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ASST.PROF.NUANCHAVEE PRASERTSUK, Ph.D.,AND  KAMOL PHOYEN,Ed.D.  157  pp. 

 The purposes of this research were  1) to study the level of community safety promotion of local 
politicians in sub - district administrative organization, Nakhonpathom province. 2) to compare community 
safety promotion as classified by age, education  level , income , position of administrative holding, tern of 
position and voluntary expericnce. 3) to fine solutions for safety community promotion . Sample were 335  
local politicians in sub - district administrative organization, Nakhonpathom province. derived by a Multi Stage 
Random Sampling. The research instruments employed were questionnaire and Focus Group Discustion.Data 
were analyzed for percentage , mean ( X ) , standard deviation (S.D.), t-test , One-Way ANOVA and content 
analysis. 

 The result were found as follow: 
 1. The overall community safety promotion of local politicians in sub-district administrative 

organization was  at  a  moderate livel. 
 2. The community safety promotion as classified by position of  administrative holding was 

statistically significant at the level of .05 .But age , education level , income , tern of position and voluntary 
experience were not significantly different. 

 3. Solutions for safety community should be done by providing personnels , equipments , law 
enforcement and change attitudes and behaviors to safety 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนเปนความจําเปนพื้นฐานที่จะตองถูกกําหนดให
เปนสิทธิที่ประชาชนควรจะพึงมีพึงได และรัฐตองมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการตามสิทธินั้น 
และการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนเปนกระบวนการในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาล และองคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรที่ไมใชของรัฐ 
นํามาใชเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของความปลอดภัย กระบวนการนี้ หมายรวมถึง ความพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและโครงสราง ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธกับความ
ปลอดภัยตลอดจนการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 ที่กลาวถึงแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 78 กําหนดวา รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการ
แผนดิน โดยกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา
จังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ  โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ
ประชาชนในจังหวัดนั้นเปนหลัก   

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาทองถ่ิน ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ  ความมั่นคง  สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในสถานการณปจจุบันและอนาคต (ศักดา  ศรี
นิเวศน และคณะ  :2550:7) ภายใตพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พุทธศักราช 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 5 ) พุทธศักราช 2546  มาตรา 66  องคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาที่ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ใหมีสุขภาพ พลานามัย
แข็งแรง  และปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคและสิ่งเสพติด  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 
และตามมาตรา 68  มีหนาที่ในการคุมครองดูแล รักษาทรัพยสิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
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ตลอดจนการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ใหมีความปลอดภัย และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 มาตรา 16 
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ รักษาความสงบเรียบรอย ดูแล ปองกันอาชญากรรม ดูแล แกไข
และปองกัน การเกิดอุบัติเหตุ  สงเสริม สนับสนุน การปองกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน  ดังจะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน โดยการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต
รางกาย จิตใจและทรัพยสิน ตามบทบาทอํานาจหนาที่ ที่สามารถกระทําไดตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
ไว ดังนั้น การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนเพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมีความปลอดภัยจาก
ส่ิงแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคติดตอและภัยจากยาเสพติด จึงเปน
ภารกิจหลักประการสําคัญ ที่ผูมีสวนรับผิดชอบ และมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการชุมชน
จะตองใหความสําคัญและเรงดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายโดยเฉพาะการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน ดานการกําหนดมาตรการ
ควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชนและดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน   

สภาพสังคมในปจจุบันเปนสังคมที่มีความเจริญทางวัตถุในอัตราคอนขางสูง  แตความ
เจริญทางจิตใจของประชาชนในชุมชนกลับมีแนวโนมที่ลดลง   ความสัมพันธของคนในชุมชนไมดี
เทาที่ควร  ขาดความเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟอเผื่อแผ  ขาดการเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชน
สวนรวม  การดําเนินชีวิตในชุมชนทุกวันนี้เปนไปในลักษณะตางคนตางอยู   เพื่อนบานขาดความ
ใสใจ  และสนใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ทําใหการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนปจจุบันไมมีความ
ปลอดภัย ทั้งตอชีวิต รางกาย   จิตใจและทรัพยสิน ผูคนในชุมชนตองเผชิญกับปญหาตางๆ ใน
ชุมชนที่ตนอาศัยอยูหลายประการ อาทิ   ปญหาจากสิ่งแวดลอมอันตราย   ปญหาจากอาชญากรรม  
ปญหาจากสาธารณภัย  และการบาดเจ็บเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ  โรคภัยไขเจ็บจากโรคระบาด
และโรคติดตอและภัยจากยาเสพติด  จนกอใหเกิดความออนแอของชุมชนทั้งในเมืองและชนบท 
สงผลใหหลายมิติของการพัฒนาประเทศไมประสบผลสําเร็จ ดังที่ควรจะเปน และยังสงผลกระทบ
ที่ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตกต่ํากวาที่พึงจะเปนอีกดวย ซ่ึงอาจกลาวไดวาความออนแอที่
เกิดขึ้นกับชุมชนมีตนตอมาจาก การขาดความสมดุลและความรอบคอบ ของการพัฒนาของภาครัฐ 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ : 2544 : 3)         

ปจจุบันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มความถี่และทวีความรุนแรง
มากขึ้น ไมวาจะเปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณทางธรรมชาติ  ซ่ึงเปนภัยที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได  หรือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย  ขณะเดียวกัน การที่ประเทศไทยมี
การพัฒนาและเจริญกาวหนาดานอุตสาหกรรม    ก็สงผลใหภัยพิบัติที่เกิดขึ้น       มีความหลากหลาย
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สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากสถิติการเกิดภัย  เปรียบเทียบระหวาง  ปพ.ศ.2530  และป
พ.ศ.2538 โดยในป พ.ศ. 2530  มีผูเสียชีวิตจํานวน 64 คน มูลคาความเสียหาย 832.66 ลานบาท 
ขณะที่มูลคาความเสียหายจากอุทกภัยในป พ.ศ. 2538  จํานวน 11,858 ลานบาท มีผูเสียชีวิต 442 คน 
และการเกิดอัคคีภัยในป พ.ศ. 2530  จํานวน 1,814 ครั้ง มูลคาความเสียหายจํานวน 1,548 ลานบาท  
และในป พ.ศ. 2538  มีอัคคีภัยเพิ่มขึ้นเปน 2,340 ครั้ง ความเสียหายจํานวน 2,348 ลานบาท ภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นเหลานี้ กอใหเกิดความเสียหายและผลกระทบในดานตางๆ มากมาย  โดยเฉพาะในการ
พัฒนาประเทศ (ธนะกูล  ทับทิมไทย : 2549 : 1) จากสถิติดังกลาวนี้แสดงถึงความไมปลอดภัยของ
ผูคนในชุมชนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 

ความสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ  พิการ  และเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ  มีผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวผูประสบภัยและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ กลาวคือ การสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากอุบัติเหตุ เปนการสูญเสียอยาง
กะทันหัน  นอกจากมีผลอยางชัดเจนตอสภาพเศรษฐกิจแลว ยังมีผลโดยตรงอยางรุนแรงตอชีวิต
รางกาย จิตใจและทรัพยสิน  และความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูญเสียบุคคลที่เปนหลักในการทํางานและเปนหัวหนาครอบครัว ยอมมี
ผลกระทบที่รุนแรงตอความเปนอยูของสมาชิก และรูปแบบความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว
สังคมของเครือญาติและกลุมเพื่อนๆ  ที่เปนพลังสนับสนุนทางสังคม ที่สําคัญและแนนอนที่สุด 
สังคมโดยรวมยอมไดรับผลกระทบจากสภาพความสัมพันธดังกลาวดวย การเกิดอุบัติเหตุที่ซํ้าซาก 
และเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยูเสมอ ยอมเปนเบาหลอมอยางดีที่ทําใหประชาชนมีความรูสึกเย็นชา และ
เคยชินตอปญหา  พรอมทั้งเสริมการเห็นแกตัวและเอาตัวรอดมากขึ้นเพื่อใหรอดพนจากอุบัติเหตุที่มี
โอกาสเกิดขึ้นกับตนเองไดทุกขณะและไมทราบวาจะปองกันแกไขอยางไร  การเกิดอุบัติเหตุคร้ัง
ใหญๆ แตละครั้งทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก เชน กรณีทาเรือพรานนกกรุงเทพมหานครลม มีผูเสีย 
ชีวิตจํานวนมาก  ทั้งที่เปนเด็กและเปนผูใหญ  ไดสรางความเวทนาและตื่นเตนใหกับประชาชน
จํานวนมาก  แตก็เปนอารมณชั่วคราวระยะสั้นและบางกลุมยังไมมีความตระหนัก พรอมมองขาม
ปญหาเหลานี้ไป คานิยมตัวใครตัวมัน ตอปญหาอุบัติเหตุเปนวัฒนธรรมที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นใน
สังคม ซ่ึงจําเปนตองมีการขจัดและปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง ใหเปนคานิยมที่มีคุณคาตอการอยู
รวมกัน และพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และที่สําคัญที่สุดคือ ใหทุกคนมีสวนรวมในการสราง
วัฒนธรรมใหมในการเผชิญและควบคุมปญหาอุบัติเหตุดวยตนเอง เพื่อใหประชาชนเรียนรูจาก
ประสบการณตรง และสรางความเชื่อมั่นใหกับตนเองวาสามารถ ควบคุมและจัดการปญหาตางๆ ได  
(ฉายศรี  สุพรศิลปชัย และคณะ : 2539 : 12-13 ) 
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จังหวดันครปฐม มีองคการบริหารสวนตําบลทั้งส้ิน จํานวน 97 แหง (สํานักงานทองถ่ิน
จังหวดันครปฐม 2552) แตพบวายังไมมีการดําเนนิการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนอยางเปน
รูปธรรม และประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากการที่ประชาชนในชุมชนตางๆ ไดรับ
อันตราย ในชวีิต รางกาย จติใจและทรัพยสิน อยางมากมาย จากสิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม 
สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภยัและยาเสพตดิ เนื่องมาจากสภาพแวดลอม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มกีารลงทุนในธุรกิจจากกลุมนายทนุ การยายถ่ินฐานของชนกลุมนอย เชน มอญ กะเหรีย่ง และ
กลุมผูใชแรงานจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  ภาคเหนือและจากจังหวดัตางๆ  เขามาอยูในจังหวดั
นครปฐมมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือ ความไมปลอดภัยของประชาชนในชุมชน ของจังหวดั
นครปฐม จากสิ่งแวดลอมอนัตราย อาชญากรรม สาธารณภยั อุบัติเหต ุโรคภัยและยาเสพติดเกดิมาก
ขึ้น กอใหเกดิอันตรายแกประชาชนในชีวิต รางกาย จิตใจ และทรัพยสิน และเกดิความสูญเสีย
ทางดานเศรษฐกิจตามมามากมาย   

นอกจากนี้ยังพบวา ในอดีตจังหวดันครปฐม เคยเกิดสาธารณภัยครั้งใหญ มีผูบาดเจบ็และ
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก เชน เหตุการณเมือ่วันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ไดเกิดเพลิงไหม บริษัท เค
เดอร อินดัสเทรียล ไทยแลนด ตั้งอยูที่ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน มีผูเสียชีวิต 188 คน มี
ผูบาดเจ็บกวา 400 คน และมีผูรับผลกระทบอีกนับพนัราย  เมื่อเดอืนตุลาคม 2549 ไดเกิดเหตนุ้ํา
ทวมอยางรุนแรงในอําเภอบางเลน และอําเภอนครชัยศรี (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวดันครปฐม  2549) และในป พ.ศ. 2551 ไดเกิดเกดิอทุกภยั จาํนวน 43 ครั้ง มูลคาความเสียหาย 
จํานวน 7,954,232 บาท เกิดวาตภยั จาํนวน 43 ครั้ง มูลคาความเสยีหาย จํานวน 3,755,857  บาท และ
อัคคีภัย จํานวน 33 ครั้ง มลูคาความเสียหาย จาํนวน 7,773,000 บาท ไดสรางความเสียหายใหกับ
ประชาชนอยางมากมาย (สํานักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดันครปฐม  2552)  

นอกจากนี้ยังมีการเกิดอุบัติภัยขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 โดยไดเกิดเหตุธูปยักษ
ความสูงถึง 27 เมตร ขนาบขางดวยธูปยักษที่มีความสูง 24 เมตร หนาองคพระปฐมเจดีย บริเวณลาน
หนาพระรวงโรจนฤทธิ์ ซ่ึงทางวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อําเภอเมืองนครปฐม สรางขึ้นมา
และเตรียมจัดพิธีฉลองอยางใหญโตทามกลางพุทธศาสนิกชนที่หล่ังไหลมารวมงานนับหมื่นคน ได
ถลมลงมาทับประชาชนเสียชีวิต 5 ศพ บาดเจ็บอีกเปนจํานวนมาก  

และยังมีการเกิดอาชญากรรม ในจังหวัดนครปฐม ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2550 พบวา เกิด
คดีฉอโกง จํานวน 372 ราย ยักยอกทรัพย จํานวน 935 ราย ลักทรัพย จํานวน 5,703 ราย วิ่งราวทรัพย 
จํานวน 482 ราย กรรโชกทรัพย จํานวน 23 ราย ชิงทรัพย จํานวน 391 ราย ปลนทรัพย จํานวน 348 
ราย รับของโจร จํานวน 36 ราย  ทําใหเสียทรัพย จํานวน 528 ราย โจรกรรมรถจักรยานยนต จํานวน 
1,895 ราย โจรกรรมรถยนต จํานวน 285 ราย โจรกรรมโคกระบือ จํานวน 7 ราย โจรกรรมเครื่องมือ
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การเกษตร จํานวน 23 ราย ปลน ชิงทรัพยรถยนตโดยสาร จํานวน 1 ราย ปลนรถแท็กซี่ จํานวน 9 
ราย ฆาผูอ่ืน จํานวน 476 ราย (กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม งานปองกันปราบปราม  
2550)  

ในป พ.ศ. 2549 พบวา มีผูเสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน จํานวน 350 คน บาดเจ็บ 16,257 
คน และในป พ.ศ. 2551 เกิดภยัจากอุบัตเิหตจุราจรทางถนน จํานวน 688 คร้ัง มูลคาความเสียหาย 
19,680,000 บาท  (สถานตีํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  2552)  

ในขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับการเกิดโรคติดตอและโรคภัย ของผูคนในชุมชน ดัง
จะเห็นไดจาก อัตราการปวยที่พบวา มีผูปวยสูงสุดในป พ.ศ. 2551 ของจังหวัดนครปฐม 10 อันดับ คือ 
โรคอุจจาระรวง จํานวน 22,741 คน ตาแดง จํานวน 1,815 คน ไขไมทราบสาเหตุ จํานวน 3,522 คน 
สุกใส จํานวน 1,168 คน ปอดบวม จํานวน 1,832 คน ไขหวัดใหญ จํานวน 285 คน อาหารเปนพิษ 
จํานวน 1,242 คน ไขเลือดออก จํานวน 2,543 คน วัณโรคปอด จํานวน 171 คน และโรคมือเทา จํานวน 
57 คน จากการติดตามสถานการณ พบวาผูปวยรายแรกๆ จะเกิดในกลุมนักเรียน เมื่อมีการติดเชื้อ
ระยะแรกไมไดหยุดเรียน และโรงเรียนมีกิจกรรมรวมกัน การติดตอจึงแพรกระจายอยางรวดเร็ว การ
ควบคุมโรคทําไดยาก กลุมโรคดังกลาว เกี่ยวของกับพฤติกรรมสวนบุคคล  ไมสามารถจัดการกับ
ปญหาไดทันทวงที (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  2552)  

จากการสํารวจสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดในชุมชน ในจังหวัดนครปฐม ของ
สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนมีนาคม 2550 พบวา สถานการณการแพรระบาดของ
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น จากเดือนกันยายน 2549 จากรอยละ 31 เพิ่มเปนรอยละ 35.2  ในเดือนมีนาคม     2550  
(สํานกังานสถติิจังหวดันครปฐม 2550)  

จากสถิติ ของความสูญเสยีจากความไมปลอดภัย ดังกลาวขางตน จึงเปนอุบัติการณสําคัญที่
เปนสาเหตหุนึง่ ที่ผูดํารงตาํแหนงทางการเมอืงขององคการบริหารสวนตําบล จังหวดันครปฐม ตองให
ความสําคัญ กบัการสงเสริมความปลอดภยัในชมุชนรวมกัน เพือ่เปนการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง
และสามารถดแูลชุมชนของตนเองใหเปนชุมชนที่มคีวามปลอดภยันาอยูอาศยัเพื่อปองกนัความสูญเสีย
จากอันตรายและภยัพิบัติตางๆ อันอาจจะเกิดขึน้ใหลดนอยลง หรือหายไปในที่สุด ในขณะเดยีวกัน
องคการบรหิารสวนตําบลก็จะไดดาํเนนิการตามบทบาทหนาทีแ่ละพันธกิจหลัก เกีย่วกับการสงเสริม
ความปลอดภยั ตามที่ขอกฎหมายกําหนดไว เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ที่มีบทบาทสําคัญ และใกลชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด และมีบทบาทสําคัญในการ
ที่จะเปนผูดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสีย่งตอการเกิดอันตรายจาก 
ส่ิงแวดลอมอนัตราย อาชญากรรม สาธารณภยั อุบัติเหต ุโรคภัยและยาเสพติด เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสิน ตามบทบาอํานาจหนาที่ เพื่อนํามาซึ่ง
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ความผาสุกและความเปนอยูที่ดี ของประชาชนในชุมชน โดยดําเนนิการสงเสริมความปลอดภยัใน
ชุมชน ดวยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชมุชน การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง                                         

ในฐานะที่ผูวิจัย ไดปฏิบัติงาน ในองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงอยูในเขตจังหวัด
นครปฐม พบวา การดําเนินการดานการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ในการปรับเปลี่ยน
ส่ิงแวดลอมชุมชน การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพื่อลดปจจัยเส่ียงตอการเกิดอันตรายจาก ส่ิงแวดลอมอันตราย 
อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัย และยาเสพติด  ตามบทบาทหนาที่ ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม  ยังไมไดผลเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจาก
รายงานของอุบัติการณความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นคอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญ ขาดแนวทางการดําเนินการที่ยั่งยืน ขาดการ
ประสานงาน และขาดความเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ขาดการวางแผนพัฒนาที่สมดุล 
และขาดความรอบคอบ อันนําไปสูเปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ตลอดจนขอมูลสวนบุคคล 
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่เกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา รายได 
สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ที่
ตางกัน วาจะมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนแตกตางกันหรือไม และแนวทางการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน ในการปรับเปลี่ยนส่ิงแวดลอมชุมชน การกําหนดมาตรการควบคุม
ส่ิงแวดลอมชุมชน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม เพื่อนําไปสูการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนใหเกิดผลอยางยั่งยืน เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมีพฤติกรรม
ปลอดภัย ทั้งพฤติกรรมสวนบุคคลและพฤติกรรมสวนรวม พนภัย ปราศจากซึ่งสิ่งอันตราย ในชีวิต
รางกาย  จิตใจและทรัพยสิน จากสิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัย   
ยาเสพติด  เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษา มาพัฒนาใชเปนแนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน แกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครปฐม 
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2. เพื่อเปรียบเทียบการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครปฐมจําแนกตาม  อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ
การดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง  และประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร  

   3. เพื่อหาแนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครปฐม 

ปญหาการวิจัย 
1. การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด 
2. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ 

ระดับการศึกษา รายได สถานภาพการดํารงตําแหนง  วาระการดํารงตําแหนง และประสบการณใน
การทํางานอาสาสมัคร ที่แตกตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนแตกตางกันหรือไม 
อยางไร 

3. แนวทางในการสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน       ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ดําเนนิการไดอยางไร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่มีอายุ ตางกัน มีการสงเสริม

ความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 
2. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มี

การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 
3. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่มีรายได ตางกัน มีการ

สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 
4. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่มีสถานภาพการดํารง

ตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน  
5. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่มีวาระการดํารงตําแหนง 

ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 
6. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่มีประสบการณในการ

ทํางานอาสาสมัคร ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 
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ขอบเขตการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ไวดังนี้ 
1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ของ

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ทุกคนที่อยูในวาระการดํารงตําแหนง ในระหวางทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 2,076  คน (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครปฐม  2552) 

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม จํานวน  335  คน ไดมาจากการคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane 1973 : 725-727) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 
Sampling) สวนกลุมตัวอยางในการสนทนากลุม คือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดนครปฐม โดยดําเนินการสนทนากลุมสองครั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ครั้งแรก 
จํานวน 5 แหง ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัย
ในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความ
ปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึงแตละกลุม  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสนาม
จันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ครั้งที่สอง อีกจํานวน 5 แหง ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบล
ที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหาร
สวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึงแตละกลุม  
ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน12 คน ณ อาคารศึกษา 2  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ระยะเวลาในการสนทนาครั้งละประมาณ  2 ชั่วโมง  

 3. ขอบเขตดานตัวแปร ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้ 
 3.1 ตัวแปรเชิงปริมาณ ประกอบดวย 
 3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได 
สถานภาพการดํารงตําแหนง  วาระการดํารงตําแหนง ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร  
 3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้ 
 3.1.2.1 การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน     
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 3.1.2.2 การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน 
 3.1.2.3 การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน 
      3.2 ตัวแปรเชิงคุณภาพ ไดแก แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชมุชน 

คํานิยามศพัทเฉพาะ 
ความปลอดภัยในชุมชน  หมายถึง  การที่ประชาชนในชุมชน มีพฤติกรรมปลอดภัยทั้ง

พฤติกรรมสวนบุคคลและพฤติกรรมสวนรวม พนภัย และปราศจากซึ่งสิ่งอันตราย ตอชีวิต รางกาย 
จิตใจและทรัพยสิน จากสิ่งแวดลอมอันตราย  อาชญากรรม สาธารณภัย  อุบัติเหตุ โรคภัยและ
ยาเสพติด 

การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน  หมายถึง  การที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ ตลอดจนมีการปฏิบัติงาน เพื่อใหประชาชนในชุมชนมี
พฤติกรรมปลอดภัยทั้งพฤติกรรมสวนบุคคล และพฤติกรรมสวนรวม มีความปลอดภัยตอชีวิต
รางกาย จิตใจและทรัพยสิน จากสิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัย
และยาเสพติดโดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง ประกอบดวย 

1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน หมายถึง การดําเนินการจัดหา พัฒนา บุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย การจัดการ ดูแลรักษา ซอมแซม 
ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ สาธารณสถานของทางราชการ ใหอยูในสภาพพรอมใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุม ดูแล สภาพสิ่งแวดลอม อาคารที่พักอาศัย 
สถานประกอบการ ของประชาชนในชุมชนใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดมีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสินทั้งสวนบุคคลและสวนรวม 

2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน  หมายถึง การดําเนินการออก
ขอกําหนด ออกมาตรการ กําหนดแนวทาง เพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชนใหคงสภาพที่ดีและ
เหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดมีความปลอดภัยในชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสิน ทั้งสวนบุคคล
และสวนรวม 

3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน หมายถึง การดําเนิน 
โครงการหรือกิจกรรม พัฒนา เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจ เพิ่มทักษะแกประชาชนในชุมชน 
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายหรือเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสิน 
ทั้งสวนบุคคลและสวนรวมของประชาชนในชุมชน 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่ดาน
ฝายการเมือง ขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 
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1. คณะบริหาร หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนโดยตรง ตําบลละ 1 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตําบลละไมเกิน 2 คน ซ่ึงมาจากการแตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ซ่ึงมาจากการแตงตั้งโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546 และมีวาระการดํารงตําแหนงอยูระหวางการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง บุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชน
โดยตรงหมูบานละ 2 คน ของตําบลนั้นๆ ถาตําบลใดมีหมูบาน 1 หมูบาน ใหมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลได 6 คน ถามี 2 หมูบาน มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลได หมูละ 3 คน 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546  และมีวาระการดํารงตําแหนงอยูระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล 

วาระการดํารงตําแหนง หมายถึง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง องคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตไดรับเลือกตั้งถึงวันที่เก็บขอมูลแบงออกเปน 2 ชวง คือ 
ดํารงตําแหนงครั้งแรก กับดํารงตําแหนงมาแลวมากกวา 1 คร้ัง 

ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล เคยหรือไมเคย ปฏิบัติงานดานอาสาสมัคร กอนที่เขารับตําแหนง เชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  ตํารวจชุมชนประจําตําบล  และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เปนตน 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ทําใหทราบถึงระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม 
2. เปนขอมูลที่สามารถใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล นําไป

เปนแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แกประชาชนใหไดรับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
3. ทําใหสามารถนําขอมูลจากขอคนพบไปประกอบการกําหนดนโยบาย วางแผนการ

ดําเนินงานดานการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน และสงเสริมบทบาทของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง องคการบริหารสวนตําบล ใหตระหนักถึงความสําคัญของปญหาความปลอดภัยในชุมชน
รวมทั้งการดําเนินโครงการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาถึงระดับการสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน ของผูดํารง 
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม  ผูศึกษาจึงไดนําแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของในประเด็นที่ศึกษามาเสนอ ดังนี้ 

1. แนวคดิเกีย่วกับความปลอดภัยและการสงเสริมความปลอดภัยในชมุชน 
1.1  ความหมายของความปลอดภัย 
1.2  ความปลอดภยัในชุมชน 
1.3  องคประกอบของความปลอดภัย 
1.4  หลักการสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชมุชน 
1.5  แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

2. การกระจายอํานาจในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล   โครงสราง    และอาํนาจ
หนาที่ดานความปลอดภัยขององคการบริหารสวนตําบล 

2.1   การกระจายอํานาจในรปูแบบขององคการบริหารสวนตําบล  
2.2 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 
2.3  อํานาจหนาที่ ดานความปลอดภัย ขององคการบริหารสวนตําบล  

3. บทบาทการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล 
3.1 บริบทของจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน 
3.2 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ กับตัวแปรสวนบุคคล กับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

1. แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัยและการสงเสริมความปลอดภยัในชมุชน 

1.1 ความหมายของความปลอดภัย 
ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่เปนอันตราย ตอรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน อยูภายใต

การควบคุมเพื่อใหประชาชนและชุมชน มีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญ 
สําหรับชีวิตประจําวัน เปนความตองการของบุคคล และชุมชน เพื่อกอใหเกิดแรงบันดาลใจ ความ
ปลอดภัยเปนผลมาจากความสมดุลขององคประกอบหลายดาน  เปนกระบวนการที่ซับซอนของ 
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มนุษยที่มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม ซ่ึงหมายถึง กายภาพ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
การเมือง เศรษฐกิจและองคกร (WHO : 1998 : 6) 

