับอ าเภอให้ ความ
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใน ก า ร
ประชาสัมพันธ์  ให้ ข้ อมู ลข่ าวสาร 
ขั้นตอนในการน านโยบายของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3. ก านัน/ผู้ ใหญ่บ้านให้ความ
ร่ ว ม มื อ แ ล ะส นั บ ส นุ น ใน ก าร
ประชาสั มพันธ์  ให้ ข้ อมู ลข่ าวสาร 
ขั้ น ตอน ใน การน าน โยบ ายการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วยดี 

4. เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้อ งให้
ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ ข้อมูลข่ าวสาร
ขั้นตอนในการด าเนินงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

5. ด้ านลั กษณะของ
องค์ การที่ น าน โยบายไป
ปฏิบัติ   

ห มายถึ ง สภ าพ แวดล้ อมการ
ปฏิบัติงานภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
ก า ร ส นั บ ส นุ น ท รั พ ย า ก ร ใน
ด าเนินงานตามนโยบายของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. ผู้ ป ฏิ บั ติ มี ค ว าม เข้ า ใจ
นโยบายของการด าเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่ จะ
ปฏิบัติงาน 

2. ผู้ ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการน านโยบายการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติ 

3. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะ
ปฏิ บั ติ งานตามนโยบายของการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

4. ผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีที่จะ
ให้ บริการและให้ความร่วมมือแก่
บุคคลในหน่วยงานในการน านโยบาย
การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติ 

5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่
จะอุทิศและเสียสละเวลาให้กับการน า
นโยบายการด าเนินงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

6. ด้านความร่วมมือ
หรือการตอบสนองของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ   

ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ประชาสัมพันธ์การน านโยบายการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในรูปแบบของสื่อต่างๆ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน 
วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลา 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
หาข้อมูลการด าเนินงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากเว็บไซด์ของ
กระทรวงมหาดไทยได ้
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

  3. เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารตอบ
ค าถามแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยวิธีด้วย
ตนเอง และทางโทรศัพท์ด้วยความ
ชัดเจน 

4. เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูล ขั้นตอนการ
ด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
ความชัดเจน 

5. ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบาย
การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ด้วยความเข้าใจอย่ างชัดเจน และ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

1. ด้ า น ก า ร ล ด
ผลกระทบ 

หมายถึง จัดเตรียมและจัดหาระบบ
ก า ร บ ริ ห า ร ส า ธ าร ณ ภั ย ให้ มี
สมรรถนะและขีดความสามารถ                
เพ่ือการเตรียมการเผชิญสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนิ นการจั ดกิ จกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถิ่น 

2. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3. เท ศ บ าลต าบ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดท าและปรับปรุงแผน
เสี่ยงภัยทุกประเภททุกปี 

4. เท ศ บ าลต าบ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดกิจกรรม / โครงการ
เกี่ยวกับการส ารวจและประเมินความ
เสี่ ยงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

  5. เท ศ บ าลต าบ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร  หนังสือ  
แผ่นพับหรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่
ความรู้เรื่องสาธารณภัย 

2. การเตรียมความ
พร้อม 

หมายถึง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้ า น ท รั พ ย า ก ร  ร ะ บ บ ก า ร
ปฏิบัติการและการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ด้ า น อ่ื น  ๆ  ไว้ ร อ ง รั บ
สถานการณ์ สาธารณ ภั ยที่ อาจ
เกิดขึ้นทั้งการป้องกันบรรเทาและ
ระงับอัคคีภัยให้มีความพร้อมที่จะ
เผ ชิ ญ ส า ธ า รณ ภั ย ได้ อ ย่ า ง มี
สมรรถนะ 

1. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดท าระบบการแจ้งเตือน
ภัยให้แก่ประชาชนได้ทราบ 

2. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดท ากิจกรรม / โครงการ
ฝึ กซ้ อมแผนป้ องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยเป็นประจ าทุกปี 

3. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด า เนิ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  
เครื่องจักรกล  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
ได้มาตรฐาน 

4. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดตั้ งงบประมาณหรือ
เตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

5. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3. การบริหารจัดการ
ให้ภาวะฉุกเฉิน 

 

หมายถึง เพ่ือระงับภัยที่เกิดขึ้นให้
ยุติโดยเร็วโดยการประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กร
ภาครัฐ รัฐวิสหกิจ  ภาคเอกชน 
มูลนิธิ/อาสาสมัครและประชาชน
ให้เข้าช่วยเหลือบรรเทาอันตรายที่
เกิ ดจากภั ยและเพ่ื อรักษาชี วิต
ทรัพย์สิน  และสภาวะแวดล้อมที่
ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัย
พิบัติให้สูญเสียน้อยที่สุด  

1. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนิ นการจั ดตั้ งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์เมื่อเกิดภัยแต่ละครั้ง 

2. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการปฏิบัติการเข้าไปค้าหา  
ช่วยเหลือหรือระงับเหตุเมื่อเกิดสา
ธารณภัยที่รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์ 

3. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด า เนิ น ก า ร ให้ ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ
ผู้ ประสบภั ยเบื้ องต้ นภายใน  24  
ชั่วโมงหลังเกิดภัย 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด 

  4. เทศบาลต าบลเขาน้ อย
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร เชื่ อ ม โ ย ง อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

5. เทศบาลต าบลเขาน้ อย
ด าเนินการรายงานการเกิดสาธารณ
ภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  
เช่น อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 

4. การจัดการหลั ง
เกิดภัย 

หมายถึง เพ่ือบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่
ประชาชนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว  
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยให้สามารถด าเนินชีวิตได้  
ตามปัจจัยสี่อย่างพอเพียงและเพ่ือ
ฟ้ืนฟูบูรณะสภาพพ้ืนที่ที่ประสบภัย
ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
  

1. เท ศบ าลต าบ ล เขาน้ อ ย
ด าเนินการประเมินความเสียหายใน
ระดับครัวเรือนในระดับภาพรวมที่
เป็นจริงและช่วยเหลือชดเชยความ
เสี ย ห าย ที่ เกิ ด จ าก ภั ย พิ บั ติ              
ตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดที่
เหมาะสม 

2. เทศบาลต าบลเขาน้ อย
ด าเนินการด้านงบประมาณในการ
ช่วยเหลือผู้ ประสบภัยฉุกเฉินที่
เพียงพอ 

3. เทศบาลต าบลเขาน้ อย
ด าเนินการฟ้ืนฟูแก่ผู้ประสบภัย
พิบัติที่เหมาะสม 

4. เทศบาลต าบลเขาน้ อย
ด าเนินการส ารวจความต้องการของ
ผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องการฟ้ืนฟูใน
ด้านต่าง ๆ  

5. เทศบาลต าบลเขาน้ อย
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษาภัย
พิบั ติที่ เกิ ดขึ้น เพ่ือศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น 
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 เมื่อผู้ วิจัยก าหนดตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวชี้วัดแล้วผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. ศึกษา วิธีการสร้างแบบสอบถามเพ่ือน ามาใช้ในการวิจัย 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอผู้ควบคุมสาระนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบและแนะน าให้ปรับปรุง

แก้ไข 
4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 
4.1 นายสารกฤต ปราณปรีชากุล ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลเขาน้อย เป็นผู้อ านวยการ

ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  ตามมาตร 20 มีอ านาจสั่งการ 
ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 

4.2 นายชยุต โรจน์รวี ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลเขาน้อย เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  ตามาตร 20 มีอ านาจหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

4.3 นายกฤษณะ ชมเสือ ต าแหน่ง นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เพ่ือท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้สูตร 
   IOC = ∑R/N 
   R = ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   N = จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยคัดเลือกเฉพาะข้อรายการ (Items) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปซึ่งหมายรวมถึง รายการต้องมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ส าหรับข้อความที่มีค่าคะแนนแบบสอบถามท่ีมีค่าต่ ากว่า 0.50 ได้มี
การน ากลับมาปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการส่งให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบดูอีกครั้ง หลังจากนั้นได้น า
แบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อค าถามที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วไปสร้าง
แบบสอบถามแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบเครื่องมือ 
 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการน าแบบสอบถามไปท าการทดลอง
ใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการค านวณหาค่าประสัทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
เกณฑ์การแปรผลความเชื่อม่ัน มีดังนี้  
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0.0 0 – 0.20 ความเชื่อม่ันต่ ามาก/ไม่มีเลย 
0.21 – 0.40 ความเชื่อม่ันต่ า 
0.41 – 0.70 ความเชื่อมมั่นปานกลาง 
0.71 – 1.00 ความเชื่อม่ันสูง 

สูตรการค านวณค่าความเชื่อมม่ัน 

 α  = n (1-∑αi2) 
       n-1αr2 
 α   = ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 ∑αi2 = ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนในแบบสอบถามแต่ละข้อ 
 αr2 = ความแปรปรวนของคะแนนในแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 n  = จ านวนข้อทั้งหมดในแบบสอบถาม 
ผลวิเคราะห์ปรากฏว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach) เท่ากับ 
0.855 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  รวบรวมและ              
เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแล้ว  น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้แล้วผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนของข้อมูล
หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS (Statistical 
Package for The Social Sciences) เพ่ือวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 
2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ โดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปล
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมายค่าคะแนน
เฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้คือ               
T-teat, Anova F, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson R)   
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ                

ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่รวบรวม
ได้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบล  
เขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 
4.1 ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ
การศึกษา และ 4) อาชีพ  
 
4.2 ผลการศึกษาปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติและความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  ในเทศบาลต าบลเขาน้อย  
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย  

1) ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย               
2) ด้านทรัพยากรของนโยบาย  
3) ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร  
4) ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  
5) ด้านลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
6) ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อ สื่อสาร 
ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขต เทศบาลต าบล              

เขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย  
1) ด้านการลดผลกระทบ  
2) ด้านการเตรียมความพร้อม  
3) ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
4) ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 
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4.3 วิเคราะห์ผลการวิจัย 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และร้อยละ โดยน าเสนอข้อมูลดังปรากฏผลดังตารางที ่4.1 
ตารางที่  4.1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (n = 400 คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 178 44.50 
หญิง 222 55.50 
รวม 400 100 
อายุ   
อายุต่ ากว่า 25 ปี 92 23.00 
อายุ 26 - 35 ปี 118 29.50 
อายุ 36 - 45 ปี 114 28.50 
อายุ 46 ปีขึ้นไป 76 19.00 
รวม 400 100 
ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 44 11.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 62 15.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 46 11.50 
ปวส./อนุปริญญาตรี 94 23.50 
ปริญญาตรี 132 33.00 
ปริญญาโทขึ้นไป 22 5.50 
รวม 400 100 
อาชีพ   
เกษตรกรรม 30 7.50 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 108 27.00 
นักเรียน/นักศึกษา 46 11.50 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 72 18.00 
พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน 92 23.00 
รับจ้างทั่วไป 52 13.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามคือ ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลดังนี้ 
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เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50  
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 118 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมา
คือ มีอายุ 36-45 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ต่อมาคือ มีอายุต่ ากว่า  25 ปี จ านวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.00 และล าดับสุดท้ายคือ มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 132 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 33.00 รองลงมา มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญาตรี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 ต่อมา
คือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  จ านวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.00 และล าดับสุดท้ายคือ มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 
5.50 

อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.00 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน  จ านวน  92 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.00 ต่อมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  72  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.00 
ต่อมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ต่อมาประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และล าดับสุดท้ายประกอบอาชีพ เกษตรกรรม จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขต
เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(n = 400) 

ปัจจัยการน านโยบายป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 3.85 0.54 มาก 2 
2. ด้านทรัพยากรของนโยบาย 3.87 0.59 มาก 1 
3. ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 3.77 0.51 มาก 6 
4. ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น า

นโยบายไปปฏิบัติ 3.83 0.53 มาก 4 
5. ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 3.84 0.50 มาก 3 
6. ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 3.78 0.59 มาก 5 

รวม 3.82 0.46 มาก  
 
จากตารางที่ 4.2 พบการศึกษาระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.82)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46) ซึ่งเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทรัพยากรของนโยบาย (ค่าเฉลี่ย= 3.87) มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้าน
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (ค่าเฉลี่ย = 3.85) ด้านลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
(ค่าเฉลี่ย= 3.84) ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ด้าน
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย = 3.78) รองมาตามล าดับ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุด
คือ ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 3.77)  
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย   

(n = 400) 
ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับปัจจัย
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. นโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 

3.85 0.83 มาก 3 

2. นโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยสามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

3.87 0.76 มาก 2 

3. นโยบายของการด าเนินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

3.73 0.78 มาก 4 

4. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของการ
ด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

3.96 0.71 มาก 1 

รวม 3.85 0.54 มาก  
 
จากตากรางที่ 4.3 ผลการศึกษาระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54)  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากนโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย= 3.96) รองลงมาคือ นโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถปฏิบัติ
ได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย = 3.87)  ต่อมาคือ นโยบายของการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.85) รองมาตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นโยบายของการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.73) 
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ด้านทรัพยากรของนโยบาย 

(n = 400) 
ด้านทรัพยากรของนโยบาย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับปัจจัย
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. หน่วยงานได้รับงบประมาณที่ เพียงพอในการ
น าไปด าเนินงานตามนโยบายของการด าเนินงาน
ป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยให้ บรรลุ
เป้าหมายได้ 

3.94 0.83 มาก 1 

2. หน่วยงานที่มีส่วนร่วมมีความพร้อมในด้านวัสดุ  
อุปกรณ์ในการน านโยบายการด าเนินงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

3.90 0.84 มาก 2 

3. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีบุ คลากรที่ มีความรู้  
ความสามารถเพียงพอแก่การน านโยบายการ
ด าเนินงาน  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปปฏิบัติ 

3.88 0.76 มาก 3 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสถานที่ด าเนินงานตาม
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
เพียงพอ 

3.85 0.82 มาก 4 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้การน านโยบายการ
ด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปปฏิบัติส าเร็จด้วยดีอย่างพอเพียง 

3.78 0.83 มาก 5 

รวม 3.87 0.59 มาก  
 
จากตารางที่  4.4 ผลการศึกษาระดับระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านทรัพยากรของนโยบาย
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  = 3.87) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ                  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59)  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หน่วยงานได้รับงบประมาณท่ีเพียงพอ
ในการน าไปด าเนินงานตามนโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมายได้
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.94) รองลงมาคือ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมมีความพร้อมใน              
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการน านโยบายของการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  
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(ค่าเฉลี่ย = 3.90) ต่อมาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแก่การ         
น านโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย= 3.88) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีสถานที่ในการด าเนินงานตามนโยบายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ 
(ค่าเฉลี่ย= 3.85) รองมาตามล าดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีสิ่ง              
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้การน านโยบายการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัยไปปฏิบัติส าเร็จด้วยดีอย่างเพียงพอ  (ค่าเฉลี่ย = 3.78) 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 

(n = 400) 
ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับปัจจัย
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน            
ที่ต้องปฏิบัติ 

3.78 0.83 มาก 3 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยมีความรู้ความสามารถในการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

3.76 0.77 มาก 4 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยมีพ้ืนฐานความรู้ในการด าเนินงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.83 0.76 มาก 2 

4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยได้รับการอบรมดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนางานตามนโยบายการด าเนินงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

3.63 0.72 มาก 5 

5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา           
ส าธ ารณ ภั ย มี ก ารศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า เพ่ิ ม เติ ม
นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพ่ือ
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

3.87 0.74 มาก 1 

รวม 3.77 0.51 มาก  
 
จากตารางที่  4.5  ผลการศึกษาระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากร โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.77) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51)  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
เพ่ือน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.87) 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพ้ืนฐานความรู้ในการด าเนินงาน
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ต่อมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ  (ค่าเฉลี่ย = 3.78) เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ความสามารถในการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย= 3.76) รองมาตามล าดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการอบรมดู งานหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
พัฒนางานตามนโยบายการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.63) 

 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

(n = 400) 
ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนอง 

ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับปัจจัย
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. ส่วนราชการระดับจังหวัดให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร  
ขั้นตอนในการน านโยบายป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3.91 0.79 มาก 1 

2. ส่วนระดับอ าเภอให้ความร่วมมือและสนับสนุนใน
การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการ
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3.85 0.76 มาก 2 

3. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือและสนับสนุน          
ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการ
น านโยบายการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3.82 0.77 มาก 3 

4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน 
ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอน          
ในการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
ไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3.78 0.73 มาก 4 

รวม 3.83 0.53 มาก  
 
จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติใน

เขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนอง
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ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนราชการระดับ
จังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร  ขั้นตอนในการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
3.91) รองลงมาคือ ส่วนระดับอ าเภอให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูล
ข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี  
(ค่าเฉลี่ย = 3.85) ต่อมาคือ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์  ให้
ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี (ค่าเฉลี่ย = 3.82) รองมาตามล าดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการ
น านโยบายการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 
(ค่าเฉลี่ย = 3.78) 

 
ตารางที่  4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 

(n = 400) 
ด้านลักษณะขององค์กร 
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจนโยบายป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยก่อนที่จะปฏิบัติงาน 

3.66 0.77 มาก 5 

2. ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความสามารถในการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

3.75 0.71 มาก 4 

3. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามนโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.96 0.70 มาก 1 

4. ผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีที่จะให้บริการและให้ความ
ร่วมมือแก่บุคคลในหน่วยงานในการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

3.95 0.73 มาก 2 

5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะอุทิศและเสียสละเวลา
ให้กับการน านโยบายการด าเนินงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

