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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน 2) เพื่อพฒันา
รูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชน และ 3) เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนน
ทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ส่ิงพิมพ ์การสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสังเกตการณ์ ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงาน
ดา้นการจดัการภยัพิบติั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้นและอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน จ านวน 
30 คน ใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหาและน าเสนอผลการวเิคราะห์เป็นความเรียง 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี (1) ดา้นการเตรียมความ
พร้อมพบปัญหาดา้นการขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจดัการภยัพิบติั ขาดการฝึกซอ้มตามแนวทางในการปฏิบติังานในทุกมิติละเลย
การเตรียมความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ความส าคญักบัปัญหาจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ มากกว่าปัญหาภยัพิบติั (2) ดา้น
การเผชิญภยั พบปัญหาดา้นการขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบงานโดยตรง การขาดแคลนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นและการควบคุมบงัคบั
บญัชาอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ยงัไม่เคร่งครัดเท่าท่ีควร และ (3) ดา้นการฟ้ืนฟู พบปัญหาดา้นประชาชน ขาดการมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติัและร่วมประเมินผลในทุกมิติของการจดัการภยัพิบติั  2) การพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติั
ของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี พบวา่ (1) ดา้นการวางแผน ควรมีการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการบริหารจดัการภยัพิบติั (2) ดา้นการป้องกนั
และการปฏิบติัการจดัหาอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญมารับผิดชอบงานดา้นการจดัการภยัพิบติัโดยตรง (3) ดา้นการสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชนและทุกภาคส่วน มีการฝึกซ้อมแนวปฏิบติัเม่ือเกิดภยัพิบัติของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ และ (4) ดา้นการด าเนินงานแบบ
เครือข่ายและไม่เป็นทางการ มีการน าจุดเด่นของความเป็นสังคมชนบทไทยมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการภยัพิบติัในขั้นของการ
ฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยัพิบัติ        3) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการภัยพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี (1) ควรมีการจดัหาก าลงัคนและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นส าหรับรองรับการบริหารจดัการภยัพิบติั (2) ควรจดัท าแนวทางการปฏิบติัเม่ือเกิดภยัพิบติัท่ีเกิดจากความตอ้งการ
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ของชุมชนทอ้งถ่ิน การมุ่งสร้างจิตส านึกดา้นการเตรียมความพร้อมและการตระหนักต่อภยัพิบติัในทุกภาคส่วน และ (3) ควรมุ่งเนน้การสร้าง
เครือข่ายไม่เป็นทางการส าหรับการปฏิบติัเม่ือเกิดภยัพิบติัเพ่ือประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ : การพฒันารูปแบบ  การมีส่วนร่วม  การจดัการภยัพิบติั  ชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี 
 

Abstract  
The objectives of this research were 1) to investigate problems and difficulties in participating in the disaster management of the 

community 2) to develop of disaster management model of the community, and 3) to study the policy suggestions for disaster management 
of Ban Bung-14 community, Non Thong sub-district, Kaset Sombun district, Chaiyaphum province. The qualitative research methodology 
was used to study and retrieve information from written and published sources. The data were also collected by in - depth interviews and 
observations. The sample group used in this study consisted of administrator of sub-district administration organization, personnel 
responsible for disaster management, sub-district administrative organization council member, headman, village committee and civil 
defense disaster volunteers, 30 people in the total samples. Methodological triangulation and data analysis were analyzed by content and 
presenting the analysis results in essay. 

The findings are shown as follows: 1) Problems and difficulties in participating in the disaster management of Ban Bung -14 
community findings revealed that : (1) preparation aspect found that the disaster management lacked budgets, a great loss to practice a 
disaster response and the solutions for these mentioned limitations should be urgently dealt. (2) disaster aspect found that the disaster 
management could be complicated by a great loss to staff members, tools and control civil defense volunteers, and ( 3) recovery aspect found 
that the lack of public involvement in the decision to contemplate, practice and evaluation in all aspects of disaster manage ment and to 
carefully prepare for the disasters. 2)The development of disaster management model of Ban Bun g-14 community findings revealed that : 
(1) planning aspect should have a budget preparation for disaster management. (2) prevention and practice aspect should have a recruitment 
of skilled staff to be directly responsible for disaster management. (3)raising awareness among the people and all sectors aspect, there are 
regular practice drills for community disasters, and (4)network and informal operations aspect, the strength of Thai rural so ciety has been 
used as a guideline for disaster management in the post-disaster recovery phase. 3) Policy recommendations for disaster management of 
Ban Bung-14 community findings revealed that: (1) there should be a skilled people and essential devices in order to support the disas ter 
management. (2) community based disaster drills should be set as a whole - city disaster response plan. Every public and private sector 
should be aware of a good preparation for any unpredictable disasters, and (3) informal social networks should be created to the disaster 
relief operations in order to efficiently improve cooperation and integrate work together.     

