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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในอาเภอ อด ) ศึกษาปั จจัยต่าง ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในอาเภอ อด ) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อด ) เสนอแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในอาเภอ อด
การศึกษาครัง้ นี้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ โดยเน้นการวิจยั เชิงปริมาณ ประชากรแบ่งเป็ น กลุ่ม ได้แก่ )
ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตอาเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ จาก ตาบล รวม , คน และสุ่มตัวอย่างได้จานวน
คน
จากการใช้สตู รทาโร ยามาเน่ โดยกาหนดให้มคี วามคลาดเคลื่อนทีร่ ะดับ
) ประชากรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารในพืน้ ทีจ่ านวน
คน ซึง่ ได้แก่นายอาเภอ อด และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งในเขตอาเภอ อด ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตเิ ชิงอนุ มาน ใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนท าง
เดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย และการ
วิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ) ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ในอาเภอ อด อยู่ในระดับปานกลาง ) ปั จ จัยด้านด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม และปั จจัยการนานโยบายไปป บิ ตั ิด้าน
ประชารัฐ ต่างมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อด โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ในทางบวกค่อนข้างสูง ) จุดแข็งคือประชาชนส่วนใหญ่มจี ติ สานึกต่อส่วนรวม จุดอ่อนคือทรัพยากรใน
การดาเนินงานมีไม่เพียงพอทัง้ ในด้านบุคลากรและงบประมาณ ในด้านโอกาส คือเทคโนโลยีการสื่อสารทีท่ นั สมัยช่วยลด
ระยะเวลาและขัน้ ตอนในการทางาน อุปสรรคคือสภาพเศรษฐกิจตกต่า ) ข้อเสนอแนะคือภาครัฐควรสนับสนุนทรัพยากรที่
จาเป็ นในการนานโยบายประชารัฐด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมไปป บิ ตั ิให้แก่หน่ วยงานภาครัฐในพืน้ ที่ และชุมชนอย่าง
เพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ และความตระหนักให้แก่ชุมชน อย่างทัวถึ
่ ง ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งควรนาโอกาสด้านเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินนโยบายประชารัฐ
ในด้านสิง่ แวดล้อมให้มากทีส่ ดุ
คาสาคัญ การมีสว่ นร่วมของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ABSTRACT
The purposes of this independent study were to (1) study the level of public participation in disaster
prevention and mitigation of Hot district (2) study independent variables correlated with public
participation in Hot district (3) study strengths, weaknesses, opportunities, and treats of public participation
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in disaster prevention and mitigation of Hot district and (4) recommend the methods to enhance the public
participation in disaster prevention and mitigation of Hotdistrict
This independent study was a survey research emphasized on quantitative research. The
Populations consisted of 2 groups as follows: (1) populations live in Hot district from 6 areas total 37,917,
calculated by Taro Yamane formula at the confidence level 95 percent (2) populations consisted of 8 people
who are Hot’s sheriff and the executives of municipalities in Hot district, using purposive sampling method
and collected data by the interview form. For the quantitative data, using descriptive statistics as follows;
frequency, percentile, mean, standard deviation, and inferential statistics as follows; t-test, One-Way
ANOVA and Pearson correlation coefficient. For qualitative data used inductive analysis and typological
analysis.
The results of this independent study were as follows; (1) the level of public participation in disaster
prevention and mitigation of Hot district has the moderate level (2) environmental managing factor and
public participation in policy implementation correlated with public participation in disaster prevention and
mitigation of Hot district, have strong positive (3) strength was high conscious of people, weakness was
lacking of resource such as human resource, tools and money, opportunity was new technology and
innovation that reduce time and process, and threat was economic depression (4) recommendations as
followings : the government should support required resource sufficient to implement environmental
management policy in area’s department and community, there should be public relations, knowledge
management, and raise community’s awareness thoroughly, promote community to enhance economic and
make use of opportunity in advanced technology to support implement environmental management policy
Keyword: Public Participation, Chiang Mai Province, Disaster Prevention and Mitigation

บทนา
ปั จจุบนั สาธารณภัยเป็ นปั ญหาสาคัญของโลก
และยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการที่ภูมิอากาศ
ของโลกเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว Climates
Change) ท าให้ภ าวะอากาศแปรปรวน อาทิ โลกร้อ น
ปราก การณ์ เ อลนิ ล โญ่ และปราก การณ์ ล านิ ล ญ่ า
ซึง่ เกิดจากการตัดไม้ทาลายป่ า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมากจนผิดปกติ กาซเรือนกระจกทีถ่ ูกปล่อยออกมา
จ านวนมากล้ว นเป็ น สาเหตุ ท่ีท าให้ภัย พิบ ัติท วีค วาม
รุนแรงมากยิง่ ขึน้ United Nations UN) ได้กาหนดวาระ
ก า ร พั น า ภ า ย ห ลั ง ปี พ ศ 2558 postdevelopment agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพั นาที่
ยังยื
่ น” โดยประเด็นสาคัญของวาระการพั นาภายหลังปี
พศ
คือ การจัดทาเป้ าหมายการพั นาที่ยงยื
ั่ น
Sustainable Development Goals–SDGs) มีเป้ าหมาย
ล าดั บ ที่ 13 คื อ การรั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิอ ากาศ Climate Change) ซึ่ง น าไปสู่ ก ารประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิครัง้
ที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ป่ ุน โดยประเทศไทยได้
รับรองกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสีย่ ง
จากภัยพิบตั ิ พศ2558Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction 2015-2030: The Sendai Framework)