3.89 0.74 มาก 3 

รวม 3.84 0.50 มาก  

จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านลักษณะขององค์การที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.84) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะ
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ปฏิบัติงานตามนโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 3.96) รองลงมาคือผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีที่จะให้บริการและให้ความร่วมมือแก่บุคคลใน
หน่วยงานในการน านโยบายการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.95) 
ต่อมาคือ ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะอุทิศและเสียสละเวลาให้กับการน านโยบายการด าเนินงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  (ค่าเฉลี่ย = 3.89) ผู ้ปฏิบัติมีความรู ้ความสามารถในการ                
น านโยบายการด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.75) รองมา
ตามล าดับส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจนโยบายของการด าเนินงานป้องกันและ
บรรเทา   สาธารณภัยก่อนที่จะปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.66) 

 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 

(n = 400) 
ด้านลักษณะขององค์กร 
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับปัจจัย
ความส าเร็จ 

ล าดับ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์การน า
นโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในรูปแบบของสื่อต่างๆให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลา 

3.83 0.82 มาก 2 

2. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องสามารถหาข้ อมู ลการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเว็บ
ไซด์ของกระทรวงมหาดไทยได้ 

3.84 0.75 มาก 1 

3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร  ตอบค าถามแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยวิธีด้วย
ตนเอง และทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจน 

3.78 0.84 มาก 4 

4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูล 
ขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความชัดเจน 

3.80 0.80 มาก 3 

5. ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายการด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

3.67 0.82 มาก 5 

รวม 3.78 0.59 มาก  

จากตารางที่  4.8 ผลการศึกษาระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก  (ค ่าเฉลี ่ย =3.78) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท ่าก ับ               



51 
 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถหาข้อมูล
การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเว็บไซด์ของกระทรวงมหาดไทยได้โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 3.84)รองลงมาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์การน านโยบายการด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบของสื่อต่างๆให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ
ด าเนินงานและระยะเวลา (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ต่อมาคือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูล 
ขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.80) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยวิธีด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจน ค่าเฉลี่ย = 3.78) รองมาตามล าดับส่วนด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 3.67) 

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

(n = 400) 
ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

ความส าเร็จ 
ล าดับ 

1. ด้านการลดผลกระทบ 3.83 0.52 มาก 3 
2. ด้านการเตรียมความพร้อม 3.82 0.51 มาก 4 
3. ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 3.92 0.55 มาก 1 
4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 3.85 0.52 มาก 2 

รวม 3.86 0.46 มาก  
 
จากตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46)  ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 3.92) 
รองลงมาคือ ด้านการจัดการหลังเกิดภัย (ค่าเฉลี่ย = 3.85) ด้านการลดผลกระทบ (ค่าเฉลี่ย = 3.83) รองมา
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการเตรียมความพร้อม (ค่าเฉลี่ย = 3.82)      
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี                
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการลดผลกระทบ 

(n = 400) 
ด้านลดผลกระทบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

ความส าเร็จ 
ล าดับ 

1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม/ 
โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่น 

3.69 0.79 มาก 5 

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม/ 
โครงการในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

3.91 0.70 มาก 1 

3. เทศบาลต าบลเขาน้ อยด าเนิ นการจัดท าและ
ปรับปรุงแผนเสี่ยงภัยทุกประเภททุกปี 

3.86 0.77 มาก 3 

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการเกี่ยวกับการส ารวจและประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

3.85 0.78 มาก 4 

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าหลักสูตร  
หนังสือ แผ่นพับหรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เรื่องสาธารณภัย 

3.90 0.71 มาก 2 

รวม 3.83 0.52 มาก  
 
จากตารางที่  4.10 ผลการศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา              

สาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการลด
ผลกระทบ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.83) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.91) รองลงมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าหลักสูตร หนังสือ แผ่นพับ
หรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ต่อมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการจัดท าและปรับปรุงแผนเสี่ยงภัยทุกประเภททุกปี  (ค่าเฉลี่ย = 3.86) เทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส ารวจและประเมินความเสี่ยง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย = 3.85) รองมาตามล าดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย = 3.69) 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านการเตรียมความพร้อม 

(n = 400) 
ด้านการเตรียมความพร้อม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

ความส าเร็จ 
ล าดั
บ 

1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าระบบการแจ้ง
เตือนภัยให้แก่ประชาชนได้ทราบ 

3.75 0.79 มาก 5 

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท ากิจกรรม/
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นประจ าทุกปี 

3.85 0.74 มาก 2 

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
เครื่องจักรกล  เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ได้มาตรฐาน 

3.79 0.79 มาก 3 

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ
หรือเตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

3.76 0.68 มาก 4 

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.01 0.70 มาก 1 

รวม 3.82 0.51 มาก  
 
จากตารางที่  4.11 ผลการศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา              

สาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการ
เตรียมความพร้อม โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.82) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.01) 
รองลงมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นประจ าทุกปี (ค่าเฉลี่ย = 3.85) ต่อมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย = 3.79) 
เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดตั้งงบประมาณหรือเตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (ค่าเฉลี่ย = 
3.77) รองมาตามล าดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท า
ระบบการแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนได้ทราบ (ค่าเฉลี่ย = 3.75) 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

(n = 400) 
ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

ความส าเร็จ 
ล าดับ 

1. เทศบาลต าบลเขาน้ อยด าเนิ นการจัดตั้ งศู นย์
บัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยแต่ละครั้ง 

3.93 0.81 มาก 2 

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการปฏิบัติการเข้าไป
ค้นหาช่วยเหลือหรือระงับเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัย         
ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ ์

3.93 0.75 มาก 2 

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดภัย 

3.97 0.79 มาก 1 

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.91 0.79 มาก 4 

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการรายงานการเกิด      
สาธารณภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ เช่น
อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 

3.89 0.72 มาก 5 

รวม 3.92 0.55 มาก  
 
จากตารางที่  4.12 ผลการศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.92) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลต าบล            
เขาน้อยด าเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.97) รองลงมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการปฏิบัติการเข้าไปค้นหา 
ช่วยเหลือหรือระงับเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์   และเทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยแต่ละครั้งซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ (ค่าเฉลี่ย = 3.93) 
ต่อมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.91) รองมาตามล าดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการรายงานการเกิดสาธารณภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ เช่น อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น  
(ค่าเฉลี่ย = 3.89) 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 

(n = 400) 
ด้านการจัดการหลังเกิดภัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

ความส าเร็จ 
ล าดับ 

1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการประเมินความ
เสียหายในระดับครัวเรือนในระดับภาพรวมที่เป็นจริง  
และช่วยเหลือ ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ  
ตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดที่เหมาะสม 

3.78 0.75 มาก 4 

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการด้านงบประมาณ      
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินที่เพียงพอ 

3.80 0.80 มาก 3 

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการฟ้ืนฟูแก่ผู้ประสบภัย
พิบัติที่เหมาะสม 

3.89 0.76 มาก 2 

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการส ารวจความต้องการ
ของผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องการฟ้ืนฟูในด้านต่าง ๆ  

3.77 0.74 มาก 5 

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการรวบรวมข้อมูลศึกษา  
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพ่ือศึกษาในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

4.05 0.75 มาก 1 

รวม 3.91 0.52 มาก  
 
จากตารางที่  4.13 ผลการศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา             

สาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้านการ
จัดการหลังเกิดภัย โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.91) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพ่ือศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.05)  รองลงมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการฟ้ืนฟู 
แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.89) ต่อมาคือ  เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการด้าน
งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินที่เพียงพอ  (ค่าเฉลี่ย = 3.80)  เทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการประเมินความเสียหายในระดับครัวเรือนในระดับภาพรวมที่เป็นจริง และช่วยเหลือ ชดเชย
ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ก าหนดที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.78) รองมา
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการส ารวจความต้องการ
ของผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องการฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ย = 3.77) 
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.4.1 H0  : ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขต

เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไมอ่ยู่ในระดับมาก 
 H1  : ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาล

ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก 
4.4.2 H0  : ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขต

เทศบาลต าบลเขาน้อย จากทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

 H1  : มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ของทัศนะกลุ่มตัวอย่าง
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

4.4.3 H0  : ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 H1  : ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4.4.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติและความส าเร็จของการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติและความส าเร็จ
ของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงดังตารางที่ 4.2-4.13 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

4.4.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ของทัศนะกลุ่มตัวอย่างต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขต
เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการทดสอบ
สมมติฐานมีดังนี้ 
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ตารางที ่4.14 การเปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 

ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ไปปฏิบัติ 

ค่าเฉลี่ย (X ) 
t Sig. ชาย  

(n = 178) 
หญิง  

(n = 222) 
1. ด้านการลดผลกระทบ 3.80 3.86 1.155 0.053 
2. ด้านการเตรียมความพร้อม 3.75 3.88 2.661 0.022* 
3. ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 3.91 3.93 0.448 0.089 
4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 3.86 3.84 0.313 0.038* 

รวม 3.83 3.88 1.095 0.008** 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพศชาย มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการลด
ผลกระทบ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และด้านการจัดการหลังเกิดภัย ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ                
ด้านการเตรียมความพร้อม (ค่าเฉลี่ย = 3.75) 

2. เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการลด
ผลกระทบ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และด้านการจัดการหลังเกิดภัย ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ           
ด้านการจัดการหลังเกิดภัย (ค่าเฉลี่ย = 3.84) 

ผลการเปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน  
ด้านการเตรียมความพร้อมและด้านการจัดการหลังเกิดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที ่4.15  การเปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุ 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1. ด้านการลดผลกระทบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 3.281 3 1.094 4.019 0.008** 
ภายในกลุ่ม 107.776 396 0.272     
รวม 111.058 399       

2. ด้านการเตรียมความพร้อม 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.877 3 0.292 1.120 0.341 
ภายในกลุ่ม 103.391 396 0.261     
รวม 104.268 399       

3. ด้านการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน 

ระหว่างกลุ่ม 0.556 3 0.185 0.600 0.615 
ภายในกลุ่ม 122.254 396 0.309     
รวม 122.810 399       

4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย ระหว่างกลุ่ม 0.914 3 0.305 1.091 0.353 
ภายในกลุ่ม 110.631 396 0.279     
รวม 111.546 399       

รวม ระหว่างกลุ่ม 0.685 3 0.228 1.041 0.374 
ภายในกลุ่ม 86.878 396 0.219     
รวม 87.563 399       

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
จากตารางที่ 4.15 พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการ
ลดผลกระทบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่            
ตามวิธีการของ LSD ดังตารางที่ 4.16   
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ตารางที ่4.16  การเปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1. ด้านการลดผลกระทบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.937 5 0.587 2.140 0.060 
ภายในกลุ่ม 108.121 394 0.274     
รวม 111.058 399       

2. ด้านการเตรียมความพร้อม 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 6.042 5 1.208 4.847 0.000** 
ภายในกลุ่ม 98.226 394 0.249     
รวม 104.268 399       

3. ด้านการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน 

ระหว่างกลุ่ม 8.013 5 1.603 5.501 0.000** 
ภายในกลุ่ม 114.796 394 0.291     
รวม 122.810 399       

4.  ด้านการจัดการหลังเกิดภัย ระหว่างกลุ่ม 5.766 5 1.153 4.295 0.001** 

ภายในกลุ่ม 105.780 394 0.268     

รวม 111.546 399       

รวม ระหว่างกลุ่ม 4.844 5 0.969 4.614 0.000** 

ภายในกลุ่ม 82.719 394 0.210     

รวม 87.563 399       

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุ ในภาพรวมและรายด้าน ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ
ด้านการจัดการหลังเกิดภัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง ผู้ศึกษาได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของการ
เปรียบเทียบแบบค่าพหูคูณ ดังผลการเปรียบเทียบรายคู่ตามตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 

Dependent 
Variable 

ศึกษา 
(I) 

ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

Total h2 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น .0501 .09842 .611 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .2075(*) .10529 .049 
   ปวส./อนุปริญญาตรี .1387 .09120 .129 
   ปริญญาตรี .1485 .08692 .088 
   ปริญญาโทข้ึน .5909(*) .13038 .000 
 มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา -.0501 .09842 .611 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .1574 .09716 .106 
   ปวส./อนุปริญญาตรี .0885 .08169 .279 
   ปริญญาตรี .0983 .07687 .202 
   ปริญญาโทข้ึน .5408(*) .12391 .000 
 มัธยมศึกษาตอน ประถมศึกษา -.2075(*) .10529 .049 
 ปลาย/ปวช. มัธยมศึกษาตอนต้น -.1574 .09716 .106 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.0688 .08984 .444 
   ปริญญาตรี -.0590 .08549 .490 
 ปวส./อนุปริญญาตรี ปริญญาโทข้ึน .3834(*) .12943 .003 
  ประถมศึกษา -.1387 .09120 .129 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.0885 .08169 .279 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .0688 .08984 .444 
   ปริญญาตรี .0098 .06739 .884 
   ปริญญาโทข้ึน .4522(*) .11825 .000 
 ปริญญาตรี ประถมศึกษา -.1485 .08692 .088 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.0983 .07687 .202 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .0590 .08549 .490 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.0098 .06739 .884 
   ปริญญาโทข้ึน .4424(*) .11498 .000 
 ปริญญาโทข้ึน ประถมศึกษา -.5909(*) .13038 .000 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.5408(*) .12391 .000 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. -.3834(*) .12943 .003 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.4522(*) .11825 .000 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 

Dependent 
Variable 

ศึกษา 
(I) 

ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

   ปริญญาตรี -.4424(*) .11498 .000 
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น -.1097 .10640 .303 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .0783 .11382 .492 
   ปวส./อนุปริญญาตรี .0170 .09860 .863 
   ปริญญาตรี .1545 .09396 .101 
   ปริญญาโทข้ึน .5273(*) .14095 .000 
TOTAL I3 มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา .1097 .10640 .303 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .1879 .10504 .074 
   ปวส./อนุปริญญาตรี .1267 .08831 .152 
   ปริญญาตรี .2642(*) .08311 .002 
   ปริญญาโทข้ึน .6370(*) .13395 .000 
 มัธยมศึกษาตอน ประถมศึกษา -.0783 .11382 .492 
 ปลาย/ปวช. มัธยมศึกษาตอนต้น -.1879 .10504 .074 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.0612 .09713 .529 
   ปริญญาตรี .0763 .09242 .410 
   ปริญญาโทข้ึน .4490(*) .13992 .001 
 ปวส./อนุปริญญาตรี ประถมศึกษา -.0170 .09860 .863 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1267 .08831 .152 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .0612 .09713 .529 
   ปริญญาตรี .1375 .07285 .060 
   ปริญญาโทข้ึน .5103(*) .12784 .000 
 ปริญญาตรี ประถมศึกษา -.1545 .09396 .101 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.2642(*) .08311 .002 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. -.0763 .09242 .410 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.1375 .07285 .060 
   ปริญญาโทข้ึน .3727(*) .12430 .003 
 ปริญญาโทข้ึน ประถมศึกษา -.5273(*) .14095 .000 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.6370(*) .13395 .000 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. -.4490(*) .13992 .001 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 

Dependent 
Variable 

ศึกษา 
(I) 

ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

   ปวส./อนุปริญญาตรี -.5103(*) .12784 .000 
   ปริญญาตรี -.3727(*) .12430 .003 
TOTAL J4 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น -.0560 .10214 .584 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .1530 .10926 .162 
   ปวส./อนุปริญญาตรี .0246 .09465 .795 
   ปริญญาตรี .0606 .09020 .502 
   ปริญญาโทข้ึน .5000(*) .13530 .000 
 มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา .0560 .10214 .584 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .2090(*) .10083 .039 
   ปวส./อนุปริญญาตรี .0806 .08477 .342 
   ปริญญาตรี .1166 .07978 .145 
   ปริญญาโทข้ึน .5560(*) .12858 .000 
 มัธยมศึกษาตอน ประถมศึกษา -.1530 .10926 .162 
 ปลาย/ปวช. มัธยมศึกษาตอนต้น -.2090(*) .10083 .039 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.1284 .09323 .169 
   ปริญญาตรี -.0924 .08872 .298 
   ปริญญาโทข้ึน .3470(*) .13431 .010 
 ปวส./อนุปริญญาตรี ประถมศึกษา -.0246 .09465 .795 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.0806 .08477 .342 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .1284 .09323 .169 
   ปริญญาตรี .0360 .06993 .607 
   ปริญญาโทข้ึน .4754(*) .12272 .000 
 ปริญญาตรี ประถมศึกษา -.0606 .09020 .502 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1166 .07978 .145 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .0924 .08872 .298 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.0360 .06993 .607 
   ปริญญาโทข้ึน .4394(*) .11932 .000 
 ปริญญาโทข้ึน ประถมศึกษา -.5000(*) .13530 .000 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.5560(*) .12858 .000 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. -.3470(*) .13431 .010 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.4754(*) .12272 .000 
   ปริญญาตรี -.4394(*) .11932 .000 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 

Dependent 
Variable 

ศึกษา 
(I) 

ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น -.0482 .09032 .594 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .1254 .09662 .195 
   ปวส./อนุปริญญาตรี .0618 .08370 .461 
   ปริญญาตรี .0795 .07976 .319 
   ปริญญาโทข้ึน .4750(*) .11964 .000 
TOTAL_DE มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา .0482 .09032 .594 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .1736 .08916 .052 
   ปวส./อนุปริญญาตรี .1099 .07496 .143 
   ปริญญาตรี .1277 .07055 .071 
   ปริญญาโทข้ึน .5232(*) .11371 .000 
 มัธยมศึกษาตอน ประถมศึกษา -.1254 .09662 .195 
 ปลาย/ปวช.  มัธยมศึกษาตอนต้น -.1736 .08916 .052 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.0636 .08245 .441 
   ปริญญาตรี -.0458 .07845 .559 
   ปริญญาโทข้ึน .3496(*) .11877 .003 
 ปวส./อนุปริญญาตรี ประถมศึกษา -.0618 .08370 .461 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1099 .07496 .143 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .0636 .08245 .441 
   ปริญญาตรี .0178 .06184 .774 
   ปริญญาโทข้ึน .4132(*) .10852 .000 
 ปริญญาตรี ประถมศึกษา -.0795 .07976 .319 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1277 .07055 .071 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. .0458 .07845 .559 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.0178 .06184 .774 
   ปริญญาโทข้ึน .3955(*) .10552 .000 
 ปริญญาโทข้ึน ประถมศึกษา -.4750(*) .11964 .000 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.5232(*) .11371 .000 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. -.3496(*) .11877 .003 
   ปวส./อนุปริญญาตรี -.4132(*) .10852 .000 
   ปริญญาตรี -.3955(*) .10552 .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.17 เมื่อท าการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของการเปรียบเทียบแบบค่าพหู
คูณ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวส./
อนุปริญญาตรี และประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีทัศนะต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ แตกต่างจากประชาชนทีมี่ระดับการศึกษาปริญาโทขึ้นไป  

โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีทัศนะต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ เห็นด้วยมากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญาตรี ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประชาชนที่
มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และประชาชนทีม่ีระดับการศึกษาปริญาโทขึ้นไป 
 
ตารางที ่4.18  การเปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1. ด้านการลดผลกระทบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 3.209 5 0.642 2.345 0.041* 
ภายในกลุ่ม 107.848 394 0.274     
รวม 111.058 399       

2. ด้านการเตรียมความพร้อม 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 4.764 5 0.953 3.773 0.002** 
ภายในกลุ่ม 99.505 394 0.253     
รวม 104.268 399       

3. ด้านการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน 

ระหว่างกลุ่ม 7.332 5 1.466 5.004 0.000** 
ภายในกลุ่ม 115.477 394 0.293     
รวม 122.810 399       

4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย ระหว่างกลุ่ม 5.857 5 1.171 4.367 0.001** 
ภายในกลุ่ม 105.689 394 0.268     
รวม 111.546 399       

รวม ระหว่างกลุ่ม 4.201 5 0.840 3.971 0.002** 
ภายในกลุ่ม 83.362 394 0.212     
รวม 87.563 399       

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอาชีพ ในภาพรวมและรายด้านบางด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง ผู้ศึกษาได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของการ
เปรียบเทียบแบบค่าพหูคูณ ดังผลการเปรียบเทียบรายคู่ตามตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ 

 
Dependent 

Variable 
อาชีพ 

(I) 
อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

TOTAL G1 เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว .1104 .10798 .307 
    นักเรียน/นักศึกษา .2603(*) .12278 .035 
    รับราชการ/พนักงานรัฐหรือ .2289(*) .11369 .045 
  รัฐวิสาหกิจ    
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .1733 .11000 .116 
    เอกชน    
  รับจ้างทั่วไป -.0113 .11995 .925 
 ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.1104 .10798 .307 
  ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .1499 .09211 .104 
   รับราชการ/พนักงานรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ 
.1185 .07960 .137 

   พนักงานบริษัท/หน่วยงาน
เอกชน 

.0630 .07423 .397 

   รับจ้างทั่วไป -.1217 .08831 .169 
 นักเรียน/ เกษตรกรรม -.2603(*) .12278 .035 
 นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.1499 .09211 .104 
   รับราชการ/พนักงานรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ 
-.0314 .09875 .751 

   พนักงานบริษัท/หน่วยงาน
เอกชน 

-.0870 .09448 .358 

  รับจ้างทั่วไป -.2716(*) .10590 .011 
 รับราชการ/ เกษตรกรรม -.2289(*) .11369 .045 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 

Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

 พนักงานรัฐ ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.1185 .07960 .137 
 หรือรัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา .0314 .09875 .751 
  พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน -.0556 .08232 .500 
   รับจ้างทั่วไป -.2402(*) .09521 .012 
 รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม .0113 .11995 .925 
   ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว .1217 .08831 .169 
   นักเรียน/นักศึกษา .2716(*) .10590 .011 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ .2402(*) .09521 .012 
   หรือรัฐวิสาหกิจ    
  พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .1846(*) .09077 .043 
TOTAL H2 เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว .2778(*) .10371 .008 
    นักเรียน/นักศึกษา .3507(*) .11793 .003 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .3833(*) .10921 .000 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .4072(*) .10566 .000 
  เอกชน    
    รับจ้างทั่วไป .2179 .11522 .059 
  ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.2778(*) .10371 .008 
  ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .0729 .08848 .410 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .1056 .07646 .168 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .1295 .07130 .070 
  เอกชน    
    รับจ้างทั่วไป -.0598 .08482 .481 
  นักเรียน/ เกษตรกรรม -.3507(*) .11793 .003 
  นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.0729 .08848 .410 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .0326 .09486 .731 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
  พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .0565 .09075 .534 
   รับจ้างทั่วไป -.1328 .10172 .193 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 

Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

 รับราชการ/ เกษตรกรรม -.3833(*) .10921 .000 
 พนักงานรัฐ  ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.1056 .07646 .168 
 หรือ  นักเรียน/นักศึกษา -.0326 .09486 .731 
 รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .0239 .07907 .762 
  รับจ้างทั่วไป  -.1654 .09146 .071 
 พนักงาน เกษตรกรรม -.4072(*) .10566 .000 
 บริษัท/ ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.1295 .07130 .070 
 หน่วยงาน นักเรียน/นักศึกษา -.0565 .09075 .534 
 เอกชน รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0239 .07907 .762 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
  รับจ้างทั่วไป -.1893(*) .08719 .031 
 รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม -.2179 .11522 .059 
   ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว .0598 .08482 .481 
   นักเรียน/นักศึกษา .1328 .10172 .193 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ .1654 .09146 .071 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
   พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .1893(*) .08719 .031 
TOTAL I3 เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว .0578 .11173 .605 
  นักเรียน/นักศึกษา .2945(*) .12705 .021 
  รับราชการ/พนักงานรัฐ .2800(*) .11764 .018 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
  พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .3814(*) .11382 .001 
  รับจ้างทั่วไป .2697(*) .12412 .030 
  ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.0578 .11173 .605 
  ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .2367(*) .09532 .013 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .2222(*) .08237 .007 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
    พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .3237(*) .07681 .000 
    รับจ้างทั่วไป .2120(*) .09138 .021 
 นักเรียน/ เกษตรกรรม -.2945(*) .12705 .021 
  นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.2367(*) .09532 .013 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0145 .10219 .887 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 

Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

  หรือรัฐวิสาหกิจ    
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .0870 .09776 .374 
    เอกชน    
   รับจ้างทั่วไป -.0247 .10958 .821 
 รับราชการ/ เกษตรกรรม -.2800(*) .11764 .018 
 พนักงานรัฐ ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.2222(*) .08237 .007 
 หรือ นักเรียน/นักศึกษา .0145 .10219 .887 
 รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไป -.0103 .09852 .917 
 พนักงาน เกษตรกรรม -.3814(*) .11382 .001 
  บริษัท/ ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.3237(*) .07681 .000 
  หน่วยงาน นักเรียน/นักศึกษา -.0870 .09776 .374 
  เอกชน รับราชการ/พนักงานรัฐ -.1014 .08518 .234 
    หรือรัฐวิสาหกิจ    
   รับจ้างทั่วไป -.1117 .09393 .235 
   พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .1014 .08518 .234 
 รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม -.2697(*) .12412 .030 
   ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.2120(*) .09138 .021 
   นักเรียน/นักศึกษา .0247 .10958 .821 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ .0103 .09852 .917 
   หรือรัฐวิสาหกิจ    
  พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .1117 .09393 .235 
TOTAL J4 เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว .1067 .10689 .319 
    นักเรียน/นักศึกษา .2574(*) .12154 .035 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .2567(*) .11255 .023 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .3357(*) .10889 .002 
    เอกชน    
   รับจ้างทั่วไป .0169 .11874 .887 
  ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.1067 .10689 .319 
   ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .1507 .09119 .099 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .1500 .07880 .058 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 

Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

   พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .2290(*) .07348 .002 
    เอกชน    
   รับจ้างทั่วไป -.0897 .08742 .305 
  นักเรียน/ เกษตรกรรม -.2574(*) .12154 .035 
   นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.1507 .09119 .099 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0007 .09776 .994 
   หรือรัฐวิสาหกิจ    
   พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .0783 .09353 .403 
  เอกชน    
  รับจ้างทั่วไป -.2405(*) .10483 .022 
 รับราชการ/ เกษตรกรรม -.2567(*) .11255 .023 
 พนักงานรัฐ ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.1500 .07880 .058 
 หรือ  นักเรียน/นักศึกษา .0007 .09776 .994 
 รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .0790 .08149 .333 
  เอกชน    
  รับจ้างทั่วไป -.2397(*) .09426 .011 
 พนักงาน เกษตรกรรม -.3357(*) .10889 .002 
 บริษัท/ ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.2290(*) .07348 .002 
 หน่วยงาน  นักเรียน/นักศึกษา -.0783 .09353 .403 
 เอกชน  รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0790 .08149 .333 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
   รับจ้างทั่วไป -.3187(*) .08986 .000 
 รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม -.0169 .11874 .887 
   ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว .0897 .08742 .305 
   นักเรียน/นักศึกษา .2405(*) .10483 .022 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ .2397(*) .09426 .011 
   หรือรัฐวิสาหกิจ    
  พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .3187(*) .08986 .000 
TOTAL_DE เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว .1381 .09493 .146 
    นักเรียน/นักศึกษา .2907(*) .10795 .007 
    รับราชการ/พนักงานรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ 
.2872(*) .09996 .004 



70 
 

ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 

Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

    พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .3244(*) .09671 .001 
    รับจ้างทั่วไป .1233 .10546 .243 
 ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.1381 .09493 .146 
  ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .1526 .08099 .060 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .1491(*) .06998 .034 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
    พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .1863(*) .06526 .005 
    รับจ้างทั่วไป -.0148 .07764 .849 
 นักเรียน/ เกษตรกรรม -.2907(*) .10795 .007 
  นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.1526 .08099 .060 
    รับราชการ/พนักงานรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ 
-.0035 .08682 .968 

    พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .0337 .08306 .685 
    รับจ้างทั่วไป -.1674 .09310 .073 
 รับราชการ/ เกษตรกรรม -.2872(*) .09996 .004 
  พนักงานรัฐ  ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.1491(*) .06998 .034 
  หรือ  นักเรียน/นักศึกษา .0035 .08682 .968 
  รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .0372 .07238 .608 
    รับจ้างทั่วไป -.1639 .08371 .051 
 พนักงาน เกษตรกรรม -.3244(*) .09671 .001 
  บริษัท/  ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว -.1863(*) .06526 .005 
  หน่วยงาน  นักเรียน/นักศึกษา -.0337 .08306 .685 
  เอกชน  รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0372 .07238 .608 
  หรือรัฐวิสาหกิจ    
    รับจ้างทั่วไป -.2011(*) .07980 .012 
 รับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม -.1233 .10546 .243 
    ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว .0148 .07764 .849 
    นักเรียน/นักศึกษา .1674 .09310 .073 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .1639 .08371 .051 
    หรือรัฐวิสาหกิจ    
  พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน .2011(*) .07980 .012 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.19 เมื่อท าการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของการเปรียบเทียบแบบค่าพหู
คูณพบว่า ประชาชนทีป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทัศนะต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ แตกต่างจากประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ประชาชนที่
ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/
หน่วยงานเอกชน ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีทัศนะต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ แตกต่างจากประชาชนที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน ประชาชน
ทีป่ระกอบอาชีพพนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน มีทัศนะต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ แตกต่างจากประชาชนทีป่ระกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  

โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทัศนะต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ มากกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทีป่ระกอบอาชีพพนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน 

4.4.3 ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 

 การตีความค่าสัมประสิทธิ์ r โดยสังเขป 
 r = .10 มีความสัมพันธ์ต่ ามาก 
   .20 มีความสัมพันธ์ต่ า 
   .30 มีความสัมพันธ์ปานกลางค่อนข้างต่ า 
   .40 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
   .50 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
   .60 มีความสัมพันธ์ปานกลางค่อนข้างสูง 
   .70 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
   .80 มีความสัมพันธ์สูง 
   .90 มีความสัมพันธ์สูงมาก 

ที่มา : พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ (2540 หน้า116) 
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ตารางที่ 4.20  แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับความส าเร็จของ
การน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

TOTAL  TOTAL 
  A1 B2 C3 D4 E5 F6 DE 

A1 Pearson Correlation 1 .678(**) .641(**) .648(**) .698(**) .592(**) .754(**) 
 Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 N 400 400 400 400 400 400 400 

B2 Pearson Correlation .678(**) 1 .692(**) .660(**) .689(**) .670(**) .745(**) 
 Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 
 N 400 400 400 400 400 400 400 

C3 Pearson Correlation .641(**) .692(**) 1 .665(**) .685(**) .710(**) .769(**) 
 Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 
 N 400 400 400 400 400 400 400 

D4 Pearson Correlation .648(**) .660(**) .665(**) 1 .698(**) .749(**) .777(**) 
 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 
 N 400 400 400 400 400 400 400 

E5 Pearson Correlation .698(**) .689(**) .685(**) .698(**) 1 .675(**) .756(**) 
 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 
 N 400 400 400 400 400 400 400 

F6 Pearson Correlation .592(**) .670(**) .710(**) .749(**) .675(**) 1 .744(**) 
 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 

 N 400 400 400 400 400 400 400 
DE Pearson Correlation .754(**) .745(**) .769(**) .777(**) .756(**) .744(**) 1 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
 N 400 400 400 400 400 400 400 
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับ

ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ปัจจัยด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (X1) มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการ            
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความแกร่งของความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (การตีความค่าสัมประสิทธิ์ = 0.754) 
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ปัจจัยด้านทรัพยากรของนโยบาย มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความแกร่งของความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (การตีความ           
ค่าสัมประสิทธิ์ = 0.745) 

ปัจจัยด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความแกร่งของความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (การตีความค่าสัมประสิทธิ์ = 0.769)  

ปัจจัยด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความแกร่งของ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (การตีความค่าสัมประสิทธิ์ = 0.777)  

ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการ           
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความแกร่งของความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (การตีความค่าสัมประสิทธิ์ = 0.756)  

ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความแกร่งของความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (การตีความค่าสัมประสิทธิ์ = 0.744)  

จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามที่แสดงผลในตารางที่  4.20 
พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานศูนย์และยอมรับสมมติฐานทางเลือก ที่ว่าปัจจัยการน านโยบายไป
ปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
สรุป 

จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนะกลุ่มตัวอย่างต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่กล่าวมาแล้วพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และจากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติมี 6 ตัวแปร
คือ ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านทรัพยากรของนโยบาย ด้านปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากร ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การที่
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น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการ
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระดับค่อนข้างสูง 

 

ตารางที่ 4.21 ตารางสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สรุป 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติและ
ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติ  ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อยู่ในระดับ
มาก 

สมมติฐานศูนย์ ยอมรับสมมติฐานแย้งที ่1 

สมมติฐานข้อที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ของทัศนะกลุ่มตัวอย่างต่อ
ความส าเร็จของการ   น านโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐานศูนย์ ยอมรับสมมติฐานแย้งที่ 2 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความส าเร็จของการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  ใน
เขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

สมมติฐานศูนย์ ยอมรับสมมติฐานแย้งที่ 3 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาล
ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะประชากร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยประโยชน์ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้น ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบุคลากรและแนวทางการปฏิบัติของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้
อย่างเกิดประสิทธิผล 

ประชากรและการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) คือ ประชาชนที่มีรายชื่อตามทะเบียนราษฎรในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเขาน้อย ตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ได้แก่ ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านทรัพยากรของ
นโยบาย ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ตัว
แปรตามคือ ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  ได้แก่ ด้านการลด
ผลกระทบ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และด้านการจัดการหลังเกิดภัย 
เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ  

ส่วนที่  1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไป หรือข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา และอาชีพ ซึ่งเป็นแบบ Check List) 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ได้แก่   

1. ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
2. ด้านทรัพยากรของนโยบาย  
3. ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร  
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4. ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  
5. ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
6. ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 
โดยเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติ ได้แก่   
1. ด้านการลดผลกระทบ  
2. ด้านการเตรียมความพร้อม  
3. ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย  
โดยเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) มีระดับความคิดเห็น คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามไปท าการทดสอบ 

จ านวน 30 ชุด กับประชาชนที่มีรายชื่อตามทะเบียนราษฎรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาน้อย ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนั้น  ค่าความ
เชื่อมั่นแบบสอบถาม เท่ากับ 0.80 ซ่ึงเท่ากับ 0.963 จึงจะสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS รวมทั้งสถิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบค าถาม
การวิจัย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยใช้สถิติที่ใช้วิเคราะห์ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) สถิติที่
น ามาใช้บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาได้แก่ หาค่าจ านวน
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้แปลความหมายข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ของแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ค่าเฉลี่ย ( X )  คือ ค่าที่ได้จากการเอาผลรวมของค่าของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด           
เพ่ือใช้วิเคราะห์ระดับปัจจัยในการน านโยบายไปปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์             
ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน (SD) คือ ใช้เพ่ืออธิบายลักษณะการกระจายของข้อมูลปัจจัยในการน านโยบายไป
ปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบล
เขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analytical Statistics) เป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ถึงลักษณะ
ของตัวแปรต้น (Independent Variable) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (T–test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F–test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไปเมื่อพบความ
แตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ  LSD (Least Significant Difference: LSD) 
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และใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ือเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม สรุปผลได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
 1.1 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 