 

Keywords : Development Model,  Participatory,  Disaster Management,  Ban Bung-14 Communities 
 
 

บทน า   
  ภยัพิบติัเป็นอนัตรายท่ีน าไปสู่ความหายนะ โดยมีทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติ (natural disaster) ไดแ้ก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด น ้ าท่วม ดินถล่ม พาย ุฝนฟ้าคะนอง พายเุขตร้อน ไฟป่า สึนามิ และฝนแลง้ เป็นตน้ ส่วนภยัพิบติัท่ีเกิดจากการกระท าของ
มนุษย ์(man-made disaster) ไดแ้ก่ อคัคีภยั ภยัจากการจราจร และคมนาคมขนส่ง ภยัจากการก่อการร้าย และภยัจากการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ เป็นตน้ [1] โดยผลกระทบท่ีเกิดจากภยัพิบติัจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของสังคมมนุษยใ์นวงกวา้งก่อให้เกิด      
ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกินขีดความสามารถท่ีทอ้งถ่ินจะบริหารจดัการได ้                
จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ [2]  
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 ในประเทศไทยได้เกิดภัยพิบัติท่ีเกิดจากธรรมชาติบ่อยคร้ัง ในแต่ละปีและทวีความเสียหายข้ึนทุก ๆ ปี เร่ิมตั้งแต่                       
ปี พ.ศ.2548 ได้เกิดสถานการณ์น ้ าท่วมจากฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองใน 8 จังหวดัตอนล่าง ปี พ.ศ. 2549 สถานการณ์น ้ าท่วม                   
ภาคกลาง และปี พ.ศ.2550 เกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบา้นเรือนประชนจ านวนมาก และในปี พ.ศ.2554             
เกิดภาวะน ้ าท่วมใหญ่ในประเทศไทย ซ่ึงเกิดจากพายุนกเตน สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขต             
ภาคกลางไดรั้บความเสียหาย จนตอ้งขอความช่วยเหลือไปยงัหน่วยงานต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธนาคารโลกประเมิน
มูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ลา้นบาท จดัเป็นภยัพิบติัท่ีสร้างความเสียหายมากท่ีสุดในประเทศ [3] ปัญหาอุทกภยัในเขตพ้ืนท่ี
นครชยับุรินทร์ท าใหมี้น ้ าท่วมขงัในเขตพ้ืนท่ี ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและเกิดโรคระบาดหลงัน ้ าท่วมทั้งในคน พืชและสตัว ์              
เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ท าลายโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ทางสาธารณะ ส่ิงก่อสร้าง ตลอดจน
พืชผลทางการเกษตร เกิดการปนเป้ือนของน ้ าด่ืม น ้ าใช ้ประชาชนตอ้งสูญเสียท่ีท ากิน และจ าเป็นตอ้งอพยพยา้ยถ่ิน ผลกระทบต่อ
การบาดเจ็บทุพลภาพ ประชาชนสูญหาย ความเสียหายของพ้ืนท่ีการเกษตร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจโดยรวม สงัคมและชุมชน สุดทา้ยส่งผลกระทบทางดา้นจิตใจ [4] [5]  