วิทยา  อยูสุข (ม.ป.ป. : 18-19) ไดใหความหมายความปลอดภัยไววา ความปลอดภัย 
(Safety)  หมายถึง สภาพแวดลอมของการทํางานที่ปราศจากภัยคุกคาม ไมมีอันตราย (Danger) และ
ความเสี่ยงใดๆ  (Risk) ในทางปฏิบัตินั้นอาจจะไมสามารถควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงในการ
ทํางานที่มีผลตอสุขภาพ การบาดเจ็บ การพิการ การตายไดทั้งหมด แตตองมีการดําเนินงานมีการ
กําหนดกิจกรรมดานความปลอดภัยเพื่อใหเกิดอันตรายหรือความเสี่ยงนอยสุดเทาที่จะทําได 

วิฑูรย สิมะโชคดี กับพวก (2543) กลาววา ความปลอดภัย หมายถึง การปราศจาก
สภาพการณซ่ึงมีแนวโนมทีจ่ะกอใหเกิดการบาดเจ็บตอบุคคล หรือความเสียหายตอทรัพยสิน หรือ
วัสดุหรือการกระทบกระเทือนตอขีดความสามารถในการปฏิบัติการปกติของบุคคล รวมถึงการ
ปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นดวย 

ไพจิตร  บณุยานุเคราะห (2534 : 50) กลาววา ความปลอดภัยหมายถึง สภาพที่ไมมี
ภัยหรืออันตรายไมเสี่ยงตอสภาพที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ หรือไมกอใหเกิดส่ิงหนึ่งส่ิงใด ไดแก การ
บาดเจ็บพกิารหรือตาย การเจ็บปวยหรือเปนโรคและทรัพยสินเสียหาย 

จากความหมายดังกลาว ขางตนสรุป ไดวา ความปลอดภยั หมายถึง  การที่ประชาชน
ในชุมชน มพีฤติกรรมปลอดภัยหรือพฤติกรรมที่ไมเสี่ยง ทั้งพฤติกรรมสวนบุคคล (individual 
behavior)   และพฤติกรรมสวนรวม   (collective behavior) มีส่ิงแวดลอมในชุมชนทีป่ลอดภัย     ทัง้
เชิงกายภาพ-เทคโนโลยี (physical and technological) และเชิงการเมือง-การจัดการ (political and 
organizational) ประชาชนพนภัย และปราศจากซึ่งส่ิงอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และทรัพยสิน 

1.2 ความปลอดภัยในชุมชน 
ประชาชนในชุมชน จะปราศจากซึ่งส่ิงอันตรายจากสภาพที่เปนอนัตราย ตอชีวติ 

รางกาย จติใจและทรพัยสินได ประชาชนในชุมชนนั้นตองมีความปลอดภัยจาก ส่ิงแวดลอม
อันตราย อาชญากรรม สาธารณภยั อุบัติเหตุ โรคภัยและภยัจากยาเสพติด 

ความปลอดภัยในชุมชน เปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นกอน เพื่อดํารง และพัฒนาความผาสุก 
สุขภาพและความเปนอยูที่ดีของประชาชนในชุมชน 

จากทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s NeedTheory) ความปลอดภัยเปน
หนึ่งในความตองการพื้นฐานของมนุษย เชนเดียวกบัความตองการดานรางกาย ดังนั้น ความ
ปลอดภัยจึงตองเกิดขึ้นกอน เพื่อดํารงพัฒนาสุขภาพ  และความเปนอยูของประชาชน (Maslow. 
1970 : 35-50) 
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สุขภาพ และความเปนอยูของประชาชน   ถูกกําหนดโดยสภาพแวดลอม  และพฤติกรรมที่
แสดงออก  พฤติกรรมและสภาพแวดลอม เปนตัวกําหนดสุขภาพ  และความเปนอยูของประชาชน 
ดังแผนภูมิตอไปนี้ (WHO : 1998 : 9) 

              สภาพแวดลอม 
    กายภาพ 
    สังคม 
    วัฒนธรรม 
    เทคโนโลยี  ความปลอดภยั        สภาวะสขุภาพและความเปนอยู 
    การเมือง 
    เศรษฐกิจ 
    องคกร 
             พฤติกรรม    
                             รายบุคคล 
                             รายกลุม 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเชื่อมตอระหวางความปลอดภัยและสุขภาพ 

สรุป  ความปลอดภัยในชมุชนถูกกําหนดดวย สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของ
ชุมชน ชุมชนจะปลอดภัยได ชุมชนนัน้ตองมีสภาพแวดลอมดานกายภาพ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และองคกรที่ปลอดภัย และพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน ทัง้
รายบุคคลและรายกลุม ตองปลอดภัยดวย จึงสงผลถึงสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของประชาชนใน
ชุมชน 

1.3 องคประกอบของความปลอดภยั 
ความปลอดภยั มีองคประกอบ 2 ประการคือ ความปลอดภัยในดานวัตถุหรือ

รูปธรรม (Objective) ถูกกําหนดโดยปจจัยส่ิงแวดลอมและพฤตกิรรมและความปลอดภยัดานจิตใจ 
(Subjective) กําหนดโดยความรูสึกปลอดภัย 

ความปลอดภยัทั้ง 2 มติินี ้ มีอิทธิพลพอซ่ึงกันและกนั ทั้งแงบวกและแงลบ การ
พัฒนามิติดานวัตถุหรือรูปธรรม สามารถทําใหลดมิติดานจิตใจไปดวย (WHO : 1998 : 8) 
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มิติรูปธรรม 

  + +        ระดับความปลอดภัย 

  - - 

                        มิติดานจิตใจ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงมิติความปลอดภัย 2 ดาน 

การพัฒนาความปลอดภัยของประชาชนจําเปนตองพิจารณามิติทั้งสองดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้ 

1. ส่ิงที่ประชาชนเห็นวาเปนปญหา    เปนส่ิงที่ติดแนนในความรูสึก   แมจะทําการ
พิสูจนไมไดหรือไมเปนรูปธรรมก็ตาม  

2. กิจกรรมความปลอดภัยจาํเปนตองปรับเปลี่ยน  ใหสอดคลองกับสถานการณของ
แตละชุมชน  

3. ควรจะนํารูปแบบความสมัพันธทั้งสองมิติ   มารวมพจิารณาในการประเมินปญหา
และแกไขปญหา 

มิติดานรูปธรรมและมิติดานจิตใจ  สามารถเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะตัวแบบใน
สังคมประชาชนมีแนวโนมจะมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวแบบในสังคม จึงตองนําจุดนี้มาพิจารณา
ดวย ความปลอดภัยในชุมชนเกิดขึ้นไดตองประสบความสําเร็จทั้งสองมิติคือการเกิดพฤติกรรม และ
ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยจริง และอีกมิติหนึ่งคือ ความรูสึก ความเชื่อ และทัศนคติของคนในชุมชนที่
ยอมรับระดับความปลอดภัยในขั้นสูง ยอมรับอุปสรรคที่ขัดขวางการเกิดความปลอดภัยในชุมชน 
และความรูสึกวาอุบัติเหตุนั้นเปนเรื่องของดวงชะตาหรือความรูสึกวาเปนเรื่องเฉพาะบุคคลที่ขาด
ความระมัดระวัง ขาดการศึกษา หรือความยอมรับตอความเสี่ยงนั้นโดยไดรับผลประโยชนเชิงสังคม 
หรือยอมรับเพราะคิดวาไมมีทางเลือกที่ดีกวา การแกไขปญหาเหลานี้ใหประสบความสําเร็จสามารถ
ดําเนินการไดทั้งในระดับบุคคล โดยชักนําใหบุคคลนั้นเลือกวิธีการปกปองตนเองที่ดีที่สุด ในระดับ
ชุมชน โดยชักนําใหผูบริหารทองถ่ินจัดสรรทรัพยากรเพื่อสรางเสริมความปลอดภัย 
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1.4 หลักการสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

จากการประชมุสัมมนาระดบันานาชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ที่ประเทศสวีเดน 
ซ่ึงมีผูเขารวมประชุม 13 คน ซ่ึงสวนหนึ่งไดเขารวมประชุมที่เมืองคิวเบค  ประเทศแคนนาดามาแลว
ไดมีแนวคิดหลักที่บรรลุจากการประชุม สรุปหลักการสงเสริมความปลอดภัยไว ดังนี้ (WHO : 1998) 

การสงเสริมความปลอดภยั เปนกระบวนการในระดับทองถ่ิน ระดบัชาติและระดับ
นานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาลและองคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกจิ และองคกรที่ไมใชของรัฐ 
นํามาใชเพื่อพฒันาความยั่งยนืของความปลอดภัย กระบวนการนี้ยัง หมายรวมถึง ความพยายามใน
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและโครงสราง ตลอดจนทศันคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธกับ
ความปลอดภยั ซ่ึงอยูบนพืน้ฐานความรวมมือของหลายๆ ภาคสวน การสงเสริมความปลอดภัย ตอง
มีความรวมมือกันและมีสวนสงเสริมความปลอดภัยของชุมชน โดยองคกรตางๆ ที่มีสวนในการ
สงเสริมความปลอดภัยในชมุชนเหลานี้ เรยีกวา ผูปฏิบัติการ (actors) โดยมีแนวคิดและการปฏิบัติ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพการณของแตละกลุม แตละอาชีพ แตละองคกร และแตละประเทศ 
ในการแกไขปญหาความปลอดภัยในชุมชนจึงจําเปนตองรวมมือกันเพราะจะทําใหเกดิการระดมพล
หรือขอความรวมมืองายขึ้น เนื่องจากแตละกลุมองคกรตางก็มีจุดมุงหมายเดยีวกัน คือนํามาซึ่งความ
ปลอดภัยในชมุชน และกระบวนการ การสงเสริมความปลอดภัยในชมุชนมี 2 กระบวนการคือ  

1. ยึดปญหาเปนศูนยกลาง (Problem-oriented process) 
2. ยึดพื้นทีเ่ปนศูนยกลาง (Setting-oriented process) 
ทั้งสองกระบวนการนี้แตกตางกัน แตก็สงเสริมซึ่งกันและกัน และจะตองไดรับความ

รวมมือจากประชาชน และผูที่มีอํานาจตัดสินใจ 

กระบวนการยดึปญหาเปนศนูยกลาง (Problem-oriented process)  
เปนกระบวนการที่ใชมากที่สุด เปนกระบวนการหาวิธีแกไขปญหาที่มีอยูทีละปญหา 

โดยมีจุดมุงหมายคือ เพื่อปองกันปญหาใดปญหาหนึง่ ณ เวลาหนึ่ง เชน ปญหาการฆาตัวตาย ปญหา
การบาดเจ็บจากการขนสง ปญหาความรนุแรงในเมือง เราจะคัดเลอืกปญหาเหลานี้มาแกไขโดย
จัดลําดับความสําคัญของปญหา สถิติ การเกิดปญหาและความรุนแรงของปญหา 

กระบวนการแกไขโดยยึดปญหาเปนศูนยกลาง เปนกลยุทธที่สําคัญตอการสงเสริม
ความปลอดภยั เหมาะสมทีจ่ะใชกับการสงเสริมสุขภาพและความผาสกุ นอกจากนี้ยงัชวยวิเคราะห
ปจจัยเสีย่งซึ่งชวยใหแกไขปญหาไดสําเรจ็ วิธีนี้เหมาะกับการใชแกไขปญหา ที่เปนรูปธรรม เชน 
การฆาตัวตาย ปญหาความรนุแรง 
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กระบวนการยดึพื้นที่เปนศูนยกลาง (Setting-oriented process) 
กระบวนการแกไขปญหาวิธีนี้เนนปญหาภาพรวมของชุมชนมากกวาเนนปญหา

เฉพาะ  กระบวนการแกไขปญหาวิธีนี้ ตองการเนนการแกไขทั้งสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมเพื่อ
พัฒนาความปลอดภัย 

กระบวนการนี้ประกอบดวย  กลุมประชาชนที่ เกี่ยวของในพื้นที่  เชน  ถนน 
สวนสาธารณะ โรงเรียน โรงงาน  เพื่อนบาน  เมืองและอื่นๆ  แตละพื้นที่ก็จะมีองคประกอบตางๆ 
กัน เชน จํานวนประชากร เศรษฐกิจ โครงสรางสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
องคประกอบเหลานี้ก็จะเอื้อตอหนาที่ใดหนาที่หนึ่งและมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน ความปลอดภัย
ตามกระบวนการนี้ หมายถึง สภาพที่สมดุลระหวางองคประกอบตางๆ 

กระบวนการแกไขปญหา โดยยึดพื้นที่ เปนส่ิงสําคัญ มี 3 ขั้นตอน 
1. วินิจฉัยความปลอดภัย คือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของพื้นที่ ที่จําเปนตอการ

บรรลุเปาหมายระดับความปลอดภัยที่กําหนดไว 
2. วิเคราะห สาเหตุของจุดออน 
3. วิเคราะห วธีิการแกไข จดุออน 

อธิปญญ  สุขสวาง (2550) กลาวไวในรายงานการประชุม  เร่ืองชมุชนปลอดภยั 
ระหวางวันที ่21-24 พฤศจกิายน 2550 ถึงหลักการสําคัญของโครงการสรางเสริมความปลอดภัย ที่ใช
ชุมชนเปนศูนยกลาง ไวดังนี ้

ความปลอดภยั เปนความจาํเปนพื้นฐานที่จะตองถูกกําหนดใหเปนสิทธิที่ประชาชน
ควรจะพึงมพีึงได และรัฐตองมีหนาที่รับผิดชอบในการจดัการตามสิทธินั้น สิทธิที่ประชาชนพึงได
ในเรื่องของความปลอดภยัมีดังนี ้

1. ประชาชนในชุมชน มีสิทธิที่จะอยูอยางปลอดภัย ในขณะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ตางๆ  คูกันไป  

2. ประชาชน พึงไดรับความเสมอภาค    ในกระบวนการบริหารจัดการสังคม  เพื่อสราง
ความปลอดภัย 

3. ประชาชนในชุมชน   มีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และจัดการกับ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนเพื่อใหเกิดความปลอดภัย     

4. ชุมชน มีสิทธิที่จะตัดสินใจวาสิ่งใด  ทรัพยากรใด    เปนความจําเปนที่ชุมชนจะ
ใชในการดําเนินการเพื่อการสรางเสริมความปลอดภัยใหกับชุมชน    
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5. ประชาชนในชุมชน  มีสิทธิที่จะรูวาส่ิงใดคืออันตราย    อะไรคือปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดการบาดเจ็บ หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบ รวมทั้งผูผลิตที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอันตรายตางๆ ตอง
มีความรับผิดชอบในการเผยแพรความรูนั้นสูประชาชน   

6. ชุมชน มีสิทธิที่จะมีทักษะในการดําเนินการ     การปองกันการบาดเจ็บและสราง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน 

โดยมีหลักการสําคัญของโครงการสรางเสริมความปลอดภัย ทีใ่ชชุมชนเปน
ศูนยกลาง ดังนี้ 

1. มีการจัดตั้งกลุมพหุภาพ ในระดับชุมชน 
2. ชุมชนมีสวนรวม 
3. ใหความสนใจเปนพิเศษกบักลุมเสี่ยงและสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายมาก 
4. มีระบบขอมูลชุมชนที่จะใหชุมชนไดเห็นถึงขนาดของปญหาและจัดใหประชาชน

โดยเฉพาะผูมีสวนรวมในกิจกรรมไดสามารถเขาถึงขอมูล 
5. เปนโครงการที่สามารถดําเนินการระยะยาว โดยใชทรัพยากรปกติ งบประมาณ

ปกติที่ทองถ่ินตองบริหารจัดการอยูแลว เพียงแตใชใหมีคุณคา และใหเปนประโยชนตองาน สราง
เสริมความปลอดภัย 

6. มีการกําหนดตัวบงชี้ความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับชุมชนเพื่อใชเปนตัววัดผล
การดําเนินการ 

1.5 แนวทางการสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน 

การสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน เปน กระบวนการในระดบัทองถ่ิน ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาล และองคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกจิ และองคกรที่
ไมใชของรัฐ นํามาใชเพือ่พัฒนาความยั่งยืนของความปลอดภัย กระบวนการนี้ยัง หมายรวมถึง 
ความพยายามในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและโครงสราง ตลอดจนทัศนคตแิละพฤติกรรมที่
เกี่ยวของสัมพนัธกับความปลอดภัย ซ่ึงอยูบนพื้นฐานความรวมมือของหลายๆ ภาคสวน เปนความ
รับผิดชอบรวมกันของรัฐ องคกรตางๆ และประชาชน ตองมาจากความหวงใยขององคกรตางๆ ที่มี
ตอประชาชน และตองมีสวนเชื่อมตออยางใกลชิดของหนวยงานทีเ่กีย่วของ โครงสรางที่ใชในการ
สงเสริมความปลอดภัยจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมของชุมชน และสถานการณที่เปนจริงของ
ประเทศ กระบวนการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําเปนตองไดรับความรวมมือ จากองคกร
หลายๆ ภาคสวนและประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ ควรอยูบนพื้นฐานความรวมมือของประชาชน ซ่ึง
เปนผูกําหนดวตัถุประสงคและเลือกวิธีการแกไขปญหา การปฏิบัติการ ควรสงเสริมใหประชาชนมี
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พฤติกรรมความปลอดภัย เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน และแกไขบรรทัดฐานทางสังคม ในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางยั่งยืน 

จากการศึกษา งานวิจยั และแนวคิดทฤษฏีตางๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยใน
ชุมชน องคประกอบของความปลอดภัย หลักการสําคัญในการสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน และ
แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับความปลอดภัยตางๆ  ในการวจิัยคร้ังนี้ ผูวิจยั ไดนําแนวคิดทฤษฎีตางๆ ของ
องคการอนามัยโลก (WHO) และแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วของมากําหนด และสรุปเปนแนวทางการ
สงเสริมความปลอดภัยในชมุชนได ดังนี ้

1.5.1 ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน  
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2535 ใหคํา

นิยาม ส่ิงแวดลอมหมายถึง ส่ิงตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชวีภาพที่อยูรอบตัวมนษุย ซ่ึง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น             

คํานิยามนี้ชีใ้หเห็นวา ส่ิงแวดลอมชุมชนมลัีกษณะทางกายภาพและชีวภาพที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้น ซ่ึงใหรวมถึงส่ิงแวดลอมทางสังคมดวย หมายถงึ 
เปนสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมได ไมเปนพิษและเปนพิษ ใหคณุใหโทษ มีชีวิตและไมมีชีวติ การ
กลาวเชนนี้อาจทําใหผูที่จะตองมีหนาที่จดัการสิ่งแวดลอมมีมุมมองสิ่งแวดลอมในทาง “ บทบาท ” 
หรืออีกนัยหนึง่คือ “ มิติ ” หมายถึง จําแนกสิ่งแวดลอมชุมชนตามบทบาทหนาที่หรือมิติ ถา
ส่ิงแวดลอมทีม่ีบทบาทหนาที่เปนมิติกใ็หนับสิ่งแวดลอมเปนมิตินั้น ส่ิงแวดลอมแบงออกเปน 4 มิติ 

มิติที่ 1 คือ มิติทรัพยากร หมายถึง ส่ิงที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย
สรางขึ้น อันประกอบไปดวย 3 กลุม คือ ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป 
ทรัพยากรที่ใชแลวทดแทนได 

มิติที่ 2 คือ มิติเทคโนโลยี หมายถึง ส่ิงแวดลอมที่มีบทบาทหนาที่เปนเทคโนโลยี  
อันประกอบไปดวย 3 กลุมคือ เทคโนโลยีธรรมชาติ เทคโนโลยีเลียนแบบ และเทคโนโลยีที่สราง
ขึ้น ไดแก เครื่องยนต อิเลคทรอนิกส แบบผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต 

มิติที่ 3 คือ มิติของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอม ไดแก ของเสียและมลพิษที่เปน
ของแข็ง เชนขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะกากสารพิษอันตราย ของเสียและมลพิษที่เปนของเหลว 
เชน น้ําเสีย น้ํามัน ไขมัน ของเสียและมลพิษที่เปนกาซและฝุน เชนกาซพิษ กาซเรือนกระจก และ
ฝุน สุดทายคือ ของเสียและมลพิษที่เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน เสียง แสง ความรอน ความ
ส่ันสะเทือน และพลังไฟฟา 

มิติที่ 4 คือ มิติสังคมสิ่งแวดลอม ไดแกประชากร ส่ิงกอสรางทางการศึกษาและ
ส่ิงเกี่ยวของ ส่ิงกอสรางสาธารณสุข สภาวะทางเศรษฐกิจ ส่ิงกอสรางทางจับตองไดและจับตอง
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ไมไดทางวัฒนธรรม (ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี) ส่ิงกองสรางและสวนประกอบที่ใชปองกัน
ภัยพิบัติตอชีวิตและทรัพยสิน และในการนันทนาการและการทองเที่ยวสุดทาย ไดแก ส่ิงกอสราง 
วัสดุอุปกรณ 

ส่ิงแวดลอม จําแนกตามบทบาทหนาที่หรือเปนมิติที่สามารถวัดขนาดได จึงงาย
ตอการบริหารจัดการ สถานภาพสิ่งแวดลอมที่มีศักยภาพของการมีสมรรถนะความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดลอม เพื่อใชเปนตัวกําหนดใหเปนมาตรฐาน ที่ไมสงผลเสียตอมนุษยเปนสําคัญ ฉะนั้น คา
มาตรฐานสิ่งแวดลอม จึงเปนคาของความปลอดภัยตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ (กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  2549) 

การกลาวโทษผูเสียหายเอง เปนความเชื่อวาผูเสียหายสมควรไดรับโทษจากการ
กระทําของตัวเองเพราะไมมีการปองกันที่ดีพอ  ซ่ึงเปนผลมาจากความจริงบางสวนที่วา คนเราอยู
ในสิ่งแวดลอมเดิมๆ สามารถควบคุมผลการกระทําได ส่ิงแวดลอมและความเสี่ยงมีผลตอการ
กระทํา เชน การเดินคนเดียวในยามวิกาล การขับรถ การปนเขา ความเชื่อขางตนทําใหเราเชื่อวา
ไดมาจากการอบรมสั่งสอนวาปญหาบางอยางปองกันได แตบางอยางปองกันไมได จึงทําใหเกิด
ความเสียหายแกการชวยเหลือปองกันปญหาอื่นๆ ไปดวย โดยเฉพาะปญหาที่แกไขไดโดยการ
เปลี่ยนสภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 

แมวาการเปลี่ยนพฤติกรรมจะทําใหมีความปลอดภัยมากขึ้น แตการเปลี่ยน
ส่ิงแวดลอม ทําใหความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากกวา อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 อยางก็เปน
ส่ิงจําเปน การเปลี่ยนพฤติกรรมจะมีผลตอความปลอดภัยก็ตอเมื่อส่ิงแวดลอมไมใชปจจัยสําคัญ 
และพฤติกรรมเปนเพียงแคปจจัยเสริม (WHO : 1998) 

สรุป การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน คือ การจัดสภาพบรรยากาศชุมชนและ
การใชประโยชนของชุมชน โดยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชนดานกายภาพ ดําเนินการจัดหา 
จัดโครงการพัฒนา ใหความรู  ฝกอบรม เพิ่มทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยใน
ชุมชน ใหมีเพียงพอและมีศักยภาพ มีความรูมีความสารถมีความชํานาญ และ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 
ดําเนินการจัดการ จัดสราง ดูแลรักษา ซอมแซม ระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค ไฟฟา แสงสวาง ถนน ทางเดิน ทางสัญจรทั้งทางบก และทางน้ํา ทางระบายน้ํา ทอระบาย
น้ํา ใหมีเพียงพอ และมีคุณภาพมาตรฐานพรอมใชประโยชนตอประชาชนในชุมชนไดอยาง
ปลอดภัย ดําเนินการจัดหา ดูแลรักษา ซอมแซม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชสําหรับการปฏิบัติงาน
ดานความปลอดภัยในชุมชน ใหมีเพียงพอ และมีคุณภาพมาตรฐานอยูในสภาพที่ดี พรอมใชงานได
อยางปลอดภัยตลอดเวลา ดําเนินการจัดการ จัดสราง ดูแลรักษา ซอมแซมสภาพอาคารสิ่งกอสราง 
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ของทางราชการและสาธารณสถาน เชน อาคารสํานักงาน โรงจอดรถ สถานที่สําหรับออกกําลังกาย 
เครื่องสําหรับออกกําลังกายสําหรับ เด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ สวนสาธารณสวนพักผอน
หยอนใจ ที่จอดรถสาธารณะ  อาคารหอประชุม อาคารเอนกประสงค ถนน ทางเทา ทางน้ํา ปาย
สัญญาณจราจร ปายแสดงสถานที่ ปายรณรงคประชาสัมพันธ ปายเตือนภัย ใหมีเพียงพอและเปน
ระเบียบเรียบรอย มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ตอประชาชน สามารถใชประโยชนไดอยาง
เพียงพอตอประชาชน  ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจตรา อาคารสิ่งกอสราง ที่พักอาศัย สถาน
ประกอบการ โรงงาน สถานจําหนายสินคา สถานจําหนายอาหาร สถานบันเทิง สถานจําหนายหรือ
สะสมเชื้อเพลิง ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสิน ทั้งสวน
บุคคลและสวนรวม ของประชาชนในชุมชน จากสิ่งแวดลอมอันตราย  อาชญากรรม สาธารณภัย 
อุบัติเหตุ โรคภัย และยาเสพติด ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน ก็เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยทั้งสวนบุคคล และสวนรวม 

1.5.2 กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน  
มาตรการ หมายถึง วิธีการในการเขาสูความสําเร็จ โดยการรณรงคหรือกําหนด

วิธีปฏิบัติใหผูที่เกี่ยวของเขาใจตรงกันและยอมรับถือปฏิบัติ  
กรเอก  เพชรไชยเวส (2550) ไดใหความหมายการควบคุมวา หมายถงึ กิจกรรม

ตางๆ ที่สรางขึ้นเพื่อใหเกิดความแนใจวาการทํางานตางๆ จะสําเร็จผลตามแผนที่ตั้งไว การควบคุม
ตองตกลงใจใหชัดวาจะวัดผลอะไร จะวดัโดยวิธีการอยางไร จะใชเกณฑอะไรเปนตัววดั หลักของ
การควบคุมนัน้ พื้นฐานอยูที่ “การควบคุมคน” เปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะงานตางๆ จะสําเร็จไดผลดี
เพียงใดอยูที่คนปฏิบัติงานมากกวาวัตถุส่ิงของหรอืเครื่องจักร  

วิทยา อยูสุข (2527 : 93–94) ไดกลาวถึงแนวทางวิธีการที่จะสงเสริมความ
ปลอดภัยในการทํางานและการประสบอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีแนวทางที่จะหาทาง
ปองกันอุบัติเหตุ เชน การวางระเบียบปองกันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย หมายถึง การวาง
ขอกําหนด ตางๆ ที่จะตองทํา เชน กําหนดใหมีผูดูแลในสภาพการทํางานทั่วไป การกอสราง การ
ดูแลรักษาตรวจตรา การวางมาตรฐานความปลอดภัยในการสรางเครื่องมือการทํางานเกี่ยวกับ
รางกาย หรือเครื่องปองกันการตรวจตรา ดูแล เพื่อใหปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว 