และเป็นเพศชาย จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50  
 1.2 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 118 คน  คิดเป็นร้อยละ 

29.50 รองลงมาคือ มีอายุ 36-45 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ต่อมาคือ มีอายุต่ ากว่า 25 ปี 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และล าดับสุดท้ายคือ มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.00 

 1.3 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 132 
คน  คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมา มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญาตรี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.50 ต่อมาคือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50                
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และล าดับสุดท้ายคือ มีการศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.50 

 1.4 อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 108 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน  จ านวน 92 คน     
คิดเป็นร้อยละ 23.00 ต่อมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  72 คน   
คิดเป็นร้อยละ 18.00 ต่อมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ต่อมา
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และล าดับสุดท้ายประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขต
เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทรัพยากรของนโยบาย (ค่าเฉลี่ย = 3.87)           
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  (ค่าเฉลี่ย = 3.85)                
ด้านลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.84) ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนอง
ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย = 3.78) 
รองมาตามล าดับ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 
= 3.77) 

 2.1 ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=3.85) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของการ
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ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ นโยบายของการ
ด าเนินงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง ต่อมาคือ นโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 2.2 ด้านทรัพยากรของนโยบายโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87)  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หน่วยงานได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการน าไปด าเนินงานตาม
นโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้บรรลุเป้าหมายได้โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาคือ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมมีความพร้อมในด้านวัสดุ  อุปกรณ์ในการน านโยบายของการ
ด าเนินงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปปฏิบัติ ต่อมาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอแก่การน านโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสถานที่ในการด าเนินงานตามนโยบายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเพียงพอ รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติส าเร็จด้วยดีอย่างเพียงพอ  

 2.3 ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากรโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.77) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพ่ือน านโยบายงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีพ้ืนฐานความรู้ในการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อมาคือ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ความสามารถในการน านโยบายงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการอบรมดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
งานตามนโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  

 2.4 ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.83) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนราชการระดับจังหวัดให้           
ความร่วมมือและสนับสนุน ในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ  
ส่วนระดับอ าเภอให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้ นตอนในการ          
น านโยบายของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี  ต่อมาคือ ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน า
นโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มี ส่ วนเกี่ยวข้องด้วยดี                   
รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี  
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 2.5 ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย = 3.84) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตาม
นโยบายของการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีที่จะให้บริการและให้ความร่วมมือแก่บุคคลในหน่วยงานในการน านโยบายการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ต่อมาคือ ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะอุทิศและ
เสียสละเวลาให้กับการน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติมี
ความรู้ความสามารถในการน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  รองมา
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจนโยบายของการด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะปฏิบัติงาน  

 2.6 ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 3.78) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถหาข้อมูลการด าเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากเว็บไซด์ของกระทรวงมหาดไทยได้โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์การน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลาต่อมา
คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยความชัดเจน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ตอบค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจน 
รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายการด าเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติตาม
ได้อย่างถูกต้อง  

3. ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.86) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน              
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 3.92) รองลงมาคือ ด้านการจัดการหลังเกิดภัย (ค่าเฉลี่ย = 3.85) 
ด้านการลดผลกระทบ (ค่าเฉลี่ย = 3.83) รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ              
ด้านการเตรียมความพร้อม (ค่าเฉลี่ย = 3.82) 

 3.1 ด้านการลดผลกระทบโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.83) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในการเตรียม               
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลต าบล
เขาน้อยด าเนินการจัดท าหลักสูตร  หนังสือ  แผ่นพับหรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องสาธารณภัย   
ต่อมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าและปรับปรุงแผนเสี่ยงภัยทุกประเภททุกปี   เทศบาล
ต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส ารวจและประเมินความเสี่ยง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ  เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่น  
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 3.2 ด้านการเตรียมความพร้อมโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82)               
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท ากิจกรรม/
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจ าทุกปี  ต่อมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจักรกลเครื่องมือ  อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้
มาตรฐาน เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดตั้งงบประมาณหรือเตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าระบบ
การแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนได้ทราบ  

 3.3 ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉินโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92) 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
ภายใน  24  ชั่วโมงหลังเกิดภัยโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการ
ปฏิบัติการเข้าไปค้าหาช่วยเหลือหรือระงับเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยที่รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์                 
และเทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยแต่ละครั้ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ต่อมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการ
รายงานการเกิดสาธารณภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ เช่น อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น  

 3.4 ด้านการจัดการหลังเกิดภัยโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 3.91) 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษาภัยพิบัติที่เกิดข้ึน
เพ่ือศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการฟ้ืนฟูแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่เหมาะสม ต่อมาคือ เทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการด้านงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินที่เพียงพอ  เทศบาลต าบลเขาน้อย
ด าเนินการประเมินความเสียหายในระดับครัวเรือนในระดับภาพรวมที่เป็นจริง และช่ วยเหลือ ชดเชย 
ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  ก าหนดที่เหมาะสม รองมาตามล าดับ ส่วนด้าน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยพิบัติ
ที่ต้องการฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.1 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย             
ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านทรัพยากรของนโยบาย ด้านปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากร ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  ด้านลักษณะขององค์การที่            
น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร แสดงผลดังตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่า
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.82, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.46) และความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบล
เขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ด้านการลดผลกระทบ ด้านการเตรียม
ความพร้อม ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และด้านการจัดการหลังเกิดภัย แสดงผลในตารางที่ 4.9           
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จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย  = 3.86,               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46) จึงสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1 

 4.2 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ของทัศนะกลุ่มตัวอย่างต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ              
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
แสดงผลดังตารางที่ 4.14-4.19 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01              
ของทัศนะกลุ่มตัวอย่างต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ              
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล           
ด้านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ จึงสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 2 

 4.3 การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงผลดังตารางที่ 4.20 
พบว่า ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านทรัพยากรของ
นโยบาย ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ  และด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร           
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ            
ใน เขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระดับค่อนข้างสู ง                    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 3 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1.  ปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านทรัพยากรของนโยบาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ด้านลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร รองมาตามล าดับ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยที่
น้อยที่สุดคือ ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงศ์วุฒิ อุปละ (2559, 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในภาพรวม  การแปลผลอยู่ในระดับมากและเมื่อแยกออกเป็นรายได้พบว่าด้านที่
มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วนิดา บุญจนะ (2554, หน้า 63-64) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูด ได้แก่ ด้าน
การจัดโครงสร้างองค์กร รองลงมาได้แก่ ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน ด้านการน า และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านการจัดคนเข้าท างาน ตามล าดับ 

2.  ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาล
ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ             
ด้านการจัดการหลังเกิดภัย ด้านการลดผลกระทบ รองมาตามล าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการเตรียมความพร้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หาญชนะ  มูลพันธุ์  (2553, บทคัดย่อ)             
ได้ศึกษาเรื่องผลส าเร็จของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลต าบลใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า  ผลส าเร็จขั้นตอนการด าเนินการก่อนเกิดภัย  
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร มีการจัดท าแผนและเตรียมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าโดยแต่ละเทศบาลมีการประชุมก าหนดแผนเพ่ือป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัย  มีการเตรียมบุคลากร  ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้านป้องกันและบรรเทา                
สาธารณภัย มีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งฝึกชุดใหม่และฝึกทบทวนให้
ชุดเดิมทุกปี  มีการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเทศบาล มีเครือข่ายเพ่ือแจ้ง
เตือนภัยทุกชุมชน ผลส าเร็จขั้นตอนขณะเกิดภัย มีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง               
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละเทศบาล  หากศูนย์ ฯ ได้รับแจ้งว่าเกิดภัยและได้
ประเมินภัยที่เกิดขึ้นเพ่ือทราบสถานการณ์ของภัยก็จะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือในทันที             
เพ่ือช่วยเหลือและรายงานสถานการณ์ หากมีความรุนแรง ศูนย์ฯ จะประสานงานเครือข่ายเพ่ือเข้า
ด าเนินการช่วยเหลือและบรรเทาภัย ขั้นตอนหลังเกิดภัย มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเบื้ องต้น
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยเผชิญ
เหตุเบื้องต้น และบ าบัด ฟ้ืนฟู ผู้ได้รับความเดือดร้อนตามความสมควรของแต่ละเทศบาล 

3. ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีทัศนะต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุต่างกัน มีทัศนะต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขต
เทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พรสรวง เถาตะกู (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม                
ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณวิภา ประภาสุข (2555, หน้า 139-
142) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนใน
เขตจังหวัดความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และจังหวัดที่อาศัยอยู่มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนในเขตจังหวัดความรับผิดชอบของศูนย์
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรตา ประชาชิต (2556, หน้า 100-104) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนกับประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 

4.  ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิจิตรตา ประชาชิต (2556, หน้า 100-104) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ต่ า และมีความสัมพันธ์ทางบวก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสัมพันธ์ทางบวก และ 2) ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และมีความสัมพันธ์ทางบวก และ 5) ระดับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ที่ควรน าไปศึกษาหา
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีจ านวน 2 ด้าน คือ ด้านรักษา
ความสงบเรียบร้อย และด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญจภรณ์ ฆารกิจ 
(2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสังกัดศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบดังนี้ ด้านปัจจัยภายในองค์กรด้านภาวะผู้น าองค์กร ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในองค์กร 
ด้านความยุติธรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบในทิศทางบวกต่อประสิทธิภาพท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลส าความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.  ควรมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการอบรมดูงาน

หรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานตามนโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
2.  ควรมอบสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้กับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้การ          

น านโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติส าเร็จด้วยดี 
3.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน าขั้นตอนในการ

น านโยบายการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
4.  ควรมีอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจนโยบายของการด าเนินงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป   
1.  ควรศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันโดยเพ่ิมการศึกษาในเชิงปริมาณก่อน

เพ่ือให้ได้ประเด็นที่สนใจหรือประเด็นที่มีความส าคัญต่องานวิจัย แล้วท าการศึกษาเชิงคุณภาพในประเด็น
เหล่านั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะช่วยให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และ ครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน 

2.  ควรศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติอย่าง
ครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัดประจวบคิรีขันธ์เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการ           
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 3.  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติใน
ประเทศใกล้เคียง เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการหรือวิธีการในการ
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติดังกล่าวในระดับภูมิภาค 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ             
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้ ได้จัดท าขึ้น เพ่ือการศึกษาหาข้อมูลประกอบการท าสาระนิพนธ์             

เรื่อง  ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ  ในเขตเทศบาล                  
ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร                
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล             
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่   2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา                 

สาธารณภัยไปปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ส่วนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ               

ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
2. กรุณาตอบแบบสอบถามตามค าชี้แจงของแต่ละตอนให้ตรงกับสภาพเป็นจริง 
3. ค าตอบของท่าน  ผู้ศึกษาจะน ามาวิเคราะห์ในทางสถิติและเสนอผลการวิเคราะห์เป็น

ส่วนรวมเพ่ือน าไปใช้ในการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาล                 
ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต่อไป 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ของท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม              
ในครั้งนี ้

 
ภคพร  พ่วงสวัสดิ์ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               

วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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แบบสอบถาม 

ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ                      
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ประกอบด้วย 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ  ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตอนที่   3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ                    
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
นางสาวภคพร  พ่วงสวัสดิ์ 

ผู้วิจัย 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดท าเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องสี่ เหลี่ยมหรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรง             
กับความเป็นจริงของท่านเพียงข้อเดียว 

1. เพศ 
 ชาย   หญิง 
 

2. อายุ 
อายุต่ ากว่า  25  ปี    อายุ  26 – 35  ปี   
  อายุ  36 – 45  ปี    อายุ  46  ปีขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนต้น 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปวส./อนุปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี     ปริญญาโทข้ึนไป 
 

4. อาชีพ 
  เกษตรกรรม    ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว 
  นักเรียน / นักศึกษา    รับราชการ / พนักงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัท / หน่วยงานเอกชน รับจ้างทั่วไป 
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ตอนที่  2  ข้อมูลด้านความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ                
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
4 

น้อย
ที่สุด 
5 

ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

1. การด าเนิ นงานนโยบายการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     

2. การด าเนิ นงานนโยบายการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสามารถปฏิบัติได้ตาม
ระยะเวลาและขั้นตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

     

3. การด าเนินงานนโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 

     

4. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยได้ รับ
ประโยชน์จากการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติ 

     

ด้านทรัพยากรของนโยบาย 

1. หน่วยงานที่ ได้รับงบประมาณที่ เพียงพอ              
ในการน าน โยบายป้ องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได ้

     

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีความพร้อมในด้าน
วัสดุ   อุปกรณ์ ในการด าเนินงาน โยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
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ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
4 

น้อย
ที่สุด 
5 

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีบุคคลากรที่ มี
ความรู้ค วามสามารถเพี ยงพอแก่การ               
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปปฏิบัติ 

     

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีสถานที่ ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างเพียงพอ 

     

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ
ส าเร็จด้วยดีอย่างเพียงพอ 

     

ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีจ านวนเพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 

     

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ความสามารถ
ในการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติ 

     

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

     

4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้รับการอบรมศึกษา
เพ่ิมเติมความรู้หรือดูงานเพ่ือพัฒนางาน           
ต า ม น โย บ า น ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เท า                   
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 
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ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
4 

น้อย
ที่สุด 
5 

5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึ กอบรม เพ่ื อน าน โยบายป้ องกั น               
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

     

ด้านความร่วมมือหรือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

1. ส่ ว น ร า ช ก า ร ร ะ ดั บ ต า บ ล เข า น้ อ ย               
อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ให้ ความร่วมมื อและสนับสนุน ในการ
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลข่าวสาร  ขั้นตอน
ในการน านโยบายป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยไปปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้
ดี 

     

2 . ก า นั น  /  ผู้ ให ญ่ บ้ า น ใน เข ต เท ศ บ าล                   
ต าบ ล เข าน้ อ ย ให้ ค ว าม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูล
ข่าวสาร  และขั้นตอนในการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ
แก่ประชาชนได้ดี 

     

3 . เจ้ า ห น้ า ที่ เ ท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย               
ให้ ความร่วมมื อและสนับสนุน ในการ
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลข่าวสาร  และ
ขั้นตอนในการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่ประชาชน
ได้ด ี
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ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
4 

น้อย
ที่สุด 
5 

ด้านลักษณะชององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ 

1. ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

     

2. ผู้ ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม รู้   ค ว า ม ส า ม า ร ถ                    
ในการด าเนิ นงานนโยบายป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

     

3. ผู้ปฏิบัติมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     

4. ผู้ปฏิบัติมีความยินดีที่จะให้บริการและให้
ค วาม ร่ วมมื อ แก่ บุ ค คล ใน ห น่ วย งาน               
ในการด าเนินนโยบายป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 

     

5. ผู้ปฏิบั ติมีความพร้อมที่ จะอุทิศตนและ
เสียสละเวลาให้กับการน านโยบายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

     

ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 

1. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีการประชาสัมพันธ์
การน าน โยบายป้ อ งกั น และบ รร เท า                   
สาธารณภัยไปปฏิบัติในรูปแบบของสื่อต่างๆ
ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน 
วิธีการด าเนินงาน  และระยะเวลา 

     

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยสามารถหาข้อมูล          
การด าเนินนโยบายป้องกันและบรรเทา             
ส า ธ า ร ณ ภั ย จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย 
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ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
4 

น้อย
ที่สุด 
5 

3. เจ้ าหน้ าที่ ของ เทศบาลต าบลเขาน้ อย
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ตอบค าถามแก่           
ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย วิ ธี ด้ ว ย ต น เอ ง                  
และทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจน 

     

4. เจ้ าหน้ าที่ ของเทศบาลต าบล เขาน้ อย
ให้บริการข้อมูล  ขั้นตอนการด าเนินการ
ต า ม น โย บ า ย ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เท า              
สาธารณภัยด้วยความชัดเจน 

     

5. ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ได้ รับทราบข้อมูล
ข่ าวสาร ด้วยความเข้าใจอย่ างชัด เจน              
และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
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ตอนที่  3  ข้อมูลด้านผลขอลการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปในเขตเทศบาล             
ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
4 

น้อย
ที่สุด 
5 

ด้านการลดผลกระทบ      
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม / โครงการ  

เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
     

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม / โครงการ
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา                
สาธารณภัย 

     

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าและปรับปรุงแผน
เสี่ยงภัยทุกประเภททุกปี 

     

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม / โครงการ
เกี่ยวกับการส ารวจและประเมินความเสี่ยงเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     

5. เทศบาลต าบลเขาน้ อยด าเนิ นการจัดท าหลักสูตร         
หนังสือ  แผ่นพับหรือสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง
สาธารณภัย 

     

ด้านการเตรียมความพร้อม      
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าระบบการแจ้ง

เตือนภัยให้แก่ประชาชนได้ทราบ 
     

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท ากิจกรรม / 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจ าทุกปี 

     

3. เท ศบ าลต าบ ล เขาน้ อ ยด า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  
เครื่องจักรกล  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ได้มาตรฐาน 
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การน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
4 