 ความถ่ีและความรุนแรงท่ีเพ่ิมมากข้ึนของการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ ท าให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ              
ท่ีเต็มไปด้วยความหนาแน่นของประชากร เช่น กรุงเทพมหานคร โตเกียว  นิวยอร์ก ฯลฯ ต่างหันมาให้ความสนใจกับ                        
ความปลอดภยัของสาธารณะมากข้ึน โดยรัฐบาลไดมุ่้งเนน้ในการสร้างความสามารถให้กบัหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบติังานของ
เครือข่ายการจดัการภยัพิบติัท่ีมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผูแ้สดงบทบาทหลกั ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ่งความสนใจไปท่ี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง  ๆ ท่ีมีวถีิชีวติอยูก่บัภยัและความเส่ียงท่ีต่าง ๆ กนั ในการเตรียมพร้อมเผชิญหนา้ต่อภยั
พิบติัท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งสามารถฟ้ืนคืนจากภยักลบัสู่สภาวะปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามการสร้างความปลอดภยัดงักล่าว
ไม่ใช่แต่ความพยายามในการจดัการภยัพิบติัทอ้งถ่ิน แต่ควรเป็นการหาค าตอบท่ีเป็นทางออกเชิงโครงสร้างดว้ยความตระหนกัถึง
ความส าคญัของการเตรียมความพร้อมใหก้บัประชาชนและชุมชน ซ่ึงเป็นด่านแรกในการเผชิญหนา้กบัภยัพิบติัและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของหน่วยงานช่วยเหลือต่าง ๆ ในการบริหารจดัการภยัพิบติัและสถานการณ์ฉุกเฉิน [6] ในกระบวนการบริหาร
จดัการภยัพิบติั ตั้งแต่การเตรียมพร้อม การตอบสนองและการฟ้ืนฟจูากภยัพิบติันั้น เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นหน่วยงานหลกั
ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติังานไดเ้พียงหน่วยงานเดียวหรือแมแ้ต่ประสานงานและขอความช่วยเหลือเพียงในเครือข่ายหน่วยงานรัฐ
เท่านั้น เพราะภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนในแทบจะทุกคร้ัง จะครอบคลุมอาณาบริเวณในวงกวา้ง และเป็นท่ีท่ีมีประชากรอยูห่นาแน่น การใช้
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุดนั้น จะเป็นกลจกัรส าคญัอยา่งยิง่ในความ รวดเร็วและการเขา้ถึง ในการใหค้วาม
ช่วยเหลือ ซ่ึงรวมถึงการท่ีประชาชนและชุมชนก็ตอ้งไดรั้บการใหค้วามรู้และมีบทบาทในการออกแบบแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน
ตนเองในเร่ืองเก่ียวกบัภยัและร่วมฝึกซอ้มกบัเจา้หนา้ท่ี  [7] การเตรียมพร้อมประชาชนและชุมชน โดยการใหค้วามรู้และการปฏิบติั
ตนเบ้ืองตน้เก่ียวกบัภยัพิบติั การร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนไว ้เป็นเบ้ืองตน้ [8]  
 จังหวดัชัยภูมิเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเกิดภยัพิบติัคลา้ยกับจงัหวดัอ่ืนในภูมิภาคเดียวกันโดยภยัพิบติั           
ท่ีเกิดข้ึนจะมีความรุนแรงในระดบัท่ีแตกต่างกนัในเชิงพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ อุทกภยั วาตะภยั อคัคีภยั ภยัแลง้ อุบติัเหตุ เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัภยัดงักล่าวมีทั้งหน่วยงานในระดบัจงัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการจดัการกบัภยั
พิบติัในแต่ละคร้ังจะอาศยัการปฏิบติังานของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีเป็นหลกั โดยขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วม
คิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมปฏิบติั และร่วมประเมินผลจึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการจดัการภยัพิบติัในระดบัทอ้งถ่ินยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 

 บา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ เป็นชุมชนเป้าหมายในการพฒันาของจงัหวดัชยัภูมิ              
ท่ีประชาชนใหค้วามสนใจในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยอาศยัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยส์อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญปี 2560 และแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบนั [9] 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  4  - 13  (2020)     Vol. 10, No. 1 

7 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

  จากหลกัการและเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัเลง็เห็นความส าคญัของการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของ
ชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ จึงไดเ้กิดงานวจิยัช้ินน้ีข้ึนเพ่ือรับทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
แนวทางในการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายให้กบัผูน้ าและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งได้น าไปปรับปรุงพฒันาแผนการจดัการภยัพิบัติให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นฐานรากท่ีมัน่คงของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง  
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
  2. เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
  3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ท่ีมุ่งศึกษาการพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติั
ของชุมชน โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกตการณ์ (Observation)  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 1) ก าหนดประเด็นการศึกษาให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ สร้างแบบบนัทึกประเด็นและ                
แบบสัมภาษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 2) ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน 3) น าผลการสังเคราะห์เอกสารตามประเด็นท่ีไดม้าก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ 
โดยการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งในระดบันโยบายและในระดบัปฏิบติั 
จ านวน 30 ท่าน ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 4) ด าเนินการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องใน 
การบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ  5)  ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological 
Triangulation) และ 6) น าแหล่งข้อมูลท่ีได้จากทั้ งเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์  
มาประมวลเขา้ดว้ยกนั โดยการสงัเคราะห์เน้ือหาเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี   
 

ขอบเขตการวจัิย 

1.แหล่งข้อมูล ประกอบดว้ยเอกสารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.1 แหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบดว้ยเอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 