สรุป  การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน  คือ  การจัดสภาพ
บรรยากาศชุมชน และการใชประโยชนของชุมชน เพื่อคงสภาพความเหมาะสม และความปลอดภัย
ของสิ่งแวดลอมชุมชนจําเปนตองมีการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อดํารงรักษาไวซ่ึงสภาพ
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม โดยกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมชุมชนใหเปนไปในทางเดียวกัน เพื่อใหมีความปลอดภัยในชุมชนและคงสภาพที่ดีและ
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เหมาะตอการใชประโยชนของชุมชน ซ่ึงมาตรการที่เหมาะสมตองมาจากสภาพการณจริงและมา
จากขอคิดเห็นของหลายๆ ฝายที่ไดขอสรุปตรงกันของประชาชนในชุมชน 

1.5.3 ปรับเปลี่ยนทัศนคตแิละพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน  
ทัศนคติเปนความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลสรางขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได 

ในการสรางและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มีทฤษฎีที่สําคัญๆ หลายทฤษฎี พรพิมล วราวุฒิพุทธพงศ 
(2528 : 89-94) ไดสรุปแนวทางทฤษฎีตางๆ ดังนี้ 

1 .  ทฤษฎี เกี่ ยวกับการ เรี ยนรู โดยการสร าง เงื่ อนไขในการ เสริมพลัง 
(Conditioning and Reinforcement Theory) ในการสรางทัศนคติความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดสิ่ง
หนึ่ง เกิดขึ้นโดยการผานกระบวนการสรางความสัมพันธ กระบวนการเสริมสรางพลังและ
กระบวนการเลียนแบบเมื่อส่ิงเราตั้งแตสองสิ่งขึ้นไปปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกัน ณ สถานที่แหง
เดียวกันบอยๆ จะเกิดความสัมพันธกับสิ่งเราเหลานี้ เชน ประชาชนเห็นตํารวจปฏิบัติหนาที่ดวยดี
ทุกครั้ง จะเกิดความรูสึกที่ดีกับตํารวจ และยอมมีทัศนคติที่ดีตอตํารวจดวย การเรียนรูจะปรากฏขึ้น
ไดเมื่อมีการเสริมพลัง การสรางและเปลี่ยนทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งลอใจและความขัดแยงในใจ (Incentive and Contliet 
Theory) ทฤษฎีจะมองการสรางและเปลี่ยนทัศนคติในแงที่บุคคลเกิดความขัดแยงขึ้นในจิตใจของ
บุคคล จะมีทัศนคติทางบวกตอส่ิงใดขึ้นอยูกับวาสิ่งนั้นจะเกิดประโยชนลอใจมากนอยเพียงใดดวย 
เชน บุคคลทราบวาการทุจริตตอหนาที่นั้น เปนเรื่องไมดีไมถูกตอง จึงเกิดทัศนคติในทางลบตอการ
ทุจริต แตเมื่อทุจริตแลวทําใหมีเงินทองใชอยางสุขสบาย คนในครอบครัวไมลําบาก จึงทําใหบุคคล
ดังกลาวมีทัศนคติทางบวกตอการทุจริต จากตัวอยางนี้จะเห็นวาบุคคลจะเกิดความขัดแยงในใจขึ้น 
จะมีทัศนคติในทางลบในขั้นแรก แตตอมาเมื่อผลตอบแทนทัศนคติจะเปลี่ยนไปเปนทางบวกได 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความสอดคลองในการรับรู (Cognitive Consistency Theory) 
ทฤษฎีนี้ ตั้งอยูบนรากฐานที่วาเมื่อขอมูลที่บุคคลรับรูไมมีความสอดคลองกับขอมูลเดิมที่บุคคลรับรู
ไวแลว บุคคลจะเกิดภาวะไมสบายใจ ภาวะไมสบายใจนี้จะถูกจูงใจใหบุคคลมีพฤติกรรมอยางใด
อยางหนึ่ง หรือมีการเปลี่ยนความรูความเขาใจเสียใหม เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันดวยการรับรู 

จํารอง  เงินดี  (2529) ไดกลาวถึงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไววามี 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การใสใจ (Attention) คือขั้นที่จะตองชักจูงใหผูที่เราตองการจะเปลี่ยนแปลง
เกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ เสียกอน 

2. ความเขาใจ (Comprehension) เมื่อทําใหเกิดความสนใจไดแลวก็ชี้แจงใน
รายละเอียด โดยกลาวถึงจุดหมายปลายทางลักษณะตางๆ ของเรื่องนั้นโดยสรางใหเกิดความหมาย 
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3. การยอมรับ (Acceptance)ขั้นที่ทําใหผูถูกจูงใจเกิดการยอบรับ การจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของผูจูงใจ 

4. การเก็บจํา  (Retention) เมื่อมี ส่ิงใหม เกิดขึ้นกับบุคคลที่ เราตองการจะ
เปลี่ยนแปลงแลว ถาผูนั้นยอมรับอยางตอเนื่องและจดจําไวอยางถาวร จะถือวาอยูในขั้นการเก็บจํา
และพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อถึงโอกาส 

5. การกระทํา (Action) ขั้นนี้จะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมคือ เมื่อผูถูกชักจูง
เก็บจําส่ิงใหมที่ไดรับและเก็บจําแลวก็ตองกระทําในสิ่งใหมไมใชกระทําตามแบบเดิม 

Davies (อางถึงในบุญเลิศ  ไพรินทร : 2538 : 63-64) กลาววาการเปลีย่นแปลง
ทัศนคติอาจกระทําได 2 แนวทาง ดังนี ้

1. การเปลี่ยนแปลงโดยการบังคับ (Coerced Change) หรือการยอมตาม ซ่ึงมี
ลักษณะดังนี้ 

1.1 มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพราะเห็นแกรางวัล หรือเพราะเกรงกลัวตอ
การลงโทษ 

1.2 เปนการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วบางครั้งเกิดขึ้นทันทีทันใด 
1.3 มักเปนการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นๆ เวนแตการบีบบังคับจะยังคงมีอยู

ตอไปอยางตอเนื่องเทานั้นจึงจะอยูไดนาน 
1.4 บอยครั้งการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการบังคับหรือการใหยอมตามนี้อาจ

กอใหเกิดปญหาได เชน ผูถูกบังคับใหยอมตามนั้นอาจแสดงตัวเปนปฏิปกษตอการเปลี่ยนแปลงนั้น
หรือบางครั้งก็จะแสดงความเฉยเมย และไมสนใจตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีนี้ เปนตน 

2.  การเปลี่ยนแปลงจากการที่ ผู เขารับการฝกอบรมมามีบทบาทรวมใน
กระบวนการฝกอบรม (Participative Change) เปนการที่ผูเขารับการฝกอบรมไดเขามาเกี่ยวของและ
มีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะดังนี้ 

2.1 การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการที่ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตใตสํานึก
รวมและมีความผูกพันตอกระบวนการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมนั้นๆ 

2.2 เปนการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ  และวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ 
2.3 เปนการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ตราบใดที่ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป

นั้นยังคงไดรับการเสริมแรงอยางตอเนื่อง 
2.4 ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงโดยการเขามามีบทบาทรวม

เชนนี้ มีแนวโนมอยางสูงที่จะมีจิตใตสํานึกรวมและความผูกพันที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

23

การปฏิบัติการ การสงเสริมใหประชาชนมพีฤติกรรมปลอดภัย ควรเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนและ
สามารถใชบรรทัดฐานทางสงัคม ในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางยั่งยืน (WHO : 1998 : 11) 

     การปฏิบัติการ 

 

ส่ิงแวดลอม  พฤติกรรม 

 

      การสงเสริมความปลอดภัย 

แผนภูมิที่ 3 แสดงกระบวนการสงเสริมความปลอดภยั 

การดําเนินงานชุมชนปลอดภัย   จะประสบความสําเร็จได ตองมีการชักนํา
ชุมชน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชุมชน   เพื่อใหเกิดส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย และลดพฤติกรรมเสี่ยง
ระดับบุคคล ซ่ึงเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลานาน เพราะตองเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให
ยอมรับระดับความปลอดภัยในขั้นสูง  

ในขณะที่ทําการแกปญหาความปลอดภยั อาจพบอุปสรรคกีดขวางในการ
ดําเนินการ ไดแก ทัศนคต ิ2 รูปแบบ คือ ทัศนคติที่คิดวาเหตุรายที่เกิดขึน้เปนเพราะชะตากําหนดให
ถึงฆาต และทัศนคติที่คิดตาํหนิเหยื่อผูเคราะหราย ทัศนคติทั้ง 2 อยางนี้ เปนตัวสกัดกั้นไมใหคิด
ชวยเหลือหรือคิดหาวิธีปองกัน  

1.ทัศนคติที่คิดวาเหตุรายที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ชะตากําหนดใหถึงฆาต ทัศนคตินี้ทํา
ใหเกิดการยอมรับผลที่เกิดขึ้น และปลอยใหเปนไปตามโชคชะตา เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไร
ได ทัศนคติที่คิดวาเปนเรื่องโชคชะตาทําใหสังคมยอมรับปญหา และสงผลใหไมพยายามหาทาง
ปองกันปญหา เชน ปญหาอุบัติเหตุรถยนต เปนสิ่งที่เราไมสามารถจะควบคุมได 

2. ทัศนคติคิดตําหนิเหยื่อผูเคราะหราย ทัศนคตินี้เชื่อวาเหยื่อผูเคราะหรายตอง
รับผิดชอบตัวเองเพราะเปนความผิดของตัวเอง ไมระมัดระวังเพียงพอ ไมรอบคอบ สมควรจะไดรับ
เคราะห ทัศนคตินี้มาจากความเชื่อที่วาผูเคราะหรายสามารถควบคุม ความเสี่ยงหรือโชคชะตาของ
ตนเองไดแตไมทํา เชน ออกไปเดินตอนกลางคืน ขับรถยนตหรือปนเขา ทัศนคตินี้กอใหเกิดผลเสีย 
ทําใหไมมีผูใดยื่นมือเขาไปชวยเหลือ เชน สามี ภรรยา ทํารายรางกายกัน จริงๆ แลวสาเหตุของ
ปญหาลักษณะนี้เกิดจากปจจัยทางสังคม เชน คานิยม การแสวงหาอํานาจในสังคม ธรรมชาติทาง
สังคมของหญิงและชาย  
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ปญหาจาก  ทัศนคตินี้ ผูปฏิบัติการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตองนํามา
เปนแนวทางการสงเสริมและปรับเปลี่ยนใหประชาชนในชุมชนรวมมอืกันแกไขทั้งในระดับบุคคล 
ระดับชุมชน และระดับประเทศ 

ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (2535,อาง
ถึงในกนกนิภา ปตกาญจนกุล : 2547 : 21) กลาววาพฤติกรรมดานความปลอดภัยสวนใหญมาจาก
ความเคยชิน หากสรางความเคยชินที่ดีนี้ไดจะทําใหเกิดผลดีกับองคกร และเกิดความปลอดภัยกับ
ตัวพนักงานเองดวยการรณรงคความปลอดภัยที่บาน  จะชวยทําใหเกิดความคุนเคยและเคยชินกับ
เรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา   

กรมการแพทยและอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  (2517:8-9)  กลาวว า 
องคประกอบที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลมีหลายประการ ดังนี้ 

1. องคประกอบทางกลุมสังคม (Social Group) พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกนั้น
มี 2 อยาง ไดแก พฤติกรรมที่เปนแบบฉบับของตนเองและพฤติกรมที่แสดงออกโดยอิทธิพลของ
กลุม กลุมสังคมที่กลาวนี้ไดแก เพื่อนนักเรียน เพื่อนบาน เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลของ
กลุมมีความหมายตอพฤติกรรมของวัยรุนมาก เพราะวัยรุนเปนวัยที่มีความเจริญทางดานอารมณยัง
ไมสมบูรณ มีความหวั่นไหว มีอารมณเปลี่ยนแปลงเสมอและตองการใหเพื่อนยอมรับตนเองเขา
กลุมดวย 

2. บุคคลที่เปนแบบอยาง เชน บิดา มารดา ญาติ พี่นอง ครูอาจารย ดารา บุคคล
สําคัญในประวัติศาสตรหรือในศาสนา เปนตน 

3. ส่ิงแวดลอมทั่วไป ไดแก สภาพทางภูมิศาสตร บาน ที่พักอาศัย ชุมชน 
โครงสรางทางสังคม เชน ชนบทหรือในเมือง เปนตน 

4. ความเจริญทางดานเทคโนโลยี มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอยางมาก 
เชน การจราจรที่ใชรถแทนการเดิน คนในสมัยกอนไมสวมรองเทา ตอมามีชางตัดรองเทาและราน
ขายรองเทามากขึ้น คนจํานวนมากเห็นความสําคัญและความสบายของการสวมรองเทาจึงเปลี่ยน
จากการเดินเทาเปลามาสวมรองเทา เปนตน 

5. ทัศนคติ มีผลตอพฤติกรรมของคนมาก เชน ถาประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอเรื่อง
สุขภาพอนามัย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหถูกตองก็เปนไปไดงาย 

6. องคประกอบทางดานโครงสรางของรางกาย ซ่ึงเปนผลมาจากทางกรรมพันธุ
และสิ่งแวดลอมก็มีอิทธิพลตอบุคคลได เชน คนที่มีรูปรางผิดไปจากบุคคลธรรมดา มีปมดอย
ทางดานสังคม จะมีแนวโนมเกิดปญหาทางดานสุขภาพจิต เปนตน 
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7. การเรียนรู โดยท่ัวไปพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู เพราะตามหลัก
จิตวิทยาถือวา การที่บุคคลจะทําอะไรนั้นเกิดจากการเรียนรูทั้งส้ิน 

8. วุฒิภาวะ พฤติกรรมตางๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการตามธรรมชาติ 
เชน ตอนเด็กยังไมรูจักรับผิดชอบแตโตขึ้นรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง เปนตน 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2526 : 202-204) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลในสังคมนั้นมีอยู 3 ลักษณะคือ 

1. การเปลี่ยนแปลงโดยการถูกบังคับ การเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
การปฏิบัติเทานั้น สวนแนวความคิด ความเชื่อยังคงไมเปลี่ยนแปลง การบังคับนั้น อาจเปนลักษณะ
ของระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย หรือการบังคับจากตัวบุคคลโดยตรง สําหรับความมากนอยของการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับความรุนแรง หรือความมากนอยของรางวัลหรือการลงโทษนั้น บุคคลจะยอม
ทําตามในบางสิ่งบางอยางก็ตอเมื่อเขาถูกจับตามองอยูเทานั้น 

2. การเปลี่ยนแปลงโดยการเลียนแบบ การเลียนแบบนี้เปนภาวการณที่เกิดขึ้น
เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเราหรือส่ิงกระตุน ซ่ึงการยอมรับนี้ เปนผลจากการที่ เขาตองการสราง
ความสัมพันธที่ดีหรือเปนที่พึงพอใจระหวางตัวเขากับบุคคลหรือกลุมบุคคลเปนของตน หรือ
แลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลมักจะเชื่อในสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือเลียนแบบนั้น จากการ
เลียนแบบนี้ความรูเจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ จะเปลี่ยนไปมากนอยขึ้นอยูกับสิ่งที่เราให
เกิดการเลียนแบบนี้ วาเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและความเชื่อไดมากนอยเพียงใด เชน การแตงกาย 
ทาทาง การพูดจา การเอาอยางเพื่อนหรือดาราภาพยนตรของเด็กวัยรุน การเลือกรับประทานอาหาร
หรือไมรับประทานอาหารบางอยางเหมือนพอแม เปนตน 

3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตองการที่อยากจะเปลี่ยน เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น
โดยตรงกับความตองการภายใน คานิยมของบุคคลนั้นๆ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยกระบวนการนี้
จะสอดคลองกับคานิยมที่มีอยูเดิม การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงทางดานการ
ปฏิบัติแลว ความรูและเจตคติก็เปลี่ยนแปลงดวย 

ธนวรรธน  อ่ิมสมบูรณ (2532 : 24-26) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนวาขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการคือ 

1. ปจจัยโนมนาว (Predisposing factor) เปนผลที่เกิดจากการเรียนรูของแตละ
บุคคลโดยตรง ซ่ึงอยูในลักษณะความรูความสามารถ ความเขาใจ ความเชื่อ คานิยมและเจตคติ การ
เกิดหรือการเปลี่ยนแปลงของปจจัยโนมนาว ใหอยูในระดับที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
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ประสงคไดนั้น ตองอาศัยประสบการณการเรียนรูที่ตอเนื่องกันมาซึ่งอาจจะไดมาจากสภาวะ
แวดลอมในครอบครัวหรือจากสังคมแวดลอมทั่วๆ ไป 

2. ปจจัยสนับสนุน (Enabling factor) ไดแก สภาพแวดลอมและกิจกรรมตางๆ ที่
เอื้ออํานวยใหแตละบุคคล ไดมีโอกาสกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางพอเพียงเหมาะสมและ
ตอเนื่อง จนกระทั่งเกิดการพัฒนาเปนทักษะและพฤติกรรมอยางถาวร เชน การจัดใหนักเรียนมีสวน
รวมในการดําเนินการและรับผิดชอบโครงการสุขภาพในโรงเรียนตามระดับความรูความชํานาญก็
จะเปนปจจัยสําคัญที่จะปลูกฝงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใหเกิดขึ้นไดโดยมีปจจัยอ่ืนๆ
เปนแรงเสริม 

3. ปจจัยเสริมสราง (Reinforcing factor) ไดแก บุคคลตางๆ ในครอบครัวใน
โรงเรียนและสังคมสิ่งแวดลอมภายนอกซึ่งจะมีบทบาทในการสั่งสอน อบรม แนะนํา ชักจูง 
ควบคุมดูแล กระตุนหรือปฏิสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดที่จะเสริมสรางใหกระทํา หรือการตัดสินใจ
ปฏิบัติในสิ่งที่จะเปนประโยชนตอสุขภาพ โดยใชการตัดสินใจของตนเองที่ไดรับแรงโนมนาว และ
กําลังสนับสนุนจากปจจัยตางๆ  การกําหนดมาตรการ ควบคุมการกระทําของบุคคล เปนสวนหนึ่งที่
สําคัญในการสงเสริมความปลอดภัย 

สรุป  การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน คือ การ
ดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม พัฒนา อบรม ใหความรู เพิ่มทักษะหรือดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรม รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก เพื่อลดปจจัยเส่ียงในเรื่องของความเชื่อ ความรูสึก 
ความรู และวิถีการปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตที่นําไปสูการกระทําที่ไมปลอดภัยหรือเกิดอันตรายตอ
ชีวิตรางกาย จิตใจและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน ทั้งสวนบุคคล และสวนรวม เพื่อลดปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดอันตราย และเพื่อใหประชาชนมีความเชื่อ ความรูสึก มีความรู มีทักษะ และมีวิถีการ
ปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม สามารถวางแผนตัดสินใจหรือตั้งใจปฏิบัติดวยตนเอง 
เพื่อควบคุมใหมีการกระทําที่มีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสินทั้งสวนบุคคลและ
สวนรวม ของประชาชนในชุมชน 

2. การกระจายอํานาจในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล โครงสราง และอํานาจหนาที่ดาน 
ความปลอดภัย ขององคการบริหารสวนตําบล 

2.1  การกระจายอํานาจในรปูแบบขององคการบริหารสวนตําบล  
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินในรูปแบบ องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

ถือไดวาเปนการกระจายอํานาจ สูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีความใกลชิดกับประชาชนและทาํ
ใหประชาชนสามารถเขามาสัมผัสกับการปกครองระดับทองถ่ินไดมากที่สุด  องคการบริหารสวน
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ตําบล คือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถ่ิน 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 ซ่ึงมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่  2  มีนาคม  2538 

การกระจายอํานาจในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล คือการที่รัฐใหความ
อิสระกับองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในการตัดสินใจบรหิารจัดการกับทองถ่ินของตน 
โดยมีความอิสระ ในการเลอืกตั้งผูแทน ในการทํางานเขามาบริหารงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบล เรื่องของรายไดก็สามารถจัดเก็บเองไดบางสวน การกํากับดแูล กฎหมายกําหนดใหนายอําเภอ
และผูวาราชการจังหวดั กํากบัดูแล องคการบริหารสวนตําบล  

โครงสรางของ องคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย สภาและคณะผูบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงสภา องคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชกิหมูบานละ 2 
คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย นายก
องคการบริหารสวนตําบล 1 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 2 คน เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  1 คน  ซ่ึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูแตงตั้ง 

รายได ขององคการบริหารสวนตําบล ไดมาจากภาษีอากรและคาธรรมเนียม เงิน
อุดหนุนรัฐบาล รายไดจากทรัพยสินและรายไดอ่ืนๆ เงนิกู โดยมหีลักเกณฑดังนี้  

1. กูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคล   
2. การกูจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล   
3. การกูตองปฏิบัติตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย 

2.2 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 

แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 5 ) พุทธศักราช 2546  
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แผนภูมิที่ 4   แสดงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 
1. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล จํานวนหมูบานละ 2 คน ซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากราษฎร ในแตละหมูบานในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลนั้น หากตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกสภาหกคน โดยอยูในวาระสี่ป ทําหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา ซ่ึงสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกมาใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้ง  สภาองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจหนาที่ตามที่ระบุในมาตรา 46 ดังนี้ 
 1.1 ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจกรรม 
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 1.2 พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ 
แผนพัฒนาตําบลขางตน และกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 

2. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน และ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ซ่ึงมาจากการแตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  โดยทําหนาที่   

องคการบริหารสวนตําบล 

สภาองคการบริหารสวนตําบล 
- ประธานสภา 
- รองประธานสภา 
- เลขานุการ 
- สมาชิก 

คณะผูบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล 

- นายกองคการบริหารสวนตําบล 
- รองนายกองคการบริหารสวน      
ตําบล  
- เลขานุการ 

พนักงานสวนตําบล 
- สํานักงานปลัด 
- สวนการคลัง 
- สวนโยธา 
- สวนสาธารณสุข 
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2.1 บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติขอบัญญัติ
และแผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภา
องคการบริหารสวนตําบล 
 2.2 จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลทราบอยางนอยปละสองครั้ง 
 2.4 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ  ตามที่ทางราชการมอบหมาย 

2.3  อํานาจหนาที่ดานความปลอดภัยขององคการบริหารสวนตําบล  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และตามแนวคิดวา

ดวยภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522 
พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พุทธศักราช 2522 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย 
พุทธศักราช 2456 และพิจารณาจากอํานาจหนาที่ที่ตองกระทํา ที่อาจกระทําและหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย และตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายแหงรัฐ องคการบริหารสวนตําบลในฐานะ
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในชุมชน โดยสามารถ
แยกออกเปน 6 ดานได ดังนี้ 

1. ดูแลปองกันดานสิ่งแวดลอมเปนพิษหรือส่ิงแวดลอมอันตราย 
การดูแลปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษหรือส่ิงแวดลอมอันตราย  นอกจาก

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 5) พุทธศักราช 2546  แลวยังมีกฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542  และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2550   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พุทธศักราช 2535  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2522  
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พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พุทธศักราช 2522  ใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
ไดคอนขางกวางขวาง ตั้งแตการควบคุมดูแล การจัดซื้อ จัดหา บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ใน
การปฏิบัติงานเพื่อคุมครองดูแลรักษาสภาพแวดลอม ควบคุมดูแลสถานประกอบการ การจัดการ
รักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอม การจัดการระบบสาธารณูปโภค จัดการสภาพแวดลอมชุมชนให
ปลอดภัย และการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายระบุใหอํานาจไวเพื่อคุมครอง
ดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหปลอดภัย ในชุมชนตลอดจนการพัฒนา เพิ่มทักษะ ใหความรูความ
เขาใจ แกประชาชน เพื่อใหมีพฤติกรรมปลอดภัย ทั้งสวนบุคคลและสวนรวม การคุมครอง ดูแล
ปองกันสิ่งแวดลอม ตามบทบาทหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบล โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ เสนอตอผูวาราชการจังหวัด ใน
กรณีที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ ดําเนินการได ดังนี้  

1.2 ทําการสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีอยูในเขต
ควบคุมนั้น 

1.3 จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวนประเภทและขนาดของ แหลงกําเนิด
มลพิษที่ไดทําการสํารวจและเก็บขอมูล 

1.4 ทําการศึกษา วิเคราะหและประเมินสถานมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความ
รุนแรงของสภาพปญหาและผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
และจําเปนสําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

1.5 เสนอประมาณการและคําขอจัดสรรเงินงบประมาณ สําหรับกอสราง
หรือดําเนินการเพื่อใหมีระบบน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม สําหรับการลดและขจัด
มลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

1.6 ออกใบอนุญาต ควบคุมส่ังพักและการเพิกถอนการอนุญาต เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมแกผูรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย 

1.7 ควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษ กรณีที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม กําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางดําเนินการ 

1.8 ตรวจสอบควบคุม รายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ
และเครื่องมือ ของผูไดรับอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย 

1.9 ออกขอบัญญัติเพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมหรือกํากับ
ดูแลกิจการ กําหนดมาตรฐานสถานะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ วิธีดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลหรือแกไขสิ่งที่มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 
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2. กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
3. ออกขอบัญญัติ การรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการเก็บขนและกําจัด 
4. ควบคุม ดูแล อาคารหรือส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่ตอเนื่องกับอาคาร เพื่อมิใหเปน

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูอยูอาศัย 
5. ควบคุม ระงับเหตุรําคาญ ดูแลใหปราศจากเหตุรําคาญ 
6. ควบคุม การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ออกขอบัญญัติ เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว

หรือปลอยสัตว 
7. ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
8. ควบคุมตลาด สถานที่จําหนายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร 
9. ควบคุม ดูแล การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
10. รักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 
11. ดูแล รักษาสนามหญาและตนไมในถนนและสถานสาธารณะ 
12. กําหนดมาตรการ การทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอย น้ําโสโครก หรือส่ิงอ่ืนใดบนถนน

หรือในทางน้ํา 
13. ดูแล รักษาความสะอาดทางเทา 
14. ควบคุมเจาของผูครอบครองอาคารและที่ดิน 
15. ควบคุมการอาบน้ําหรือซักลางสิ่งใดๆ 
16. ควบคุมการโฆษณา 
17. ควบคุมการขูด กะเทาะ ขีด เขียนตางๆ 
18. ควบคุมการปลอยสัตว จูงสัตว นําสัตว ตอนสัตว 
19. ควบคุมการลางรถ 
20. ควบคุมการใชถนนเปนสถานที่ที่ซอมรถ 
21. ควบคุมการใชทางเทา 
22. ควบคุมการทิ้งวางหรือกองซากรถ 
23. ควบคุมการตั้งวางหรือกองวัสดุใดๆ บนถนน 
24. ควบคุมวัตถุไถลหรือตกลงในทางน้ํา 
25. ควบคุมรานจําหนายอาหารเครื่องดื่มใหมีสวม 
26. ควบคุมสถานบริการน้ํามันใหมีสวม 
27. ควบคุมการทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 
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28. ควบคุมการทําอันตรายตอตนไมที่ปลูกไวหรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่
สาธารณะหรือสถานสาธารณะ 

29. ควบคุมการทําลายของสาธารณะ การปนปาย นั่งหรือขึ้นไปบนรั้ว 
30. ควบคุมการเลนกีฬา การติดตั้ง ตาก วาง แขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะและใน

อาคาร 
31.ออกขอบัญญัติ เพื่อควบคุมการกอสรางอาคาร พิจารณาออกใบอนุญาต

กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 
32. สอดสอง ดูแลใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารปฏิบัติตามกฎหมาย 
33. ออกขอบัญญัติควบคุมการขุดดิน ถมดิน และควบคุมดูแลการขุดดิน ถมดิน 
34. ดูแล รักษา สถานีขนสงทางน้ํา ทาเทียบเรือสาธารณะ 
35. ดูแล รักษาการขุดลอกคูและรองน้ําทางเดินเรือ ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องหมาย

การเดินเรือ 
2. ดูแลปองกันอาชญากรรม 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 
และปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายและตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ และสามารถดําเนินการไดเองโดย
การกําหนดเปนนโยบายบรรจุแผนพัฒนา และตราขอบัญญัติ สนับสนุนงบประมาณจัดหาเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลปองกัน อาชญากรรม จัดสภาพพื้นที่ใหปลอดภัย 
เชน ติดตั้งไฟฟา แสงสวาง จัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สนับสนุนตํารวจชุมชน
ประจําตําบล สนับสนุน การปฏิบัติงาน ของฝายตํารวจ และฝายปกครอง จัดฝกอบรมเพิ่มทักษะแก
ประชาชนและผูปฏิบัติงานเพื่อใหมีทักษะในการปองกันภัยจากอาชญากรรม 

อาชญากรรม ในความหมายอยางกวาง หมายถึง พฤติกรรมที่มีการกระทําผิด 
โดยผูกระทําผิดมีเจตนาในการกระทําดังกลาว โดยเปนการกระทําความผิดที่มีลักษณะรายแรง มี
ความรุนแรงและเปนอันตรายตอสังคมซึ่งกอใหเกิดผลกระทบจํานวนมหาศาลตอสังคม อันเปนการ
กระทําที่มีการละเมิดตอกฎหมายบานเมือง ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษทั้งที่ไมเปนทางการจาก
สมาชิกในสังคม อาทิ การตําหนิ ติเตียน การไมคบหาสมาคมดวย และการไดรับโทษที่เปนทางการ
จากขอกําหนดของกฎหมายบานเมือง โดยผูกระทําผิดจะตองถูกลงโทษโดยผานกระบวนการ
ยุติธรรมเปนสําคัญ 
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อาชญากรรม ในความหมายอยางแคบ คือ พฤติกรรมที่ เปนการละเมิดตอ
กฎหมายอาญาเทานั้น โดยการพิจารณาพฤติกรรมการกระทําของบุคคลในสังคมตามขอกําหนดของ
กฎหมายอาญาเทานั้น ไมไดคํานึงถึงเจตนา หรือลักษณะของความผิดแตอยางใด 

นอกจากนี้ อาชญากรรมอาจมีความหมายที่แตกตางกันในแตละประเด็น ดังนี้ 
1. อาชญากรรมในแงกฎหมาย  อาชญากรรม เปนการกระทําที่มีความผิดและมี

บทลงโทษทางอาญาเปนหลัก โดยการกระทําความผิดทางอาญา แบงเปน 2 ประเภท คือ 
1.1 อาชญากรรมที่มีความชั่วรายในตัวเอง (Mala inse) 
1.2 อาชญากรรมที่ไมมีความชั่วรายในตัวเอง (Mala prohibita) 

2. อาชญากรรมในแงสังคมวิทยา อาชญากรรม เปนการกระทําที่สงผลตอสังคม
สวนรวม และสังคมมุงจะลงโทษผูที่มีพฤติกรรมดังกลาว 

3. อาชญากรรมในแงอาชญาวิทยา อาชญากรรม เปนการกระทําความผิดในทาง
อาญา มีสาเหตุในการกระทําความผิดที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยที่เปนตัวกําหนด โดยการกระทํา
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายและจะตองมีมาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่เหมาะสม 

นอกจากนี้อาชญากรรมอาจมีความหมายที่แตกตางกัน อาทิ 
อาชญากรรม คือ การกระทําที่ละเมิดกฎหมายอาญา การกระทําใดๆ ไมวาจะนา

ประณาม นาลงโทษมากสักเพียงใด หรือไมวาจะเปนการผิดศีลธรรมมากเพียงใด ก็ไมถือวาเปน
อาชญากรรม ถาไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหามไว 

อาชญากรรม คือ การกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ ซ่ึงกฎหมายมหาชนได
บัญญัติหามไว เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ และถาผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามจะถูกลงโทษโดย
วิธีดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาล 

อาชญากรรม คือ การกระทําโดยมีเจตนาละเมิดกฎหมายอาญา หรือละเวนไม
กระทําในสิ่งที่กฎหมายอาญาบังคับใหกระทํา (ทั้ง Statutory และ  case law) โดยไมมีขอแกตัวที่
สมเหตุสมผล ซ่ึงทําใหรัฐตองดําเนินการลงโทษในฐานะที่เปนความผิด 
 สรุปไดวา อาชญากรรม คือ พฤติกรรมที่ฝาฝนขอหามของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับ
กฎหมายอาญา โดยผูกระทํามีเจตนาชั่วราย และจากการฝาฝนดังกลาว ผูกระทําจะตองไดรับโทษ
ทางอาญา 

อาชญากรรมพื้นฐานที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป มักจะประกอบดวยปจจัยที่สําคัญสอง
ประการ คือมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดและชองโอกาสในการกระทําผิด (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ:
2526) ในสวนที่เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือตัวอาชญากรชองโอกาสนั้น
เปนเรื่องเกี่ยวกับสถานการณหรือสภาพแวดลอมทั้งในสวนที่เปนรูปธรรม และนามธรรมที่มีสวน
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สัมพันธกับการสนับสนุน หรือยับยั้งการประกอบอาชญากรรมพื้นฐานดังนั้น ในการพิจารณาถึง
บทบาทของชุมชนในการปองกันอาชญากรรมที่เนนในเรื่องการลดชองโอกาสในการกระทําผิดนั้น 
จึงเปนการพิจารณาถึงบทบาทของชุมชน ในการลดชองโอกาสในการกระทําผิดใหนอยลงโดยการ
ปองกันตนเองมิใหเปนเหยื่ออาชญากรรม 

การปองกันตนเองหรือหลีกเลี่ยงการเปนเหยื่ออาชญากรรมนั้น สามารถกระทํา
ไดโดยการลดชองโอกาสในการกระทําผิดของผูที่คิดจะกระทําผิดลง กลาวคือ ทําใหการประกอบ
อาชญากรรมพื้นฐานนั้นกระทําไดยากขึ้น หรือชาลงจนผูคิดที่จะกระทําผิดไมกลาเสี่ยงที่จะ
ประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน ทั้งนี้ โดยมาตรการที่นํามาใชในการหนวงเหนี่ยวหรือยับยั้งผูคิดที่จะ
กระทําผิดก็คือ การจัดสภาพแวดลอมหรือสถานการณใหเปนประโยชนในการหนวงเหนี่ยวยับยั้ง 
ดังกลาว ซ่ึงการจัดสภาพแวดลอมดังกลาวสามารถแยกพิจารณาไดในลักษณะของสภาพแวดลอม 
รูปธรรม และสภาพแวดลอมนามธรรม 

การพิจารณาถึงการปองกันตนเองจากสภาพแวดลอมรูปธรรม เปนการพิจารณา
ถึงการจัดสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ บุคคลที่เปนลักษณะกายภาพ เชน การจัดที่อยูอาศัย อาคาร
สถานที่และอุปกรณเครื่องมือตางๆ ตลอดจนการวางแผนผังเมืองในลักษณะที่เปนการชวยลดชอง
โอกาสในการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ทั้งนี้ อาจแยกพิจารณาไดในระดับเมือง ระดับอาคาร
สถานที่และระดับบุคคล 

ในระดับเมือง  เปนเรื่องเกี่ยวกับการวางผังเมืองและการจัดระเบียบชุมชน เพื่อ
ปองกันอาชญากรรม ทั้งนี้โดยการจัดระเบียบสภาพทางกายภาพ อันไดแก การใชที่ดิน และการ
จัดแบงสัดสวนของเมืองใหมีระเบียบ ใหมีผลในการควบคุมสภาวะที่เปนสิ่งเอื้ออํานวยตอการเกิด
อาชญากรรมและทําใหมีการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในระดับอาคารสถานที่  ประชาชนอาจมีบทบาทในการปองกันอาชญากรรม
พื้นฐานโดยการจัดสภาพแวดลอมทางดานอาคารสถานที่ใหมีสวนในการหนวงเหนี่ยว และยับยั้ง
อาชญากรรม ซ่ึงอันที่จริงแลวการปองกันชีวิตรางกายและทรัพยสิน ตลอดจนที่อยูอาศัยของตนเอง
เปนลักษณะโดยธรรมชาติของมนุษยอยูแลวแมแตสัตวก็ยังพยายามที่จะวางวงเขตที่อยูอาศัยของมัน
สําหรับมนุษยก็เชนกัน ไดมีการปกปองที่อยูอาศัยหรือถ่ินที่อยูของเผาพันธุมาเปนเวลาชานาน การ
ปองกันอาชญากรรม ในเรื่องเกี่ยวกับอาคารสถานที่จึงมิไดเปนเรื่องใหมเพียงแตวิธีการได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะในเรื่องการใชเทคโนโลยีเขาชวย ทั้งนี้โดยอาจแยกพิจารณาได
ตั้งแตการใชส่ิงกีดขวางแบบดั้งเดิม คือ ร้ัวกั้นเขต ประตู หนาตาง ลูกกรง กลอนไปจนถึงระบบการ
รักษาความปลอดภัยแบบใหมๆ เชน โทรทัศนวงจรปด สัญญาณเตือนภัยประตูเปดปดระบบไฟฟา 
หรือกระจกกันกระสุนเปนตน สําหรับที่อยูอาศัยแบบที่เปนบานของคนไทยทั่วๆไปแลวแทบทุก
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บานจะตองมีร้ัวแบงกั้นอาณาเขตและการรุกลํ้าเสมอ กลาวไดวา การปองกันอาชญากรรมพื้นฐาน
ของบานของคนไทยนั้น นิยมใชร้ัวบานเปนหลัก โดยหลายแหงมีการเสริมลวดหนาม เศษแกว 
เหล็กแหลม และสายไฟฟาแรงต่ําเปนตน ขอยกเวนมีอยูบางสําหรับในกรณีที่เปนที่อยูอาศัยแบบ
สลัมหรือหองแถวซึ่งไมอาจมีร้ัวได นอกจากรั้วบานแลวอุปกรณปองกันอาชญากรรมที่สําคัญ
สําหรับอาคารสถานที่โดยทั่วไป โดยเฉพาะที่อยูอาศัยก็คือ การใชลูกกรงเหล็กดัดตามประตู
หนาตาง เนื่องจากอากาศรอนสวนใหญจึงนิยมเปดหนาตางติดมุงลวด และติดลูกกรง กลาวไดวา 
บานที่อยูอาศัยของคนชั้นกลางโดยทั่วไปแลว จะมีลูกกรงเหล็กดัดแทบทั้งส้ิน โดยเฉพาะหองแถว
ดวยแลวแทบทุกหองแถวจะใชลูกกรงเหล็กดัดทุกหลัง ดังนั้น จึงมักจะปรากฏอยูเสมอในกรณีที่มี
ไฟไหมคนที่อยูอาศัยตองตายในไฟ เพราะไมสามารถหนีผานลูกกรงเหล็กออกมาได จากการวิจัย
สํารวจของปุระชัย เปยมสมบูรณ (2527) พบวามีการใชลูกกรงเหล็กดัดเปนอุปกรณในการปองกัน
อาชญากรรมพื้นฐานภายในบานหรืออาคารรานคามากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา การใชสุนัขปองกัน
อาชญากรรมหรือเฝาบานก็เปนวิธีการที่นิยมใชเปนอยางมากเชนกัน ซ่ึงผลการสํารวจดังกลาว 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิจจา สวนจันทร (2526) ซ่ึงพบวา มีการใชสุนัขเปนเครื่องมือในการ
ปองกันอาชญากรรมพื้นฐานในหมูบานจัดสรรสูงมาก นอกจากนี้ยังมีขอนาสังเกตจากการวิจัยคร้ังนี้
ก็คือวาการใชคนเฝาบานนับเปนอีกมาตรการที่นิยมใชกันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของครอบครัว
ไทยที่มักจะมีญาติหรือเด็กรับใชไวเฝาบานเสมอ 

ในระดับบุคคล  กลาวไดวาการหลีกเลี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนนั้นเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับความอยูรอดของมนุษยมาชานานแลว อยางไรก็ตามวิถีชีวิตของสังคมเมืองทําใหคน
โดยทั่วไปลดความระมัดระวังหรือประมาทเลินเลอในการปองกันตนเอง ทั้งนี้เพราะประชาชนสวน
ใหญจําตองเสี่ยงภัยในการทํามาหากินเพื่อดํารงชีวิตอยูในสังคมเมือง 

ตามบทบาทอํานาจหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจในการดูแล
ปองกันอาชญากรรม ดําเนินการได โดยการจัดสภาพพื้นที่ใหปลอดภัย จัดหาเครื่องมือ  วัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน ดําเนินโครงการพัฒนาใหความรูแกประชาชนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหมีทักษะในการปองกันภัยจากอาชญากรรม รวมมือสนับสนุน การปฏิบัติงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546 และตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน 
พุทธศักราช 2550 กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดระเบียบวาดวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบราชการ สาระสําคัญของระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย    มีผลใหองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศมีฐานะเปนศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ 
หลักการมีสวนรวมของประชาชน  และหลักการปองกันภัยฝายพลเรือนที่ เนนบทบาทและ
ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการ
เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 

โดยใหมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในพื้นที่จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 
ของจํานวนประชากร และใหจัดตั้งหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ดังตอไปนี้ 

 1. ฝายปองกันและบรรเทาภัย 
 2. ฝายรักษาความสงบเรียบรอย 
 3. ฝายสงเคราะหผูประสบภัย 
 4. ฝายอื่นๆ ตามความจําเปน 

ภารกิจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถดําเนินการไดเอง และ
รวมมือหรือสนับสนุนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยกําหนดไวเปนนโยบาย บรรจุไวใน
แผนพัฒนาตําบล ตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เพื่อดําเนินการจัดหาบุคลากร 
เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา 
ถังดับเพลิง ใหขอมูลการปองกันภัยกอนเกิดภัยพิบัติ และชวยเหลือฟนฟูหลังเกิดภัยพิบัติ ไดแกการ
ฟนฟู และบูรณะความเสียหายเมื่อสาธารณภัยไดเกิดขึ้นไปแลว เชนการแจกถุงยังชีพ การอํานาย
ความตองการดานอาหาร น้ํา ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย สอดสองสถานที่ ที่ไม
ปลอดภัย เสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัย จัดเตรียมซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใช
งาน ชวยเหลือผูตกอยูในอันตราย รับชวยเหลือ อพยพผูประสบภัย ประสานงานหรือปฏิบัติงานกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 ปองกันไมใหเกิดภัยตางๆ เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ ที่
เกิดขึ้นเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิด สาธารณภัย  ในดานการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ ในการปองกันภัย เชน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา ถังดับเพลิง และใหการสนับสนุน
งบประมาณ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และจายเงินชดเชย ตามที่ระเบียบกําหนดไว เพื่อเปน
การบรรเทาสาธารณภัยแกผูประสบภัย 

พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พุทธศักราช 2550 ใหความหมายของสา
ธารณภัยวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด ในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตว
น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ
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มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ  

สรุปไดวา สาธารณภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่ทําใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต 
ทรัพยสินและสิ่งอ่ืนๆ อยางรุนแรง ประกอบดวยลักษณะ ดังนี้ 

 1. ภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมูมาก 
 2. อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลาหรือทุกสถานที่อยางกะทันหันหรือคอยๆ เกิดขึ้น 
 3. เปนอันตรายตอชีวิตและรางกายของประชาชน 
 4. เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ 
 5. เกิดความตองการในสิ่งจําเปนพื้นฐานอยางรีบดวนสําหรับผูประสบภัย 

ประเภทของสาธารณภัย    แบงตามลักษณะการเกิดหรือสาเหตุไดเปน   2  
ประเภท คือ สาธารณภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยจากมนุษย 

 1. สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) เปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตามฤดูกาลเปนสวนใหญ แตบางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยกะทันหันกอใหเกิดความ
เสียหายแกชีวิต รางกาย จิตใจ ทรัพยสินและสิ่งแวดลอมตางๆ ซ่ึงไดแก 

 1.1 อุทกภัย เปนภัยอันเกิดจากภาวะน้ําทวม จากพายุ ฝนตกหนัก การทําลาย
ปา การทรุดตัวของดิน ลักษณะอาจเปนน้ําทวมฉับพลัน หรือน้ําทวมแบบคอยเปนคอยไป หรือแบบ
ไมฉับพลัน 

 1.2 วาตภัย คือ ภัยที่เกิดจากแรงลมและพายุ สามารถแบงลักษณะของวาตภัย
ไดตามความเร็วลม สถานที่ที่เกิดวาตภัย เชน พายุฟาคะนอง พายุดีเปรสชั่น พายุโซนรอน พายุใตฝุน 

  1.3 อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดจากเพลิงไหมเปนภัยที่กอใหเกิดความสูญเสียทั้ง
ชีวิต และทรัพยสิน มีแนวโนมในการเกิดขึ้นบอยและสรางความสูญเสียมากขึ้นทุกป 

 1.4 อากาศหนาวผิดปกติ เชน ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ซ่ึงภูมิประเทศเปนที่ราบสูง ประกอบกับไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดพาความ
หนาวเย็นจากประเทศจีนเขาสูพื้นที่ดังกลาวทําใหประชาชนซึ่งอยูบริเวณหุบเขาและเชิงเขาหนาว
มาก ซ่ึงพบวาในบางปของฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ํามาก 

 1.5 คล่ืนความรอน (hot waves) กอใหเกิดความรอนผิดปกติ มักพบใน
ประเทศเขตหนาว ทําใหผูปวยโรคหัวใจเสียชีวิตมากขึ้น 

 1.6 ภัยแลง (droughts) เปนภัยที่ทําใหเกิดความอดอยาก ขาดแคลน เนือ่งจาก
การขาดน้ํา ในประเทศไทยมักเกิดจากขาดฝน ความแหงแลงของพื้นที่กอใหเกิดผลเสียในการ
ผลิตผลทางการเกษตร เปนทุพภิกภัย อยางหนึ่ง 
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 1.7 แผนดินถลม (Land Slides) ในประเทศไทยมักจะพบแผนดินถลม
เกิดขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักมาก ดินบริเวณภูเขาอุมน้ําไวจนเกิดการอิ่มตัวและไมสามารถอุมน้ําไว
ไดอีกจึงพังทลายลงมา ทั้งนี้คุณสมบัติการอุมน้ําของดินอาจมีปจจัยอ่ืนเกี่ยวของดวย เชน โคลนถลม
ที่บานน้ํากอ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ซ่ึงสวนมากจะเกิด
พรอมกับอุทกภัย 

 2.  สาธารณภัยมนุษย  (Human  disaster)  เปนภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย  
โดยอาจจะเกิดจากสิ่งประดิษฐของมนุษยเพื่อความสุขสบายหรือเพื่อประหักประหารกัน  เชน  ภัย
จากการจราจร  อัคคีภัย  การจลาจล  การกอวินาศกรรม  ภัยจากทุนระเบิด  สงครามกลางเมือง เปนตน 

สาธารณภัยที่แบงตามลักษณะการเกิด ในบางชนิดอาจเกิดไดทั้งธรรมชาติและ
จากสาเหตุมนุษย เชน อัคคีภัย อาจจะเกิดขึ้นไดทั้งการสันดาปขึ้นเองหรือจากการลอบวางเพลิง ไฟ
ไหมปา อาจเกิดจากการเสียดสีของกิ่งไม หรือจากการลอบเผาปา อุทกภัย อาจเกิดจากฝนตกหนัก 
น้ําปาไหลหลาก หรือการกักน้ํา เชนการกอสรางฝายหรือเขื่อนปดกั้นลําน้ําไว เพื่อเก็บกักน้ําไวใชใน
หนาแลง พอถึงฤดูฝนฝายหรือเขื่อนดังกลาวจะเปนตัวปดกั้นทําใหระบายน้ําไมทัน ทําใหน้ําเออ
ทวมซึ่งเปนอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษยที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติ จึงกอใหเกิดน้ําทวมบานเรือน การระบาดของโรค อาจเกิดจากโรคระบาดเองโดยตรง 
หรือการใชสงครามเชื้อโรค 

 ระยะการเกิดสาธารณภัย  ธรรมชาติของการเกิดสาธารณภัยตางๆ  มีลักษณะ
ใกลเคียงกับธรรมชาติของการเกิดโรค  ซ่ึงเทียบเคียงไดเชนเดียวกับธรรมชาติของสาธารณภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยมนุษย  ซ่ึงจะมีระยะการเกิดสาธารณภัยประกอบดวยระยะตางๆ  คือ  
ระยะกอนเกิดภัย  ระยะขณะเกิดภัย  และระยะหลังเกิดภัย  (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดไทย) 

 1. ระยะกอนเกิดภัย  (warning  phase)  เปนระยะเวลากอนเกิดภัย  ซ่ึงอาจจะสั้น
หรือยาวแลวแตชนิดของสาธารณภัย  ทําใหมีโอกาสเตือนภัยกับประชาชนได  กรณีภัยธรรมชาติใน
ปจจุบันองคการอุตุนิยมวิทยาโลก  (world  meteorological  organization)  และการเฝาอากาศโลก  
(world  weather  watch)  รวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยไดอาศัยดาวเทียมขอบขายงาน
ของสถานีพยากรณตางๆ  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  สามารถพยากรณสาธารณภัยทางอุตุนิยมวิทยา
ไดลวงหนา  เชน  การเกิดพายุดีเปรสชั่น  พายุโซนรอน  พายุใตฝุน  สามารถแจงใหทราบวาพายุ
หมุนกําลังกอตัวขึ้นบริเวณใด  เคลื่อนไปในทิศทางใด  มีความรุนแรงขนาดไหน  และสามารถบอก
ใหทราบลวงหนาไดไมนอยกวา  36  ชั่วโมง  กอนพายุจะมาถึง  ประชาชนมีโอกาสไดรับทราบขาว
สาธารณภัยลวงหนา  ประชาชนพอมีเวลาที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย  ปองกันอันตรายและดําเนินการ
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อยางเหมาะสม  เพื่อใหทรัพยสินไดรับความเสียหายนอยที่สุดเทาที่จะทําได  อุทกภัยสวนใหญ
สามารถทราบเหตุการณลวงหนาไดเปนเวลานาน  ทําใหสามารถหลีกเลี่ยง  ปองกัน  และควบคุม
อันตรายได  การเตือนภัยจะมีประโยชนหากประชาชนในชุมชนมีความรู  และเขาใจปญหาตางๆ  
เปนอยางดี  ดังนั้น  ในระยะกอนเกิดภัยจะเปนระยะที่ทําใหเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยงานมีหนาที่
เกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยไดมีเวลาพอที่จะเตรียมการดําเนินการตางๆ  ในการรับสถานการณ
และเตรียมการในการชวยเหลือประชาชนทั้งชีวิตและทรัพยสิน  ใหมีการสูญเสียนอยที่สุด  
ประกอบดวย 
 1.1 การลดภัยและการลดความเสี่ยงภัย  (hazard  and  risk  reduction)  มีการ
พยายามลดภัยพิบัติ  ซ่ึงในแตละปไดกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาประเทศเปนจํานวนมาก  
มีการกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงดานสิ่งกอสราง  เชน  การกําหนดแบบมาตรฐานความแข็งแรง
ขั้นต่ําของอาคารบานเรือน  การยายคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย  การสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน 
 1.2 การประเมินความลอแหลมและการเกิดภัย  (vulnerability  and  hazard  
assessment)  มีการวิเคราะหจุดออนในชุมชนที่อาจตองประสบภัยอันตรายที่คุกคาม  อะไรคือ
สาเหตุที่จะทําใหเกิดภัยอันตรายทั้งในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  เชน  ที่ตั้งของชุมชนเปน
พื้นที่ลุมต่ําติดลําน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาสูง  บานเรือนราษฎรที่สรางขวางทางน้ํา  ดานสังคม  เชน  
ความเขมแข็งในการระดมความรวมมือของชุมชน  รวมทั้งมีการวิเคราะหชุมชนเผชิญกับอันตราย
ชนิดใดมาบางในอดีต  และมีภัยชนิดใดที่ประสบอยูในปจจุบันบาง  ภัยเหลานั้นมีวงรอบ วัฏจักร  
ความถี่  และความรุนแรงเปนอยางไร  เชน  แผนดินไหว  ลมพายุ  น้ําทวม  แผนดินถลม  เพื่อบงชี้
ถึงอันตรายที่คุกคามชุมชนนั้นๆ   

1.3 การปองกันและการลดผลกระทบของภัย  (prevention  and  mitigation)  
ในการจัดการยุคใหม  สาธารณภัยเปนเรื่องที่ปองกันลวงหนาได  มาตรการตางๆ  ที่สนับสนุน
แนวทางนี้  เชน  การจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยในระดับชุมชน  ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  ระบบ
เตือนภัยลวงหนาที่มีประสิทธิภาพ  ระบบชลประทานในเขตพื้นที่แหงแลง  การสรางอางเก็บน้ํา  
การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  (GIS)  มาใชในการเฝาระวังและเตือนภัย  การสรางความ
ตระหนักแกชุมชน  การใหความรูและฝกอบรมผู เกี่ยวของ  รวมทั้งมาตรการดานกฎหมาย  
ตัวอยางเชน  ในป  2528  ไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งยิ่งใหญที่เมืองโกเบ  ประเทศญี่ปุน  ทํา
ใหมีผูเสียชิตสูงถึง  6,400  คน  รอยละ  92  ของผูเคราะหรายเสียชีวิตภายในระยะเวลา  15  นาที  
เนื่องจากถูกบานเรือนและอาคารถลมทับหรือขาดอากาศหายใจ  เนื่องจากติดอยูใตซากปรักหักพัง  
อาคารบานเรือนที่พังถลมสวนใหญกอสรางขึ้นกอนป  2524  ซ่ึงอยูในชวงเวลาที่มาตรฐานการ
ออกแบบอาคารที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นยังไมดี
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พอ  สวนอาคารบานเรือนที่ไดรับการออกแบบที่ถูกตองสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวได  ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณเดียวกันไมไดรับความเสียหาย  เหตุการณนี้พิสูจนไดวา  การ
ดําเนินการบรรเทาความเสี่ยงมีสวนทําใหเกิดความแตกตางอยางมากมาย  และเปนแนวทางที่จะชวย
ลดจํานวนผูเสียชีวิตลงไดโดยตรงและมีประสิทธิภาพที่สุด 