มีเป้ าหมายเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งใหม่และลด
ความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ป้ องกั น ความล่ อ แหลมและ
เปราะบางต่ อภัยพิบตั ิให้น้อยลง และช่วยเตรียมความ
พร้อ มในการเผชิญ เหตุ และการ ้ื น ู ห ลัง เกิด ภัย ที่มี
ประสิทธิภาพ Department of Disaster Prevention and
Mitigation, 2016)
ประเทศไทยตัง้ อยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มีลกั ษณะภูมอิ ากาศร้อนชืน้ Tropical Rainy Climates)
ได้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซง่ึ จะปกคลุม
ประเทศไทยช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนื อจะพัดปกคลุม ประเทศไทย
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อีกทัง้ ยังได้รบั
อิท ธิพ ลจากพายุ ดีเ ปรสชัน ซึ่ง สลายตัว จากพายุ ใ ต้ ุ่ น
บ่อยครัง้ ซึ่งภัยพิบตั ิท่ปี ระเทศไทยมักเผชิญคืออุทกภัย
ในปี พ ศ
หรือที่เรียกว่ามหาอุทกภัย ซึ่งเกิดจาก
พายุนกเต็นขึน้ ั ง่ เวียดนามตอนเหนือ ทาให้ นตกอย่าง
หนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้น้า
ไหลจากแม่ น้ า สาขาลงสู่แ ม่ น้ า เจ้า พระยาท าให้ส่ ง ผล
กระทบต่ อ ภาคกลางของประเทศ เกิด ความเสีย หาย
โ ดย World Bank ไ ด้ ป ร ะ เมิ น ควา มเสี ย หายอยู่ ท่ี
1.43 ล้านล้านบาท
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( Department of Disaster Prevention and Mitigation,
2016)
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตั ้ง อยู่ บ ริ เ วณภาคเหนื อ
ตอนบนของประเทศไทย พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นภูเขาและป่ า
ละเมาะ มีพน้ื ที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร มีพน้ื ทีภ่ ูเขา
คิด เป็ นร้ อ ยละ 80 ของพื้น ที่จ ัง หวัด ส่ ว นพื้น ที่ร าบมี
ร้อ ยละ 20 ของพื้น ที่จ ัง หวัด ด้ว ยสาเหตุ ท่ีมีพ้ืน ที่ส่ว น
ใหญ่เป็ นภูเขา ซึ่งในห้วงฤดู นหากเกิด นตกติดต่อกัน
ในปริมาณมาก จะเกิดอุทกภัยน้ าป่ าไหลหลาก ดินโคลน
ถล่มจากจากพืน้ ทีภ่ ูเขาบ่อยครัง้ ทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวติ ทรัพย์สนิ ของประชาชน และสิง่ สาธารณประโยชน์
ต่าง ในเส้นทางผ่านของน้า ส่วนในฤดูรอ้ นจะเกิดภาวะ
ขาดแคลนน้ า หรือภัยแล้ง รวมถึงวาตภัย เป็ นจานวน
บ่อยครัง้
พื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ม ัก เกิด
อุ ท กภัย ภัย แล้ง และวาตภัย ท าให้เ กิด ความเสียหาย
รุนแรงอันเนื่องมาจากสภาพพื้นที่เป็ นที่รบั น้ าของเขื่อน
ภูมพิ ล ในฤดูน้ าหลาก ประกอบกับสภาพบ้านเรือนที่ไม่
แข็งแรง และยิง่ จะทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้ อันเนื่องมาจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ Climate Change) ซึง่
ในที่ผ่านมาได้เกิดสาธารณภัยขึน้ เป็ นจานวนหลายครัง้
โดยเฉพาะอุทกภัย พื้นที่บางส่วนของอาเภอ อดได้ถูก
กันไว้เพื่อเป็ นพื้นที่สาหรับรองรับน้ าเหนือเขื่อนภูมพิ ล
จังหวัดตาก ในฤดูน้ าหลากพื้นที่เหล่านี้จะถูกน้ าท่วมขัง
ส่วนในฤดูแล้งก็จะแล้ง และยังเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครัง้
โดยแต่ ล ะภัย จะสร้ า งความเสีย หายให้ แ ก่ บ้ า นเรื อ น
ประชาชนและพืชผลเกษตรเป็ นจานวนมาก แม้การไ ้ า
่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ก ผ ) ได้จ่ายค่าเวนคืนพืน้ ที่
ให้แก่ชาวบ้าน แต่ยงั มีบางส่วนทีไ่ ม่ได้ยา้ ยออกไปยังคง
ทากินพืน้ ทีเ่ หนือเขือ่ นภูมพิ ล
อาเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ ตัง้ อยู่ทางทิศใต้
ของจัง หวัด เชีย งใหม่ ห่ า งจากตัว จัง หวัด ประมาณ
กิโลเมตร มีประชากร , คน ประกอบด้วย ชนเผ่า
ได้แก่ชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ย ง ชาว
ไทยภูเขาเผ่าม้ง ชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ มีเนื้อที่ 1,430
ตารางกิโลเมตร ลักษณะทัวไปเป็
่
นป่ า ภูเขาสูง ส่วนใหญ่
เป็ นเขตป่ าสงวน อุทยานแห่งชาติ นิคมสหกรณ์ และเขต
น้ าท่วมของ ก ผ ซึง่ เป็ นเขตทีก่ นั ไว้เป็ นพืน้ ทีร่ องรับน้า
ของเขื่อนภูมิพล โดยอาเภอ อดแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ น ต าบล ได้แ ก่ ต าบลบ่ อ สลี ต าบลบ่ อ หลวง
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ตาบลหางดง ตาบล อด ตาบลนาคอเรือ ตาบลบ้านตาล
ซึ่งที่ผ่านมาได้มเี หตุสาธารณภัยทาให้เกิดความสูญเสีย
เป็ นจานวนมาก อาทิ วาตภัย อุทกภัย อุบตั เิ หตุทางถนน
จากสภาพพืน้ ทีเ่ ป็ นทีร่ าบลุ่ม และทีร่ าบสูง บางแห่งเป็ น
ถนนลูกรัง ห่างไกลจากตัวอาเภอ ยากแก่การเข้าถึง บาง
แห่งไม่สามารถติดต่อสือ่ สารกับโลกภายนอกได้เนื่องจาก
อยู่ในบริเวณอับสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ่ ายปกครอง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการ
ป้ องกันและบรรเทา สาธารณภัยใช้ระยะเวลาเดินทางเข้า
ไปช่วยเหลือ ทัง้ ในด้านการอพยพ การกู้ชพี กู้ภยั การ
ดูแลความปลอดภัย การประสานงานต่าง ดังนัน้ เพื่อ
ลดความสูญเสียทัง้ ด้านชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
ประหยัดงบประมาณในการ ้ื น ู จึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิ่ง ที่ประชาชนทุกคนในอาเภอ อด จังหวัดเชี ยงใหม่
จะต้องมีสว่ นร่วมในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากข้อ มู ล เหตุ ผ ล ความจ าเป็ น และปั จ จัย
ต่าง ข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย และปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
อาเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณา ึ กอบรมให้ความรู้ แนะนาใน
ลักษณะพี่เลี้ยง ในด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในการจัดทาแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลัง
เกิด เหตุ และจัด ท าเป็ น องค์ค วามรู้ข องชุ ม ชนเพื่อ ใช้
ประโยชน์ในภายภาคหน้าต่อไป

วั ประสงคการวจัย
2.1 เ พื่ อ ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ใน
อาเภอ อด
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยต่ าง ที่มีความสัมพันธ์
กับ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อด
2.3 เพื่อ ศึก ษาจุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อด
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2.4 เพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
อาเภอ อด