1) ปัญหาและอุปสรรคด์า้นการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน 2) แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของ
ชุมชน และ 3) นโยบายในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน 
  1.2 แหล่งขอ้มูลการสัมภาษณ์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 1) ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนหมู่บา้นบุ่งสิบส่ี จ านวน 140 ครัวเรือน  
มีประชากรรวม 492 คน และเจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ จ านวน 52 คน  
รวมประชากรทั้งส้ิน 544 คน [10]  2) กลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในกลุ่ม
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งในระดบันโยบายและในระดบัปฏิบติั จ านวน 30 คน ดงัน้ี (1) ผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน (2) ขา้ราชการ เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานดา้นการจดัการภยัพิบติั จ านวน 3 คน (3) สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน (4) ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยฯ จ านวน 3 คน (5) กรรมการหมู่บา้นและประชาชน จ านวน 14 คน 
(6) อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน จ านวน 6 คน  
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 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ดงัน้ี 
  2.1 แบบบนัทึกขอ้มูลส าหรับศึกษาและสงัเคราะห์เอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งในระดบันโยบาย
และในระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 2) ปัญหาและอุปสรรค์ในการมีส่วนร่วมใน 
การจดัการภยัพิบติัของชุมชน 3) แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชน และ 4) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายใน
การจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความ แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) คดัเลือกและสังเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 ท่ีมีความตรงประเด็น (Relevance) และ
ความเช่ือถือได ้(Credibility) ของขอ้มูล [11] 3) ท าการบันทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 ในแบบบนัทึกขอ้มูล จากนั้นท าการ
จ าแนกขอ้มูลออกเป็นประเภทยอ่ย ๆ ใหค้รอบคลุม 4) น าผลการสงัเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 3 มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดประเด็น
การสัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งในระดบันโยบายและในระดบัปฏิบติั 5) ท าหนงัสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมาย 6) นัดหมายกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อ 
ท าการสัมภาษณ์ 7) สัมภาษณ์กลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 8) บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์              
บทสัมภาษณ์ และ 9) น าสารสนเทศท่ีไดท้ั้งหมด มาสรุปเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี 
ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ  
 4. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลใชว้ิธี Investigator Triangulation โดยการน าขอ้มูลไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลอ่านหรือ
กลับไปสอบถามผู ้ให้ข้อมูลซ ้ าอีกเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริงและใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Methodological Triangulation) ของ Denizen [12] คือ การแสวงหาความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลจากแหล่งท่ีแตกต่างกนั [13] ดงัน้ี 
  4.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีได้มานั้ น ถูกต้องหรือไม่ วิธี
ตรวจสอบ คือ การสอบแหล่งของขอ้มูล แหล่งท่ีมา ท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนั
จะเหมือนกนัหรือไม่ แหล่งสถานท่ี หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ และแหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคล                   
ผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
  4.2 การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูศึ้กษาวิจยั (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบวา่ผูศึ้กษาวิจยัแต่ละคนจะได้
ขอ้มูลต่างกนัอยา่งไร โดยเปล่ียนตวัผูส้งัเกตแทนท่ีจะใชผู้ศึ้กษาวจิยัคนเดียวกนัสงัเกตตลอด 
  4.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าถ้าผูศึ้กษาวิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี             
ท่ีต่างไปจากเดิมจะใหก้ารตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอผลการวเิคราะห์เป็นความเรียง 

 
 

ผลการวจัิย 
จากการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชนบา้นบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดั
ชยัภูมิ สามารถสรุปผลการศึกษาไดต้ามประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1. ปัญหา อุปสรรคและการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพบิัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชัยภูม ิผลการศึกษา พบวา่ 
      1.1 ด้านการเตรียมความพร้อม พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคฯ ดงัน้ี 1) ดา้นงบประมาณ  มีงบประมาณท่ีน ามาใชใ้นการ
เตรียมความพร้อมดา้นการจดัการภยัพิบติัของชุมชนไม่เพียงพอ รวมถึงมีความจ าเป็นตอ้งน างบประมาณไปใชใ้นการบริหาร
จดัการเร่ืองอ่ืนท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในขณะท่ียงัไม่เกิดภยัพิบติั เช่น งานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน งานดา้นระบบสาธารณูปโภค 
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เป็นตน้ 2) ดา้นการบริหาร พบวา่ไม่ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและหันไปให้ความส าคญักบังบประมาณในการพฒันาทอ้งถ่ินในดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีคิดว่ามีความจ าเป็นมากกว่าและเห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า 3) การขาดแคลนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดา้น      
การจัดการภัยพิบัติของชุมชน รวมถึงยงัไม่มีเจ้าพนักงานด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติท่ีมีความรู้ ความช านาญและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานโดยตรง เม่ือบุคลากรเขา้มาปฏิบติังานไดร้ะยะหน่ึงก็มกัจะโยกยา้ยหรือสอบเพื่อขอเปล่ียนสายงาน
ไปปฏิบติังานในสายงานอ่ืนท่ีมีความก้าวหน้ามากกว่า 4) การขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั รวมถึงไม่มี
งบประมาณในการบ ารุงรักษา อีกทั้งระบบการดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 5) ดา้นการบงัคบับญัชา ไม่สามารถบงัคบับญัชาแก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
เน่ืองจากเป็นอาสาสมคัรท่ีปฏิบติังานโดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่ไดเ้ป็นพนกังานประจ า จึงยากต่อการควบคุมการด าเนินงาน       
ให้มีประสิทธิภาพ และ 6) ปัญหาดา้นทศันคติ พบว่าค่านิยมดา้นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในชุมชนดา้นการจดัการ       
ภยัพิบติัส่วนใหญ่ยงัไม่เลง็เห็นความส าคญัของการเตรียมรับมือกบัภยัพิบติัท่ีอาจจะเกิดข้ึนเท่าท่ีควร  