น้อย
ที่สุด 
5 

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดตั้งงบประมาณหรือ
เตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

     

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

     

ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์เม่ือเกิดภัยแต่ละครั้ง 
     

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการปฏิบัติการเข้าไปค้าหา  
ช่วยเหลือหรือระงับเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยที่รวดเร็ว   
ทันต่อเหตุการณ์ 

     

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้นภายใน  24  ชั่วโมงหลังเกิดภัย 

     

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการรายงานการเกิด                
สาธารณภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ  เช่น  อ าเภอ  
จังหวัด  เป็นต้น 

     

ด้านการจัดการหลังเกิดภัย      
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการประเมินความเสียหาย

ในระดับครัวเรือนในระดับภาพรวมที่ เป็นจริง  และ
ช่วยเหลือ  ชดเชย  ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  ก าหนดที่เหมาะสม 

     

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการด้านงบประมาณในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินที่เพียงพอ 

     

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการฟ้ืนฟูแก่ผู้ประสบภัย
พิบัติที่เหมาะสม 

     

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการส ารวจความต้องการ
ของผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องการฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ  
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การน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
4 

น้อย
ที่สุด 
5 

5. เทศบาลต าบลเขาน้ อยด า เนิ นการร วบรวมข้อมู ล               
ศึกษาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพ่ือศึกษาในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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ภาคผนวก  ง 
 

บริบทเทศบาลต าบลเขาน้อย 
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บริบทเทศบาลต าบลเขาน้อย 
ด้านกายภาพ   
ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
เทศบาลต าบลเขาน้อยตั้งอยู่ในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมมีฐานะเป็น               

สภาต าบลและได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย                
เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2539 ซึ่งขณะนั้นมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
56.16 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 ได้มีการแยกพ้ืนที่บางส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาน้อย จ านวน 2 กิโลเมตร ไปรวมกับเทศบาลต าบลปราณบุรีและเปลี่ยนแปลงเขต
เทศบาลต าบลปราณบุรีส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อยมีพ้ืนที่รับผิด 54.16 ตารางกิโลเมตร 

 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2554 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาน้อยเป็นเทศบาลต าบลเขาน้อย ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่รับผิดชอบรวม 54.16 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบพัสดุและเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอ าเภอปราณบุรีที่มีความส าคัญ อาทิ 
ที่ว่าการอ าเภอปราณบุรี สถานีต ารวจภูธรปราณบุรี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปราณบุรี ส านักงาน
เกษตรอ าเภอปราณบุรี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี ฯลฯ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของศูนย์การทหารราบ
ค่ายธนะรัชต์ซึ่งเป็นค่าทหารที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่อีกด้วย  
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย 
 

 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาน้อย ประกอบด้วยวงกลมด้านนอกสองชั้น เส้นนอกสุดจะมี
สองเส้นที่มีชื่อเทศบาลต าบลเขาน้อยอยู่ด้านบน มีชื่ออ าเภอและจังหวัดอยู่ด้านล่าง ตรงกลางภายใน
วงกลมรอบของวงกลมด้านนอกมีลายดอกไม้บานแบ่งกึ่งกลางของวงกลม ด้านในจะมีเส้นรอบวงหนึ่งเส้น
ภายในอันแสดงถึงอัตลักษณ์วิถีของประชาชนต าบลเขาน้อย มีความหมายดังนี้ 

ภูเขา หมายถึง  ภูเขาเรียกว่าเขาน้อยตั้งอยู่กึ่งกลางต าบลเขาน้อย 
ต้นเกต ุ หมายถึง  ต้นไม้ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อไม้ใช้ท าเครื่องมือทางการ

เกษตรโดยต าบลเขาน้อยตั้งอยู่ในอ าเภอปราณบุรี ซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผืนนา หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์และอาชีพหลักของประชาชนต าบลเขาน้อย ซึ่งก็คือ

เกษตรกรรม เช่น ท านาและปลูกสับปะรด 
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สิงห์ หมายถึง  เทศบาลต าบลเขาน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมี
หน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลเขาน้อยและพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเขาน้อยได้มีประกาศจัดตั้งชุมชนเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555 ซึ่งขณะนั้นมี
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยรวม 12 ชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตและการย้าย
ที่อยู่ของประชาชนท าให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีสภาพเป็นชุมชน เทศบาลต าบลเขาน้อยจึงอาศัย
อ านาจตามมาตรา 48 เตรส ยุบชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยตามประกาศเทศบาลต าบลเขาน้อยลง
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยยุบชุมชนจ านวน 2 ชุมชน มีผลให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยมี
จ านวน 10 ชุมชน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ต าบลเขาน้อยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอหัวหิน ห่างจากอ าเภอหัวหินประมาณ 25 กิโลเมตร 
และอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสามร้อยยอด และห่างจากอ าเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 
65 กิโลเมตร โดนมีทางหลวงหมายเลข 4 ขนาดไปกับทางรถไฟสายใต้ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของต าบล
เขาน้อย และอยู่ทางทิศตะวันตกของต าบลปากน้ าปราณ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขา
ลาดเอียงจากทางทิศตะวันออก สู่ชายฝั่งทะเลาอ่าวไทยโดยมีแม่น้ าปราณบุรีเป็นแม่น้ าไหลผ่าน มีทาง
หลวงหมายเลข 4  (ถนนเพชรเกษม) ซึ่งเป็นถนนสายหลักและมีถนนายรองคือ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3168 (สายอ าเภอปราณบุรี – ปากน้ าปราณ) ผ่านบริเวณกลางชุมชนย่านเศรษฐกิจ 

 
 
 
 

ทีต่ั้ง/หมู่บ้าน ชุมชน 
หมู่ที่ 3 ค่ายธนะรัชต์ - ชุมชนศูนย์การทหารราบและโรงเรียนทหารราบ 

- ชุมชนโรงเรียนการก าลังส ารอง 
- ชุมชนกองพันทหารราบที่ 1 
- ชุมชนกองพันทหารราบที่ 2 
- ชุมชนโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 
- ชุมชนอ าเภอปราณบุรี 

หมู่ที่ 5 บ้านปลายน้ า-ท่ามะกรูด - ชุมชนบ้านปลายน้ า-ท่ามะกรูด 
หมู่ที่ 6 บ้านโรงสูบ – คลองอ้อม - ชุมชนบ้านโรงสูบ - คลองอ้อม 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่พัฒนา - ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 

- ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา 
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ด้านการเมือง/การปกครอง 
เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลเขาน้อยมีพ้ืนที่รับผิดชอบรวม 54.16 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเขา

น้อย จ านวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3  , หมู่ที่ 5 (บางส่วน) , หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7   
ทิศเหนือ  จรดเขตต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน 
ทิศใต ้   จรดเขตเทศบาลต าบลปราณบุรี  อ าเภอปราณบุรี 
ทิศตะวันออก  จรดเขตต าบลวังก์พง อ าเภอปราณบุรี 
ทิศตะวันตก  จรดเขตต าบลหนองตาแต้ม  อ าเภอปราณบุรี 
เทศบาลต าบลเขาน้อย  มีก านันต าบลเขาน้อย  ชื่อ  นายนิพนธ์  สุขประเสริฐ  โดยแบ่งเขต        

การปกครองพ้ืนที่จ านวน  4  หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 3 ค่ายธนะรัชต์     ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมบัติ  อุ่นใจ 
หมู่ที่ 5 บ้านปลายน้ า-ท่ามะกรูด (บางส่วน)  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายยุทธิพงษ์  หว่านพืช   
หมู่ที่ 6 บ้านโรงสูบ-คลองอ้อม   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุเนตร  เงินลาภรัตนา 
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่พัฒนา    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมยศ  แดงน้อย 

การเลือกตั้ง 
การบริหารงานเทศบาลต าบลเขาน้อย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบด้วย                 

สภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  
สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกที่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยเลือกตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน แบ่งเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายแผนพัฒนาเทศบาล กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของราชการ  

นายกเทศมนตรี เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย โดยมีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ท า
หน้าที่ในการช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมี
เลขานุการ 1 คน ที่ปรึกษา 1 คน นอกจากนี้สภาเทศบาลต าบลเขาน้อยและนายกเทศมนตรี (ฝ่าย
การเมือง) ยังมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมาย  
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ประชากร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
ข้อมูลประชากร (ภาพรวม) 

รายการ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ประชากรชาย 9,749 8,557 8,712 
ประชากรหญิง 3,952 3,824 3,663 
รวม 13,701 12,381 12,375 
จ านวนครัวเรือน 5,674 5,751 5,782 

ข้อมูลประชากร  (แยกรายพื้นที่) 

หมู่บ้าน 
เพศ รวม 

(คน) 
จ านวน

ครัวเรือน(หลัง) ชาย หญิง 
หมู่ที่  3  ค่ายธนะรัชต์ 7,288 2,080 9,368 4,084 
หมู่ที่  5  บ้านปลายน้ า – ท่ามะกรูด 216 203 419 116 
หมู่ที่  6  บ้านโรงสูบ – คลองอ้อม 603 645 1,248 632 
หมู่ที่  7  บ้านใหม่พัฒนา 605 735 1,340 950 

รวม 8,712 3,663 12,375 5,782 

จากข้อมูลเบื้องต้น  พบว่าจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจ านวนประชากรลดลง 6 คน แยกเป็น 

- ประชากรชายปีปัจจุบันเพ่ิมข้ึน จากปีที่ผ่านมา 155 คน 
- ประชากรหญิงปีปัจจุบันลดลง  จากปีที่ผ่านมา 161 คน 
- จ านวนครัวเรือนปีปัจจุบันเพิ่มขึ้น  จากปีท่ีผ่านมา 31 ครัวเรือน  
ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากร 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

จ านวนประชากรเยาวชน อายุต่ ากว่า 18 ปี 768 703 1,471 
จ านวนประชากร อายุ 18 - 60 ปี 7,542 2,495 10,037 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปี 402 465 867 

รวม 8,712 3,663 12,375 
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วิสัยทัศน์ 
โดยที่ประชุมประชาคมต าบลเมื่อวันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.2559  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เทศบาล

ต าบลเขาน้อยก าหนดวิสัยทัศน์  กรอบชี้น า  วิธีการหรือขั้นตอนที่เลือกจะปฏิบัติเพ่ือให้เป็นการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ดังนี้   “เมืองแห่งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมดีอย่างยั่งยืน  พลิกฟื้น
เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาควบคู่คุณธรรม” 

นโยบายเร่งด่วนของผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาน้อย 
1. แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

- ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างเป็นระบบเชื่อมต่อท่อระบายน้ าของถนนในเขต
เทศบาลเข้าด้วยกันดูแลรักษาให้มีความพร้อมรับปัญหาเพ่ือระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือสร้าง

เศรษฐกิจชุมชน 
3. ดูแลสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- จัดบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่ประชาชน              
ทุกระดับในชุมชน  เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  จัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กเยาวชน  ดูแลผู้สูงอายุ 
เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

4. โครงสร้างพื้นฐาน ถนนปลอดฝุ่น 
- จัดท าถนนปลอดฝุ่นใน เขตเทศบาลต าบลเขาน้อยและโครงการพ้ืนฐานที่                    

จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 
5. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค 

- ด าเนินการแก้ไขปัญหาระบบประปา ให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ 

6. สนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ และอาสาสมัครต่างๆ 
- สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

7. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
- มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาค

ส่วนในสังคม  ขจัดยาเสพติดในชุมชนให้หมด 
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8. ดูแลเยี่ยมแม่และเด็ก 
- จัดให้มีการเยี่ยมแม่และเด็ก  (เยี่ยมแม่หลังคลอด) โดยร่วมมือกับหน่วยงาน             

กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก เพ่ือให้แม่หลังคลอดและเด็กแรกเกิดมี
สุขภาพแข็งแรง 

9. ตั้งเขตเศรษฐกิจใหม่  
- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สร้างแหล่งเศรษฐกิจใหม่ในเขตเทศบาลต าบลเขา

น้อย  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการจ้างงานในพ้ืนที่  
10. จัดท า ปรับปรุง สวนสาธารณะ สนามกีฬาและลานกีฬาชุมชน  

- จัดท า  ปรับปรุงและดูแลสวนสาธารณ ะ สนามกีฬาและลานกีฬาชุมชน                
ส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายของประชาชน 

พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย/เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา 

พันธกิจ (Mission) จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณู ป การให้ ได้
มาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่  

- เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ให้ได้มาตรฐานครอบคลุม
พ้ืนที่  สามารถรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนได้ ใน
อนาคต 

- โครงสร้างพ้ืนฐานอาทิ ถนน 
ท่ อ ระบ าย น้ า  แ ล ะ ระบ บ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 
ที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมพ้ืนที่  

2. พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

- เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น             
รวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

- ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วน
หน้า  

- ประชาชนได้รับสวัสดิการ
สังคมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ
เป็นธรรม  

- เพ่ิมรายได้ภาคครัวเรือน 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

3. บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

- เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

- สภ าพแวดล้ อมดี มี การ
จัดการอย่างเหมาะสมชุมชน
ปลอดมลภาวะ  
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พันธกิจ (Mission) จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์ 
  - อนุ ช น รุ่ น ห ลั งที่ จ ะ ได้ มี

โอ ก าส พ่ึ งพ าอ าศั ย แ ล ะ ใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ดี
ต่อไปในวันข้างหน้า 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ เกษตรกรและ
ภาคการท่องเที่ยว 

- เพ่ือพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็ง 
 

- เกษ ตรกรใน พ้ื นที่ มี ก าร
รวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีอ านาจ
ต่อรอง  

- การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้รับ
การพัฒนาและเป็นที่รู้จักใน
ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว อ ย่ า ง
กว้างขวาง 

5. ป้ องกั นและบรรเทา                  
สาธารณภัย การรักษา
ความปลอดภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน 

- เ พ่ื อ พั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร
ให้บริการด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้
มีประสิทธิภาพ  

- เพ่ื อ ให้ ชุ มชนมี ค วาม
มั่นคงและสามารถด ารงชีวิต
อยู่ ได้ อย่ างเป็ น ระเบี ยบ
เรียบร้อย 

- ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร           
สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา 
สามารถลดความสูญเสียที่เกิด
จากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด 

- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  

- ชุมชนเป็นระเบียบ เรียบร้อย  
6. พัฒนาระบบการบริหาร

และการบริการสาธารณะ
อย่างมีคุณภาพโดยยึด             
ธรรมาภิบาล 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักคุณธรรม  นิติธรรม  
ความโปร่งใส  การมีส่วน
ร่วม  และความคุ้มค่า 

- เทศบาลต าบลเขาน้อย มี
เป้าหมายในการบริหารจัดการ
และการให้บริการที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ 

- ป ระช าชน ได้ รั บ บ ริ ก าร
สาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม   
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พันธกิจ (Mission) จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์ 
7. พัฒนาด้ านการศึ กษา 

ศาสนา  วัฒนธรรมและ 
การกีฬา 

- เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา
ให้มีคุณภาพ  

- เพ่ือส่งเสริมกีฬาจารีต
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- เด็กปฐมวัยได้รับบริการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมอย่างน้อย  1  
ปี  ก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 

- เด็ ก และ เย าวชน เข้ าถึ ง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

8. สร้ างจิ ตส านึ กรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  

- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

- ประชาชนในท้องถิ่นเกิด
ความสมัครสมานสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษั ตริย์ ทรงเป็ น
ประมุข 
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สถิติการเกิดภัย 
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สถิติการเกิดสาธารณภัยในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบล              

เขาน้อย  มีหน้าที่รับผิดชอบคือวางแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลเขาน้อย
ประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสาธารณภัย  ซึ่งจากข้อมูลการเกิดสาธารณภัยใน                 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างปี  2550 – 2554   

การเกิดอุทกภัย / ดินโคล่นถล่ม 
ปีที่เกิด

ภัย 
สาเหตุการ

เกิดภัย 
พ้ืนที่ประสบภัย

(อ าเภอ) 
จ านวน

ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญ
หาย 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2550 ฝนตกหนัก เมือง , บางสะพาน     467,145 
2551 ฝนตกหนัก สามร้อยยอด     45,000 
2552 ฝนตกหนัก บางสะพาน     9,000 
2553 ฝนตกหนัก หัวหิน     5,000,000 
2554 ฝนตกหนัก หัวหิน , ปราณบุรี     10,000,000 

สถิติการเกิดอุทกภัย  (ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ข้อมูล  ณ  วันที่  31  
เดือน  ธันวาคม  2555) 

วาตภัย 
ปีที่เกิด

ภัย 
สาเหตุการเกิด

ภัย 
พ้ืนที่

ประสบภัย
(อ าเภอ) 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

สูญหาย 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2550 พายุโซนร้อน 8  อ าเภอ - 143 1,351,580   

2551 พายุโซนร้อน 8  อ าเภอ - 128 1,391,837   

2552 พายุโซนร้อน 8  อ าเภอ - 259 1,085,559   

2553 พายุโซนร้อน 8  อ าเภอ - 281 3,713,346   

2554 พายุโซนร้อน 8  อ าเภอ 7 450 5,263,357   

สถิติการเกิดเหตุวาตภัย  (ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 
เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
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ภัยแล้ง 

ปีที่เกิด
ภัย 

สาเหตุการ 

เกิดภัย 

พ้ืนที่
ประสบภัย 

(อ าเภอ) 

จ านวน
ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

พ้ืนที่
การเกษตร

เสียหาย (ไร่) 

จ านวนสัตว์ที่รับ
ผลกระทบ (ตัว) 