1.4 การเตรียมพรอม  (preparedness)  หนวยงานที่เกี่ยวของภาครัฐตั้งแต
ระดับกระทรวง  กรม  จังหวัด  อําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคเอกชน  ประชาชน  ชุมชน  
ตองมีสวนรวมในการจัดเตรียมความพรอมดานตางๆ  ดังนี้ 
 1.4.1 การจัดทําแผนหลักการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีการ
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับและขั้นตอนตางๆ  การฝกซอมแผน  การประสานงาน  การ
แกไขปรับปรุงแผนใหทันสมัยและใชไดผลอยูเสมอ 
 1.4.2 การจัดเตรียมทรัพยากร  ทั้งดานบุคลากร  ยานพาหนะ  เครื่องมือ
และอุปกรณสําหรับกูภัยและชวยชีวิต  ระบบปองกันทรัพยสิน  อุปกรณและและระบบการ
ติดตอส่ือสารตลอดจนปจจัยในการดํารงชีวิต 
 1.4.3 จัดเตรียมสถานที่หลบภัย  สําหรับประชาชนและเจาหนาที่  ตลอด
ถึงเสนทางในการอพยพ 
 1.4.4 จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ  เตรียมการปองกันภัยในระยะที่
กําลังจะเกิดภัยขึ้น  เพื่อใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการปฏิบัติตางๆ  ไดซักซอม  และเตรียมการเผชิญ
ภัยไดอยางเปนเอกภาพ  ไมสับสน  ตลอดจนสามารถปองกันและบรรเทาภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 2. ระยะขณะเกิดภัย  (impact  phase)  เปนระยะในการเกิดสาธารณภัย  ทําใหเกดิ
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน  ระยะเวลาการเกิดจะแตกตางกันไปตามแตชนิดของสาธารณภัย  
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ  เปนวินาทีหรือนาที  เชน  การระเบิด  แผนดินไหว  สาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเปนชั่วโมงหรือวัน  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชวงเวลา
เปนเดือนเปนป  เชน  โรคระบาด  ความแหงแลง  ผลกระทบของสาธารณภัยจะขึ้นอยูกับชนิดของ
สาธารณภัย  ดังนั้น  ประชาชนจะตองรวมแรงรวมใจกันดําเนินการเปนการเรงดวน  เพื่อใหภาวะภัย
หมดสิ้นโดยเร็ว  และใหถือวาการรักษาชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ประสบภัยเฉพาะหนา
เปนความเรงดวนสูงสุดในการเขาระงับและบรรเทาภัย  การดําเนินการชวยเหลือและการบรรเทาภัย  
(rescue  and  relief)  ประกอบดวย 
 2.1 จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ  เพื่อใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการระงับ
และบรรเทาภัยไดประสานการดําเนินการไดอยางเปนเอกภาพไมสับสน 
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2.2 ชุดเผชิญเหตุรับดําเนินการเขาชวยชีวิตผูประสบภัยทันทีเปนลําดับแรก 
2.3 อพยพเคล่ือนยายทรัพยสินของประชาชน  และทรัพยสินของทาง

ราชการไปไวในสถานที่ปลอดภัยตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดพื้นที่รับการ
อพยพไว 

2.4 รายงานสถานการณไปยังศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ  โดยประเมิน
สถานการณความเสียหาย  การชวยเหลือขั้นตนที่จะตองสนับสนุนสงกําลังบํารุงจากศูนยอํานวยการ
เฉพาะกิจ 

2.5 ชุดสนับสนุนจัดสงเครื่องอุปโภคบริโภค  น้ําดื่ม ที่จําเปนตอการดํารง
ชีพเขาไปยังพื้นที่เกิดเหตุโดยดวน  และรายงานการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมหากสิ่งที่จัดเตรียม
ไปไมเพียงพอ 

2.6 กรณีเกินขีดความสามารถ  ใหขอรับการสนับสนุนไปยังกองอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่ขางเคียงหรือที่เหนือขึ้นไป 

2.7 สํารวจความเสียหายใหความชวยเหลือในเบื้องตน 
2.8 จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่รองรับ

การอพยพ 
2.9 รายงานสถานการณทุกระยะใหหนวยเหนือทราบจนกวาภัยจะยุติ 

 3. ระยะหลังเกิดภัย  เปนระยะที่สาธารณภัยเกิดขึ้นไปแลวหรือยังคงอยูแตลด
ความรุนแรงลงหรือส้ินสุดการเกิดภัยแลว  ซ่ึงระยะนี้จะเปนระยะของการชวยชีวิต  การระงับภัย  
การฟนฟูจึงเปนการชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะที่กําลังเผชิญอยูและการดํารงชีพอยูตอไป  เพื่อ
ความมั่นคงของชุมชนที่ประสบภัยทั้งในดานขวัญกําลังใจ  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  
รวมทั้งสถานภาพของสังคมใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเกิดเหตุหรือดีกวา  ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาว  เรียกวา  การฟนฟูและการบูรณะ  (rehabilitation  and  reconstruction)  
ประกอบดวยการดําเนินการดังนี้ 
 3.1  จัดตั้งหนวยบรรเทาทุกขเพื่อปฏิบัติการในขั้นตนรวมกับ หนวยระงบัภยั
อยางตอเนื่องไดแก 
 3.1.1  การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวย 
 3.1.2  การขนยายผูประสบภัยและทรัพยสินไปยังที่ปลอดภัย  และจัดที่
พักอาศัยเปนการชั่วคราว 
 3.1.3  การเลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตังเองไดในระยะแรก 
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 3.1.4  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกบุคคลและ
สถานที่ 
 3.1.5 สํารวจความเสียหายโดยละเอียดทั้งดานชีวิต  ทรัพยสิน  และสิ่ง
สาธารณประโยชน 
 3.2  ประมินความเสียหายและความตองการดานตางๆ  ของผูประสบภัย  ทั้ง
ภาครัฐ  และเอกชน  โดยจัดทําบัญชีแยกประเภทไว 

3.3  พิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2549 

3.4  กําจัดสิ่งปฏิกูล  ร้ือถอน  หรือทําลายสิ่งปรักหักพัง 
3.5  ซอมแซมบานเรือนราษฎร  ส่ิงสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภค

ใหสามารถใชงานไดตามปกติโดยเร็ว 
3.6  ประชาสัมพันธ  ฟนฟูสภาพจิตใจ  หรือสรางความเชื่อมั่น 
3.7  ฟนฟูสภาพความเปนอยู  การบริหารภาครัฐ  และการประกอบอาชีพ 

 ธรรมชาติของการเกิดสาธารณภัยตางๆ  มีลักษณะใกลเคียงกับธรรมชาติของการ
เกิดโรคซึ่งจะมีระยะเวลาการเกิดสาธารณภัย  ประกอบดวยระยะตางๆ  3  ระยะ  คือ  ระยะกอนเกิด
ภัย  ระยะเกิดภัย  และระยะหลังเกิดภัย  (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  2548 : 1 – 14) 

องคการบริหารสวนตําบลในฐานะเปนศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
ตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือนพุทธศักราช 2550 มุงเนนใหองคการบริหารสวนตําบล
และประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดย
ใหมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในพื้นที่จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของประชากรและใหมี
การจัดตั้งหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และดําเนินการจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันภัยตางๆ 

4. ปองกัน แกไข การเกิดอุบัติเหตุ 
 ภารกิจในการปองกันแกไขและลดการเกิดอุบัติเหตุ เปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่

รัฐมีนโยบายและมอบหมายและองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง โดยการจัดสภาพแวดลอม
ชุมชนใหปลอดภัย ดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ อบรมใหความรูในเรื่องอุบัติเหตุทั้งอุบัติเหตุ
ภายในบานและนอกบาน ติดตั้งไฟฟา แสงสวาง ปายสัญญาณจราจร ติดตั้งปายประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการกระตุนใหเกิดความตระหนักในการไมประมาท จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่ปองกัน
อุบัติเหตุ เชน ถังดับเพลิง รถดับเพลิง เปนตน 
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 ตัวอยาง เชน ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงปใหม 2553 เพื่อลดความสูญเสียและทรัพยสินของประชาชนในการใชรถใชถนน โดย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือกันปฏิบัติภารกิจและสนธิกําลังดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจ ดานตรวจ 
ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 โดยตั้งเปาหมายลดอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต บาดเจ็บให
ลดลง รอยละ 5 และมีแนวทางดําเนินการสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนเตรียมพรอมกอนเดินทาง และปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 2. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อใหผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามมาตรการ 3 ม. 2ข. 1ร. 
อยางเครงครัด 
 3. อํานวยความสะดวกใหกับผูใชรถใชถนน มีปายสัญญาณเตือนบอกทุกจุดตัด 
ทางแยก และเสนทางคับขันใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 4. สนับสนุนประชาสัมพันธ การประชาคม และการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทุก
รูปแบบ 
 5. จัดทําประชาคมหมูบาน/ตําบล ลวงหนากอนเทศกาลฯ ไมนอยกวา 7 วัน (เพื่อ
สรางความตระหนักและใหความรูเกี่ยวกับสถิติขอมูลที่เกี่ยวของ ในชวงของการรณรงคลดอุบัติเหตุ 
29 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 ซ่ึงอุบัติเหตุสวนใหญจะเกิดในถนนสายรอง เวลาที่เกิดคือชวง
กลางคืน รถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือจักรยานยนต) 

สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   ไดใหคํานิยามนี้ใน  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ มอก. 18001-2542 
วา “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดจากการที่ไมไดคาดคิดลวงหนา หรือไม
ทราบลวงหนา หรือขาดการควบคุมแตเมื่อเกิดขึ้นแลวมีผลใหเกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บปวย
หรือการเสียชีวิต หรือการสูญเสียตอทรัพยสินหรือความสูญเสียตอสภาพแวดลอม หรือตอ
สาธารณชน 

 จากคํานิยามดังกลาว สรุปไดวา อุบัติเหตุ เปนเหตุการณที่ไมพึงประสงคซ่ึง
เกิดขึ้นโดยที่ไมมีการวางแผนไวลวงหนา หรือไมมีเจตนาที่จะทําใหเกิดขึ้น หรือขาดการควบคุมแต
เมื่อเกิดแลวกอใหเกิดความสูญเสียอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางรวมกันทั้งตอคน ทรัพยสิน 
หรือสภาพแวดลอม เชน การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บปวย ความเสียหายตอทรัพยสิน 
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและตอสาธารณชน 
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 อุบัติเหตุ (Accident) ที่เกิดขึ้นในแตละครั้งนั้นไมไดเกิดขึ้นเอง หรือเปนเรื่อง
ของเวรกรรมเกาที่หลีกเลี่ยงไมได แตมีที่มาหรือมีสาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุนั้น มีผูที่ทําการ
วิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แบงออกเปน 3 สาเหตุอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ใน 3 ดาน ดังนี้ 

 1 .  Hardware เปนความบกพรองที่ เกิดจากมี เครื่องมือ  เครื่ องจักร  และ
สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย เชน เครื่องจักรไมมีการดครอบในจุดอันตราย เครื่องจักรที่ใชไฟฟาไม
มีสายดิน บริเวณที่ปฏิบัติงานมีสารเคมีร่ัวไหล มีเสียงดัง เปนตน 

 2. Software เปนความบกพรองที่ เกิดจากวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไวไม
ปลอดภัย หรือไมไดกําหนดไว เชน ไมมีการกําหนดวิธีการทํางานที่ปลอดภัยในงานเชื่อม งานซอม
ไฟฟา งานในที่อับอากาศ หรือไมมีการกําหนดใหใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 3. Humanware เปนความบกพรองที่เกิดจากการกระทําของผูปฏิบัติงานไม
ปลอดภัย เชน  ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หรือไมปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ที่กําหนดไว มีการซอมหรือทําความสะอาดขณะเครื่องจักรกําลังทํางาน การใชเครื่องมือเครื่องจักร
ที่ชํารุด เปนตน 

วิทยา  อยูสุข  (2544  : 129)  กลาววา  สาเหตุการเกิดอุบัติจากการทํางานนั้น
นอกจากมีสาเหตุโดยตรงแลว  อาจจะมีมูลเหตุรวม  หรือเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุดวย  เชน 
สภาวะรางกายของบุคคล  ความเมื่อยลา  หูหนวก  สายตาไมดี  สภาพรางกายไมเหมาะกับงาน  
โรคหัวใจพิการ  เกิดจากสภาวะจิตใจของบุคคล  การตอบสนองทางสภาวะจิตใจชาเกินไป  ขาด
ความตั้งใจในการทํางาน  ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ  ตื่นเตนงาย  ขวัญออน  ตกใจ
งาย  มีทัศนคติไมดีไมถูกตองตอบุคคลหรือลักษณะงาน  ขาดความรู  ไมตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัย  ขาดการประสานงาน  การปฏิบัติงานดานความปลอดภัยและการสอนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยยังไมดีพอ  กฎความปลอดภัยไมมีผลบังคับใช  ไมไดวางแผนความปลอดภัยไวเปนสวน
หนึ่งของงาน  อุปกรณความปลอดภัยไมไดจัดใหพนักงานอยางพอเพียง 

ผูทํางานเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  จะ
พบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานนั้นมาจาก  2  สาเหตุหลัก  คือ  เกิดจากสภาพของงาน
ที่ไมปลอดภัยและการกระทําที่ไมปลอดภัย 

1.  การกระทําที่ไมปลอดภัย  หมายถึง  การกระทําหรือการปฏิบัติงานของคนมี
ผลทําใหเกิดความไมปลอดภัยกับตนเองและผูอ่ืน  เชน  การทํางานขาดความรอบคอบ  ขาดความ
ระมัดระวัง  เครื่องปองกันอันตรายหรือเครื่องกั้นของเครื่องจักรจัดไวใหแตไมใชหรือถอดออกเสีย  
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ยกของดวยทาทางวิธีการที่ผิดธรรมชาติ  จนเกิดอันตรายตอรางกาย  เชน  หลังหัก  หรือเมื่อยลา  ใช
เครื่องมือเครื่องใชไมถูกตองกับลักษณะของงานที่ทํา  ถึงแมวาจะมีเครื่องมือที่ถูกตองใหเลือกใชได
เหมาะสมก็ตาม  การเคลื่อนไหวที่เกิดอันตราย  เชน  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด  การกาว  การ
ปนปาย  การหยอกลอ  หรือลอเลนในระหวางการทํางาน  การลื่นหกลม 

2.  สภาพของงานที่ไมปลอดภัย  หมายถึง  สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม  
สภาพเครื่องจักร  สภาพกระบวนการผลิต  เครื่องจักร  อุปกรณ  เครื่องยนต  อุปกรณการผลิตไมมี
ความปลอดภัยเพียงพอ  สงผลทําใหผูที่ทํางานเกิดอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ  การตาย  เชน  การ
ออกแบบโรงงานไมสมบูรณ  ระบบความปลอดภัยไมมีประสิทธิภาพ  ไมมีอุปกรณดานความ
ปลอดภัย  ขาดการบํารุงรักษาที่ดี  การจัดเก็บสารเคมีที่เปนอันตรายไมดี  แสงสวางนอยเกินไป  
เสียงดัง  ฝุนละอองออกมาเกินมาตรฐาน  สภาพบริเวณสถานที่ทํางานสกปรก  สภาพอากาศผิดปกติ
ขาดการระบายอากาศ  เปนตน 

ณรงค  ณ  เชียงใหม (2537 : 73 – 74) ไดกลาวถึง  สาเหตุและการปองกัน
อุบัติเหตุ  มีอยู  2  ประการ  คือ   

1. อุบัติเหตุอาจจะไมเกิดในระยะเวลาไลเล่ียกันหรือในสถานที่ใกลเคียงกัน  ซ่ึง
ไมเหมือนกับสาเหตุอ่ืน  เชน  โรคระบาดซึ่งจะทําใหคนเปนจํานวนหมื่นเจ็บปวย  ซ่ึงทําใหทุกคน
มองเห็นวาเหตุการณนี้รายแรงมาก  จําเปนจะตองปองกันทันที 

2. บุคคลสวนมากคิดวาอุบัติเหตุนั้นเปนส่ิงที่เกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไมได  คนใด
ประสบอุบัติเหตุก็มักคิดวาเปนเพราะโชคไมดี  กรรมตามทันบาง  หรือถึงคราวที่จะตองเปนอยาง
นั้น  จึงไมคอยสนใจการหาวิธีปองกันจึงทําใหเกิดอุบัติเหตุสูง  ดังนั้น  การปองกันอุบัติเหตุ  มี
แนวคิดดังตอไปนี้ 

 2.1  อุบัติเหตุปองกันไดเสมอ 
 2.2  การปองกันอุบัติเหตุเปนหลักมนุษยธรรมอันหนึ่งและเปนการกระทําที่

มีผลกําไร 
 2.3  คาใชจายในการปองกันอุบัติเหตุนั้นนอยมาก  เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
คาใชจายอยางอื่น 

 2.4  เทคนิคในการปองกันอุบัติเหตุไมใชเปนของยากสลับซับซอนเปนการ
ปฏิบัติการที่กระทําจากสามัญสํานึกธรรมดา  และจะตองทําตอเนื่องกันอยางไมหยุดยั้ง 

 2.5  อุบัติเหตุทุกชนิดตองมีสาเหตุ  ไมใชอุบัติเหตุเกิดขึ้นเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

46

 2.6  ส่ิงสําคัญในการปองกันอุบัติเหตุ  คือ  คนหาและสอบสวนสาเหตุของอุ
บุติเหตุที่เคยเกิดขึ้นแลว  เมื่อทราบสาเหตุที่แนนอนใหหาทางจัดมันเสีย  เพราะอุบัติเหตุในที่แหง
เดียวกันแมจะเกิดขึ้นผิดแผกแตกตางกันในลักษณะ  แตสาเหตุอาจคลายคลึงกันได 

 2.7  โดยหลักการแลว  ไมวางานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ขนาดเล็ก  ยาก  
งายอยางไรจุดที่เปนอันตรายหรือสาเหตุแหงอุบัติเหตุนั้นยอมเปนสิ่งที่คนหาไดและขจัดไดคลายๆ  
กัน 

 2.8  วิธีการที่นํามาใชในการควบคุมปริมาณคุณภาพ  และคาใชจายในการ
ผลิตสามารถนํามาใชในการควบคุมและขจัดสาเหตุของอุบัติเหตุไดเชนกัน 

 2.9  งานดานความปลอดภัย  ไมใชเปนงานของคนใดโดยเฉพาะอุบัติเหตุจะ
ลดลงไมไดจนกวาบุคคลทุกคน  ตั้งแตสูงสุดจนถึงต่ําสุดยอมรับผิดชอบในเรื่องนี้รวมกัน 

ในการปองกันแกไขและลดอุบัติ เหตุ  สามารถดําเนินการไดโดยการจัด
สภาพแวดลอมชุมชนใหปลอดภัย ดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ อมรมใหความรูแกประชาชน 
และปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐมอบหมาย 

5. ปองกันและระงับโรคติดตอ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546 
 ภารกิจดานสาธารณสุข เปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหอยูดีมีสุข ในฐานะ
หนวยงานที่ใกลชิดและมีหนาที่โดยตรงในการดูแลความเปนอยูของประชาชน  และตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 51 ไดกําหนดสิทธิในการ
ไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ดังนี้ “ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุข
จากรัฐซ่ึงตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ” และ  “ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกัน
และขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสมโดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ ” อีกทั้ง
ในแงนิติรัฐ กฎหมายก็ไดกําหนดไวชัดเจนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการ
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหกับประชาชน รวมถึงแกไขปญหาดานการสาธารณสุข ทั้ง
ดําเนินการเองและรวมมือหรือสนับสนุนหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของดําเนินการโดยเฉพาะโรคติดตอที่
เกิดขึ้นใหม เชน โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดใหญสายพันธใหม โรคไขเลือดออก เปนตน รวมทั้ง
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใน
ชุมชน โดยบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน โรงพยาบาล สถานี
อนามัย เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 10 คือ การพัฒนา
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สุขภาพคนไทย ไปสูระบบสุขภาพพอเพียง  และสอดคลองกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีอํานาจหนาที่ในการปองกัน ควบคุม ตัดการแพรเชื้อโรค เพื่อระงับโรคติดตอทุกประเภท 

 การปองกันและระงับโรคติดตอ ดําเนินการโดย การกําหนดนโยบาย บรรจุ
แผนพัฒนาตําบล ตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อดําเนินการปองกันไมใหเกิด
โรคติดตอตางๆ ภายในตําบล  เชน โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดสายพันธใหม (2009) ดวยวิธีการ
รณรงค ประชาสัมพันธ อบรมและใหความรูแกประชาชน ในการปองกันโรคติดตอ เชนการกําจัด
แหลงเพาะพันธยุงลาย รวมถึงการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การจัดทําโครงการตางๆ ที่
เกี่ยวกับดานสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย เชน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข โครงการ 6 อ. โครงการรานคา รานอาหารสะอาดปลอดภัย 

 ระงับไมใหเกิดโรคติดตอ คือ เมื่อเกิดโรคติดตอ เชนโรคไขเลือดออก โรค
ไขหวัดนก โรคไขหวัดสายพันธใหม (2009)  องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ระงับโรคติดตอ
โดยปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนเจาหนาที่สถานีอนามัยดวยการแยกผูปวย หรือผูที่อยูในภาวะ
เสี่ยงออกตางหาก และฉีดพนหมอกควัน หรือโรยปูนขาว หรือสารระงับที่กอใหเกิดการระบาด 
กําจัดแหลงแพรเชื้อรวมถึงติดตามและสังเกตอาการของผูปวยไมใหแพรระบาดไปยังผูอ่ืน โดยการ
กําหนดนโยบาย บรรจุไวในแผนพัฒนาตําบล และตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการปองกันและระงับโรคติดตอ
ความหมาย และแนวคิด การปองกัน โรคติดตอ 

 ลอเลนซ และเดนนิส (Lawrence and Dennis.1994 : 485,อางถึงในเสถียร  เชื้อลี 
2546 : 22) ไดใหความหมายวาโรคติดตอคือโรคที่เกิดจากเชื้อจุลชีพที่มนุษยเราสัมผัสหรือเชื้อผาน
เขาสูรางกายทางชองทางตางๆ แลวเกิดปฏิกิริยาระหวางรางกายมนุษยที่ตอตานการเจริญเติบโต 
หรือเพิ่มจํานวนของเชื้อจุลชีพและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เกิดผลโดยตรงเฉพาะที่ที่เชื้อจุลชีพอยูหรือ
กระทบตออวัยวะอื่นก็ได จนเกิดแสดงอาการตางๆ ออกใหเห็นเรียกวา โรคติดเชื้อและโรคติดเชื้อนี้
ถาสามารถแพรไปสูคนอื่นไดไมวาชองทางใดก็คือโรคติดตอ 

 เซามิ และม็อกแฮม ( Souhami and Moxham.1990 : 371,อางถึงใน เสถียร เชื้อลี 
2546 : 22) ไดใหความหมายวา โรคติดตอคือโรคที่เกิดจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับจุลชีพที่
ไมสมดุลกัน โดยทําใหรางกายมนุษยสรางภูมิคุมกันขึ้นมา เพื่อยับยั้งเชื้อจุลชีพที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก 
จนถึงจุดหนึ่งระบบภูมิคุมกันตอสูเชื้อจุลชีพไมได จึงเกิดปฏิกิริยาตางๆในรางกายขึ้นและการเกิด
โรคนี้สามารถแพรไปสูคนอื่นได 

 กระทรวงสาธารณสุข ไดใหคําจํากัดความของโรคติดตอไววา หมายถึง โรคซึ่ง
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรการใหเปนโรคติดตอและใหหมายความรวมถึง โรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวา
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ราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา 6 วรรคสอง ในพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พุทธศักราช
2523 ใหเปนโรคติดตอดวย ในปจจุบันมีโรคติดตอ 44 โรค คือ อหิวาตกโรค กาฬโรค ไขทรพิษ ไข
เหลือง ไขกาฬหลังแอน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ไขหัด ไขหัดเยอรมัน คางทูม ไขสุกใส 
ไขเลือดออก พิษสุนัขบา ตับอักเสบ ตาแดงจากเชื้อไวรัส อาหารเปนพิษ บิดแบซิลลารี บิดอบีบา ไข
รากสาดนอย ไขรากสาดเทียม ไขรากสาดใหญ สครับไทฬัส มูรีนไทฬัส วัณโรค แอนแทรกซ ทริดิ
โนซิส อุดทะราด เลปโตสไปโรซิส ซิฟลิส หนองใน หนองในเทียม กามโรคตอมและทอน้ําเหลือง 
แผลริมออน แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ ไขกลับซ้ํา ไขหวัดใหญ ไขสมองอักเสบ โรคเรื้อน ไข
จับสั่น หรือไขมาลาเรีย อุจจาระรวง แผลเรื้อรัง โรคเทาชาง (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 
18 ธันวาคม 2524 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2534 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2547) 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา โรคติดตอ หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อจุล
ชีพที่มนุษยเราไดรับเขาสูรางกายไมวาทางใด เชื้อจุลชีพนี้กอใหเกิดความไมสมดุลของรางกายโดย
ร างกายมีปฏิกิ ริ ยาโตตอบตอการติด เชื้ อนี้ แล ว  กอให เกิดอาการให เห็น เฉพาะที่ห รือ
กระทบกระเทือนตอระบบอื่นๆ ของรางกายและทําใหมนุษยไมปกติสุขและสามารถแพรใหกับ
บุคคลอื่นได 

องคประกอบสําคัญของการเกิดโรคทางระบาดวิทยา ไดแก 
1. Host ในทางระบาดวิทยาหมายถึง มนุษย เรือนราง สังขาร ปจจัยที่มีผลกับ 

Host ไดแก อายุและเพศ พันธุกรรมและเชื้อชาติ ปจจัยทางสรีรวิทยา ปจจัยทางดานจิตใจ การที่มี
ภูมิคุมกันของโรคมากอน การที่เคยปวยเปนโรคหรือไดรับการรักษาโรคนั้นมากอน พฤติกรรมดาน
สุขภาพและอนามัย 

2. Agent หมายถึง ส่ิงที่เปนตนเหตุทําใหเกิดโรค อาจเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
ก็ได เรียกวา ตัวกอโรค ไดแก ส่ิงที่ทําใหเกิดโรคทางดานชีวภาพ ดานสารเคมี ดานกายภาพ ดาน
จิตใจและสังคม หรือจากขาดสารบางชนิด 

3. Environment หมายถึง ส่ิงตางๆที่อยูรอบตัวของมนุษยอาจเปนส่ิงที่มีชีวิต
หรือไมมีชีวิตไดแก ส่ิงแวดลอมทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานสารเคมี และทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม 

แนวคิดของการปองกันโรคที่มีการใชมากที่สุดมีแนวคิดวา การเกิดโรคเปน
กระบวนการที่มีความเปลี่ยนแปลงตอเนื่อง ตั้งแตระยะกอนเกิดโรค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยที่เกี่ยวของจนเกิดการเสียสมดุลและเกิดเปนโรค มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายในระยะ
เจ็บปวย ซ่ึงอาจใหผลลัพธเปนการหายจากโรค ปวยเรื้อรัง พิการหรือตาย การปองกันจึงควร
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ดําเนินการตามขั้นตอนของการเกิดโรคเปน 3 ขั้น ดังนี้ สุริยะ คูหรัตน (2542 : 31, อางถึงในเสถียร 
เชื้อลี : 2546 : 24-25)  