1.2 ด้านการเผชิญภัย พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคฯ ดงัน้ี 1) ปัญหาดา้นการเผชิญภยัพิบติัท่ีไม่เป็นระบบ ส่วนใหญ่            
เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้หรือเป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาเป็นเร่ือง ๆ ไม่ไดมี้การปฏิบติัตามแผนท่ีไดมี้การวางไวห้รือ
หากเป็นการปฏิบติัตามแผนก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น 2) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะในการจดัการ              
ภัยพิบัติ 3) ปัญหาการขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัย รวมทั้ งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมีอยู่สภาพไม่พร้อมในการใช้งานและ                      
เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีสามารถจดัการกบัภยัพิบติัท่ีไม่มีความรุนแรงเท่านั้น 4) การบงัคบับญัชาอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ขณะเกิดเหตภุยัพิบติัในรูปแบบต่าง ๆ เกิดปัญหาดา้นการบงัคบับญัชาท่ีท าไดไ้ม่เตม็ท่ี 
 1.3 ด้านการฟ้ืนฟู พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคฯ ดงัน้ี 1) การขาดงบประมาณในการใหค้วามช่วยเหลือและฟ้ืนฟชุูมชน
ภายหลงัภยัพิบติัส้ินสุดลง ยงัไม่มีงบประมาณอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน การแกไ้ขปัญหาส่วนใหญ่จะใชง้บประมาณฉุกเฉินและ            
ผูมี้จิตศรัทธา และ 2) ความสามารถในการระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูชุมชนภายหลงัภยัพิบติัส้ินสุดลงและ
ไม่ไดมี้การเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับปัญหาดา้นภยัพิบติัไว ้
 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ         
ผลการศึกษา พบวา่ 
  2.1 ด้านการเตรียมความพร้อม ควรมีแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการภยัพิบติัของชุมชน ดงัน้ี    
  2.1.1 ควรมีการวางแผนดา้นการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการบริหารจดัการภยัพิบติัในทุกระดบัโดยแบ่ง
งบประมาณ ออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) ดา้นการป้องกนั มุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ 
กบัภยัพิบติัต่าง ๆ ให้กบัประชาชนในชุมชนและอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการเฝ้าระวงั ติดตามสถานการณ์
ความเส่ียงและการรับมือกับภยัพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน และ 2) ด้านการปฏิบัติการโดยการพฒันาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการภยัพิบติั รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นโดยค านึงถึงความเหมาะสม 
กบัสภาพปัญหาหรือแนวโนม้ของการเกิดภยัพิบติัในแต่ละพ้ืนท่ี    
  2.1.2 ควรมีการจดัอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญมารับผิดชอบงานดา้นการจดัการภยัพิบติัโดยตรง รวมทั้ง
การสร้างความกา้วหน้าและมัน่คงในอาชีพให้แก่ผูป้ฏิบติังานดงัน้ี 1) ระดบับริหาร ควรเน้นการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและ
จดัการภยัพิบติัในระดบันโยบายท่ีครอบคลุมและชดัเจน เช่น การรณรงค์ การเผยแพร่ การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการ
จดัการภยัพิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีให้กบัเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัการและประชาชนในชุมชนอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง 2) ระดบั
ปฏิบติัการ ควรมีเจา้หนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นการจดัการภยัพิบติั โดยสามารถปฏิบติังานควบคู่
ไปกบัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและตอ้งมีการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ และ 3) มีการสร้างจิตส านึกใหก้บัประชาชน
และทุกภาคส่วน ใหเ้ลง็เห็นความส าคญัถึงประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการภยัพิบติั 
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  2.2 ด้านการเผชิญภัย ควรมีแนวทาง ดงัน้ี 1) มีการฝึกซอ้มแนวปฏิบติัเม่ือเกิดภยัพิบติัของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอใหก้บั
ประชาชนทุกภาคส่วน เน่ืองจากเม่ือเกิดภยัพิบติัข้ึน ประชาชนส่วนใหญ่มกัเกิดความสับสน ต่ืนเตน้และหวาดกลวั ไม่ทราบจะ
ปฏิบติัตนอยา่งไร ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าเป็นจะตอ้งมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน รวมถึงมีการฝึกปฏิบติั
ตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างสม ่าเสมอเพ่ือช่วยให้ประชาชน รวมถึงเจา้หน้าท่ีฯ สามารถบริหารจดัการตามล าดบัขั้นการปฏิบติั        
ได้อย่างถูกตอ้ง และ 2) มีการด าเนินงานแบบเครือข่ายไม่เป็นทางการ ซ่ึงจะท าให้การจัดการเกิดความสะดวก รวดเร็วและ           
ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้