กรอบแนวคดการวจัย
ผู้วิจยั ได้ศกึ ษาและทบทวนแนวคิดทฤษ ีและ
งานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การมีส่ ว นร่ ว มของส านั ก งาน
คณะกรรมการพั นาระบบราชการ 2556) และสมาคม

การมีสว่ นร่วมสากล IAP2) Office of the Public Sector
Development Commission, 2013) การจัด การจัด การ
สิง่ แวดล้อมและการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
น านโยบายไปป ิบ ัติด้า นประชารัฐ Van Meter และ
Van Horn, 1975) Sabatier แ ละ Mazmanian, 1989)
Jantarasorn V, 2002) กาหนดกรอบแนวคิด การวิจยั
ดังภาพที่ 1

ภา ที กรอบแนวคิดในการวิจยั
ปัจจัยด้านประชากร าส ร
จากงานวิจยั เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีศึกษาอาเภอ
เมือ งเพชรบูร ณ์ จัง หวัด เพชรบูร ณ์ Samartkit T,2003)
และ ผลงานวิจยั เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล ในเขตอาเภอ
ศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย Pongwittayawekin N,2008)
และ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย กรณีศกึ ษา เทศบาลตาบลบางซ้าย
อาเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Kaewwongsa
N, 2015) ซึ่งพบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ปัจจัยด้านการจัดการสงแวดล้อม
กระบวนการจัดการสิง่ แวดล้อมของชุมชนน ามา
จากตัวแบบกระบวนการจัดการสาธารณภัยของกรมป้ องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัย มาเป็ นตัว แบบในการจัด การ
สิง่ แวดล้อมทัง้ มิตเิ วลา ตัง้ แต่การจัดการสิง่ แวดล้อมก่อน
เกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
แรงจูงใจในการจัดการสิง่ แวดล้อมของชุมชน
ปั จจัยด้านความต้องการความปลอดภัย ผูว้ จิ ยั ได้
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษ ี มาจากแนวคิดทฤษ ีลาดับชัน้
ความต้ อ งการของ Maslow ในล าดับ ชัน้ ความต้ อ งการ
ล าดับ แรกคือ ความต้ อ งการทางกายภาพซึ่ง เป็ นความ
ต้องการพื้นฐานของการดารงชีวติ และทฤษ ี ERG ของ
Aldefer E= Existence Needs หมายถึงความต้องการเพื่อ
ดารงชีวติ ตัวแปรอิสระจิตสานึกต่อส่วนรวม และปั จจัยด้าน
ผู้นาชุมชน ผู้วจิ ยั นามาจาก ผลงานวิจยั ของ Waneesorn
K. (2014) เรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหา
มลภาวะทางน้ าของประชาชนในชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้าน
ยางพระธาตุจงั หวัดเชียงใหม่ ซึง่ พบว่ าผูน้ าชุมชนทัง้ ทีเ่ ป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการมีบทบาทสาคัญในการระดม
การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปั ญหามลพิษทางน้ า ประชาชนทัง้
สองชุ ม ชนมีจิต ส านึ ก ต่ อ ส่ ว นรวมสูง จึง ท าให้เ กิด ความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน และผลงานของ Saenma S. (2012)
ซึง่ ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
จัดการปั ญหาอุทกภัยของเทศบาลตาบลบ้านโ ่ง อาเภอ
บ้านโ ่ง จังหวัดลาพูน พบว่ากานันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นเป็ นผู้ท่ีมีบ ทบาทมากที่สุ ด เป็ นแกนน าของ
ประชาชนในการผลัก ดัน นโยบายหรือ การตัด สิน ใจของ
ผู้ บ ริ ห ารเทศบาล และในปั จจั ย ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกับ
สิ่ง แวดล้อ ม และปั จ จัยด้านการได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้าน
สิง่ แวดล้อมนามาจากผลงานของ Yotaga B. (2013) ซึง่ ได้
ศึก ษาเรื่อ งการมีส่ว นร่ ว มในการจัด การสิ่ง แวดล้อ มของ
สมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อาเภอท่าใหม่
จัง หวัด จัน ทบุ รี พบว่ า ปั จ จัย ด้า นการรับ รู้ข่ า วสารด้า น
สิ่ง แวดล้อ ม และปั จ จัย ด้า นความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ
สิง่ แวดล้อมที่แตกต่างกันของสมาชิกชุมชน มีความสัมพันธ์
กับ การมีส่ว นร่ ว มในการจัด การสิ่ง แวดล้อ มของสมาชิก
ชุมชนทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
ปัจจัยการนาน ยบาย ปป บั
ผู้ วิ จ ัย ได้ ส ัง เคราะห์ ปั จจัย การน านโยบายไป
ป บิ ตั มิ าจากแนวคิดของ Sabatier และMazmanian ได้แก่
) ปั จ จัย ที่เ ป็ น โครงสร้า งของนโยบาย ) ปั จ จัย ที่ไม่ใช่
เงื่ อ นไขของนโยบาย และปั จจั ย ด้ า นมาตฐานและ
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วัตถุประสงค์ของนโยบาย ทรัพยากรของนโยบาย ทัศนคติ
ของผูป้ บิ ตั ิ ลักษณะของหน่ วยงานทีน่ านโยบายไปป บิ ตั ิ
การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมเสริมแรง มาจาก
แนวคิดของ Van Meter และ Van Horn (1975) ปั จจัยด้าน
ความยากง่ายของนโยบาย การสนับสนุนจากสังคม มาจาก
แนวคิดของ Sabatier และ Mazmaian (1989) ปั จจัยด้าน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภาวะผู้ นา มาจาก
แนวคิดของ Jantarasorn V. (2002)
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อดจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่
หมายถึ ง การด าเนิ น การในเชิง ป้ องกัน ลดทอนความ
เสีย หายจากสาธารณภัย การด าเนิ น การระหว่ างเกิดสา
ธารณภัย รวมถึงการ ้ื น ู ภายหลังจากเกิดสาธารณภัย
ผูว้ จิ ยั นาเอาความหมายของการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
ของ สานักงานคณะกรรมการพั นาระบบราชการ Office of
the Public Sector Development Commission,
) มาใช้
เป็ นตัวแปรตามได้แก่ ) การมีส่วนร่วมคิด ) การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ ) การมีส่วนร่วมดาเนินงาน ) การมีส่วนร่วมรับ
ประโยชน์ ) การมีส่วนร่วมประเมินผล และระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนซึ่งกาหนดโดยสมาคมการมีส่วนร่วมสากล
(IAP ) ได้แก่ ) การให้ข้อมูลข่าวสาร To Inform) ) การ
ปรึกษาหารือ To Consult) ) การให้เข้ามามีบทบาท To
Involve) ) การสร้างความร่ วมมือ To Collaborate) ) การ
เสริมอานาจประชาชน To Empower)