ปีที่เกิด
ภัย 

สาเหตุ
การ 

เกิดภัย 

2550 ฝนท้ิงช่วง 8  อ าเภอ 125,000 1,091,332 ข้อมูลไม่ชดัเจน   

2551 ฝนท้ิงช่วง 8  อ าเภอ 139,078 1,294,830 ข้อมูลไม่ชดัเจน   

2552 ฝนท้ิงช่วง 8  อ าเภอ 143,547 1,180,528 ข้อมูลไม่ชดัเจน   

2553 ฝนท้ิงช่วง 8  อ าเภอ 144,562 1,467,387 ข้อมูลไม่ชดัเจน   

2554 ฝนท้ิงช่วง 8  อ าเภอ 146,311 1,453,919 1,099,568   

สถิติการเกิดเหตุภัยแล้ง  (ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 
เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

อัคคีภัย 

ปีท่ีเกิด
ภัย 

สาเหตุการ 

เกิดภัย 

พื้นที่ประสบภัย 

(อ าเภอ) 
จ านวน

ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2550 ไฟฟ้าลัดวงจร 8  อ าเภอ 40 - - 14,720,785 
2551 ไฟฟ้าลัดวงจร 8  อ าเภอ 13 - - 1,368,531 
2552 ไฟฟ้าลัดวงจร 8  อ าเภอ 33 - - 13,782,228 
2553 ไฟฟ้าลัดวงจร 8  อ าเภอ 26 4 - 16,313,100 
2554 ไฟฟ้าลัดวงจร 8  อ าเภอ 18 - - 2,197,500 

สถิติการเกิดเหตุอัคคีภัย  (ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 
เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้างต้นของภัยพิบัตินั้นจะสะท้อนให้เห็นได้ถึงระดับของความอ่อนไหว  
(Different Levels of Vulnerabilities) ในการเผชิญกับภัยที่แตกต่างกันของชุมชน หน่วยงานและ
ประเทศ  เนื่องจากระดับความรู้ในเรื่องของภัย ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ตลอดจนการเตรียมพร้อมให้สามารถตอบสนองต่อภาวะที่เปลี่ยนไปได้  เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้
ก่อนรัฐบาลกลางจะเข้าช่วยเหลืออีกครั้ง  เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ปกครองของตนเองและพ้ืนที่
ปกครองใกล้เคียงที่ต่อเนื่องกัน  สามารถใช้ความรู้และศักยภาพที่มีอยู่บรรเทาปัญหาและสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไว้เป็นเบื้องต้น 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
และผลการทดสอบ 
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แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

เรื่อง ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบล           
เขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความจริงมากท่ีสุดโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายในการให้คะแนน 
ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 เห็นด้วย 
ให้คะแนน   0 ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน -1 ไม่เห็นด้วย 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

1. เพศ    
2. อายุ    
3. ระดับการศึกษา    
4. อาชีพ    
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ                
ในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าชี้แจง   ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความจริงมากที่สุดโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายในการให้คะแนน 
ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 เห็นด้วย 
ให้คะแนน   0 ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน -1 ไม่เห็นด้วย 

ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
1. การด าเนินงานนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

   

2. การด าเนินงานนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

   

3. การด าเนินงานนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

4. การด าเนินงานนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

   

5. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อยได้รับประโยชน์
จากการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ 

   

ด้านทรัพยากรของนโยบาย 
1. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการน านโยบาย

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยไปปฏิบั ติ ให้บรรลุ
เป้าหมายได ้

   

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีความพร้อมในด้านวัสดุ  อุปกรณ์
ในการด าเนินงานโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปปฏิบัติ 
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ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

3. เท ศบ าลต าบ ล เขาน้ อย มี บุ ค คล ากรที่ มี ค ว าม รู้
ความสามารถเพียงพอแก่การน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

   

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีสถานที่ในการด าเนินงานตาม
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ 

   

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติส าเร็จด้วยดีอย่างเพียงพอ 

   

ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 

   

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมีความรู้ความสามารถในการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

   

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไปปฏิบัติ 

   

4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้รับการอบรมศึกษาเพ่ิมเติมความรู้หรือดูงานเพ่ือ
พั ฒ น างาน ต าม น โย บ าน ป้ อ งกั น แล ะบ รร เท า                   
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

   

5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพ่ือน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
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ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ด้านความร่วมมือหรือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบาย
ไปปฏิบัติ 
1. ส่วนราชการระดับต าบลเขาน้อยอ าเภอปราณบุรี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ในการประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลข่าวสาร  ขั้นตอนในการ
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี 

   

2. ก า นั น  /  ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล                   
ต าบลเขาน้อยให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลข่าวสาร  และขั้นตอนในการ
น านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติแก่
ประชาชนได้ดี 

   

3. เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาน้อยให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลข่าวสาร  และ
ขั้นตอนในการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไปปฏิบัติแก่ประชาชนได้ดี 

   

ด้านลักษณะชององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
1. ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในนโยบายป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

   

2. ผู้ปฏิบัติมีความรู้   ความสามารถในการด าเนินงาน
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

   

3. ผู้ปฏิบัติมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   

4. ผู้ปฏิบัติมีความยินดีที่จะให้บริการและให้ความร่วมมือแก่
บุคคลในหน่วยงานในการด าเนินนโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

   

5. ผู้ปฏิบัติมีความพร้อมที่จะอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับ
การน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
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ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีการประชาสัมพันธ์ การน า

นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ใน
รูปแบบของสื่อต่างๆให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับ
ขั้นตอน วิธีการด าเนินงานและระยะเวลา 

   

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยสามารถหาข้อมูลการด าเนิน
นโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเว็บไซด์
ของกระทรวงมหาดไทย 

   

3. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาน้อยให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตอบค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีด้วยตนเอง                  
และทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจน 

   

4. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาน้อยให้บริการข้อมูล  
ขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัยด้วยความชัดเจน 

   

5. ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้วยความเข้าใจ
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
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ตอนที่  3  ความคิดเห็นต่อผลขอลการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปในเขตเทศบาล             
ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าชี้แจง   ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านให้ตรงกับความจริงมากที่สุดโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือตามระดับความคิดเห็นของท่านโดยมีความหมายในการให้คะแนน 
ดังนี้ 

ให้คะแนน +1 เห็นด้วย 
ให้คะแนน   0 ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน -1 ไม่เห็นด้วย 

ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ด้านการลดผลกระทบ 
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม / 

โครงการ  เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่น 

   

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม / 
โครงการในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

   

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าและปรับปรุง
แผนเสี่ยงภัยทุกประเภททุกปี 

   

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดกิจกรรม / 
โครงการเกี่ยวกับการส ารวจและประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

   

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าหลักสูตร         
หนังสือ  แผ่นพับหรือสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง
สาธารณภัย 
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ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ด้านการเตรียมความพร้อม 
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าระบบการแจ้ง

เตือนภัยให้แก่ประชาชนได้ทราบ 

   

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท ากิจกรรม / 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นประจ าทุกปี 

   

3. เทศบาลต าบลเขาน้ อยด า เนิ นการจัดซื้ อจั ดจ้ าง  
เครื่องจักรกล  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ได้มาตรฐาน 

   

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดตั้งงบประมาณหรือ
เตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

   

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดท าแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

   

ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์เม่ือเกิดภัยแต่ละครั้ง 

   

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการปฏิบัติการเข้าไปค้าหา  
ช่วยเหลือหรือระงับเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยที่รวดเร็ว   
ทันต่อเหตุการณ์ 

   

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้นภายใน  24  ชั่วโมงหลังเกิดภัย 

   

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการรายงานการเกิด                
สาธารณภัยให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบทราบ  เช่น  
อ าเภอ  จังหวัด  เป็นต้น 
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ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เห็นด้วย 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เห็นด้วย 
-1 

ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการประเมินความเสียหาย

ในระดับครัวเรือนในระดับภาพรวมที่ เป็นจริงและ
ช่วยเหลือ ชดเชยความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ก าหนดที่เหมาะสม 

   

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการด้านงบประมาณใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินที่เพียงพอ 

   

3. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการฟ้ืนฟูแก่ผู้ประสบภัย
พิบัติที่เหมาะสม 

   

4. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการส ารวจความต้องการ
ของผู้ประสบภัยพิบัติท่ีต้องการฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ  

   

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยด าเนินการรวบรวมข้อมูล               
ศึกษาภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นเพ่ือศึกษาในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 

เรื่อง ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ในเขตเทศบาลต าบล           
เขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

น าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC 
1. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00  มีค่าความเที่ยงตรง (ใช้ได้) 
2. ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50  ต้องปรับปรุง (ยังใช้ไม่ได้) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม IOC แปลผล 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 
1. เพศ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2. อายุ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3. ระดับการศึกษา 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4. อาชีพ 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
ความส าเร็จของการน านโยบาย

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย 
1. การด าเนินงานนโยบายการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. การด าเนินงานนโยบายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. การด าเนินงานนโยบายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลา
และขั้ นตอนที่ ก าหนดอย่ าง
ต่อเนื่อง 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

 



111 

 
 

ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

4. การด าเนินงานนโยบายป้องกัน
และบรรเท าสาธารณ ภั ยมี
ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เขาน้อยได้รับประโยชน์จาก
การน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

ด้านทรัพยากรของนโยบาย 
1. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณที่

เพี ยงพอในการน าน โยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
ได ้

1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีความ
พร้อมในด้านวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การด าเนินงานโยบายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย มี
บุ ค ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถเพียงพอแก่การ
น านโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

4. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย มี
สถานที่ในการด าเนินงานตาม
นโยบายป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอย่างเพียงพอ 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

5. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีสิ่ ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือ
สนั บ สนุ น ก ารน าน โยบ าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไปปฏิบัติส าเร็จด้วยดีอย่าง
เพียงพอ 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

ด้ านปริมาณ และคุณ ภาพของ
บุคลากร 
1. เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ าน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ย มี จ า น ว น เพี ย งพ อ กั บ
ปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 

0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

2. เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมีความรู้ความสามารถใน
การน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไปปฏิบัติ 

1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

4. เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ย ได้ รั บ ก า รอบ รม ศึ ก ษ า
เพ่ิมเติมความรู้หรือดูงานเพ่ือ
พัฒนางานตามนโยบานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ 

1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

5. เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ก ารศึ กษ าค้ น คว้ า เพ่ิ ม เติ ม
นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับ
จ าก ก ารฝึ ก อ บ รม เ พ่ื อ น า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติ 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

ด้านความร่วมมือหรือหรือการ
ตอบสนองของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ 
1. ส่วนราชการระดับต าบลเขา

น้อยอ าเภอปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคี รีขัน ธ์   ให้ ความ
ร่วมมือและสนับสนุนในการ
ป ระชาสั ม พั น ธ์   ให้ ข้ อมู ล
ข่าวสาร  ขั้นตอนในการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณ ภั ย ไป ปฏิ บั ติ ให้ แก่ ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี 

0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

2. ก านั น  / ผู้ ใหญ่ บ้ าน ใน เขต
เทศบาลต าบลเขาน้อยให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนในการ
ป ระชาสั ม พั น ธ์   ให้ ข้ อมู ล
ข่าวสาร  และข้ันตอนในการน า
นโยบายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไปปฏิบัติแก่ประชาชน
ได้ด ี

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ความส าเร็จของการน านโยบาย

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป
ปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

3. เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลเขา
น้ อ ย ให้ ค ว าม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์  
ให้ข้อมูลข่าวสารและขั้นตอน
ในการน านโยบายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ
แก่ประชาชนได้ดี 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

ด้ าน ลั กษ ณ ะชององค์ ก รที่ น า
นโยบายไปปฏิบัติ 
1. ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในนโยบาย

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

2. ผู้ปฏิบัติมีความรู้  ความสามารถ
ในการด าเนิ น งานน โยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไปปฏิบัต ิ

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้ ปฏิ บั ติ มี ความเต็ ม ใจที่ จะ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต ามน โยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้ ป ฏิ บั ติ มี ค ว าม ยิ น ดี ที่ จ ะ
ให้บริการและให้ความร่วมมือ
แก่บุคคลในหน่วยงานในการ
ด าเนิ นนโยบายป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

5. ผู้ปฏิบัติมีความพร้อมที่จะอุทิศ
ตนและเสียสละเวลาให้กับการ
น านโยบายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไปปฏิบัติ 

1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสาร 
1. เทศบาลต าบลเขาน้อยมีการ

ประชาสัมพันธ์การน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไปปฏิบัติในรูปแบบของสื่อ
ต่างๆให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ทราบ
เกี่ ย ว กั บ ขั้ น ต อ น  วิ ธี ก า ร
ด าเนินงานและระยะเวลา 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. เทศบาลต าบลเขาน้อยสามารถ
หาข้อมูลการด าเนินนโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ย จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล
เข า น้ อ ย ให้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ข่ าวสารตอบค าถามแก่ ผู้ ที่
เกี่ ยวข้องโดยวิธีด้วยตนเอง                  
และทางโทรศัพท์ด้วยความ
ชัดเจน 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล
เข า น้ อ ย ให้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล  
ขั้นตอนการด าเนินการตาม
นโยบายป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัยด้วยความชัดเจน 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไป

ปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

5. ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจน
และสามารถปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้อง 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการลดผลกระทบ 
1. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย

ด า เนิ น ก ารจั ด กิ จ ก ร รม  / 
โครงการ  เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่น 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย
ด า เนิ น ก ารจั ด กิ จ ก ร รม  / 
โครงการในการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ใน ก ารป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย 

0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

3. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย
ด าเนินการจัดท าและปรับปรุง
แผนเสี่ยงภัยทุกประเภททุกปี 

1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

4. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย
ด า เนิ น ก ารจั ด กิ จ ก ร รม  / 
โครงการเกี่ยวกับการส ารวจ
และประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
เต รี ย ม คว าม พ ร้อ ม ใน การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

5. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย
ด าเนินการจัดท าหลักสูตร         
หนังสือ  แผ่นพับหรือสื่อต่าง 
ๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องสา
ธารณภัย 

1 1 1 3 1.00 

ใช้ได้ 

ด้านการเตรียมความพร้อม 
1. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย

ด าเนินการจัดท าระบบการ
แจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน
ได้ทราบ 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย
ด าเนินการจัดท ากิจกรรม / 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจ าทุกปี 

1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

3. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย
ด า เนิ น ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  
เค รื่ อ งจั ก รกล   เค รื่ อ งมื อ  
อุปกรณ์  ในการป้องกันและ
บ รร เท าส าธารณ ภั ยที่ ได้
มาตรฐาน 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย
ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ
หรือเตรียมสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

5. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดท าแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
1. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย

ด า เนิ น ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์
บัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิด
ภัยแต่ละครั้ง 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการปฏิบัติการเข้าไป
ค้าหา  ช่วยเหลือหรือระงับ
เหตุ เมื่ อ เกิดสาธารณภัยที่
รวดเร็ว   ทันต่อเหตุการณ์ 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้นภายใน  
24  ชั่วโมงหลังเกิดภัย 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

5. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการรายงานการเกิด                
สาธารณภัยให้หน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ท ร า บ   เช่ น  
อ าเภอ  จังหวัด  เป็นต้น 

0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
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ความส าเร็จของการน านโยบาย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไปปฏิบัติ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

6. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการจัดท าแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 
1. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย

ด าเนิ นการประเมินความ
เสียหายในระดับครัวเรือนใน
ระดับภ าพรวมที่ เป็ น จริ ง  
แ ล ะ ช่ ว ย เห ลื อ   ช ด เช ย  
ความเสียหายที่ เกิดจากภัย
พิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ก าหนดที่เหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด าเนินการด้านงบประมาณ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ฉุกเฉินที่เพียงพอ 

0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

3. เท ศ บ าล ต า บ ล เข าน้ อ ย
ด า เ นิ น ก า ร ฟ้ื น ฟู แ ก่
ผู้ประสบภัยพิบัติท่ีเหมาะสม 

1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

4. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย
ด า เนิ น ก าร ส า ร ว จ ค ว าม
ต้องการของผู้ประสบภัยพิบัติ
ที่ต้องการฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ  

1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

5. เท ศ บ า ล ต า บ ล เข า น้ อ ย
ด าเนิ นการรวบรวมข้อมูล               
ศึกษาภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นเพ่ือ
ศึกษาในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
  เพศ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 178 44.5 44.5 44.5 
หญิง 222 55.5 55.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 อายุ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

อายุต ่ากว่า 25 ปี 92 23.0 23.0 23.0 
อาย ุ26 - 35 ปี 118 29.5 29.5 52.5 
อาย ุ36 - 45 ปี 114 28.5 28.5 81.0 
อาย ุ46 ปีขึ้นไป 76 19.0 19.0 100.0 

  Total 400 100.0 100.0   

 
 ศึกษา 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ประถมศึกษา 44 11.0 11.0 11.0 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 62 15.5 15.5 26.5 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 46 11.5 11.5 38.0 
  ปวส./อนุปริญญาตร ี 94 23.5 23.5 61.5 
  ปริญญาตร ี 132 33.0 33.0 94.5 
  ปริญญาโทขึ้น 22 5.5 5.5 100.0 
  Total 400 100.0 100.0   
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อาชีพ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เกษตรกรรม 30 7.5 7.5 7.5 
  ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว 108 27.0 27.0 34.5 
  นักเรียน/นักศึกษา 46 11.5 11.5 46.0 
  รับราชการ/พนักงานรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ 
72 18.0 18.0 64.0 