2.3 ด้านการฟ้ืนฟู  ควรมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชน ท่ีชัดเจนโดยเน้นการ
ประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่รวมถึงมีการรณรงคร์ะดมทรัพยากร
ในด้านต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูหลงัการเกิดภัยพิบัติได้อย่างเพียงพอและ              
มีประสิทธิภาพ 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูม ิผลการศึกษา พบวา่  
   3.1 ด้านการเตรียมความพร้อม มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 1) การวางแผนการจดัการภยัพิบติั ควรมีการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ โดยก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับผู ้รับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงช่องทาง                          
การติดต่อส่ือสารท่ีชดัเจน รวมทั้งการบริหารจดัการดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่าง ๆ ท่ีจ าเป็นทั้งในระยะก่อน/ขณะเกิด
ภยัพิบัติไปจนถึงขั้นการฟ้ืนฟูหลงัการเกิดภยัพิบติัและมีการจดัการฝึกซ้อมการปฏิบติัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน พร้อมการติดตาม
ประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน 2) โครงสร้างองคก์รดา้นการบริหารจดัการภยัพิบติั ควรมีการจดัสรรงบประมาณหรือเบ้ียเล้ียง
เพ่ือน ามาใช้ในการช่วยเหลือสนับสนุนอาสาสมคัรอาสาสมคัรป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือให้เกิดขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงาน 3) ด้านทรัพยากรทางการบริหารจัดการภยัพิบัติ ควรมีการบริหารจัดการด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับ                     
การจดัการภยัพิบติัให้มีความเพียงพอและพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ มีการจดัสรรบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการใชง้านและดูแล
รักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการจดัการภยัพิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 4) ด้านงบประมาณในการจดัการภยัพิบติั ควรจัดสรร
งบประมาณอยา่งเป็นระบบและไม่มีการโยกยา้ยงบประมาณไปใชใ้นส่วนอ่ืนเพ่ือใหมี้การบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 3.2 ด้านการเผชิญภัย ควรมีการจัดตั้ งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีด้านการจัดการภัยพิบัติ รวมถึง              
การแกไ้ขสถานการณ์เร่งด่วนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีอย่างมีระบบ มีการติดต่อส่ือสารหลากหลายช่องทาง           
ดงัน้ี 1) ระบบการสั่งการ โดยผูท้  าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ญัชาการณ์กรณีเกิดเหตุภยัพิบติัในพ้ืนท่ีจะเป็นผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกคน                    
ในทุกส่วนงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูป้ฏิบติังานร่วมกนั 2) ระบบการติดตอ่ส่ือสารโดยใชร้ะบบโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและก าหนดระบบการส่ือสารส ารองเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการติดต่อส่ือสารกรณีเกิดภยัพิบติั ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค 
ไลน์ ระบบวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนและมีระบบส่ือสารส ารองเพื่อไวใ้ชท้ดแทน ในกรณีท่ีระบบส่ือสารหลกัไม่สามารถ                  
ใชก้ารได ้และ 3) ควรจดัการฝึกซอ้มแนวทางการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุภยัพิบติัข้ึน ภายใตก้ารสั่งการและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความพร้อมในการเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินอยูเ่สมอ   
  3.3 ด้านการฟ้ืนฟู ควรมีการวางแผนการฟ้ืนฟบููรณะสภาพชุมชน ใหส้ามารถกลบัสู่ภาวะปกติ โดยมีการประสานขอรับ
การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดั อ าเภอ องคก์รเอกชนและห้างร้าน 
ต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทัว่ไป เพื่อน างบประมาณดงักล่าวไปใชใ้นการฟ้ืนฟู บูรณะ ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โครงสร้าง
พ้ืนฐานและอาคารบา้นเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัใหก้ลบัสู่สภาวะปกติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผลการวจัิย  
 1. ปัญหา อุปสรรคและการมส่ีวนร่วมในการจัดการภัยพบิัตขิองชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี  ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชัยภูม ิจากผลการศึกษา พบวา่ ยงัประสบปัญหาดา้นการขาดงบประมาณ การขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น การให้ความส าคญักบัปัญหาจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืน ๆ มากกวา่ปัญหาภยัพิบติั  การไม่สามารถควบคุมบงัคบับญัชา
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขาดการฝึกซอ้มแนวทางการปฏิบติัและละเลยการเตรียมความพร้อม  ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อการบริหารจดัการภยัพิบติัทั้งส้ิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดการ  วางแผนการ