สมม านการวจัย
1 ประชาชนที่อยู่ในอาเภอ อด ซึ่งมีปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีต่ า งกัน มีร ะดับ การมีส่ว นร่ ว มในการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างกัน
2 ปั จจัยด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมมีความสัมพันธ์
กับระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในอาเภอ อดจังหวัดเชียงใหม่
ปั จจัยการนานโยบายไปป บิ ตั ดิ า้ นประชารัฐมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในอ าเภอ อดจัง หวัด
เชียงใหม่

วธีการดาเนนการวจัย
การศึกษาครัง้ นี้ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงสารวจแบบ
ตัด ขวาง โดยเน้ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ และการวิจ ัย เชิง
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คุณภาพ จากการสารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่
อาศั ย อยู่ ใ นเขตอ าเภอ อด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด้ ว ย
แบบสอบถาม Questionnaire) และใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
Qualitative Research) จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก InDepth Interview)

ประชากรและกล่ม วั อย่าง
ประชากรกล่มที ประกอบด้วยประชาชนทีอ่ าศัย
อยู่ในอาเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ 6 ตาบล จานวน
37,917 คน
ประชากรกล่มที ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ
หน่ วยงานภาครัฐที่มภี ารกิจเกี่ยวข้องกับการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ น ายอ าเภอ อด และผู้บ ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จานวน 7 คน รวมทัง้ สิน้ 8 คน
กล่ม วั อย่าง ผู้วจิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับประชากรกลุ่มที่ 1 โดยใช้สตู รทาโร่ ยามาเน่ Taro
Yamane) ในการคานวณ โดยกาหนดให้มคี วามคาดเคลื่อน
ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ 05 จากประชากรกลุ่ ม ที่ 1 จ านวน
37,917 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 396 คน จากนัน้ ใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ Stratified Sampling) โดย
ก าหนดชัน้ ภู มิข องประชากรทุ ก ต าบลและหมู่ บ้า นตาม
สัดส่วนประชากร จากนัน้ ใช้วธิ สี ุ่มอย่างง่ายโดยใช้วธิ กี าร
จับสลาก ประชากรกลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เจาะจง Purposive Sampling) มี จ านวน 8 คน ได้ แ ก่
นายอาเภอ อด จานวน 1 คน และผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จานวน 7 คน รวมทัง้ สิน้ 8 คน
เครองมอทีใช้ในการวจัย
แบบสอบ าม
ส่วนที่ แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย การ
จัดการสิง่ แวดล้อม โดยแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
โดยใช้มาตราไลเกิรต์ Likert Scale) ระดับ
ส่วนที่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการนา
นโยบายไปป ิบตั ิด้า นประชารัฐ โดยแบบสอบถามเป็ น
แบบเลื อ กตอบโดยใช้ ม าตราไลเกิร์ ต Likert Scale)
ระดับ
ส่ว นที่ แบบสอบถามเกี่ย วกับ ระดับ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในอาเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นแบบเลือกตอบโดย
ใช้มาตราไลเกิรต์ Likert Scale) ระดับ
ส่วนที่ แบบสอบถามเกี่ยวจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ในอ าเภอ อด จัง หวัด เชีย งใหม่ เป็ นค าถาม
ปลายเปิ ด
การทดสอบหาความความเทีย่ งตรง Validity) นา
แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาการวิจยั
อิ ส ระ เพื่ อ ตรวจสอบ และน าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สมบูรณ์ ตรงตามแนวคิด
ทฤษ ี และวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การหาค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ Reliability) ได้ น า
แบบสอบถามไปทดสอบกับ กลุ่ ม ประชากรที่มีล ัก ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา จานวน คน
จากนัน้ จึงนาแบบข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
หาความเชื่อมัน่ โดยใช้วธิ กี ารของ Cronbach (Cronbach’s
Reliability Coefficient Alpha) จะต้ อ งได้ค่ า ความเชื่อ มัน่
ด้ว ยค่ า สัม ประสิท ธิแอล ่ า ไม่ ต่ า กว่ า
ก่ อ นจะน า
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างใน
การวิจยั ซึ่งผลการวิเคราะห์ ตัวแปรอิสระด้านปั จจัยการ
จัดการสิง่ แวดล้อมชุมชนได้ค่าสัมประสิทธิแอล ่ าเท่ ากับ
ตัวแปรอิสระด้านการนานโยบายไปป บิ ตั ดิ า้ นประชา
รัฐได้ค่าสัมประสิทธิแอล ่ าเท่ากับ
ตัวแปรตามระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในอาเภอ อดจังหวัดเชียงใหม่ได้ค่าสัมประสิทธิ
แอล ่ าเท่ากับ
แบบสัมภา ณเชงลก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกีย่ วกับ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเกีย่ วกับปั จจัยด้านการ
จัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นเกีย่ วกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเกีย่ วกับ
การน านโยบายไปป ิบ ัติด้า นประชารัฐ ส่ ว นที่ 4 แบบ
สัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในอ าเภอ อด
จัง หวัด เชีย งใหม่ ส่ว นที่ 5 แบบสัม ภาษณ์ ค วามคิด เห็น
เกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ
อด จังหวัดเชียงใหม่ การทดสอบหาความความเทีย่ งตรง
(Validity) นาแบบสัมภาษณ์ท่สี ร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาการวิจยั อิสระ เพื่อตรวจสอบ และนาไปปรับปรุง
แก้ไขให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สมบูรณ์ ตรงตาม
แนวคิด ทฤษ ี และวัตถุประสงค์ของการวิจยั

การเกบรวบรวมข้อมล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดทา
หนังสือขอความอนุ เคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เพื่อขอความอนุ เคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขต
อาเภอ อดจานวน แห่ง ในการกระจายแบบสอบถาม
และนัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จานวน คน
เพื่อ ท าการสัม ภาษณ์ จากนัน้ ผู้วิจ ัย ได้จ ัด ท าหนัง สือ ขอ
ความอนุ เคราะห์ อ าเภอ อด เพื่ อ ขอนั ด สั ม ภาษณ์
นายอาเภอ อด ตามลาดับ