  พนักงานบริษัท/หน่วยงาน
เอกชน 

92 23.0 23.0 87.0 

  รับจ้างทั วไป 52 13.0 13.0 100.0 
  Total 400 100.0 100.0  

 
ปัจจัยการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ 
ภาพรวม 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOTALA1 400 2.25 5.00 3.8525 .54220 
TOTALB2 400 2.60 5.00 3.8700 .59866 
TOTALC3 400 2.80 5.00 3.7730 .51159 
TOTALD4 400 2.50 5.00 3.8312 .53974 
TOTALE5 400 3.00 5.00 3.8420 .50206 
TOTALF6 400 2.40 5.00 3.7820 .59410 
TOTAL_IN 400 2.90 5.00 3.8251 .46848 
Valid N (listwise) 400         
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1) ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

A1 400 2 5 3.85 .832 
A2 400 2 5 3.87 .762 
A3 400 2 5 3.73 .785 
A4 400 3 5 3.96 .717 
TOTALA1 400 2.25 5.00 3.8525 .54220 
Valid N (listwise) 400         

 
2) ด้านทรัพยากรของนโยบาย  
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

B1 400 2 5 3.94 .830 
B2 400 2 5 3.90 .844 
B3 400 2 5 3.88 .766 
B4 400 2 5 3.85 .824 
B5 400 2 5 3.78 .839 
TOTALB2 400 2.60 5.00 3.8700 .59866 
Valid N (listwise) 400         

 
3) ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร  
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C1 400 2 5 3.78 .837 
C2 400 2 5 3.76 .771 
C3 400 2 5 3.83 .765 
C4 400 2 5 3.63 .724 
C5 400 2 5 3.87 .740 
TOTALC3 400 2.80 5.00 3.7730 .51159 
Valid N (listwise) 400         
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4) ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

D1 400 2 5 3.91 .798 
D2 400 2 5 3.85 .763 
D3 398 2 5 3.82 .776 
D4 400 2 5 3.78 .732 
TOTALD4 400 2.50 5.00 3.8312 .53974 
Valid N (listwise) 398         

 
5) ด้านลักษณะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

E1 400 2 5 3.66 .772 
E2 400 3 5 3.75 .719 
E3 400 2 5 3.96 .707 
E4 400 2 5 3.95 .737 
E5 400 3 5 3.89 .741 
TOTALE5 400 3.00 5.00 3.8420 .50206 
Valid N (listwise) 400         

 
6) ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อ สื่อสาร 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

F1 400 2 5 3.83 .822 
F2 400 2 5 3.84 .759 
F3 400 2 5 3.78 .845 
F4 400 2 5 3.80 .801 
F5 400 1 5 3.67 .827 
TOTALF6 400 2.40 5.00 3.7820 .59410 
Valid N (listwise) 400         

 
 
 



125 

 

ความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัต ิ
ภาพรวม 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOTALG1 400 2.80 5.00 3.8340 .52758 
TOTAL2H 400 2.80 5.00 3.8270 .51120 
TOTALI3 400 2.80 5.00 3.9240 .55479 
TOTALJ4 400 2.20 5.00 3.8560 .52874 
TOTAL_DE 400 2.75 5.00 3.8603 .46846 
Valid N (listwise) 400         

 
1) ด้านการลดผลกระทบ  
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

G1 400 2 5 3.69 .798 
G2 400 2 5 3.91 .702 
G3 398 2 5 3.85 .776 
G4 400 2 5 3.85 .780 
G5 400 3 5 3.90 .718 
TOTALG1 400 2.80 5.00 3.8340 .52758 
Valid N (list wise) 398         

 
2) ด้านการเตรียมความพร้อม  
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

H1 400 2 5 3.75 .795 
H2 400 2 5 3.85 .741 
H3 400 2 5 3.79 .798 
H4 400 3 5 3.76 .686 
H5 398 3 5 4.01 .706 
TOTAL2H 400 2.80 5.00 3.8270 .51120 
Valid N (list wise) 398         
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3) ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

I1 400 2 5 3.93 .813 
I2 400 2 5 3.93 .756 
I3 400 2 5 3.97 .794 
I4 400 2 5 3.91 .790 
I5 400 2 5 3.89 .727 
TOTALI3 400 2.80 5.00 3.9240 .55479 
Valid N (list wise) 400         

 
4) ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 
 Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

J1 400 2 5 3.77 .752 
J2 400 2 5 3.80 .807 
J3 400 2 5 3.89 .761 
J4 400 2 5 3.77 .741 
J5 400 3 5 4.05 .751 
TOTALJ4 400 2.20 5.00 3.8560 .52874 
Valid N (list wise) 400         
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การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 2 
จ าแนกตามเพศ 
 Group Statistics 

  เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TOTALG1 ชาย 178 3.8000 .50040 .03751 
  หญิง 222 3.8613 .54800 .03678 
TOTAL2H ชาย 178 3.7528 .46483 .03484 
  หญิง 222 3.8865 .53923 .03619 
TOTALI3 ชาย 178 3.9101 .52595 .03942 
  หญิง 222 3.9351 .57782 .03878 
TOTALJ4 ชาย 178 3.8652 .50290 .03769 
  หญิง 222 3.8486 .54960 .03689 
TOTAL_DE ชาย 178 3.8320 .43331 .03248 
  หญิง 222 3.8829 .49465 .03320 

 
Independent Samples Test 

 Leven’s 
Test for 

Equality of 
Variances 

T – Teat for Equality of Means 

F Sig T Df 

Sig.(2-
tailed
) 

Mean 
Differen
ce 

Std. Error 
Differenc
e 

95% 

Confidence 
Interval of The 

Difference 
Low Upper 

TOTALG1 Equal 
variances 
assumed 

3.778 .053 -1.155 398 .249 -.0613 .05306 -.16557 .04305 

TOTALG2H Equal 
variances 
not 
assumed 

  -1.166 391.293 .244 -.0613 .05253 -.16454 .04202 
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 Leven’s 
Test for 

Equality of 
Variances 

T – Teat for Equality of Means 

F Sig T Df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 

Confidence 
Interval of The 

Difference 
Low Upper 

 Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.661 395.891 .008 -.1337 .05024 -.23244 -.03492 

TOTALI3 Equal 
variances 
assumed 

2.915 .089 -.448 398 .655 -.0250 .05587 -.13487 .08482 

 Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.452 391.612 .651 -.0250 .05530 -.13374 .08370 

TOTALJ4 Equal 
variances 
assumed 

4.347 .038 .310 398 .757 .0165 .05326 -.08818 .12122 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    .313 391.081 .754 .0165 .05274 -.08717 .12021 

TOTAL_DE Equal 
variances 
assumed 

7.010 .008 -1.079 398 .281 -.0509 .04712 -.14350 .04178 

 Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.095 394.863 .274 -.0509 .04644 -.14217 .04045 
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จ าแนกตามอายุ 
 ANOVA 

    Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TOTAL G1 Between Groups 3.281 3 1.094 4.019 .008 
  Within Groups 107.776 396 .272     
  Total 111.058 399       
TOTAL 2H Between Groups .877 3 .292 1.120 .341 
  Within Groups 103.391 396 .261     
  Total 104.268 399       
TOTAL I3 Between Groups .556 3 .185 .600 .615 
  Within Groups 122.254 396 .309     
  Total 122.810 399       
TOTAL J4 Between Groups .914 3 .305 1.091 .353 
  Within Groups 110.631 396 .279     
 Total 111.546 399       
TOTAL_DE Between Groups .685 3 .228 1.041 .374 
 Within Groups 86.878 396 .219     
 Total 87.563 399       

 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ANOVA 

    Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TOTAL G1 Between 
Groups 

2.937 5 .587 2.140 .060 

  Within Groups 108.121 394 .274     
  Total 111.058 399       
TOTAL H2 Between 

Groups 
6.042 5 1.208 4.847 .000 

  Within Groups 98.226 394 .249     
  Total 104.268 399       
TOTAL I3 Between 

Groups 
8.013 5 1.603 5.501 .000 

  Within Groups 114.796 394 .291     
  Total 122.810 399       
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   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TOTAL J4 Between 
Groups 

5.766 5 1.153 4.295 .001 

  Within Groups 105.780 394 .268     
  Total 111.546 399       
TOTAL_DE Between 

Groups 
4.844 5 .969 4.614 .000 

  Within Groups 82.719 394 .210     
  Total 87.563 399       

 
 

Multiple Comparisons 
LSD  
Dependent 

Variable 
ศึกษา 

(I) 
ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TOTAL H2 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น .0501 .09842 .611 -.1434 .2436 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.2075(*) .10529 .049 .0005 .4145 

    ปวส./อนุปรญิญาตร ี .1387 .09120 .129 -.0406 .3180 
    ปรญิญาตร ี .1485 .08692 .088 -.0224 .3194 
    ปรญิญาโทขึ้น .5909(*) .13038 .000 .3346 .8472 
  มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา -.0501 .09842 .611 -.2436 .1434 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.1574 .09716 .106 -.0337 .3484 

    ปวส./อนุปรญิญาตร ี .0885 .08169 .279 -.0721 .2491 
    ปรญิญาตร ี .0983 .07687 .202 -.0528 .2495 
    ปรญิญาโทขึ้น .5408(*) .12391 .000 .2972 .7844 
  มัธยมศึกษาตอน ประถมศึกษา -.2075(*) .10529 .049 -.4145 -.0005 
   ปลาย/ปวช. มัธยมศึกษาตอนต้น -.1574 .09716 .106 -.3484 .0337 
    ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.0688 .08984 .444 -.2455 .1078 
    ปรญิญาตร ี -.0590 .08549 .490 -.2271 .1090 
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Dependent 
Variable 

ศึกษา 
(I) 

ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ปวส./อนุปรญิญาตร ี ปรญิญาโทขึ้น .3834(*) .12943 .003 .1289 .6379 
  ประถมศึกษา -.1387 .09120 .129 -.3180 .0406 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.0885 .08169 .279 -.2491 .0721 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.0688 .08984 .444 -.1078 .2455 

   ปรญิญาตร ี .0098 .06739 .884 -.1227 .1423 
   ปรญิญาโทขึ้น .4522(*) .11825 .000 .2197 .6847 
 ปรญิญาตร ี ประถมศึกษา -.1485 .08692 .088 -.3194 .0224 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.0983 .07687 .202 -.2495 .0528 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.0590 .08549 .490 -.1090 .2271 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.0098 .06739 .884 -.1423 .1227 
   ปรญิญาโทขึ้น .4424(*) .11498 .000 .2164 .6685 
 ปรญิญาโทขึ้น ประถมศึกษา -.5909(*) .13038 .000 -.8472 -.3346 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.5408(*) .12391 .000 -.7844 -.2972 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
-.3834(*) .12943 .003 -.6379 -.1289 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.4522(*) .11825 .000 -.6847 -.2197 
   ปรญิญาตร ี -.4424(*) .11498 .000 -.6685 -.2164 
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น -.1097 .10640 .303 -.3189 .0995 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.0783 .11382 .492 -.1455 .3020 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี .0170 .09860 .863 -.1768 .2109 
   ปรญิญาตร ี .1545 .09396 .101 -.0302 .3393 
   ปรญิญาโทขึ้น .5273(*) .14095 .000 .2502 .8044 
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Dependent 
Variable 

ศึกษา 
(I) 

ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TOTAL I3 มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา .1097 .10640 .303 -.0995 .3189 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.1879 .10504 .074 -.0186 .3944 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี .1267 .08831 .152 -.0469 .3003 
   ปรญิญาตร ี .2642(*) .08311 .002 .1008 .4276 
   ปรญิญาโทขึ้น .6370(*) .13395 .000 .3736 .9003 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประถมศึกษา -.0783 .11382 .492 -.3020 .1455 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1879 .10504 .074 -.3944 .0186 
   ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.0612 .09713 .529 -.2522 .1297 
   ปรญิญาตร ี .0763 .09242 .410 -.1054 .2580 
   ปรญิญาโทขึ้น .4490(*) .13992 .001 .1739 .7241 
 ปวส./อนุปรญิญาตร ี ประถมศึกษา -.0170 .09860 .863 -.2109 .1768 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1267 .08831 .152 -.3003 .0469 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.0612 .09713 .529 -.1297 .2522 

   ปรญิญาตร ี .1375 .07285 .060 -.0057 .2807 
   ปรญิญาโทขึ้น .5103(*) .12784 .000 .2589 .7616 
 ปรญิญาตร ี ประถมศึกษา -.1545 .09396 .101 -.3393 .0302 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.2642(*) .08311 .002 -.4276 -.1008 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
-.0763 .09242 .410 -.2580 .1054 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.1375 .07285 .060 -.2807 .0057 
   ปรญิญาโทขึ้น .3727(*) .12430 .003 .1283 .6171 
 ปรญิญาโทขึ้น ประถมศึกษา -.5273(*) .14095 .000 -.8044 -.2502 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.6370(*) .13395 .000 -.9003 -.3736 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
-.4490(*) .13992 .001 -.7241 -.1739 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.5103(*) .12784 .000 -.7616 -.2589 
   

 
 

ปรญิญาตร ี -.3727(*) .12430 .003 -.6171 -.1283 
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Dependent 
Variable 

ศึกษา 
(I) 

ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TOTAL J4 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น -.0560 .10214 .584 -.2568 .1448 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.1530 .10926 .162 -.0618 .3678 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี .0246 .09465 .795 -.1615 .2106 
   ปรญิญาตร ี .0606 .09020 .502 -.1167 .2379 
   ปรญิญาโทขึ้น .5000(*) .13530 .000 .2340 .7660 
 มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา .0560 .10214 .584 -.1448 .2568 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.2090(*) .10083 .039 .0107 .4072 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี .0806 .08477 .342 -.0861 .2472 
   ปรญิญาตร ี .1166 .07978 .145 -.0402 .2735 
   ปรญิญาโทขึ้น .5560(*) .12858 .000 .3032 .8088 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประถมศึกษา -.1530 .10926 .162 -.3678 .0618 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.2090(*) .10083 .039 -.4072 -.0107 
   ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.1284 .09323 .169 -.3117 .0549 
   ปรญิญาตร ี -.0924 .08872 .298 -.2668 .0821 
   ปรญิญาโทขึ้น .3470(*) .13431 .010 .0830 .6111 
 ปวส./อนุปรญิญาตร ี ประถมศึกษา -.0246 .09465 .795 -.2106 .1615 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.0806 .08477 .342 -.2472 .0861 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.1284 .09323 .169 -.0549 .3117 

   ปรญิญาตร ี .0360 .06993 .607 -.1014 .1735 
   ปรญิญาโทขึ้น .4754(*) .12272 .000 .2342 .7167 
 ปรญิญาตร ี ประถมศึกษา -.0606 .09020 .502 -.2379 .1167 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1166 .07978 .145 -.2735 .0402 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.0924 .08872 .298 -.0821 .2668 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.0360 .06993 .607 -.1735 .1014 
   ปรญิญาโทขึ้น 

 
 

.4394(*) .11932 .000 .2048 .6740 
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Dependent 
Variable 

ศึกษา 
(I) 

ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ปรญิญาโทขึ้น ประถมศึกษา -.5000(*) .13530 .000 -.7660 -.2340 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.5560(*) .12858 .000 -.8088 -.3032 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
-.3470(*) .13431 .010 -.6111 -.0830 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.4754(*) .12272 .000 -.7167 -.2342 
   ปรญิญาตร ี -.4394(*) .11932 .000 -.6740 -.2048 
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น -.0482 .09032 .594 -.2257 .1294 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.1254 .09662 .195 -.0646 .3154 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี .0618 .08370 .461 -.1028 .2263 
   ปรญิญาตร ี .0795 .07976 .319 -.0773 .2364 
   ปรญิญาโทขึ้น .4750(*) .11964 .000 .2398 .7102 
TOTAL_DE มัธยมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา .0482 .09032 .594 -.1294 .2257 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.1736 .08916 .052 -.0017 .3489 

   ปวส./อนุปรญิญาตร ี .1099 .07496 .143 -.0375 .2573 
   ปรญิญาตร ี .1277 .07055 .071 -.0110 .2664 
   ปรญิญาโทขึ้น .5232(*) .11371 .000 .2996 .7467 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประถมศึกษา -.1254 .09662 .195 -.3154 .0646 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1736 .08916 .052 -.3489 .0017 
   ปวส./อนุปรญิญาตร ี -.0636 .08245 .441 -.2257 .0984 
   ปรญิญาตร ี -.0458 .07845 .559 -.2001 .1084 
   ปรญิญาโทขึ้น .3496(*) .11877 .003 .1161 .5831 
 ปวส./อนุปรญิญาตร ี ประถมศึกษา -.0618 .08370 .461 -.2263 .1028 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1099 .07496 .143 -.2573 .0375 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. 
.0636 .08245 .441 -.0984 .2257 

   ปรญิญาตร ี .0178 .06184 .774 -.1038 .1394 
   ปรญิญาโทขึ้น 

 
 

.4132(*) .10852 .000 .1999 .6266 
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Dependent 
Variable 

ศึกษา 
(I) 

ศึกษา 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ปริญญาตร ี ประถมศึกษา -.0795 .07976 .319 -.2364 .0773 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.1277 .07055 .071 -.2664 .0110 
   มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 
.0458 .07845 .559 -.1084 .2001 

   ปวส./อนุปริญญาตร ี -.0178 .06184 .774 -.1394 .1038 
   ปริญญาโทขึ้น .3955(*) .10552 .000 .1880 .6029 
 ปริญญาโทขึ้น ประถมศึกษา -.4750(*) .11964 .000 -.7102 -.2398 
   มัธยมศึกษาตอนต้น -.5232(*) .11371 .000 -.7467 -.2996 
   มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 
-.3496(*) .11877 .003 -.5831 -.1161 