บริหารจดัการท่ีชัดเจน เน้นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและการพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามศกัยภาพ รวมทั้ง
ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ีย ังไม่ให้ความส าคัญเท่าท่ีควร จึงขาดการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม           
ของประชาชนในด้านการจดัการภยัพิบัติท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ์ [14]              
ท่ีกล่าววา่ ปัญหาของการบริหารจดัการสาธารณภยัของไทยพบปัญหาดา้นการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่มี
แนวทางในการปฏิบัติอย่างชัดเจน การด าเนินการส่วนใหญ่เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท าให้ไม่สามารถเขา้ไปจัดการกับ                
สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรยงัขาดแคลนก าลงัคนในการปฏิบติังาน ตลอดจนก าลงัคนท่ีมีอยูย่งัขาดความรู้
และความช านาญในการปฏิบติังาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีอยูไ่ม่ทนัสมยัและใชง้บประมาณโดยไม่เหมาะสมกบัสภาพความเส่ียงภยั 
แผนป้องกนัสาธารณภยัไม่เป็นปัจจุบนัและไม่สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง การด าเนินการช่วยเหลือประชาชนส่วนใหญ่มกัเป็น   
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเม่ือภัยเกิดข้ึน ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว สอดคล้องกับผลการศึกษา             
ของจิรนนท์ พุทธาและจ าลอง โพธ์ิบุญ [15] ท าการศึกษาเร่ือง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มกัขาดแคลนเร่ืองงบประมาณในการ
ด าเนินงานเกือบทุกด้าน ท าให้ต้องจัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมักจะละเลยปัญหาการด าเนินงาน           
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัส่งผลให้งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน อีกทั้ งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้            
ท่ีจ าเป็นส าหรับงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมีราคาค่อนขา้งสูงซ่ึงงบประมาณท่ีไดรั้บมีจ านวนจ ากดัส่งผลให้เกิดความ     
ขาดแคลนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ยานพานะ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกบางประการ 
 2. แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูม ิจากผลการศึกษา พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีการวางแผนดา้นการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการจดัการ
ภยัพิบัติในทุกระดับ ทั้ งด้านการป้องกันและการปฏิบัติการ จดัหาอตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญมารับผิดชอบงาน          
ดา้นการจดัการภยัพิบติัโดยตรง การสร้างจิตส านึกให้กบัประชาชน และทุกภาคส่วนควรมีการฝึกซอ้มตามแนวปฏิบติัเม่ือเกิดภยั
พิบติัของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ การด าเนินงานแบบเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ มีการน าจุดเด่นของความเป็นสงัคมชนบทไทยมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดการภยัพิบัติในขั้นของการฟ้ืนฟูหลงัเกิดภยัพิบัติ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Provan and Milward [16]            
ท่ีกล่าวว่า การสร้างความร่วมมือในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย          
ใน 3 ระดบั ซ่ึงไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือในระดบัชุมชน ระดบัเครือข่ายและระดบัหน่วยงาน  ถึงแมว้า่ทั้ง 3 ระดบั จะมีความ
เช่ือมโยงกนั หากแต่ในการประเมินประสิทธิภาพนั้นในแต่ละระดบัก็จะมีเกณฑใ์นการประเมินของตวัเองโดยเขากล่าววา่เกณฑ ์     
ท่ีเหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพของระดับหน่ึง อาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับอีกระดบัหน่ึง โดยท่ีเครือข่าย            
ทั้ง 3 ระดบัหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เครือข่ายทางสังคม ยงัหมายรวมถึง การบูรณาการของพลเมืองท้องถ่ินให้อยูใ่นรูปแบบของ
องค์การเพื่อท่ีจะท างานร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐบาลเพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจีรศกัด์ิ  เสถียรขนัธ์และพฒัน์ศิณ  ส าเริงรัมย ์[17] ท าการศึกษาเร่ือง การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชน
เป็นฐาน ศึกษากรณี ต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา่ แนวทางการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยั
ชุมชนเป็นฐาน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ควรท าความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัภยั ติดตามข่าวสาร 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 10 (January  - April)  4  - 13  (2020)     Vol. 10, No. 1 