การวเคราะหข้อมล
ก่อนดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วิจยั ได้ทาการ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ทุกชุด เมื่อเห็นว่าข้อมูลมี
ความถู ก ต้อ งสมบูร ณ์ แล้ว ผู้วิจ ัย จึงน าข้อ มูลดัง กล่ าวมา
วิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้
การวเคราะหข้อมลเชงปรมาณ
ผู้ วิ จ ั ย ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาในการวิ เ คราะห์
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) และการวิเ คราะห์ส หสัม พัน ธ์ แ บบ
เพียร์สนั Pearson Correlation) ดังนี้
การวเคราะหข้อมลส เชง รรณา ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยนาเสนอในรูปแบบตารางและการ
บรรยาย การวเคราะหข้อมลส เชงอนมาน ดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบที (t-test) ความแปรปรวน
ท า ง เ ดี ย ว One-Way ANOVA) แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั Pearson Correlation) จากนัน้ จึงนา
ผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้มาเทียบความหมายกับตารางแปลผล
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั Pearson Correlation)
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การวเคราะหข้อมลเชงคณภา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดแข็ง
จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคเกี่ย วกับ ปั จ จัย การจัด การ
สิง่ แวดล้อมชุมชน การนานโยบายไปป บิ ตั ิ และการมีสว่ น
ร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
อาเภอ อดจังหวัดเชียงใหม่ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
อุปนัย และวิธกี ารวิเคราะห์โดยการจาแนกชนิดข้อมูล

ลการวจัย
ข้อมลทัว ปของกล่ม วั อย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
คน ร้อยละ ) ส่วนในด้านอายุพบว่ามีอายุอยู่ระหว่าง
- ปี ร้อยละ
) มีอาชีพหลักส่วนใหญ่คอื ทาไร่ ทา
สวน มีจานวน
คน ร้อยละ
) รายได้เฉลี่ยส่วน
ใหญ่ ต่ า กว่ า ,
บาทต่ อ เดื อ น มี จ านวน
คน
ร้อยละ )
ปั จจั ย ด้ า นการจั ด การสงแวดล้ อ ม ของ
ประชาชนในอาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อปั จจัยด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อมของประชาชนในอาเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
โดยในแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมากทัง้ หมด มีค่าเฉลี่ยเรียงลาดับได้ดงั นี้
ด้านจิตสานึกต่อส่วนรวม มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้านความ
ต้องการความปลอดภัย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้านความรู้
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้านผูน้ าชุมชน
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมระหว่าง
เกิดภัย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
ก่ อ นเกิ ด ภั ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
ด้ า นการจัด การ
สิง่ แวดล้อมหลังเกิดภัยและด้า นการได้รบั ข้อมูลข่า วสาร
ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
ตามลาดับ ซึ่ง
หมายความว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ห็น ว่ า ระดับ การ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ของ
ประชาชนในอาเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก
ปั จ จั ย ก า ร น า น ย บ า ย ป ป บั ด้ า น
ประชารั
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่ อ ปั จจัยปั จจัยการน า
นโยบายไปป ิ บ ั ติ ด้ า นประชารั ฐ อยู่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
โดยในแต่ ละด้านอยู่ในระดับ
ม า ก ทั ้ง ห ม ด มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ รี ย ง ล า ดั บ ไ ด้ ด ั ง นี้ ด้ า น
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สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ด้านทัศนคติของผู้
ป บิ ตั ิ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้านลักษณะหน่ วยงานทีน่ า
นโยบายไปป บิ ตั ิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ด้านมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้าน
ภาวะผู้น า มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
ด้า นทรัพ ยากรของ
นโยบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ด้านการสื่อสารระหว่าง
องค์การและกิจกรรมเสริมแรง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้าน
ความยากง่ า ยของนโยบาย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า
การนานโยบายไปป บิ ตั ิด้านประชารัฐ ของอาเภอ อดอยู่
ในระดับมากทัง้ ในด้านปั จจัยทีเ่ ป็ นโครงสร้างของนโยบาย
ประชารัฐและปั จจัยทีไ่ ม่ใช่เงื่อนไขของนโยบายประชารัฐ
การวเคราะหความคดเหนของกล่ม วั อย่าง
เกี ยวกับ ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอฮอดจังหวัด
เชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในอาเภอ อดจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง
มีค่ า เฉลี่ย รวมเท่า กับ
โดยอยู่ในระดับมาก ด้า น
มีค่าเฉลีย่ เรียงลาดับได้ดงั นี้ ด้านการมีส่วนร่วมดาเนินงาน
มีค่ า เฉลี่ย เท่า กับ
ด้า นการมีส่ว นร่ วมรับประโยชน์
มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
ด้า นการให้ข้อ มู ล ข่ า วสาร To
Inform) มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
ด้ า นการมีส่ ว นร่ ว มคิด
มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ด้ า น
มีค่ า เฉลี่ย เรีย งลาดับ ได้ด ัง นี้ ด้า นการปรึก ษาหารือ To
Consult) มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม
ประเมิน ผล มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ
ด้า นการมีส่ว นร่ ว ม
ตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้าน
การให้เข้ามามีบทบาท To Involve) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ด้า นการสร้า งความร่ ว มมือ To Collaborate) มีค่ า เฉลี่ย
เท่ า กับ
และด้ า นการเสริม อ านาจประชาชน To
Empower มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ตามลาดับ ซึง่ หมายความ
ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ
อดจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง

ลการวเคราะหข้อมล ามสมม าน
ลการวเคราะหสมม านข้อที
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ และ
ระดับ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อดจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
สถิ ติ t-test และ One-Way ANOVA ในการทดสอบ ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนที่อยู่ในอาเภอ อด ซึ่งมีปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ทต่ี ่างกัน มีระดับการมีสว่ นร่วมในการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างกัน โดยในด้านเพศ ไม่
มีความแตกต่างกัน ส่วนอายุเพศ อาชีพและรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 05
ลการวเคราะหสมม านข้อที
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลปั จจัย ด้ า นการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและระดับการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อดจังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ Pearson Correlation ผลการศึกษา
พบว่ามีค่า R เท่ากับ 742 และค่า Sig (t-tailed) เท่ากับ 000
โดยมี ค่ า R ในทิ ศ ทางบวก และมี ค่ า Sig (t-tailed) < .05
หมายความว่ าปั จจั ย ด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มมี
ความสัม พั น ธ์ ใ นทางบวกต่ อ ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อด
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ปั จจั ย ด้ า นการจั ด การ
สิ่งแวดล้ อมมีความสัมพัน ธ์ ก ับ ระดับ การมีส่ วนร่ ว มของ
ประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อด
จังหวัดเชียงใหม่
ลการวเคราะหสมม านข้อที
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จจั ย ปั จจั ย การน า
นโยบายไปป ิบตั ิด้านประชารัฐและระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยใน
อ าเภอ อดจัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยใช้ ส ถิ ติ ส หสัม พัน ธ์
Pearson Correlation ผลการศึก ษาพบว่ า มีค่ า R เท่ า กับ
808 และค่า Sig (t-tailed) เท่ากับ 000 โดยมีค่า R ในทิศ
ทางบวก และมีค่า Sig (t-tailed) < .05 หมายความว่าปั จจัย
ด้านการนานโยบายไปป บิ ตั ดิ า้ นประชารัฐมีความสัมพันธ์
ในทางบวกต่ อระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในอ าเภอ อดจัง หวัด
เชียงใหม่ จึงสรุปได้ว่า ปั จจัยการนานโยบายไปป บิ ตั ดิ า้ น
ประชารัฐ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ระดับ การมีส่ ว นร่ ว มของ
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ประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ
อดจังหวัดเชียงใหม่
การวเคราะห ลการสัม ภา ณเชงลกและ
แบบสอบ ามปลายเปด
จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค(SWOT)
ด้านการมีส่วนร่วมในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในอาเภอ อด
จุดแข็ง (S) คือประชาชนส่วนใหญ่ มจี ติ สานึกต่อ
ส่วนรวม จุดอ่อน(W) คือทรัพยากรในการดาเนินงานมีไม่
เพียงพอทัง้ ในด้านบุคลากรและงบประมาณ ในด้านโอกาส
(O) คือเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทนั สมัยช่วยลดระยะเวลา
และขัน้ ตอนในการทางาน อุปสรรค(T) คือสภาพเศรษฐกิจ
ตกต่า ทาให้ประชาชนมีเข้ามามีสว่ นร่วมน้อยลง
ข้ อ เสนอแนะคื อ ภาครัฐ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น
ทรัพ ยากร งบประมาณ บุ ค ลากรให้แ ก่ ห น่ ว ยงานที่น า
นโยบายไปป ิบ ัติ รวมถึง ชุ ม ชนให้ม ากขึ้น รวมถึง การ
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ ให้แก่ชุมชนมากยิง่ ขึน้

อภปราย ล
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ปั จจั ย
ประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกันมีระดับการมี ส่วน
ร่วมในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับผลงานของ Kaewwongsa N.
) พบว่า
ประชาชนที่มี เพศ ระดับ การศึก ษา อาชีพ และรายได้
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการเตรียมตัวก่อนเกิดสาธารณภัย การมีสว่ นร่วมขณะ
เกิ ด สาธารณภั ย และการ ้ื น ู ห ลั ง เกิ ด สาธารณภั ย
แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ แ ล ะ ผ ล ง า น ข อ ง
Pongwittayawekin N.
) พบว่ า ประชาชนที่มีร ะดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน มีสว่ นร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล ในเขตอาเภอ
ศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย แตกต่ างกันอย่างมีนั ยสาคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ
และผลงานวิ จ ั ย ของ กุ ล จิ ร า
เสาวลัก ษณ์ จิน ดา
) พบว่ า อายุ ระดับ การศึก ษา
อาชีพ ที่แตกต่ างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวต่ างกัน ส่วนเพศ สถานภาพ และรายได้
เฉลี่ยต่ อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่ อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับ
งานวิ จ ั ย เรื่ อ ง “การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
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ดาเนินงานขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล ในเขตอาเภอ
ศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย Pongwittayawekin N. (2008)
พบว่ า ประชาชนที่มีร ะดับ การศึก ษา อาชีพ และรายได้
แตกต่ า งกัน มีส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานขององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล ในเขตอาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในอาเภอ
อดจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน
คน เพศชายมี
คน เพศหญิง
มี
คน คิดเป็ นร้อยละ
และ
ตามลาดับ ซึ่ง
ปริมาณไม่แตกต่ างกันมาก ซึ่งหากวิเคราะห์ในส่วนของ
ปั จจัยด้านอายุพบว่าส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ทร่ี ะหว่าง - ปี
คิด เป็ น ร้อ ยละ
ซึ่ง เป็ น วัย ท างาน ระดับ การศึก ษา
สูงสุดพบว่าส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี
จานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ
สอดคล้องกับจุดอ่อน
ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุ ณภาพ ด้านการมีส่ว น
ร่วมในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อด
จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้ องกันป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนมีไม่
เพียงพอ ด้านอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนส่วนใหญ่ มี
อาชีพทาไร่ ทาสวน จานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ
มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน , บาท จานวน
คน
คิดเป็ นร้อยละ
สะท้อนถึงอุปสรรคปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
ตกต่า ประชาชนส่วนใหญ่มรี ายได้น้อยหากเทียบกับค่าแรง
ขัน้ ต่าในปั จจุบนั
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ “ปั จจัยด้านการ
จัดการสิง่ แวดล้อมมีความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยใน
อ าเภอ อดจัง หวัด เชีย งใหม่ ซึ่ง ปั จ จัย ด้า นการจัด การ
สิง่ แวดล้อม ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยในด้าน
ความต้อ งการความปลอดภัย ด้า นจิต สานึ กต่ อส่วนรวม
สอดคล้องกับทฤษ ลี าดับชัน้ ความต้องการ Hierarchy of
Needs Theory) ของ Maslow ( ) ในด้านความต้องการ
ความปลอดภัย และด้ า นสัง คม และทฤษ ี ERG ของ
Alderfer (
) ในด้านความต้องการเพื่อดารงชีวติ และ
ความต้ อ งการด้ า นสัง คม โดยปั จ จั ย ด้ า นการจัด การ
สิง่ แวดล้อมมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในอาเภอ อดจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ สอดคล้องกับผลงาน
ของ Waneesorn K
)พบว่าประชาชนทัง้ สองชุมชนมี
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จิตสานึกต่อส่วนรวมสูงจึงทาให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน
การค้นพบว่าระดับการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชนมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในอ าเภอ อดจัง หวัด
เชีย งใหม่ ใ นระดับ มาก ซึ่ง หากประชาชนที่อ าศั ย อยู่ ใ น
อาเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับการจัดการสิง่ แวดล้อม
ชุ ม ชนที่ดีท ัง้ ในด้า นการจัด การสิ่ง แวดล้อ มก่ อ นเกิด ภัย
ระหว่างเกิด หลังเกิดภัย มีความต้องการความปลอดภัย
จิต ส านึ ก ต่ อ ส่ ว นรวม มีผู้น าชุ ม ชนที่มีค วามเป็ น ผู้น า มี
ความรู้เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม และได้รบั ข้อมู ลข่าวสารด้าน
สิง่ แวดล้อมอย่างเพียงพอ จะทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาเภอ อด
จังหวัดเชียงใหม่มากยิง่ ขึน้
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ การค้นพบว่า
ปั จ จั ย ก า ร น า น โ ย บ า ย ไ ป ป ิ บ ั ติ ด้ า น ป ร ะ ช า รั ฐ มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในอ าเภอ อดจัง หวัด
เชียงใหม่ในระดับมาก เป็ นการยืนยันตัวแบบของการนา
นโยบายไปป บิ ตั ดิ า้ นประชารัฐของ Van Meter และ Van
Horn (
) ซึ่ง มุ่ ง อธิบ ายความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรที่
เชื่อ มโยงในการน านโยบายไปป ิบ ัติ A Model of the
Policy Implementation Process) ในด้านวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานของนโยบาย ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสาร
ระหว่างองค์การและกิจกรรมเสริมแรง ลักษณะหน่วยงานที่
น านโยบายไปป ิบ ัติ เงื่อ นไขทางเศรษฐกิจ สัง คมและ
การเมือง ทัศนคติของผู้ป ิบตั ิ และสอดคล้องกับผลงาน
ของ Raksa K.
) ซึ่ง ได้ศึก ษาเรื่อ ง ปั จ จัย สาคัญ ที่
ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของการนานโยบายสาธารณะ
ไปป บิ ตั ิ ศึกษากรณีโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดนิ ทัว่
ประเทศ พบว่าความชัดเจนในเป้ าหมายและวัตถุประสงค์มี
ความสัมพันธ์ความสาเร็จของโครงการเร่งรัดการออกโฉนด
ทีด่ นิ ทัวประเทศ
่