   ปวส./อนุปริญญาตร ี -.4132(*) .10852 .000 -.6266 -.1999 
   ปริญญาตร ี -.3955(*) .10552 .000 -.6029 -.1880 
*  The mean difference is significant at the .05 level 
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จ าแนกตามอาชีพ 
ANOVA 

 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
TOTAL G1 Between Groups 3.209 5 .642 2.345 .041 
  Within Groups 107.848 394 .274     
  Total 111.058 399       
TOTAL H2 Between Groups 4.764 5 .953 3.773 .002 
  Within Groups 99.505 394 .253     
  Total 104.268 399       
TOTAL I3 Between Groups 7.332 5 1.466 5.004 .000 
  Within Groups 115.477 394 .293     
  Total 122.810 399       
TOTAL J4 Between Groups 5.857 5 1.171 4.367 .001 
  Within Groups 105.689 394 .268     
  Total 111.546 399       
TOTAL_DE Between Groups 4.201 5 .840 3.971 .002 
  Within Groups 83.362 394 .212     
  Total 87.563 399       

 
 

Multiple Comparisons 
LSD 

Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TOTAL G1 เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว .1104 .10798 .307 -.1019 .3227 
    นักเรียน/นักศึกษา .2603(*) .12278 .035 .0189 .5017 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ 
.2289(*) .11369 .045 .0054 .4524 

    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน
เอกชน 

.1733 .11000 .116 -.0429 .3896 

    รับจ้างทั วไป -.0113 .11995 .925 -.2471 .2245 
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Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.1104 .10798 .307 -.3227 .1019 
  ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .1499 .09211 .104 -.0312 .3310 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ 
.1185 .07960 .137 -.0380 .2750 

   พนักงานบริษัท/หน่วยงาน
เอกชน 

.0630 .07423 .397 -.0830 .2089 

   รับจ้างทั วไป -.1217 .08831 .169 -.2953 .0520 
นักเรียน/ เกษตรกรรม -.2603(*) .12278 .035 -.5017 -.0189 

 นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.1499 .09211 .104 -.3310 .0312 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ 
-.0314 .09875 .751 -.2256 .1627 

   พนักงานบริษัท/หน่วยงานเอกชน -.0870 .09448 .358 -.2727 .0988 
  รับจ้างทั วไป -.2716(*) .10590 .011 -.4798 -.0634 
 รับราชการ/ เกษตรกรรม -.2289(*) .11369 .045 -.4524 -.0054 
 พนักงานรัฐ ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.1185 .07960 .137 -.2750 .0380 
 หรือ นักเรียน/นักศึกษา .0314 .09875 .751 -.1627 .2256 
 รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/หน่วยงาน

เอกชน 
-.0556 .08232 .500 -.2174 .1063 

   รับจ้างทั วไป -.2402(*) .09521 .012 -.4274 -.0530 
 รับจ้างทั วไป เกษตรกรรม .0113 .11995 .925 -.2245 .2471 
   ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว .1217 .08831 .169 -.0520 .2953 
   นักเรียน/นักศึกษา .2716(*) .10590 .011 .0634 .4798 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ .2402(*) .09521 .012 .0530 .4274 
   หรือรัฐวิสาหกิจ      
  พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .1846(*) .09077 .043 .0062 .3631 
  เอกชน      
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Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TOTAL H2 เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว .2778(*) .10371 .008 .0739 .4817 
    นักเรียน/นักศึกษา .3507(*) .11793 .003 .1189 .5826 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .3833(*) .10921 .000 .1686 .5980 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .4072(*) .10566 .000 .1995 .6150 
  เอกชน      
    รับจ้างทั วไป .2179 .11522 .059 -.0086 .4445 
  ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.2778(*) .10371 .008 -.4817 -.0739 
  ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .0729 .08848 .410 -.1010 .2469 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .1056 .07646 .168 -.0448 .2559 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .1295 .07130 .070 -.0107 .2696 
  เอกชน      
    รับจ้างทั วไป -.0598 .08482 .481 -.2266 .1069 
  นักเรียน/ เกษตรกรรม -.3507(*) .11793 .003 -.5826 -.1189 
  นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.0729 .08848 .410 -.2469 .1010 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .0326 .09486 .731 -.1539 .2191 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
  พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .0565 .09075 .534 -.1219 .2349 
  เอกชน      
   รับจ้างทั วไป -.1328 .10172 .193 -.3328 .0672 
 รับราชการ/ เกษตรกรรม -.3833(*) .10921 .000 -.5980 -.1686 
 พนักงานรัฐ  ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.1056 .07646 .168 -.2559 .0448 
 หรือ  นักเรียน/นักศึกษา -.0326 .09486 .731 -.2191 .1539 
 รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .0239 .07907 .762 -.1315 .1794 
  เอกชน      
  รับจ้างทั วไป  -.1654 .09146 .071 -.3452 .0144 
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Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 พนักงาน เกษตรกรรม -.4072(*) .10566 .000 -.6150 -.1995 
 บริษัท/ ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.1295 .07130 .070 -.2696 .0107 
 หน่วยงาน นักเรียน/นักศึกษา -.0565 .09075 .534 -.2349 .1219 
 เอกชน รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0239 .07907 .762 -.1794 .1315 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
  รับจ้างทั วไป -.1893(*) .08719 .031 -.3607 -.0179 
 รับจ้างทั วไป เกษตรกรรม -.2179 .11522 .059 -.4445 .0086 
   ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว .0598 .08482 .481 -.1069 .2266 
   นักเรียน/นักศึกษา .1328 .10172 .193 -.0672 .3328 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ .1654 .09146 .071 -.0144 .3452 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
   พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .1893(*) .08719 .031 .0179 .3607 
  เอกชน      
TOTAL I3 เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว .0578 .11173 .605 -.1619 .2774 
  นักเรียน/นักศึกษา .2945(*) .12705 .021 .0447 .5443 
  รับราชการ/พนักงานรัฐ .2800(*) .11764 .018 .0487 .5113 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
  พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .3814(*) .11382 .001 .1577 .6052 
  เอกชน      
  รับจ้างทั วไป .2697(*) .12412 .030 .0257 .5138 
  ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.0578 .11173 .605 -.2774 .1619 
   ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .2367(*) .09532 .013 .0493 .4241 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .2222(*) .08237 .007 .0603 .3842 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .3237(*) .07681 .000 .1727 .4747 
  เอกชน      
    รับจ้างทั วไป .2120(*) .09138 .021 .0323 .3916 
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Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 นักเรียน/ เกษตรกรรม -.2945(*) .12705 .021 -.5443 -.0447 
  นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.2367(*) .09532 .013 -.4241 -.0493 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0145 .10219 .887 -.2154 .1864 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .0870 .09776 .374 -.1052 .2792 
    เอกชน      
   รับจ้างทั วไป -.0247 .10958 .821 -.2402 .1907 
 รับราชการ/ เกษตรกรรม -.2800(*) .11764 .018 -.5113 -.0487 
 พนักงานรัฐ ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.2222(*) .08237 .007 -.3842 -.0603 
 หรือ นักเรียน/นักศึกษา .0145 .10219 .887 -.1864 .2154 
 รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั วไป -.0103 .09852 .917 -.2040 .1834 
 พนักงาน เกษตรกรรม -.3814(*) .11382 .001 -.6052 -.1577 
  บริษัท/ ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.3237(*) .07681 .000 -.4747 -.1727 
  หน่วยงาน นักเรียน/นักศึกษา -.0870 .09776 .374 -.2792 .1052 
  เอกชน รับราชการ/พนักงานรัฐ -.1014 .08518 .234 -.2689 .0660 
    หรือรัฐวิสาหกิจ      
   รับจ้างทั วไป -.1117 .09393 .235 -.2964 .0730 
   พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .1014 .08518 .234 -.0660 .2689 
  เอกชน      
 รับจ้างทั วไป เกษตรกรรม -.2697(*) .12412 .030 -.5138 -.0257 
   ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.2120(*) .09138 .021 -.3916 -.0323 
   นักเรียน/นักศึกษา .0247 .10958 .821 -.1907 .2402 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ .0103 .09852 .917 -.1834 .2040 
   หรือรัฐวิสาหกิจ      
  พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .1117 .09393 .235 -.0730 .2964 
  เอกชน      
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Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

TOTAL J4 เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว .1067 .10689 .319 -.1035 .3168 
    นักเรียน/นักศึกษา .2574(*) .12154 .035 .0184 .4963 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .2567(*) .11255 .023 .0354 .4779 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .3357(*) .10889 .002 .1216 .5497 
    เอกชน      
   รับจ้างทั วไป .0169 .11874 .887 -.2165 .2504 
  ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.1067 .10689 .319 -.3168 .1035 
   ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .1507 .09119 .099 -.0286 .3300 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .1500 .07880 .058 -.0049 .3049 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .2290(*) .07348 .002 .0845 .3734 
    เอกชน      
   รับจ้างทั วไป -.0897 .08742 .305 -.2616 .0821 
  นักเรียน/ เกษตรกรรม -.2574(*) .12154 .035 -.4963 -.0184 
   นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.1507 .09119 .099 -.3300 .0286 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0007 .09776 .994 -.1929 .1915 
   หรือรัฐวิสาหกิจ      
   พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .0783 .09353 .403 -.1056 .2621 
  เอกชน      
  รับจ้างทั วไป -.2405(*) .10483 .022 -.4466 -.0344 
 รับราชการ/ เกษตรกรรม -.2567(*) .11255 .023 -.4779 -.0354 
 พนักงานรัฐ ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.1500 .07880 .058 -.3049 .0049 
 หรือ  นักเรียน/นักศึกษา .0007 .09776 .994 -.1915 .1929 
 รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .0790 .08149 .333 -.0812 .2392 
  เอกชน      
  รับจ้างทั วไป -.2397(*) .09426 .011 -.4251 -.0544 
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Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 พนักงาน เกษตรกรรม -.3357(*) .10889 .002 -.5497 -.1216 
 บริษัท/ ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.2290(*) .07348 .002 -.3734 -.0845 
 หน่วยงาน  นักเรียน/นักศึกษา -.0783 .09353 .403 -.2621 .1056 
 เอกชน  รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0790 .08149 .333 -.2392 .0812 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
   รับจ้างทั วไป -.3187(*) .08986 .000 -.4954 -.1421 
 รับจ้างทั วไป เกษตรกรรม -.0169 .11874 .887 -.2504 .2165 
   ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว .0897 .08742 .305 -.0821 .2616 
   นักเรียน/นักศึกษา .2405(*) .10483 .022 .0344 .4466 
   รับราชการ/พนักงานรัฐ .2397(*) .09426 .011 .0544 .4251 
   หรือรัฐวิสาหกิจ      
  พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .3187(*) .08986 .000 .1421 .4954 
  เอกชน      
TOTAL_DE เกษตรกรรม ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว .1381 .09493 .146 -.0485 .3248 
    นักเรียน/นักศึกษา .2907(*) .10795 .007 .0785 .5029 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ 
.2872(*) .09996 .004 .0907 .4837 

    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน
เอกชน 

.3244(*) .09671 .001 .1343 .5145 

  
  

  รับจ้างทั วไป .1233 .10546 .243 -.0840 .3307 
ค้าขายหรือ เกษตรกรรม -.1381 .09493 .146 -.3248 .0485 

  ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา .1526 .08099 .060 -.0066 .3118 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .1491(*) .06998 .034 .0115 .2867 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .1863(*) .06526 .005 .0580 .3146 
  เอกชน      
    รับจ้างทั วไป -.0148 .07764 .849 -.1675 .1378 
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Dependent 
Variable 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 นักเรียน/ เกษตรกรรม -.2907(*) .10795 .007 -.5029 -.0785 
  นักศึกษา ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.1526 .08099 .060 -.3118 .0066 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ 
-.0035 .08682 .968 -.1742 .1672 

    พนักงานบริษัท/หน่วยงาน
เอกชน 

.0337 .08306 .685 -.1296 .1970 

  
  

  รับจ้างทั วไป -.1674 .09310 .073 -.3504 .0157 
รับราชการ/ เกษตรกรรม -.2872(*) .09996 .004 -.4837 -.0907 

  พนักงานรัฐ  ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.1491(*) .06998 .034 -.2867 -.0115 
  หรือ  นักเรียน/นักศึกษา .0035 .08682 .968 -.1672 .1742 
  รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .0372 .07238 .608 -.1051 .1795 
  เอกชน      
  
  

  รับจ้างทั วไป -.1639 .08371 .051 -.3285 .0007 
พนักงาน เกษตรกรรม -.3244(*) .09671 .001 -.5145 -.1343 

  บริษัท/  ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว -.1863(*) .06526 .005 -.3146 -.0580 
  หน่วยงาน  นักเรียน/นักศึกษา -.0337 .08306 .685 -.1970 .1296 
  เอกชน  รับราชการ/พนักงานรัฐ -.0372 .07238 .608 -.1795 .1051 
  หรือรัฐวิสาหกิจ      
  
  

  รับจ้างทั วไป -.2011(*) .07980 .012 -.3580 -.0442 
รับจ้างทั วไป เกษตรกรรม -.1233 .10546 .243 -.3307 .0840 

    ค้าขายหรือธุรกจิส่วนตัว .0148 .07764 .849 -.1378 .1675 
    นักเรียน/นักศึกษา .1674 .09310 .073 -.0157 .3504 
    รับราชการ/พนักงานรัฐ .1639 .08371 .051 -.0007 .3285 
    หรือรัฐวิสาหกิจ      
  พนักงานบริษัท/หน่วยงาน .2011(*) .07980 .012 .0442 .3580 
  เอกชน      

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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สมมติฐานข้อที่ 3 
 Correlations 

    
TOTAL 

A1 
TOTAL 

B2 
TOTAL 

C3 
TOTAL 

D4 
TOTAL 

E5 
TOTAL 

F6 
TOTAL_ 

IN 
TOTAL 

G1 
TOTAL 

H2 
TOTAL 

I3 
TOTAL 

J4 
TOTAL_ 

DE 
TOTAL A1 Pearson 

Correlation 
1 .678(**) .641(**) .648(**) .698(**) .592(**) .828(**) .654(**) .673(**) .617(**) .724(**) .754(**) 

  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
TOTAL B2 Pearson 

Correlation 
.678(**) 1 .692(**) .660(**) .689(**) .670(**) .861(**) .642(**) .669(**) .650(**) .672(**) .745(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
TOTAL C3 Pearson 

Correlation 
.641(**) .692(**) 1 .665(**) .685(**) .710(**) .853(**) .683(**) .735(**) .667(**) .634(**) .769(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
TOTAL D4 Pearson 

Correlation 
.648(**) .660(**) .665(**) 1 .698(**) .749(**) .862(**) .666(**) .727(**) .674(**) .680(**) .777(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

 
 

 
144 



127 

 
 

    
TOTAL 

A1 
TOTAL 

B2 
TOTAL 

C3 
TOTAL 

D4 
TOTAL 

E5 
TOTAL 

F6 
TOTAL_ 

IN 
TOTAL 

G1 
TOTAL 

H2 
TOTAL 

I3 
TOTAL 

J4 
TOTAL_ 

DE 
TOTAL E5 Pearson 

Correlation 
.698(**) .689(**) .685(**) .698(**) 1 .675(**) .861(**) .689(**) .696(**) .651(**) .635(**) .756(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
TOTAL F6 Pearson 

Correlation 
.592(**) .670(**) .710(**) .749(**) .675(**) 1 .862(**) .653(**) .684(**) .639(**) .656(**) .744(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
TOTAL_IN Pearson 

Correlation 
.828(**) .861(**) .853(**) .862(**) .861(**) .862(**) 1 .776(**) .815(**) .760(**) .781(**) .886(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
TOTAL G1 Pearson 

Correlation 
.654(**) .642(**) .683(**) .666(**) .689(**) .653(**) .776(**) 1 .689(**) .632(**) .731(**) .863(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
TOTAL H2 Pearson 

Correlation 
.673(**) .669(**) .735(**) .727(**) .696(**) .684(**) .815(**) .689(**) 1 .702(**) .747(**) .885(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

 

145 



128 

 
 

    
TOTAL 

A1 
TOTAL 

B2 
TOTAL 

C3 
TOTAL 

D4 
TOTAL 

E5 
TOTAL 

F6 
TOTAL_ 

IN 
TOTAL 

G1 
TOTAL 

H2 
TOTAL 

I3 
TOTAL 

J4 
TOTAL_ 

DE 
TOTAL I3 Pearson 

Correlation 
.617(**) .650(**) .667(**) .674(**) .651(**) .639(**) .760(**) .632(**) .702(**) 1 .738(**) .874(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
TOTAL J4 Pearson 

Correlation 
.724(**) .672(**) .634(**) .680(**) .635(**) .656(**) .781(**) .731(**) .747(**) .738(**) 1 .910(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
TOTAL_DE Pearson 

Correlation 
.754(**) .745(**) .769(**) .777(**) .756(**) .744(**) .886(**) .863(**) .885(**) .874(**) .910(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
  N 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ประวัติผู้วิจัย    
 

ชื่อ – สกุล นางสาวภคพร  พ่วงสวัสดิ์ 
วัน เดือน ปีเกิด 28  มิถุนายน  พ.ศ.2529 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี 

ที่อยู่ปัจจุบัน 
55/54  หมู่ที่  7  ต าบลเขาน้อย  อ าเภอปราณบุรี   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถานที่ท างาน เทศบาลต าบลเขาน้อย  
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงสุด  บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีพาณิชยการ  จังหวัดราชบุรี 
 พ.ศ. 2558 ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงสุด  บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     พ.ศ.2553 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
ประสบการณ์ท างาน  
 พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน พนักงานจ้างทั่วไป 

เทศบาลต าบลเขาน้อย 
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