12 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563 

สภาพอากาศ  ภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเพ่ือการเตรียมการป้องกันภัยได้ทันท่วงที ลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้                
ดา้นการซอ้มแผนป้องกนัอุบติัภยัควรจดัฝึกอบรมซอ้มแผนและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนและให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางเพ่ือการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปและควรมีการฝึกซ้อม      
อยา่งต่อเน่ือง ควรส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั ควรด า เนินการอยา่งรวดเร็วทัว่ถึงโดยให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งทนัท่วงทีและ
ควรจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์เตือนภยัท่ีทนัสมยัพร้อมทั้งอบรม ทบทวนใหก้บัอาสาสมคัรและประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนบ้านบุ่งสิบส่ี ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ จากผลการศึกษา มีขอ้เสนอแนะว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณรองรับการบริหารจดัการ       
ภยัพิบติั โดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมควรมีการเพ่ิมอตัราก าลงับุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นส าหรับรองรับในการ
จดัการภยัพิบติัและควรจดัท าแนวทางการปฏิบติัฯ ท่ีเกิดจากความตอ้งการของชุมชน โดยการมุ่งสร้างจิตส านึกดา้นการเตรียม 
ความพร้อมและการตระหนักต่อภยัพิบัติในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการส าหรับการปฏิบติัฯ         
เพื่อประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการพฒันาศักยภาพขององค์กรปกครอง             
ส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการภยัพิบติัจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วนโดยมุ่งเนน้การสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกนั ทั้งใน
ขั้นการเตรียมความพร้อม ขั้นการเผชิญภยัพิบติัและขั้นการฟ้ืนฟูภายหลงัการเกิดภยัพิบติันั้นย่อมส่งผลให้การจดัการภยัพิบติั        
ของชุมชนมีประสิทธิภาพข้ึนได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hilary Putnam [18] ท่ีกล่าวว่า เครือข่ายของพลเมืองจะช่วยอ านวย          
ความสะดวกในการสร้างความร่วมมือและการส่ือสาร รวมทั้งการขยายความร่วมมือของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัความไวว้างใจ     
ของบุคคลอ่ืน ๆ โดยชุมชนท้องถ่ินจะมีความรู้ดีท่ีสุดเก่ียวกบัพ้ืนท่ีและคนของเขา ซ่ึงจะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมาก     
ในกรณีท่ีบุคคลไม่สามารถเขา้ถึงพ้ืนท่ีหรือบุคคลได ้กระบวนการทางชุมชนในการท างานร่วมกบัหน่วยงานของรัฐบาลตั้งแต่      
ขั้นแรกของการจดัการกบัวิกฤตการณ์และภยัพิบติั หากเกิดความร่วมมือท่ีดีระหวา่งเครือข่ายของประชาชนกบัการบริหารจดัการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ก็จะช่วยให้การแกไ้ขปัญหา ภยัพิบติัเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธนัฐกรณ์ 
ร่ืนกฤษ์รักษ์และเพ็ญประภา ภัทรานุกรม [19] ท าการศึกษาเร่ือง การจดัการภยัพิบติัน ้ าท่วมโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา
เครือข่ายพฒันาส่ิงแวดลอ้มคลองบางบวั ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการภยัพิบติัควรมีภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ประธานชุมชน 
ท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีเขม้แข็งจะตอ้งพยายามสร้างแรงจูงใจโนม้นา้วให้ประธานชุมชนท่ียงัอ่อนแอพฒันาตนเองและเสริมศกัยภาพของ
ตนเองใหเ้ป็นผูน้ าท่ีเขม้แขง็ การบริหารจดัการภยัพิบติัควรเป็นไปในลกัษณะกระจายอ านาจ นอกจากน้ีเครือข่ายพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
ควรท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียง เนน้ใหชุ้มชนพ่ึงพาตวัเอง ส่วนในเร่ืองการมีส่วนร่วมรับรู้ขอ้มูลสาธารณะ เครือข่ายฯ ควรท าหนา้ท่ีเป็น
ฐาน ขอ้มูลกลาง หน่วยงานภาครัฐควรกระจายอ านาจใหแ้ก่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถ เป็นผูบ้ริหารจดัการภยัพิบติัในพ้ืนท่ีของ
ตนเองโดยภาครัฐเป็นผูส้นบัสนุนดา้นการเงิน วิชาการและส่ิงของจ าเป็นเพ่ือเป็นปัจจยัเสริมให้ชุมชนฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในอนาคตต่อไป และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอนิรุทธ์  บวัทอง [20] ท าการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์
การมีส่วนร่วมในการจดับริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัหลกัท่ีเอ้ือ       
ให้การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีส าคญั ได้แก่ ปัจจัยด้านหลกักฎหมายท่ีเอ้ือให้ประชาชนเขา้มา           
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกบัภาครัฐ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชนสามารถเขา้ร่วมจดับริการสาธารณะใหต้รงกบั
เป้าหมายและความตอ้งการท่ีเขา้มาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมตรวจสอบ ท่ีแสดงให้เห็นถึง         
ความโปร่งใสขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงัน้ี 1) ควรมีการสร้างทศันคติดา้นการเตรียมความพร้อมเพื่อใหทุ้กภาคส่วนไดต้ระหนกัและ

เห็นความส าคญัของการเตรียมความพร้อม รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และ 2) ควรมีการน าศกัยภาพท่ีมีอยู่ของชุมชนมาใช้
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ประโยชน์ เช่น การน าจุดเด่นของความเป็นสังคมชนบทไทยท่ีมี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการภยัพิบติั
และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการแกปั้ญหาท่ีผา่นมาของชุมชน   

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 1) ควรมีการศึกษาดา้นการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการภยัพิบติัของ
ชุมชน และ 2) ควรมีการศึกษาแนวทางการบูรณาการดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและองคก์ร
ต่าง ๆ ในการจดัการภยัพิบติัของชุมชน    
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