ข้อเสนอแนะ
ด้านการจัดการสงแวดล้อม
1. ในการจัดการสิง่ แวดล้อมก่อนเกิดภัย ภาครัฐ
ควรส่งเสริมชุมชนโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิง่ แวดล้อมชุมชนให้แก่ประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง โดยใช้
แนวการกระบวนการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ น

ฐา น Community Based Disaster Risk Management :
CBDRM) ซึ่ง เป็ น กระบวนการในการให้ชุ ม ชนที่มีค วาม
เสีย่ งที่จะเกิดสาธารณภัย มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะร่วมใน
กระบวนการวิ นิ จ ฉั ย วิ เ คราะห์ เ ้ าระวัง ้ื น ู และ
ประเมินผล ในการจัดการความเสีย่ งสาธารณภัยเพื่อทีจ่ ะ
ลดความเปราะบาง และเพิม่ สมรรถนะในการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของชุมชน มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละชุมชน
2 ในการจัด การสิ่ง แวดล้ อ มระหว่ า งเกิด ภัย
ภาครัฐควรใช้อาสาสมัครป้ องกันภัย ่ ายพลเรือนในฐานะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้ าที่ ซึ่งเป็ นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทา
หน้ าที่ ใ นการจั ด การช่ ว ยประชาชนในการจั ด การ
สิง่ แวดล้อมชุมชนระหว่างเกิดภัยทัง้ ในด้านการอพยพ การ
ช่วยเหลือด้านการแพทย์ อาหาร สถานทีพ่ กั พิง การรักษา
ความปลอดภัย และการประสานความช่ ว ยเหลือ จาก
หน่วยงานภาคนอก เป็ นต้น
3 การได้ ร ั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ภาครัฐ ควรมีการกระจายข้อ มูล ข่า วสารด้า นสิ่ง แวดล้อม
ผ่านสื่อต่ าง อย่างทัวถึ
่ ง ควรนาโอกาสด้านเทคโนโลยี
การติดต่อสื่อสารทีท่ นั สมัยมาประยุกต์ใช้ เช่นสื่อออนไลน์
ต่ า ง ในส่ ว นชนบทที่ห่ า งไกลไม่ มีส ัญ ญาณโทรศัพ ท์
ภาครัฐควรทีจ่ ะใช้เจ้าหน้าที่ ่ ายปกครอง กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการกระจายข่าวผ่าน
เสียงตามสาย หรือการประชุมหมู่บา้ นเป็ นต้น
4 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนกาลังคน ทรัพยากร
ที่เพียงพอต่ อการ ้ื น ู บูรณะชุมชนที่เกิดสาธารณภัยให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึน้ จาก
สาธารณภั ย มี ผ ลโดยตรงกั บ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข อง
ประชาชน เศรษฐกิจชุมชน ซึง่ เป็ นอุปสรรคสาคัญในการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ องกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
5 ภาครัฐควรมีการพั นาศักยภาพผู้นาชุม ชน
ในด้านภาวะผู้นา ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิง่ แวดล้อม
ชุมชน และให้มกี ารประเมินการทางานและความเหมาะสม
ของผูน้ าชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเองอย่างต่อเนื่อง
6 ภาครัฐควรมีการจัดกิจกรรมเสริมแรงด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าที่ของพลเมือง ด้านสิง่ แวดล้อม รณรงค์ปลุกจิตสานึก
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านสิง่ แวดล้อม
เป็ นประจา ให้แก่ประชาชนทุกคนในอาเภอ อด
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7. ภาครัฐ ควรให้ ค วามส าคัญ กับ การส่ ง เสริ ม
ชุ ม ชนในการจัดท าแผนป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
การอพยพ การเอาตัวรอดเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงให้
ความรู้เ กี่ย วกับสาธารณภัยโดยชี้ให้เ ห็น ถึง ผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากสาธารณภัย แนวทางในการป บิ ตั ิตวั เมื่อเกิด
ภัย หรือคาดว่าจะเกิดภัย
8. ภาครัฐควรมีการเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับการ
จัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อป้ องกัน หรือลดผลกระทบจากสา
ธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการสิง่ แวดล้อม ลบล้างความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเช่น
การเผาป่ าจะทาให้มขี องป่ ามากขึน้ เป็ นต้น
ด้านการนาน ยบาย ปป บั ด้านประชารั
1. ภาครัฐควรกาหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ให้มคี วามชัดเจน มีมาตรฐาน โดยอาจมีการเทียบเคียงกับ
ประเทศอื่นที่ประสบความสาเร็จ โดยพิจารณาให้เข้ากับ
บริบทของประเทศไทยอย่างเหมาะสม
2. ภาครัฐควรสนับสนุ นทรัพยากรในการดาเนิน
นโยบายประชารัฐให้กบั หน่ วยงานในพื้นที่อย่างเพียงพอ
ไม่ว่าจะเป็ นด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์
เพื่อทีห่ น่ วยงานภาครัฐในพืน้ ทีจ่ ะสามารถดาเนินโครงการ
กิจกรรม ทีส่ นองต่อนโยบายประชารัฐได้อย่างทัวถึ
่ ง และมี
ประสิทธิภาพ
3. ภาครัฐควรกาหนดนโยบายประชารัฐ โดยมี
การค้นคว้า โดยนาข้อมูล ทฤษ ี แนวคิด และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ กลันกรอง
่
สังเคราะห์ โดยคานึงถึง
ความเป็ นไปได้ ท่ีห น่ ว ยงานที่น านโยบายไปป ิบ ัติจ ะ
สามารถนานโยบายไปป บิ ตั ใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิมากทีส่ ดุ
4. ภาครัฐควรที่จะส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจของ
ชุ ม ชนซึ่ ง ถื อ เป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลถึ ง ความกิ น ดี อ ยู่ ดี ข อง