1. การปองกันขั้นที่ 1 การปองกันปฐมภูมิ (Primary Prevention) เปนการปองกัน
ในระยะที่ยังไมเกิดโรค มุงเนนไปที่ผูที่มีความไวตอการเกิดโรค เพื่อลดอุบัติการณของโรค 
ประกอบดวย 2 มาตรการที่สําคัญ คือ  

การสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เปนการเสริมสรางใหคนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมไมเปนโรคงาย โดยการสงเสริมปจจัย 3 ดาน ไดแก 
ปจจัยทางโภชนาการในการสงเสริมสุขภาพ ใหมีความรู เจตนคติและการปฏิบัติตนที่ถูกตองทาง
โภชนาการ เพื่อปองกันการขาดสารอาหาร การเปนโรคอวน หรือโรคอื่นๆ จากการรับประทาน
อาหารไมถูกสุขลักษณะ โดยใหขอแนะนําทางโภชนาการ เชน ควรรับประทานอาหารหลากหลาย
ชนิดและใหมีความสมดุล รับประทานอาหารประเภทเสนใย เชน ผัก ผลไมใหมากพอ ลดอาหาร
ประเภทไขมันใหนอย ไมรับประทานอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไป รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ไม
รับประทานอาหารที่ดิบหรือสุกๆดิบๆ 

ปจจัยทางสิ่งแวดลอมในการสงเสริมสุขภาพ การปองกันดานสิ่งแวดลอมมี 2 วิธี 
คือ 

1. การกําจัดหรือลดส่ิงคุกคาม เชน การกวาดลางเชื้อโรคไขทรพิษ การใชยา
ฆาแมลงที่สกัดจากพืชแทนสารเคมีฆาแมลง การใชน้ํามันไรสารตะกั่ว 

2. การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เชน การกําจัดน้ําเสีย อุจจาระ ขยะ 
ปจจัยทางพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพ ใหคําปรึกษาเพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหมี
การดําเนินชีวิตอยางมีสุขภาพดี 

2. การปองกันขั้นที่ 2 การปองกันทุติยภูมิ (Secondary Prevention) เปนการ
ปองกันหลังจากเกิดโรคขึ้นแลวเพื่อลดความรุนแรงของโรคและปองกันการแพรกระจายโรค โดย
การวินิจฉัยโรคใหไดในระยะเริ่มแรก และใหการรักษาทันที วิธีการปองกัน มีดังนี้ 

การตรวจคัดกรองโรค (Screening) เปนการตรวจหาโรคหรือปจจัยเส่ียงที่ยังไม
ปรากฏโดยการซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการหรือวิธีอ่ืนๆ ที่ทําไดรวดเร็ว อาจ
ทําในโรงเรียน โรงงาน หรือกลุมเสี่ยงอื่นๆ การตรวจคัดกรองโรค ไมใชการวินิจฉัยโรค เปนเพียง
วิธีการสืบคนหาบุคคลที่มีโอกาสเปนโรค หรือบุคคลที่เปนโรคแตไมแสดงอาการ เพื่อการตรวจ
วินิจฉัยโรคใหถูกตอง ใหคําแนะนํา และดูแลรักษาทันเวลา เชน การตรวจเซลลมะเร็งปากมดลูก 
การวัดความดันโลหิตเพื่อคนหาโรคความดันโลหิตสูง การตรวจระดับน้ําตาลในปสสาวะ เพื่อ
คนหาโรคเบาหวาน เปนตน 
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3. การปองกันขั้นที่ 3 การปองกันตติยภูมิ (Tertiary Prevention) เปนการปองกัน
ในระยะที่เกิดความพิการ หรือในระยะสุดทายของโรค เพื่อปองกันไมใหเกิดความพิการมากกวาที่
เปนอยู และสามารถฟนฟูสมรรถภาพของรางกายในสวนที่ยังใชการได โดยการทํากายภาพบําบัด
การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจ สังคม และการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ทีมงานที่ดําเนินการ
ประกอบดวยบุคลากรจากหลายสาขาอาชีพ 

 หลักการควบคุมโรคมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดโรค คือโรคเกิดขึ้นจากผล
การเสียสมดุลระหวางองคประกอบ 3 ประการ ไดแก คน ส่ิงที่ทําใหเกิดโรค และสิ่งแวดลอม จึง
ควรทําใหองคประกอบดังกลาวอยูในสมดุล ดังนี้ 

 การกําจัดแหลงรังโรค มีวิธีการดังนี้ 
 1. รักษาผูปวยและผู เปนพาหะ  การซักประวัติ  ตรวจรางกาย  ตรวจทาง

หองปฏิบัติการและอื่นๆ จะชวยใหรูสาเหตุของโรค และจํานวนผูปวยเพื่อใหการรักษาโดยเร็วเปน
การลดแหลงแพรเชื้อแกชุมชน สวนผูที่เปนพาหะหมายถึงผูที่ตรวจพบเชื้อแตไมมีอาการปวย 
สามารถแพรเชื้อได สําหรับพาหะของเชื้อแบคทีเรียสวนใหญรักษาใหหมดไปไดโดยใชยาตานจุล
ชีพ สวนพาหะของเชื้อไวรัส เชน เชื้อเอดส หรือตับอักเสบบี เชื้อจะอยูในรางกายตลอดชีวิตของ
พาหะไมมีวิธีกําจัดเชื้อออกได จึงตองใหคําแนะนํา ใหปองกันการแพรเชื้อ 

 2. การแยกผูปวย (Isolation) เปนการแยกผูปวยไวจนพนระยะอันตรายที่จะแพร
เชื้อโรคไปยังผูอ่ืน 

 3. การเฝาระวังสัมผัสโรค ผูสัมผัสโรค หมายถึงผูที่อยูใกลชิดกับผูปวยในระยะ
ติดตอของโรค ซ่ึงอาจไดรับเชื้อและปวยหรือเปนพาหะแพรเชื้อไปยังบุคคลอื่น 

 4. การควบคุมสัตวรังโรค สัตวเปนแหลงของเชื้อโรคหลายโรค ซ่ึงแพรมาสูคน
ไดหลายลักษณะ เชนโรค Antrax เกิดจากการสัมผัสหนัง ขน เลือดของสัตวที่ เปนโรค การ
รับประทานเนื้อสัตวปวยโดยไมปรุงใหสุก 

 5. การควบคุมยุง มีหลายวิธีตองเลือกใชใหเหมาะสม เชน การพนสารเคมี เพื่อ
กําจัดตัวเต็มวัย มักใชในการกําจัดยุงพาหะนําเชื้อโรคไขมาลาเรีย และใชในการควบคุมการระบาด
ของไขเลือดออก 

 6. การควบคุมแมลงวัน โดยการกําจัดขยะมูลฝอย มูลสัตว หรือส่ิงปฏิกูล ไมให
แมลงวันมีแหลงวางไข โดยการเผา ฝง หรือนําไปหมักทําปุยเปนวิธีที่ดีที่สุด หรืออาจใชสารเคมีพน
ทําลายตัวออนหรือตัวเต็มวัยก็ได 

 7. การควบคุมหนูในการปองกันโรคไข เลปโตสไปโรซิส 
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การตัดการแพรเชื้อโรค 
1. การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (Environmental Sanitation) เนื่องจาก

ส่ิงแวดลอมเปนองคประกอบที่สําคัญในการกอใหเกิดโรค โดยเฉพาะโรคติดตอ การกําจัดและ
ควบคุมปจจัยตางๆ ในสิ่งแวดลอมของคนจึงเปนการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคได 

 1.1 การกําจัดน้ําเสีย (Sewage Disposal) น้ําเสียจากบานเรือนที่อยูอาศัย จะมี
สารอินทรีย สารอนินทรี และเชื้อโรคปะปนอยู มักจะไมมีการบําบัดกอนระบายลงแมน้ําลําคลอง 
ทําใหแพรกระจายเชื้อโรคออกไปไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะโรคติดตอทางอาหารและน้ํา เมื่อ
ระบายออกสูแหลงน้ําในปริมาณมากๆ เปนเหตุใหน้ําในธรรมชาติเนาเสีย มีมลพิษปนเปอน 
กอใหเกิดโรคในคนและทําลายสิ่งแวดลอม กฎหมายบังคับใหโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบําบัด
น้ําเสียกอนทิ้งออกสูชุมชน 

 1.2 การกําจัดอุจจาระ อุจจาระเปนแหลงของโรคติดตอทางอาหารและน้ํา
เกือบทุกชนิด เชน อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด โรคตับอักเสบชนิด เอ เปนตน การกําจัดอุจจาระที่
ถูกตองโดยการสรางและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะในบานเรือน 

 1.3 การกําจัดขยะ (Solid Waste Disposal) ขยะมูลฝอยเปนแหลงแพรเชื้อ
โรคเปนที่เพาะพันธุของแมลงวัน แมลงสาบและหนู ขยะจากโรงงานอาจมีสารเคมีที่เปนสารพิษ จึง
ตองมีวิธีกําจัดที่เหมาะสมกับประเภทของขยะ 

 1.4 การปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค     โรคติดตอหลายโรคติดตอไดทางน้ํา
ดื่ม เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด โรคตับอักเสบชนิดเอ เปนตน 

 2. การสุขาภิบาลอาหาร ขั้นตอนการจัดหา การปรุงและการเก็บรักษาอาหารลวน
มีโอกาสปนเปอนเชื้อโรคหรือสารเคมีได 

 3. สุขวิทยาสวนบุคคล ความสะอาดเปนสิ่งสําคัญในการปองกันโรคติดตอของ
แตละบุคคล ครอบครัว และชุมชน ควรมีความสะอาดที่ไดมาตรฐานในระดับสูง การลางมือเปนวิธี
ปองกันบุคคลจากการติดเชื้อและตัดการแพรเชื้อที่สําคัญที่งายและทําไดบอย ทั้งในการดูแลผูปวย 
ในโรงพยาบาลและการเตรียมอาหารในบานเรือนหรือภัตตาคาร รานอาหาร การลางมือดวยสบู ให
เปนนิสัยเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยปองกันหรือลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 

 4. การควบคุมแมลง ไดกลาวไวแลวในเรื่องการควบคุมสัตว 
 5. การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ การทําลายเชื้อ (Disinfection) เปน

การกําจัดเชื้อที่ออกมาจากแหลงเก็บเชื้อ เชน ปสสาวะ อุจจาระ น้ํามูก น้ําลายของผูปวย 
การปองกันและระงับโรคติดตอเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  กําหนดไว “ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัด
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โรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสมโดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ ” และองคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกประชาชน ทั้งที่ดําเนินการ
เองและรวมมือหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการโดยเฉพาะโรคติดตอ 

6. ปองกันแกไขปญหายาเสพติด  
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

สามารถดําเนินการไดโดยลําพังและรวมมือสนับสนุนหนวยงานอื่นหรือปฏิบัติตามนโยบายหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการ 

 กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ของกระทรวงมหาดไทย ตามแผนปฏิบัติการ “ มหาดไทย CLEAN &SEAL ทํา
ความดีเพื่อแผนดิน กวาดลางใหส้ินยาเสพติด ” และไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก
แหงมีศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของตนเอง  ในการขับเคลื่อนการดําเนินการเกี่ยวกับ
การปองกัน แกไข และฟนฟูปญหายาเสพติด เพื่อคนหาผูเสพ ผูติด ผูคายาเสพติด ในพื้นที่ นําผูเสพ 
ผูติด เขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟู และจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายตอผูคายาเสพติด
อยางเด็ดขาด เพื่อลดปญหายาเสพติดและขจัดความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ โดยใหศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานสนับสนุนชวยเหลือ 
ในการดําเนินการ และใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับที่ทําการปกครองและปฏิบัติงานรวมกับ
ตํารวจ ในภารกิจเกี่ยวกับยาเสพติด จัดหารถยนตสําหรับใชในการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และ
ปฏิบัติงานรวมกับตํารวจ สายตรวจประจําตําบล และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนภายใน
ตําบล ตํารวจชุมชนประจําตําบล แพทยประจําตําบล กํานันผูใหญบาน  รักษา บําบัด ฟนฟู ผูเสพ
และผูติดยาเสพติด สงเสริมการสรางงานสรางอาชีพในหมูบานและชุมชน สงเสริมการเลนกีฬาและ
นันทนาการ ใหกับคนทุกเพศทุกวัย จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเรื่องยาเสพติด 

 ยาเสพติด ในความหมายของ องคการอนามัยโลก (World health Organization 
or WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเขาไปแลวจะเกิดความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจตอไปโดยไม
สามารถหยุดเสพได และจะตองเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตอ
รางกายและจิตใจ 

 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2522 ที่ในปจจุบันไดกําหนด
ความหมายสิ่งเสพติดใหโทษ ดังนี้ ส่ิงเสพติดใหโทษ หมายถึง “สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเมื่อ
เสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอ
รางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการขาดยาเมื่อไมได
เสพ มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และทําใหสุขภาพทรุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

53

โทรมลง กบใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรือ
อาจใหใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวยทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับ ตาม
กฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู” 

 สรุป ยาเสพติดหมายถึง สารเคมีหรือสารใดก็ตาม ซ่ึงเมื่อบุคคลเสพหรือรับเขาสู
รางกาย ไมวาโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอ่ืน ติดตอกัน เปนเวลานาน หรือชวง
ระยะเวลาหนึ่ง แลวจะกอใหเกิดเรื้อรัง ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรมขึ้นแกบุคคลผูเสพ และแก
สังคมดวย ทั้งจะตองทําใหผูเสพแสดงออกซึ่งลักษณะ ดังนี้ 

 1. ผูเสพมีความตองการอยางแรงกลา ที่จะเสพยาชนิดนั้นๆ ตอเนื่องกันไป และ
ตองแสวงหายาชนิดนั้นๆ มาเสพใหไดไมวาดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม 

 2. ผูเสพจะตองเพิ่มปริมาณของยาที่เคยใชใหมากขึ้นทุกระยะ 
 3. ผูเสพจะมีความปรารถนาอยากเสพยาชนิดนั้นๆ อยางรุนแรงและระงับไมได

คือมีการติดและอยากยาทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  
 สาเหตุของการติดยาเสพติด 

 1. ความอยากรูอยากลอง ดวยความคึกคะนอง 
 2. เพื่อนชวน หรือตองการใหเปนที่ยอมรับจากกลุมเพื่อน 
 3. มีความเชื่อในทางที่ผิด เชน เชื่อวายาเสพติดบางชนิดอาจชวยใหสบายใจ ลืม

ความทุกขหรือชวยใหทํางานไดมากๆ 
 4. ขาดความระมัดระวังในการใชยา เพราะคุณสมบัติของยาบางชนิดอาจทําให

ผูใชยาเสพติดไดโดยไมรูตัว หากใชยาอยางพร่ําเพรื่อ 
 5. สภาพแวดลอม ถ่ินที่อยูอาศัยมีการคายาเสพติดหรือมีผูติดยาเสพติด 
 6. ถูกหลอกใหใชยาเสพติดโดยรูเทาไมถึงการณ 
 7. เพื่อหนีปญหาเมื่อมีปญหาแลวไมสามารถแกปญหาใหกับตัวเองได 

 การปองกันยาเสพติด 
 1. ปองกันตนเอง ไมทดลองยาเสพติดทุกชนิด และพยายามปลีกตัวออกหางจาก

บุคคลหรือกลุมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ถามีปญหาหรือไมสบายใจ อยาเก็บไวคนเดียว ควรปรึกษา
พอแม ครู ผูใหญ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ เลนกีฬาหรือทํางานอดิเรกตางๆ 
ตามความสนใจและความถนัดระมัดระวังในการใชยาตางๆ และศึกษาใหเขาใจถึงโทษภัยของ
ยาเสพติด 
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 2. ปองกันครอบครัว ควรสอดสองดูแลและบุคคลในครอบครัวอยาใหเกี่ยวของ
กับยาเสพติด อบรมสั่งสอนใหรูถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน คอยสงเสริมใหเขา
รูจักการใชเวลาในทางที่เปนประโยชน เชน การทํางานบาน เลนกีฬา ฯลฯ เพื่อปองกันมิใหเด็กหัน
เหไปสนใจในยาเสพติด ส่ิงสําคัญก็คือทุกคนในครอบครัวควรสรางความรัก ความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีตอกัน 

3. ปองกันชุมชน หากพบผูติดยาเสพติดควรชวยเหลือแนะนําใหเขารับการ
บําบัดรักษาโดยเร็ว โดยกฎหมายจะยกเวนโทษใหผูที่สมัครเขาขอรับการบําบัดรักษาอาการติด
ยาเสพติด กอนที่ความผิดจะปรากฏตอเจาหนาที่ และเมื่อรูวาใครกระทําผิดฐานนําเขาสงออก หรือ
จําหนายยาเสพติด ควรแจงเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ศุลกากร หรือเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติดได
โดยลําพังและรวมมือหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของหรือดําเนินการตามนโยบายและตามที่รัฐ
มอบหมาย 

3. บทบาทการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบล 

3.1 บริบทของจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน 
 จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครอง

เปน  7 อําเภอ คือ อําเมืองนครปฐม อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอบางเลน อําเภอ
กําแพงแสน  อําเภอดอนตูม และอําเภอพุทธมณฑล และมีฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล
ทั้งสิ้น จํานวน 97 ตําบล ประกอบดวย อําเภอเมืองนครปฐม 24 ตําบล อําเภอนครชัยศรี 23 ตําบล 
อําเภอสามพราน 12 ตําบล อําเภอบางเลน 15 ตําบล อําเภอกําแพงแสน 15 ตําบล  อําเภอดอนตูม 6 
ตําบล และอําเภอพุทธมณฑล 2 ตําบล (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครปฐม  2552) 

สภาพปญหาความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดนครปฐม ทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แตไรทิศทางขาดความสมดุลในวางแผนการพัฒนาชุมชน 
กอใหเกิดปญหาจากสิ่งแวดลอมอันตราย  อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด
ตามมาอยางมากมาย 

ปญหาความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้น ในจังหวัดนครปฐม จากสิ่งแวดลอมอันตราย
อันตราย  อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด ตั้งแตป พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2551 
ประชาชนไดรับอันตรายในชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสิน เกิดความเสียหายเปนจํานวนมากมาย 
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จากสิ่งแวดลอมอันตราย  อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด ในอัตราที่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นไดวา 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 ไดเกิดเหตุธูปยักษความสูงถึง 27 เมตร ขนาบขางดวย
ธูปยักษที่มีความสูง 24 เมตร หนาองคพระปฐมเจดีย บริเวณลานหนาพระรวงโรจนฤทธิ์ ซ่ึงทางวัด
พระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อําเภอเมืองนครปฐม สรางขึ้นมาและเตรียมจัดพิธีฉลองอยาง
ใหญโตทามกลางพุทธศาสนิกชนที่หล่ังไหลมารวมงานนับหมื่นคน ไดถลมลงมาทับประชาชน
เสียชีวิต 5 ศพ 

ปญหาจากการเกิดอาชญากรรม ในจังหวัดนครปฐม สาเหตุสืบเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกิจ การซื้อขายที่ดิน กลุมนายทุนและกลุมนายหนามีการหักหลังกัน เกิดจากปญหา
ยาเสพติด การลักลอบหนีเขาเมืองของคนตางชาติ ปญหาการโจรกรรมรถยนต การคาประเวณี เปนตน 

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2550 พบวา เกิดคดีฉอโกง จํานวน 372 ราย ยักยอกทรัพย 
จํานวน 935 ราย ลักทรัพย จํานวน 5,703 ราย วิ่งราวทรัพย จํานวน 482 ราย กรรโชกทรัพย จํานวน 
23 ราย ชิงทรัพย จํานวน 391 ราย ปลนทรัพย จํานวน 348 ราย รับของโจร จํานวน 36 ราย  ทําให
เสียทรัพย จํานวน 528 ราย โจรกรรมรถจักรยานยนต จํานวน 1,895 ราย โจรกรรมรถยนต จํานวน 
285 ราย โจรกรรมโคกระบือ จํานวน 7 ราย โจรกรรมเครื่องมือการเกษตร จํานวน 23 ราย ปลนชิง
ทรัพยรถยนตโดยสาร จํานวน 1 ราย ปลนรถแท็กซ่ี จํานวน 9 ราย ฆาผูอ่ืน จํานวน 476 ราย  

จากสถิติคดีอาญา พบวา ประเภทความผิดคดีตอทรัพย ป พ.ศ. 2549 กับป พ.ศ. 2550 
เพิ่มขึ้น โดยป พ.ศ. 2549 มีคดีอาญาเกิดขึ้น 868 คดี ในขณะที่ป พ.ศ. 2550 มีคดีอาญาเพิ่มขึ้นถึง 893 
คดี ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันที่มีประชากรเพิ่มขึ้น ( กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม งานปองกันปราบปราม  2550 ) 

ปญหาจากการเกิดสาธารณภัย เคยเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ มีผูบาดเจ็บและเสียชีวติ
เปนจํานวนมาก เชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ไดเกิดเพลิงไหม บริษัทเคเดอร อินดัสเทรียล 
ไทยแลนด ตั้งอยูที่ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน มีผูเสียชีวิต 188 คน มีผูบาดเจ็บกวา 400 คน
และมีผูรับผลกระทบอีกนับพันราย บาดเจ็บอีกเปนจํานวนมาก  เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ไดเกิดเหตุ
น้ําทวมอยางรุนแรงในอําเภอบางเลน และอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไดสรางความเสียหาย
ใหกับประชาชน มากมาย (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม : 2549) และ
ในป พ.ศ. 2551 เกิดอุทกภัย จํานวน 43 ครั้ง มูลคาความเสียหาย จํานวน 7,954,232 บาท เกิดวาตภัย 
จํานวน 43 คร้ัง มูลคาความเสียหาย จํานวน 3,755,857  บาท และอัคคีภัย จํานวน 33 คร้ัง มูลคาความ
เสียหาย จํานวน 7,773,000 บาท (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม  2552) 
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ปญหาจากการเกิดอุบัติเหตุ  ในปพ.ศ. 2549 พบวา มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
จํานวน 350 คน บาดเจ็บ 16,257 คน และในป พ.ศ. 2551 เกิดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จํานวน 
688 ครั้ง มูลคาความเสียหาย 19,680,000 บาท  (สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  2552 )  

ปญหาจากการเกิดโรตางๆ พบวา มีผูปวยสูงสุดในป พ.ศ. 2551 ของจังหวัดนครปฐม 
10 อันดับ คือ โรคอุจจาระรวง จํานวน 22,741 คน ตาแดง จํานวน 1,815 คน ไขไมทราบสาเหตุ จํานวน 
3,522 คน สุกใส จํานวน 1,168 คน ปอดบวม จํานวน 1,832 คน ไขหวัดใหญ จํานวน 285 คน อาหาร
เปนพิษ จํานวน 1,242 คน ไขเลือดออก จํานวน 2,543 คนวัณโรคปอด จํานวน 171 คน และโรคมือเทา 
จํานวน 57 คน  

จากการติดตามสถานการณ พบวา ผูปวยรายแรกๆ จะเกิดในกลุมนักเรียน เมื่อมีการติด
เชื้อระยะแรกไมไดหยุดเรียน และโรงเรียนมีกิจกรรมรวมกัน การติดตอจึงแพรกระจายอยางรวดเร็ว 
การควบคุมโรคทําไดยาก กลุมโรคดังกลาว เกี่ยวของกับพฤติกรรมสวนบุคคล  ไมสามารถจัดการกับ
ปญหาไดทันทวงที (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  2552)  

จากการสํารวจสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดในชุมชน จังหวัดนครปฐม ของ
สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนมีนาคม 2550 พบวา โดยรวมแลวยังมีการแพรระบาดของ
ยาเสพติดอยูในระดับมาก สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด เพิ่มขึ้น จากเดือนกันยายน 2549 จาก
รอยละ 31 เพิ่มเปนรอยละ 35.2 ในเดือนมีนาคม 2550 และพบวาการสงเสริมฟนฟูใหแกผูผลิต ผูเสพ 
รอยละ 73.5 ระบุวาไมมีการสงเสริมฟนฟู  และสวนใหญไมมีกฎเกณฑ  ระเบียบ หรือขอตกลง
เกี่ยวกับยาเสพติดรวมกันในหมูบานหรือชุมชน  (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม  2550) 

จากรายงานอุบัติการณความไมปลอกภัยในดานตางๆในจังหวัดนครปฐมนั้นสงผล
ใหเกิดความสูญเสียตอชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยของผูคนในชุมชนเปนจํานวนมาก จึงเปนเรื่อง
ที่ผูที่มีความเกี่ยวของมิอาจจะละเลยหรือมองขามไปได โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลที่มี
อํานาจหนาที่ในการดูแล และจัดการเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวนี้ใหหมดไปหรือลดอัตราการเกิด 
อุบัติภัยตางๆ หรือลดปจจัยเสี่ยงใหนอยลงที่สุด 

3.2 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
 การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนเปนการดําเนินการเพื่อลดปจจัยเสียงตอการเกิด

อันตรายจากดานตางๆ  และเปนการสรางกระบวนการระบบกลไกในการทํากิจกรรมตางๆ  พัฒนา
ทักษะ และองคความรู เพื่อสรางพลังอํานาจใหกับชุมชน ไดมีความเปนอยูอยางปลอดภัยอยางยืน 
และเปนกระบวนการในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาล 
องคกรอื่นๆ  รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรที่ไมใชของรัฐ นํามาใชเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ของความ
ปลอดภัย กระบวนการนี้หมายรวมถึง ความพยายามในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชนและการ
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กําหนดมาตรการควบคุมส่ิงแวดลอมชุมชน ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนที่เกี่ยวของ สัมพันธกับความปลอดภัย ซ่ึงอยูบนพื้นฐานความรวมมือของหลายๆ ภาคสวน  

จากการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม 1998 ที่ประเทศสวีเดน 
ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญเขารวมประชุม 13 คน ซ่ึงสวนหนึ่งไดเขารวมประชุมที่เมืองคิวเบค ประเทศ
แคนาดามาแลว ไดมีแนวคิดหลักที่บรรลุจากการประชุม สรุปไดดังนี้ (WHO : 1998) 

1. ความปลอดภัยเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย 
2. ความปลอดภัยตองมากอนความผาสุกและสุขภาพของประชาชน ความปลอดภัย

เปนผลมาจากความสมดุลระหวางองคประกอบตางๆในแตละสถานการณ 
3. ความปลอดภัยคือการควบคุมอันตรายหรือสภาวะที่เปนอันตรายตอรางกาย จิตใจ 

หรือทรัพยสิน ทั้งนี้เพื่อรักษาสงเสริมสุขภาพ ความผาสุกและความปลอดภัยในชุมชน 
4. ความปลอดภัยมี 2 มิติ คือ 

 4.1 ความปลอดภัยในดานรูปธรรมหรือวัตถุ (Objective) ประเมินจาก พฤติกรรม
และสภาพแวดลอม 

 4.2 ความปลอดภัยในดานจิตใจ (Subjective) ประเมินจากความรูสึกปลอดภัย
ของประชากร 

5. การที่จะบรรลุถึงความปลอดภัยระดับสูงสุด จําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ประชาชน ชุมชน รัฐบาล และองคกรอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขความสําเร็จ 4 ประการ ดังนี้ 