ประชาชนในชุมชน และมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน โดยคานึงถึงสภาพสังคมในชุมชน การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินนโยบายให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน
5. ภาครัฐควรที่จะเชิญชวนภาคเอกชน องค์กร
อิสระ ผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ ซึง่ มีความเกีย่ วข้องและเป็ นผู้
ทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมสนับสนุนการดาเนินนโยบาย
ประชารัฐ เช่นขอสนับสนุ นในด้านองค์ความรู้ ทรัพยากรที่
ใช้ดาเนินนโยบาย เป็ นต้น
6. ภาครัฐควรที่จะคัดเลือกผู้นาชุมชน ตัวแทนที่
จะเป็ นผูน้ าในการประสาน บูรณาการความร่วมมือจากภาค
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ประชาชนในพืน้ ทีท่ จ่ี ะดาเนินงานร่วมกับภาครัฐ โดยมีการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นา อย่างละเอีย ด
รอบคอบ
7. ภาครัฐควรจัดให้มกี ารประเมินทัศนคติของผู้
ป บิ ตั ิซ่งึ เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรอบด้านโดยอาจให้มี
การประเมิ น ร่ ว มจากประชาชนในพื้ น ที่ เช่ น การใช้
แบบสอบถามเป็ นต้น
8. ภาครั ฐ ควรค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของ
หน่วยงานทีน่ านโยบายไปป บิ ตั ิ โดยคานึงถึงภาระ หน้าที่
ตามก หมาย จานวนทรัพยากรทีม่ ี บุคลากร ให้สอดคล้อง
กับนโยบายประชารัฐในแต่ละด้าน
9. หน่ วยงานในพื้นที่ควรที่จะมีการประสานงาน
กับหน่วยงานในพืน้ ทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้เกิดการบูรณา
การ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินกิจกรรมเสริมแรง
ต่าง เช่น หากเป็ นการส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ด้านทรัพยากรป่ าไม้ อาจขอสนับสนุ นวิทยากรจากหน่ วย
พิทกั ษ์อุทยานในพืน้ ที่ เป็ นต้น
การเสรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในอาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ให้ประสบ ลสาเรจมากยงขน
จากข้อค้นพบจากข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างต้องการให้ภาครัฐดาเนินการดังนี้
1. ภาครัฐ ควรเข้า มาเสริมสร้า งความรู้เ กี่ยวกับ
การป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุ มชนมากขึ้น
โดยอาจนากระบวนการจัดการภัยพิบตั โิ ดยอาศัยชุมชนเป็ น
ฐา น Community Based Disaster Risk Management :
CBDRM) มาใช้กบั ชุมชุมที่มคี วามเสี่ยงที่จะเกิดสาธารณ
ภัย โดยอาจกระจายงาน งบประมาณ ให้ก ับ หน่ ว ยงาน
อื่น ในพืน้ ที่ เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นต้น
2. ภาครัฐควรสนับสนุนให้ผนู้ าชุมชนมีสว่ นร่วมใน
การสร้า งความตระหนั ก เกี่ย วกับ การมีส่ ว นร่ ว มในการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กับ ชุ ม ชน เช่ น ก านั น
ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่
3 ภาครั ฐ ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
ข่าวสารด้านสาธารณภัยให้มากขึ้น โดยนาจุดแข็งในด้าน
เทคโนโลยีการสือ่ สารทีท่ นั สมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เช่ น การติด ต่ อ สื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ Smartphone หรือ
ระบบ Video Conference
4 ภาครัฐควรสนับสนุ นทรัพยากรทีจ่ าเป็ นในการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชนอย่างเพียงพอ
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ทัง้ ในด้า นบุ ค ลากร เครื่อ งมือ งบประมาณ โดยเฉพาะ
ชุมชนทีย่ งั ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
5 ภาครัฐควรส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชนให้
มากขึน้ เพื่อทีจ่ ะสามารถขจัดอุปสรรคด้านสภาพเศรษฐกิจ
ทีต่ กต่า เพื่อทีช่ ุมชนจะสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมได้มากขึน้
6 ภาครัฐ ควรส่งเสริมด้า นกิจการอาสาสมัครให้
มากขึ้น เช่ น อาสาสมัค รป้ อ งกัน ภัย ่ ายพลเรือ นซึ่ง เป็ น
ประชาชนในชุมชน
7 ภาครัฐควรมีมาตรการลงโทษอย่างจริงจังต่อผูท้ ่ี
ทาผิดก หมาย

ข้อเสนอแนะในการวจัยครัง ่อ ป
1. หากจะมีก ารวิจ ัย ในลัก ษณะเดีย วกัน ควรใช้
สถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ Multiple Regression

Analysis) เพื่อวิเคราะห์ตวั แปรอิสระอื่น ทีม่ อี ทิ ธิพลและ
สามารถอธิบายความผันแปรต่ อระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
ละเอียดมากยิง่ ขึน้
2. ควรมีการศึกษาประชาชนในอาเภออื่น ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ภาครัฐสามารถนามาใช้เป็ นข้อมูล
ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายประชารัฐ แนวทางการสร้าง
การมีส่วนร่วมชน การแก้ไขปั ญหาในการเสริมสร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในจัง หวัด เชีย งใหม่ ใ นภาพรวม
ต่อไป
3. ควรมีล่ามภาษาถิ่นเพื่อที่จะสามารถช่วยแปล
แบบสอบถาม เพื่อทีจ่ ะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ น
ชาวชนเผ่า
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