 5.1 บรรยากาศความรวมมือในสังคม ความสงบสันติ ความเสมอภาค อิสรภาพ
และการปองกันสิทธิมนุษยชนในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

 5.2 การปองกัน ควบคุม การบาดเจ็บและผลที่ตามมาตลอดจนอันตรายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ 

 5.3 ความตระหนักเห็นคุณคาของรางกาย ทรัพยสินและคุณธรรมประจําใจของ
แตละบุคคล 

 5.4 การเตรียมการปองกันที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมและมาตรการฟนฟู เพื่อ
คงสภาพแวดลอมที่ดีตามเงื่อนไขทั้ง 3 ขางตน 

 6. การสงเสริมความปลอดภัย คือ กระบวนการในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาล องคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรที่ไมใชของ
รัฐ นํามาใชเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ของความปลอดภัย กระบวนการนี้หมายรวมถึง ความพยายามใน
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและโครงสรางชุมชน ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนที่เกี่ยวของ สัมพันธกับความปลอดภัย ซ่ึงอยูบนพื้นฐานความรวมมือของหลายๆ ภาคสวน  
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 7. การระดมพลในชุมชน เพื่อพัฒนาความปลอดภัยในชุมชนตองมีองคประกอบที่
สําคัญ ดังนี้ 
 7.1 มาจากความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในหลายๆ ภาคสวน ซ่ึงตองการ
สงเสริมความปลอดภัย 
 7.2 การใชโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกวัย ทุกสภาพแวดลอมและทุกสถานการณ 
 7.3 ความรวมมือของเครือขายชุมชนในทองถ่ิน 
 7.4 การปฏิบัติการที่มีมากอนซึ่งเกิดจากพื้นฐานความตองการของชุมชนเปนสิ่ง
สําคัญที่สุด 
 7.5 ความสามารถในการประเมิน ความสําคัญและสาเหตุหลักของปญหา 
 7.6 ความหวงใย สภาพแวดลอมและกลุมที่มีความเสี่ยงสูง 
 7.7 การวางแผนระยะยาวมากกวาการวางแผนระยะสั้น 
 7.8 การใชเทคนิคที่หลากหลายเพื่อระดมประชากร ตัวแทนประชากรและการ
ตัดสินใจ 
 สรุป แนวดําเนินการทั้ง 7 ขอนี้ เปนมาตรการการสงเสริมความปลอดภัยเพื่อความ
เขาใจที่ดีขึ้นและผสานความรวมมือในชุมชน และยังสามารถใชเพื่อระดมพลจากกลุมประชากร
และจากภาคสวนตางๆ โดยมีจุดหมายเดียวกัน คือความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ 

องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่และ
บทบาทเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล และปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได เพื่อตอบสนองปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน อยางแทจริง หนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือ
องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงรัฐไดกระจายอํานาจใหกับทองถ่ิน การเกิดขึ้นขององคการบริหาร
สวนตําบล สงผลกระทบตอหนวยงานสวนภูมิภาค ซ่ึงตองปรับบทบาทใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและเปนไปตามเจตนารมณของหลักการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะตองเปลี่ยนแปลงให
เกิดการสนับสนุนการสงเสริม การดําเนินการ เพื่อชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนพึ่งตนเองได 
โดยเฉพาะบทบาทการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เปนบทบาทอันสําคัญของรัฐ ที่ตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดผล รัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ตองมี
บทบาทรวมกัน ดังนี้ 

1. รัฐตองดําเนินการสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
2. รัฐตองดําเนินการใหสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ มีสุขภาพพลานามัย

แข็งแรง และปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคและสิ่งเสพติด 
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3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

4. องคการบริหารสวนตําบล สามารถออกขอบัญญัติหรือมาตรการเพื่อควบคุม
ส่ิงแวดลอมชุมชนไดเทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย 

5. องคการบริหารสวนตําบล ตองสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 สรุป องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐ จึงมีบทบาท
หนาที่ในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ ไดมีความปลอดภัย จากสิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย  
อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด ทั้งสวนบุคคลและสวนรวม ดําเนินการไดโดย 

 1. การกําหนดนโยบาย เกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนไวในนโยบาย
ใหครบทุกดาน 

 2. จัดทําแผนพัฒนา โดยบรรจุโครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนไวในแผนพัฒนาใหครบทุกดาน 

  3. ตราขอบัญญัติ กําหนดมาตรการเพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน ดานการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชนเพื่อใหประชาชนในชุมชน เกิดความปลอดภัย 

 4. ดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ทั้งที่ดําเนินการเอง และสนับสนุน
หนวยงานอื่นที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชุมชน โดยการสนับสนุนและ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อปฏิบัติงานดานการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ทั้งดําเนินการเอง และ
สนับสนุนรวมมือกับหนวยงานอื่นที่มีบทบาทในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชุมชน โดย
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชนใหปลอดภัย  กําหนดมาตรการเพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชนได
เทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายดําเนินการปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน
ในชุมชน  เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายหรือเกิดความไมปลอดภัย ตอชีวิต รางกาย จิตใจ 
และทรัพยสิน ทั้งสวนรวมและสวนบุคคล ของประชาชนในชุมชน  จากการศึกษา คนควา แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัย ผูวิจัยไมพบวามีผูใด ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลไวโดยเฉพาะ แตจากการที่ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตามหลักการขององคการ
อนามัยโลก (WHO) และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนตางๆ 
และบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล    ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 แกไข
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เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 สามารถนําบทบาทที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน มาปรับเปนแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
องคการบริหารสวนตําบล ไดโดย  

1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน เปนการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชนดาน
กายภาพ คือการจัดสภาพบรรยากาศชุมชนและการใชประโยชนของชุมชนโดยที่ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการจัดหา จัดโครงการพัฒนา ใหความรู  ฝกอบรม 
เพิ่มทักษะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชุมชน ใหมีเพียงพอและมีศักยภาพ มีความรู
มีความสารถมีความชํานาญและมีทักษะในการปฏิบัติงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความความปลอดภัย ดําเนินการจัดการ จัดสราง ดูแลรักษา ซอมแซม 
ระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค ไฟฟา แสงสวาง ถนน ทางเดิน ทาง
สัญจรทั้งทางบกและทางน้ํา ทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ใหมีเพียงพอและมีคุณภาพมาตรฐานพรอม
ใชประโยชนตอประชาชนในชุมชนไดอยางปลอดภัย ดําเนินการจัดหา ดูแลรักษา ซอมแซม 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชสําหรับการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชุมชน ใหมีเพียงพอและมี
คุณภาพมาตรฐานอยูในสภาพที่ดี พรอมใชงานไดอยางปลอดภัยตลอดเวลา ดําเนินการจัดการ
จัดสราง ดูแลรักษา ซอมแซมสภาพอาคารสิ่งกอสราง ของทางราชการและสาธารณสถาน เชน 
อาคารสํานักงาน โรงจอดรถ สถานที่สําหรับออกกําลังกาย เครื่องสําหรับออกกําลังกายสําหรับ เด็ก 
สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ สวนสาธารณสวนพักผอนหยอนใจ ที่จอดรถสาธารณ  อาคาร
หอประชุม อาคารเอนกประสงค ถนน ทางสัญจร ทางเทา ทางน้ํา ปายสัญญาณจราจร ปายแสดง
สถานที่ ปายรณรงคประชาสัมพันธ ปายเตือนภัย ใหมีเพียงพอและเปนระเบียบเรียบรอย มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีความปลอดภัยตอประชาชนสามารถใชประโยชนไดอยางเพียงพอตอประชาชน  ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบตรวจตรา อาคารสิ่งกอสราง ที่พักอาศัย สถานประกอบการ โรงงาน สถาน
จําหนายสินคา สถานจําหนายอาหาร สถานบันเทิง สถานจําหนายหรือสะสมเชื้อเพลิง ใหอยูใน
สภาพที่เหมาะสมปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสิน ทั้งสวนบุคคลและสวนรวม ของ
ประชาชนในชุมชน จากสิ่งแวดลอมอันตราย  อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและ
ยาเสพติด 

 2.  การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน การจัดสภาพบรรยากาศชุมชน
และการใชประโยชนของชุมชน เพื่อคงสภาพความเหมาะสมและความปลอดภัยของสิ่งแวดลอม
ชุมชน จําเปนตองมีการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อดํารงรักษาไวซ่ึงสภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
โดยกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมชุมชนใหเปนไป
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ในทางเดียวกัน เพื่อใหมีความปลอดภัยในชุมชนและคงสภาพที่ดีและเหมาะตอการใชประโยชน
ของชุมชน ซ่ึงมาตรการที่เหมาะสมตองมาจากสภาพการณจริงและมาจากขอคิดเห็นของหลายๆ 
ฝายที่ไดขอสรุปตรงกันของประชาชนในชุมชนโดยตราเปนขอบัญญัติตําบลทั่วไป เชน ขอบัญญัติ
ตําบลเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับการขุดดิน ถมดิน 
ขอบัญญัติตําบลวาดวยการควบคุมการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตว ขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดและความเรียบรอยของบานเมือง ขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ ขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง ตอเติม ดัดแปลง ร้ือถอน อาคารสิ่งปลูก
สราง เปนตน เพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมในชุมชนใหประชาชนในชุมชนไดมีความปลอดภัยในชีวิต 
รางกาย จิตใจและทรัพยสิน ทั้งสวนบุคคลและสวนรวม ทั้งนี้ตองไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย 

 3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน ทั้งที่ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยลําพังและรวมดําเนินการหรือ
สนับสนุนกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของดําเนินการ เชน สถานีอนามัย โรงเรียน โรงงาน สถาน
ประกอบการ สถานีตํารวจ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน ในการดําเนินการจัด
โครงการหรือกิจกรรม พัฒนา อบรมใหความรู  เพิ่มทักษะหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรม รณรงค
ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก เพื่อลดปจจัยเสี่ยงในเรื่องของความเชื่อ ความรูสึก ความรู และวิถี
การปฏิบัติตนในการดํารงชีวิตที่นําไปสูการกระทําที่ไมปลอดภัยหรือเกิดอันตรายตอ ชีวิต รางกาย 
จิตใจและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน ทั้งสวนบุคคลและสวนรวม เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดอันตราย และเพื่อประชาชนใหมีความเชื่อ ความรูสึก มีความรู มีทักษะ และมีวิถีการปฏิบัติตน
ในการดํารงชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม สามารถวางแผนตัดสินใจหรือตั้งใจปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อ
ควบคุมใหมีการกระทําที่มีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจ และทรัพยสินทั้งสวนบุคคลและ
สวนรวมของประชาชนในชุมชน 

จากการศึกษา แนวคดิทฤษฏี ดังกลาว พอสรุปไดวา การสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ก็คือ การสรางพลังอํานาจใหแกชมุชนไดมีระบบกลไกในการกระทํากจิกรรมตางๆ พัฒนา
ทักษะ พัฒนาองคความรู ประสานแนวคิดตางๆ พรอมกับปรับการปฏิบัติใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมประเพณี เปนหลักวิธีอันดับแรก กอนการดําเนินการตาม
ภารกิจเปาหมายอื่น และอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ การที่เรากับผูคนในชุมชน ไดมีสวนรวมใน
การทํางานนั้นๆ โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง ดวยกนัตั้งแตตนโดยยดึหลักที่ทําใหชุมชนมองเหน็
คุณคา และตดัสินใจเองวาส่ิงที่ทําอยูนั้นมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของ
ผูคนในชุมชนนั้นมากนอยเพียงใด การไดประเมินคุณคาและการตัดสินใจเลือกเองนั้น เปน
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จุดเริ่มตนของการสรางความปลอดภัยในชุมชน อยางตอเนื่องยั่งยืนมากกวาการผลักดันจาก
ภายนอก หรือกําหนดจากภายนอก 

กระบวนการทํางานสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนตองอาศัยบุคลากรหลายฝาย 
มารวมทํางานทั้งบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรในชุมชน เปนการทํากิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย
ที่เปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขและสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนใหมากที่สุด และประการสุดทายเพื่อใหการเผยแพรแนวคิด ความรูประสบการณจากการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหไปถึงประชาชนใหกวางขวางที่สุดโดยเฉพาะผูเขารวมโครงการ 
จะตองมีวิธีการจัดระบบขอมูล และการสื่อสารทุกรูปแบบที่ทันสมัยและกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อ
กระตุนใหชุมชนไดมีการตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัย และเห็นวาเรื่องความปลอดภัยเปนเรื่องที่ทุก
คนในชุมชนจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบเปนสิ่งที่สามารถสรางและปองกันได 

องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทหนาที่ สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชนโดยตรง โดยคณะบริหารมีหนาที่
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมนโยบาย แผนพัฒนาตําบลและ
ขอบัญญัติ รับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนพัฒนาตําบลและ
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ รายงาน
การปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบ สวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และรางขอบัญญัติทั่วไป และมีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตาม
นโยบายและแผนพัฒนาตําบลและเปนไปตามขอบัญญัติ ระเบียบ และขอกฎหมายของทางราชการ 
ทั้งนี้ตองเปนไปตามเจตนารมณของหลักการกระจายอํานาจ โดยยึดถือหลักความมีศักยภาพและ
ความสามารถของคนในชุมชน นํามาซึ่งความสอดคลอง กับอุบัติการณปญหาและความตองการ
ของคนในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชุมชนแลว องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
รับผิดชอบรวมกัน ยึดถือกระบวนการสงเสริมโดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง ในการจัดการตามสิทธิที่
ประชาชนควรจะพึงมีพึงได ประชาชนในชุมชนมีสิทธิที่จะอยูอยางปลอดภัย มีสิทธิที่จะมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและจัดการกับสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และมีสิทธิที่จะ
ตัดสินใจวาสิ่งใด ทรัพยากรใด เปนความจําเปนที่ชุมชนจะใชในการดําเนินการเพื่อสรางเสริมให
เกิดความปลอดภัยและมีสิทธิที่จะรูวาส่ิงใดคืออันตราย อะไรคือปจจัยเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บ 
หนวยงานรัฐที่ รับผิดชอบ รวมทั้งผูผลิตที่ เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอันตรายตางๆ ตองมีความ
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รับผิดชอบ ในการเผยแพรความรูนั้นสูประชาชน ชุมชนมีสิทธิที่จะมีทักษะในการดําเนินการ
ปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย ตองการศึกษาวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม มีการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนอยูในระดับ
ใด โดยจัดระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทและแนวทางการปฏิบัติงานดานการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต การดําเนินการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน  การกําหนด
มาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน 
โดยนําขอมูลที่ศึกษามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิด และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ดานการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ตอไป 

4. งานวิจัย ท่ีเก่ียวของ กับตัวแปรสวนบุคคล กับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
จากการศึกษาคนควาขอมูล ผูวิจัยยังไมพบวามีผูใดไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การสงเสริม

ความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลแตอยางใดแต
มีผูศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในดานตางๆ ซ่ึงพอจะนํามาเทียบเคียงกับ
การศึกษาครั้งนี้ได ดังนั้นผูวิจัย จึงขอเสนอตามตัวแปรสวนบุคคล ดังนี้  

อายุ  เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการปฏิบัติงานในระดับตางๆ   เนื่องจากการสั่งสม
ประสบการณ การเรียนรู การไดรับการฝกฝนทักษะ ทําใหบุคคลมีความพรอมที่จะเขารวมกิจกรรม
ที่แตกตางกัน แตยังไมมีผูใดไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอายุ และแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนไวโดยตรง ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ อายุของบุคคลกับการปฏิบัติงานใน
ชุมชน ดังนี้ 

จิตรา วิมลธํารง ( 2538 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางบุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาง
รถจักรยานยนตในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูควบคุมงานที่มีอายุ ตางกัน มีการจัดการ
ความปลอดภัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ชาคริต  คงทอง (2546 : 94) ไดศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลคัน
นายาว ผลการศึกษา พบวา สมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ที่มีอายุ ตางกัน มีสวนรวมในกิจกรรม
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตกตางกัน 
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จากการศึกษางานวิจัย พบวาอายุมีผลตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงคาดวา ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลที่มีอายุ ตางกัน นาจะมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
แตกตางกัน 

ระดับการศึกษา การศึกษาทําใหมนุษยไดรับโอกาสพัฒนาตนเองใหมีความเจริญงอกงาม
ทางสติปญญา มีความรอบรู มีเหตุมีผลและใฝรูขึ้น สามารถตัดสินใจเขารวมกิจกรรมและมีแนวทาง
ปฏิบัติงาน ดังมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับระดับการศึกษาของบุคคลกับการปฏิบัติงานในชุมชน ไวดังนี้ 

ชาคริต  คงทอง (2546 : 95) ไดศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลคัน
นายาว ผลการศึกษา พบวา สมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีสวนรวมใน
กิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตกตางกัน 

ชรินทร  ศึกษากิจ (2544 : 126 ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ในการดูแลสุขภาพประชาชน อําเภอบานแพว  และอําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษา พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานแพว ที่มีระดับ
การศึกษา ที่ตางกัน มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพประชาชน แตกตางกัน โดยสมาชิกที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา และปริญญาตรี มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนมากกวากลุมอ่ืน  

พอชม   ฉวีวัฒน   ( 2543 : 113 )    ไดทําศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอโครงการ   
“ ประชารวมใจปองกันและควบคุมไขเลือดออกเฉลิมพระเกยรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พระชนพรรษามายุ 72 พรรษา ” : กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางที่มี ระดับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา มีสวนรวมสูงสุด รองลงมาคือกลุมที่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษา และกลุมที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และพบวา ระดับการศึกษา
ตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวม ในการทําลายแหลงเพราะพันธุยุงลาย แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

สุภาพ  วัยนิพิฐพงษ  (2542 : 106) ไดศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกแจงขาว
อาชญากรรมในการปองกันอาชญากรรมในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มี
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม มากกวากลุมอ่ืนๆ  

จากการศึกษางานวิจัย พบวา ระดับการศึกษามีผลตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงคาดวา ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลที่มีระดับการศึกษา ตางกัน นาจะมีการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 
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รายได  เปนสิ่งจําเปนในการครองชีพ ซ่ึงมีผลตอการดํารงชีวิตของบุคคล และการทํางาน
รวมกับบุคคลอื่น ดังมีผูสนใจไดทําการศึกษาเกี่ยวกับรายไดกับการปฏิบัติหนาที่ในชุมชน ไวดังนี้ 

ชาคริต  คงทอง (2546 : 95) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลคัน
นายาว ผลการศึกษา พบวา สมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ที่มีรายได ตางกัน สวนรวมในกิจกรรม
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตกตางกัน 

สุริยันต  กลีบทอง (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล  จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบวา 
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ที่มีรายได ตางกัน มีการปฏิบัติงาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชาคริต  คงทอง (2546 : 95) ที่ไดศึกษา
การมีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกตํารวจชุมชน
สัมพันธ ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลคันนายาว ผลการศึกษา พบวา สมาชิกตํารวจ
ชุมชนสัมพันธ ที่มีรายได ตางกัน มีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ไมแตกตางกัน 

จากการศึกษางานวิจัย พบวารายไดมีผลตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงคาดวา ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลที่มีรายได ตางกัน นาจะมีการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน แตกตางกัน 

สถานภาพการดํารงตําแหนง เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน หรือการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เนื่องจากบทบาทอํานาจหนาที่ ที่ตางกัน นาจะมีผลทําใหการ
ปฏิบัติงานตางกันตามบทบาทอํานาจหนาที่ ดังมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพการดํารงตําแหนง
กับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม และการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน ไว ดังนี้ 

ภพธร    จิตมั่น (2543 : 92 )ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกัน
อาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบวา ตําแหนงมี
ความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมทั่วไป  และการปองกัน
อาชญากรรมหลัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และพบวา สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี ประธานสภาและรองประธานสภา มีระดับการมีสวนรวมในการ
ปองกันอาชญากรรม มากกวา สมาชิกสภาเทศบาลที่ไมไดดํารงตําแหนง  

จากการศึกษางานวิจัย พบวา สถานภาพการดํารงตําแหนงมีผลตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึง
คาดวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนง
ตางกัน นาจะมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 
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วาระการดํารงตําแหนง เปนปจจัยหนึ่งที่แสดงถึงประสบการณการปฏิบัติงาน การที่ได
ผานการปฏิบัติงานมากอน กอใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติงานตางๆ  ดังมีผูสนใจศึกษา
เกี่ยวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกับการปฏิบัติงานในชุมชน ไวดังนี้ 

จิตรา วิมลธํารง ( 2538 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางบุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาง
รถจักรยานยนตในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบวา ผูควบคุมงานที่มีประสบการณการ
ทํางาน ตางกัน มีการจัดการความปลอดภัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

พรสรวง   เถาตะกู ( 2550 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม 
ผลการศึกษา พบวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน ตางกัน มีการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษางานวิจัย พบวาวาระการดํารงตําแหนงมีผลตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงคาด
วา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลที่มีวาระการดํารงตําแหนง ตางกัน นาจะ
มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 

ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร การมีประสบการณในการปฏิบัติงานดาน
อาสาสมัครเพื่อสังคมในดานตางๆ เชน เคยปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมูบาน 
ตํารวจชุมชนประจําหมูบานหรืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือกรรมการหมูบาน กอนที่
จะไดรับเลือกตั้ง หรือดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตัวอยางที่สําคัญถึงการเปนที่ยอมรับนับถือ
ของบุคคลทั่วไป  ซ่ึงจะมีผลตอการปฏิบัติงาน  จึงมี ผูสนใจศึกษาตําแหนงทางสังคมหรือ
ประสบการณในการปฏิบัติงานอาสาสมัคร ไวดังนี้ 

จิตรา วิมลธํารง (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางบุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาง
รถจักรยานยนตในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบวา ผูควบคุมงานที่มีประสบการณการ
ทํางาน ตางกัน มีการจัดการความปลอดภัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ชาคริต  คงทอง (2546 : 94) ไดศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลคัน
นายาว ผลการศึกษา พบวา สมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ที่มีประสบการณเกี่ยวกับปญหาความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ตางกัน มีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน แตกตางกัน 
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จากการศึกษางานวิจัย พบวาประสบการณการทํางานอาสาสมัครมีผลตอการปฏิบัติงาน 
ผูวิจัยจึงคาดวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลที่มีประสบการณการทํางาน
อาสาสมัคร ตางกัน นาจะมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 

จากการทบทวน งานวจิัยที่เกี่ยวของ พบวา ขอมูลสวนบุคคล ที่ตางกัน มีผลตอการ
ปฏิบัติงาน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ทั้งส้ิน ดังนั้น ผูวิจยัจึง
ตั้งสมมติฐาน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหาร
สวนตําบลที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 
ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 

ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงานของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล พบวา มีปจจัยสวนบคุคล หลายประการที่มีผลตอ
การสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 
โดยเฉพาะปจจัยสวนบุคคล เกี่ยวกับ อาย ุระดับการศกึษา รายได สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระ
การดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยัตองการ 
ศึกษาวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
อยูในระดับใด เปรียบเทยีบการสงเสริมความปลอดภยัของผูกํารงตําแหนงทางการเมือง จังหวัด
นครปฐม ที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง และ
ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ที่ตางกัน วาจะมกีารสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
แตกตางกัน หรือไม โดยวดัระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวดันครปฐม ในดานการดําเนนิการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม
ชุมชน การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และดานการปรับเปลี่ยนทัศนคตแิละ
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน และเพื่อหาแนวทางการสงเสริมความปลอดภยัในชุมชนของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล โดยนําขอมูลที่ศึกษา มาใชในการกําหนด
กรอบแนวคิดและพัฒนาเครื่องมือ ที่ใชในการเก็บขอมลู ดานการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ตอไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรเชิงปริมาณ 

 
ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ตัวแปรเชิงคุณภาพ 

 
แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

  
แผนภูมิที่ 5  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- รายได 
- สถานภาพการดํารงตําแหนง 
- วาระการดํารงตําแหนง 
- ประสบการณในการทํางาน 
   อาสาสมัคร 

การสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครปฐม โดยมีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม เปน
หนวยของการวิเคราะห (Unit of analysis) และเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขององคการบริหาร 

สวนตําบลในจังหวดันครปฐม ทุกคนที่อยูในวาระในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวน 
2,076 คน ( สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครปฐม : 2552) 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบล ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 335 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของยามาเน (Yamane 1973 : 725 – 727 ) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 สําหรับความคลาด
เคลื่อนรอยละ 5 ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling)  

สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane 1973 : 725 - 727) มีดังนี ้
   จากสูตร 
      n =                           N 
                                                               1 + N (e)2  

เมื่อ n = ขนาดของตัวอยาง 
   N = ขนาดของประชากร 
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e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคา 
เทากับ 0.05 

แทนคาสูตร  n =         2,076      
                             1+ 2,076 (0.05)2 

                  

               =   335.37 
  จากการคํานวณขนาดตวัอยาง ไดตัวอยางจํานวน  335   คน 

ตารางที่  1   แสดงจํานวน อบต. ประชากร ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 

   จังหวัดนครปฐม 

สุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) 
มีขั้นตอนการสุม ดังนี้ 
 1.2.1 สุม อบต.จากทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงประกอบดวย อําเภอเมือง
นครปฐม อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอกําแพงแสน อําเภอบางเลน อําเภอดอนตูม และ
อําเภอพุทธมณฑล มารอยละ 30   ขององคการบริหารสวนตําบลที่อยูในแตละอําเภอ   โดยวิธีการ
สุมตัวอยาง อยางงาย (Simple Random Sampling) ไดจํานวน 29 องคการบริหารสวนตําบล มี
รายละเอียด ดงัตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ท่ี อําเภอ จํานวน 
อบต. 

จํานวน 
คณะบริหาร 

จํานวน 
สมาชิกสภา รวม 

1 เมือง 24 96 406 502 
2 นครชัยศรี 23 92 192   284 
3 สามพราน 12 48 220 268 
4 กําแพงแสน 15 60 414 474 
5 บางเลน 15 60 336 396 
6 ดอนตูม 6 24 102 126 
7 พุทธมณฑล 2 8 18 26 
 รวม 97 388 1,688 2,076 
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ตารางที่ 2   แสดงจํานวน อบต.กลุมตัวอยางจําแนกตามสัดสวนแตละอําเภอ 

ท่ี อําเภอ จํานวน อบต.กลุมตัวอยาง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เมือง 
นครชัยศรี 
สามพราน 
กําแพงแสน 
บางเลน 
ดอนตูม 
พุทธมณฑล 

7 
7 
4 
4 
4 
2 
1 

รวม 29 

                  1.2.2 สุมแบบแบงชั้นจําแนกตามสัดสวนของ อบต.และตําแหนงทางการเมือง
จํานวน  335   คน รายละเอียดดังตารางที่ 3  ดังนี้ 

ตารางที่ 3  แสดงกลุมตัวอยางจําแนกตามสัดสวนแตละอําเภอ อบต. และตําแหนงทางการเมือง 

 
 
 

อําเภอ/ตําบล ประชากร 
คณะบริหาร 

กลุมตัวอยาง 
ประชากร 
สมาชิกสภา กลุมตัวอยาง 

รวม 
กลุมตัวอยาง 

เมือง 
1. บางแขม 
2. สวนปาน 
3. ลําพยา 
4. บอพลับ 
5.ธรรมศาลา 
6. พระประโทน 
7. บานยาง 
 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
18 
12 
16 
16 
8 

12 
22 

 
10 
7 

10 
10 
4 
7 

13 

 
12 
9 

12 
12 
6 
9 

15 

รวม 28 14 104 61 75 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ/ตําบล ประชากร 
คณะบริหาร 

กลุมตัวอยาง 
ประชากร 
สมาชิกสภา กลุมตัวอยาง 

รวม 
กลุมตัวอยาง 

นครชัยศร ี
1. ทาพระยา  
2.โคกพระเจดยี 
3. ศีรษะทอง 
4. ลานตากฟา 
5. บางแกว 
6. ขุนแกว 
7. ทาตําหนัก 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

         
10 
10 
10 
10 
8 
8 

10 

 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
6 

 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
8 
 

รวม 28 14 66 38 52 
สามพราน 
1. คลองจินดา 
2. บางเตย 
3. บางชาง 
4. ตลาดจินดา 

 
4 
4 
4 
4 

 
2 
2 
2 
2 

 
28 
14 
22 
22 

 
15 
8 

13 
13 
 

 
17 
10 
15 
15 
 

รวม 16 8 86 49 57 
กําแพงแสน 
1. วังน้ําเขยีว 
2.ทุงกระพังโหม 
3. รางพิกุล 
4. ทุงขวาง 
 

 
4 
4 
4 
4 
 

 
2 
2 
2 
2 
 

 
28 
14 
18 
20 
 

 
16 
8 

11 
11 
 

 
18 
10 
13 
13 
 

รวม 16 8 80 46 54 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

อําเภอ/ตําบล ประชากร 
คณะบริหาร 

กลุมตัวอยาง 
ประชากร 
สมาชิกสภา กลุมตัวอยาง 

รวม 
กลุมตัวอยาง 

บางเลน 
1. ดอนตูม 
2. บางหลวง 
3.ไผหูชาง 
4. หินมูล 
 

 
4 
4 
4 
4 
 

 
2 
2 
2 
2 
 

 
18 
36 
14 
22 
 

 
10 
21 
8 

13 
 

 
12 
23 
10 
15 
 

รวม 16 8 90 52 60 
ดอนตูม 
1. หวยพระ 
2. ลําเหย 
 

 
4 
4 

 
2 
2 

 
18 
30 

 
10 
17 

 
12 
19 

รวม 8 4 48 27 31 
พุทธมณฑล 
1. มหาสวัสดิ ์

 
4 

 
2 

 
8 

 
4 

 
6 

รวม 4 2 8 4 6 
รวมท้ังสิ้น 116 58 482 277 335 

 
1.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)  เปนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ขององคการบริหารตําบล จังหวัดนครปฐม ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยดําเนินการสนทนากลุมสองครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ครั้งแรก จํานวน 
5 แหง ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัย
ในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึงแตละกลุม  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 
คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ครั้งที่สอง อีกจํานวน 5 แหง ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบ
ความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบล
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ที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึงแตละกลุม  ประกอบดวย 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ณ อาคารศึกษา 2  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ระยะเวลาในการสนทนาครั้งละประมาณ  2 ชั่วโมง  

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรเชงิปริมาณ ประกอบดวย 

2.1.1 ตัวแปรอสิระ (Independent variables)   
2.1.1.1 อายุ แบงเปน 2 กลุม 

25 – 40 ป 
40 ปขึ้นไป    

2.1.1.2 ระดับการศึกษา แบงเปน 5 กลุม 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา 
ระดับอนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

2.1.1.3 รายได แบงเปน 3 กลุม 
พอใช มีเงินเหลือเก็บ 
พอใชไมมีเงินเหลือเก็บ 
ไมพอใชมีหนีสิ้น                            

2.1.1.4 สถานภาพการดํารงตําแหนง แบงเปน 2 กลุม 
คณะบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2.1.1.5 วาระการดํารงตําแหนง แบงเปน 2 กลุม 
ดํารงตําแหนงเปนครั้งแรก 
ดํารงตําแหนงมากกวา 1 ครัง้ 

2.1.1.6 ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร แบงเปน 2 กลุม 
เคย 
ไมเคย 
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2.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) คือ การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน  
2.2   ตัวแปรเชงิคุณภาพ ไดแก แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชมุชน 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล     ใชแบบสอบถามและประเดน็การสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion)  ที่ผูวิจัยสรางขึน้จากการศึกษาแนวคดิทฤษฎี    วรรณกรรม    งานวิจยัที ่
เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวนซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได  สถานภาพการดํารง
ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร จํานวน 6 ขอ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 

สวนท่ี 2 การสงเสริมความปลอดภัยในชมุชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล จังหวดันครปฐม แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 
ประกอบดวยตัวเลือก 5 ระดับ จํานวน   69   ขอ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีการปฏิบัติ
ตามขอคําถามในระดบั มากที่สุด 

มาก หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีการปฏิบัติตาม
ขอคําถามในระดับ มาก 

ปานกลาง หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีการปฏิบัติ
ตามขอคําถามในระดบั ปานกลาง 

นอย หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีการปฏิบัติตาม
ขอคําถามในระดับ  นอย 

นอยที่สุดหรือไมปฏิบัติเลย หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน
ตําบล มีการปฏิบัติตามขอคําถามในระดับ นอยที่สุดหรือไมปฏิบัติเลย 

เกณฑการใหคะแนน มีดังนี ้
         มากที่สุด       =  5  คะแนน 
              มาก               =       4  คะแนน 
              ปานกลาง       =         3  คะแนน 
              นอย                =         2  คะแนน 
              นอยสุด         =          1 คะแนน 
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เกณฑในการแปลความหมาย ระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชมุชน ผูวิจยัได
กําหนดการแปลความหมาย คะแนนตามเกณฑของเบสท (Best 1977 : 174) ดังนี ้

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภยัอยูในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภยัอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภยัอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภยัอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภยัอยูในระดับมากที่สุด 

สวนท่ี 3 ประเด็นการสนทนากลุม เปนประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่ดําเนินการอยู ใน 
3 ดาน คือ ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน ดานการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชนและดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน 

4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี ้
 1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ 

2. กําหนดขอบเขตและโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถาม  ตามรายละเอียดของนิยาม
ศัพทเฉพาะ 

3. สรางขอคําถามแบบสอบถาม  และกําหนดเกณฑในการใหคะแนนสําหรับคําตอบแต
ละขอ 

4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) 

5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น และไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try  out) 
กับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน 
 6. หาคาความเชื่อมั่น (Reliabilty) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย
ในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา 
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ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .949 

7. กําหนดประเด็นการสนทนากลุม(Focus Group Discussion) เกี่ยวกับแนวทางการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล และ
นําไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity) และทําการปรับปรุงแกไข 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี ้
5.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เปนกลุม

ตัวอยางทุกแหง เพื่อขอความอนุเคราะหใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล
ตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งนําแบบสอบถามที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงแลวไปดําเนินการเก็บ
รวบรวมแกกลุมตัวอยางจํานวน 335 ชุด 

5.2  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ของ
องคการบริหารสวนตําบล และทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลไดแบบสอบถามที่ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ตอบครบถวน สมบูรณ จํานวน 335 ชุด คิดเปน
รอยละ 100 และดําเนินการลงรหัสในแบบสอบถาม 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการจัดสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) กับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม โดย
ดําเนินการสนทนากลุมสองครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ครั้งแรก จํานวน 5 แหง ซ่ึงเปนองคการ
บริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และ
จากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึง
แตละกลุม  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 
คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คร้ังที่
สอง อีกจํานวน 5 แหง ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหา
ความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึงแตละกลุม  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน12 คน ณ อาคาร
ศึกษา 2  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ระยะเวลาใน
การสนทนาครั้งละประมาณ  2 ชั่วโมง  
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 6. การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร โดยกําหนดความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 มีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้ 
6.1 วิเคราะหขอมูล ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง ขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่และรอยละ 
6.2 วิเคราะหคาระดับ การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐมโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.)  

6.3 วิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําแนก
ตามอายุ  สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง ประสบการณในการทํางาน
อาสาสมัคร   โดยการทดสอบ คาที (t-test) แบบ Independent   t-test 

6.4 วิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําแนก
ตาม ระดับการศึกษา รายได    โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA)  

6.5 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ

วิจัยเร่ือง “การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดนครปฐม” โดยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางคือ ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม จํานวน 335 ชุด  มา
วิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบ คําบรรยาย และนําผลที่ไดจากการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) มาวิเคราะหเนื้อหา (content Analysis) จําแนกออกเปน 5 
ตอน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถามโดยใช คาความถี่  และคา
รอยละ  

ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม โดยใช สถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
จําแนกตาม อายุ สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง ประสบการณในการทํางาน
อาสาสมัคร โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
จําแนกตาม ระดับการศึกษา รายได โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 
ANOVA) 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
สัญลักษณที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
n แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

   X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
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df แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
MS แทน  คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square) 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติแจกแจงความถี่ และรอยละ 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดนครปฐมที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

จํานวน รอยละ
          อายุ

 25 - 40 ป 119 35.5
40 ป ขึ้นไป 216 64.5
รวม 335 100

          ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 62 18.5
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 64 19.1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.หรอืเทียบเทา 94 28.1
ระดับอนุปรญิญา / ปวส.หรอืเทียบเทา 40 11.9
ระดับปรญิญาตรขีึ้นไป 75 22.4
รวม 335 100

          รายได
พอใช  มีเงินเหลือเก็บ 171 51.1
พอใช ไมมีเงินเหลือเก็บ 130 38.8
ไมพอใช มีหน้ีสิน 34 10.1
รวม 335 100

          สถานภาพการดํารงตําแหนง
คณะบรหิาร 58 17.3
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 277 82.7
รวม 335 100

ขอมูลทั่วไป
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
      วาระการดาํรงตําแหนง   
  ดํารงตําแหนงเปนครั้งแรก 147 43.9  
  ดํารงตําแหนงมากกวา 1 คร้ัง 188 56.1  
  รวม  335  100 
       ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร    
  เคย 226 67.5  
  ไมเคย 109  32.5 
  รวม  335 100  

 
จากตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีอายุ 40 ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 64.5  สวนมาก

มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 28.1 สวนมากมีรายได
พอใช มีเงินเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 51.1 สวนมากมีสถานภาพการดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล คิดเปนรอยละ 82.7 สวนมากมีวาระการดํารงตําแหนงมากกวา 1 ครั้ง คิด
เปนรอยละ 56.1 และสวนมากมีประสบการณในการทํางานอาสาสมัครมากอน คิดเปนรอยละ 67.5  

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ดังปรากฏในตารางที่ 5  
ตารางที่ 5  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาระดับของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุม
ตัวอยาง 

ตัวแปร X  S.D. คาระดับ 
การสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน 
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชมุชน 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน 

3.2617 
3.2460 
3.2371 
 
3.2956 

.7326 

.7585 

. 8074 
 
.8001 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
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จากตารางที่ 5 พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่เปนกลุมตัวอยางมีการสงเสริมความปลอดภัยชุมชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
( X  = 3.2617) เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวา ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน การกําหนด
มาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชน อยูในระดับปานกลาง ( X =3.2460 , 3.2371 และ 3.2956 ตามลําดับ ) 

ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําแนก 
ตามอายุ  สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง ประสบการณในการทํางาน
อาสาสมัคร โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) ดังปรากฏในตารางที่ 6- 9 

ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของการสงเสริมความปลอดภยัใน
ชุมชน  ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  องคการบริหารสวนตําบล       จังหวดั
นครปฐม จําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน (คน) X  S.D. t 
 25 – 40 ป 
40 ปขึ้นไป 
 

 119 
216 

 

3.2133 
3.2884 

.7363 

.7309 
-.899 

 

 จากตารางที่ 6 พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม  ที่มีอายุตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน  

ตารางที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจําแนกตาม 
สถานภาพการดํารงตําแหนง 

สถานภาพการดํารงตําแหนง n X  S.D. t 
คณะบริหาร 
สมาชิกสภา 

58 
277 

3.6442 
3.1817 

.5672 

.7388 
5.334 * 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 7 พบวา  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนงตางกันมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีสถานภาพการดํารง
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ตําแหนงเปนคณะบริหารมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวาสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ( X  = 3.6442 และ 3.1817 ตามลําดับ) 

ตารางที่ 8  แสดงการเปรยีบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําแนกตาม 
วาระการดํารงตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนง n X  S.D. t 
ดํารงตําแหนงเปนครั้งแรก 
ดํารงตําแหนงมากกวา 1 ครัง้ 

147 
188 

3.2156 
3.2978 

.6713 

.7770 
-1.037 
 

จากตารางที่ 8 พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่มีวาระการดํารงตําแหนงตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 9  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําแนกตาม 
ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร 

ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร n X  S.D. t 
เคย 
ไมเคย 

226 
109 

3.2091 
3.3710 

.7305 

.7282 
-1.902 
 

จากตารางที่ 9 พบวาผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวดั
นครปฐม ที่มีประสบการณในการทํางานอาสาสมัครตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ไมแตกตางกัน 

ตอนที่ 4  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน จําแนก 
ตาม ระดับการศึกษา รายได โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
ดังปรากฏในตารางที่ 10-13 
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ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของการสงเสริมความปลอดภัย 
ในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) X  S.D. คาระดับ 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
/ ปวช. หรือเทียบเทา 
ระดับอนุปริญญา  /  ปวส . 
หรือเทียบเทา 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 

62 
64 

 
94 

 
40 
75 

3.2761 
3.2629 

 
3.2721 

 
3.0688 
3.3387 

 

.8064 

.6453 
 

.7413 
 

.6223 

.7815 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 10 พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม  ที่เปนกลุมตัวอยางทุกกลุมมีคาเฉลี่ยของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน อยูในระดับ
ปานกลางโดยกลุม ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด  ( X =3.3387) 

ตารางที่ 11  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผู 
ดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม  
ระดับการศึกษา 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

4 
330 
334 

1.956 
177.326 
179.282 

.489 

.537 
 

.910 

จากตารางที่ 11 พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวดั
นครปฐม ที่มีระดับการศกึษาตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชมุชน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 12  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของการสงเสริมความปลอดภัย 
ในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด                      
นครปฐม จําแนกตามรายได 

 รายได จํานวน (คน)  S.D. คาระดับ 
พอใช มีเงินเหลือเก็บ 
พอใชไมมีเงินเหลือเก็บ 
ไมพอใชมีหนี้สิน 

171 
130 
34 

3.2110 
3.3416 
3.2118 

 

.7696 

.6671 

.7746 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 12 พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด

นครปฐม  ที่เปนกลุมตัวอยางทุกกลุมมีคาเฉลี่ยของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน อยูในระดับ
ปานกลางโดยกลุมที่มีรายไดพอใชไมมีเงินเหลือเก็บ  มีระดับของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน      
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( X =3.3416) 

ตารางที่ 13  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผู 
ดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม
รายได 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
332 
334 

1.354 
177.928 
179.282 

.677 

.536 
 

1.264 

จากตารางที่ 13 พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่มีรายไดตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
จากการดําเนินการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม โดยดําเนินการสนทนากลุมสองครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 
2553 คร้ังแรก จํานวน 5 แหง ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของ
ปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึงแตละกลุม  ประกอบดวย นายกองคการบริหาร

X
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สวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 12 คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คร้ังท่ีสอง อีกจํานวน 5 แหง ซ่ึงเปนองคการ
บริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และ
จากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึง
แตละกลุม  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  2 คน  รวมท้ังสิ้น  จํานวน12 คน  ณ  อาคารศึกษา  2  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ระยะเวลาในการสนทนาครั้งละประมาณ  2 
ชั่วโมง  

แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ
บริหารสวนตําบล จะเปนการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อหาแนวทางในการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จากประสบการณตรงของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานสิ่งแวดลอมอันตราย 
อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด โดยในแตละดานจะกลาวถึงแนวทางใน
การปฏิบัติงานจากประสบการณตรงใน 3 ประเด็นประกอบดวยกัน คือ การดําเนินงานสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชนดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน ดานการกําหนดมาตรการควบคุม
สิ่งแวดลอมชุมชน และดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน ใน
ขณะเดียวกันผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จะกลาวถึงปญหาและ
อุปสรรคที่ทําใหการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่รับผิดชอบไมประสบความสําเร็จ จากนั้นจะ
นําเสนอขอเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่เปนประโยชน
นําไปปรับใชกับการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตอไป  

วัตถุประสงคของการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อตองการทราบขอมูล 
และหาแนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ที่ถูกตอง เหมาะสมและประสบความสําเร็จ
อยางยั่งยืน และยังตองการทราบถึง ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ที่
สามารถนําไปใชเปนแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
องคการบริหารสวนตําบลตอไป  

ในการสนทนากลุม ( Focus Group Discussion ) ทั้งสองครั้งผูวิจัยทําหนาที่เปน
ผูดําเนินการ และมีผูชวยในการดําเนินการ จํานวน 3 คน ผูวิจัย ในฐานะผูดําเนินการสนทนา ได 
แจงประเด็นในการสนทนา และแจงถึงวัตถุประสงคในการสนทนา ใหผูเขารวมสนทนาทุกคน
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ทราบ และเขาใจตรงกัน  เพื่อการสนทนาจะไดเปนไปตามวัตถุประสงค ที่ตองการ และขอนําเสนอ
ผล   ของการสนทนากลุม ( Focus Group Discussion ) ที่ไดทั้งสองครั้ง ดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14  แสดงแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐมจาการดําเนินการสนทนากลุม(Focus Group 
 Discussion)  

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
ดานสิ่งแวดลอมอันตราย  
     พบวาสวนมากเกิดอันตรายจากการกอสราง
สิ่งปลูกสราง จากขยะมูลฝอย การปลอยน้ําเสีย
ของประชาชน การปลอยน้ําเสียหรือของเสีย
และกลิ่นเหม็นของโรงงานอุตสาหกรรม และ
การเลี้ยงสัตว การซอมแซมของอูซอมรถ และ
จากรานคาในที่หรือทางสาธารณะในชุมชน 
     ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไดดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้ 
     1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
        1.1 ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ระบบ
บําบัดน้ําเสีย เพื่อใหมีการบําบัดน้ําเสีย กอน
ปลอยลงสูแมน้ํา คูคลอง 
        1.2 ขุดลอก คู คลอง ทางระบายน้ําใหมี
การระบายน้ําไดสะดวก  
        1.3 จัดซื้อรถขนขยะ รถเก็บขยะ และถังขยะ 
ให เพียงพอตอปริมาณขยะในชุมชน  และ
ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลทุกวัน    
        1.4 ตรวจแบบการขออนุญาตกอสราง
อยางรอบคอบกอนที่จะมีการอนุญาต จากนั้น
ไดมีการ ควบคุมติดตามการกอสราง อาคารที่
พักอาศัย สถานประกอบการ โรงงาน 

ดานสิ่งแวดลอมอันตราย 
     พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน 
ดังนี้ 
  
 
 
 
 
     1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
        1 .1  คณะบริหารไมใหความสําคัญตอ
มาตรฐานในการกอสราง  ถนน ประปา การ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง และระบบสาธารณูปโภค  
โดยมีการยินยอมตรวจรับงานที่ไมไดมาตรฐาน
และไมรับฟงขอเสนอแนะ  ของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ที่ใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรม ภาคประชาชนเขารวมตรวจสอบ
โครงการกอสรางตางๆ  และการจัดซื้อ  จัดหา 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ  ในการปฏิบัติงาน 
        1.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมมี 
ความรูความเขาใจในแนวทางและบทบาท
หนาที่ในการสงเสริมความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
อุตสาหกรรมใหเปนไปตามแบบอยางเครงครัด  
        1 .5  ควบคุมดูแล  สถานประกอบการ 
โรงงานอุตสาหกรรม ไมใหกอมลภาวะเปนพิษ 
ตอประชาชนในชุมชน โดยรวมกับ  สํานักงาน 
อุตสาหกรรมและสํานักงานสิ่งแวดลอม ตรวจ 
สถานประกอบการ  โรงงานอุตสาหกรรม 
ฟารมเลี้ยงสัตว ในชุมชนอยางนอย 3 ครั้ง ตอป   
        1.6 ขอความรวมมือเจาของสัตว ไมให 
เ ลี้ ย งสั ตวห รือปลอยสัตว  ในที่ หรื อทาง
สาธารณะ ขอความรวมมือเจาของอูซอมรถ 
และผูคาขายในที่หรือทางสาธารณะ ไมใหทํา
การซอมแซม ในทางสัญจร และใหคาขาย ใน
เฉพาะที่หรือทางสาธารณะที่กําหนดเปนจุด
ผอนผันเทานั้น                          
        1.7 แตงตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลโดยมีคณะกรรมการจากฝาย
ปกครองหมูบานละ1คน ตัวแทนจากประชาชน
หมู ละ1คน  เพื่ อติดตาม  ตรวจสอบ  และ
เสนอแนะ การปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล 
     2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน 
        2.1 ออกขอบัญญัติควบคุมการกอสราง 
ตอเติม รื้อถอน ดัดแปลง อาคารสิ่งปลูกสราง   
        2.2 ออกขอบัญญัติหาม ทําการซอมแซม  
รถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล ในที่
หรือทางสาธารณะ และทางสัญจรในชุมชน        

สิ่งแวดลอมอันตราย 
        1.3 ไมมีการจัดหารถจัดเก็บขยะมูลฝอย 
และถังรองรับขยะ และไมมีการจัดเก็บขยะให 
ทันตอจํานวนขยะที่มีทุกวัน 
        1.4 ประชาชน  ผูประกอบการรานคา  ผู
ประการอูซอมรถ  และผูประกอบการโรงาน
อุตสาหกรรมไมใหความรวมมือกับองคการ
บริหารสวนตําบลในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ที่มีอยู     
        1.5 เจาของสัตวเลี้ยงไมใหความรวมมือกับ
องคการบริหารสวนตําบล 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน    
        2.1 มีการออกขอบัญญัติอยูกอนแลว ซึ่งไม 
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
        2.2 การกําหนดมาตรการมีขอจํากัดของ 
กฎหมาย ออกมาตรการไดเทาที่กฎหมายให 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
        2.3 ออกขอบัญญัติหามทิ้งขยะมูลฝอย  สิ่ง
ปฏิกูลในที่สาธารณะ 
        2.4 ออกขอบัญญัติหามปลอยน้ําเสีย หรือ
ของเสียลงสูที่สาธารณะ 
        2.5 ออกขอบัญญัติหามการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ  ใหกระทําไดเฉพาะจุด
ผอนผันเทานั้น 
     3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน    
        3.1 จัดโครงการรณรงคประชาสัมพันธ
โครงการชวยกันรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองโดยรวมกับ
ฝายปกครองผูนําชุมชน เชน คณะกรรมการ
หมู บ านกลุ มอาสาสมัครป องกันภั ยฝ า ย
พลเรือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
โรงเรียนสถานีอนามัย รักษาสภาพแวดลอม 
ชุมชน    
        3.2 รณรงคลดภาวะโลกรอนการไมใช
ถุงพลาสติก  รณรงคปลูกตนไม ปดไฟเมื่อไม
ใชงานเพื่อการประหยัดพลังงานจัดโครงการ
ประกวดหนาบานสวยสะอาดตา โดยแตงตั้ง
ตัวแทนจากประชาชนหมูบานละ1คน  จาก
โรงเรียนในชุมชน1 คน และจากคณะบริหาร 1 
คน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน  จากสถานีอนามัย จํานวน  1  คน 
เปนคณะกรรมการ ตัดสินและมอบรางวัล และ
ประกาศเกียรติคุณแกผูชนะการประกวด 
 

อํานาจไวเฉพาะเรื่องเทานั้น 
        2 .3 การกําหนดมาตรการ  ไมสามารถ
กําหนดบทบังคับลงโทษได      
 
 
     
 
     3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน 
        3.1 ประชาชนไมใหความรวมมือ   ไมให
ความสนใจและไมเขารวมในกิจกรรมใดๆ  ที่
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ 
        3.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมกระทํา
ตนเปนแบบอย าง  ชอบใชอภิสิทธิ์ ในการ
ดําเนินการหรือชวยเหลือพวกพองตนเองในการ
ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการกอสรางที่ผิดแบบ 
และไมไดมาตรฐาน 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
        3.3 รวมกับโรงเรียนในชุมชนเดินรณรงค 
ใหประชาชนทิ้งขยะลงถังที่จัดเตรียมไว 
ดานอาชญากรรม  
     พบวาสวนมากจะเกิดการทะเลาะวิวาท ทํา
รายรางกาย ลักทรัพย ชิงทรัพย ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง    ไดดําเนินการสงเสริมความ
ปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้ 
     1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน    
        1.1 จัดตั้งศูนยรับแจงเหตุดวนเหตุรายใน
ชุมชน รวมกับเจาหนาที่และตํารวจชุมชนประจาํ
ตําบลตั้งดานตรวจ และจัดเวรรวมออกตรวจใน
เวลากลางคืนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ  
        1.2 จัดอบรมฝกวิธีควบคุม ระงับเหตุรายใน
ตําบล  จัดฝกอบรมใหความรูกับตํารวจชุมชน
ประจําตําบล ถึงวิธีการตรวจ และขอกฎหมาย
เบื้องตนที่ เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตํารวจ
ชุมชนประจําตําบล 
        1.3 จัดซื้อรถยนต ไฟเลนส ไฟฉาย เครื่อง
อุปกรณสัญญาณการตั้งดานตรวจ ติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสองขางทางถนนในชุมชน  
     2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน 
        2.1 ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจดําเนิน 
การกับผูกระทําความผิดอยางเครงครัด 
        2.2 แจงเตือนใหประชาชนปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบในสวนที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดอยางเครงครัด 
 

 
 
ดานอาชญากรรม 
     พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน 
ดังนี้ 
 
     1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน     
        1.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ 
บริหารสวนตําบล ไมมีความรู ความเขาใจและ
ไมใหความสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริมความ
ปลอดภัยดานอาชญากรรม 
        1.2 เจาหนาที่ตํารวจ  และตํารวจชุมชน
ประจําตําบล  ไมใหความรวมมือกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 
        1.3 ขาดการประสานงานในการสรางความ
รวมมือและการสรางเครือขายกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
   
 
     2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน  
        ไมมีการดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
     3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน 
        3.1 รณรงคไมดื่มสุราหรือของมึนเมาทุก
ชนิด โดยมีผูนําชุมชนกระทําตนเปนแบบอยาง   
        3.2 ไมจัดเลี้ยงสุราในโอกาสที่องคการ
บริหารสวนตําบลจัดงานประเพณีตางๆ 
        3.3 สงเสริมอาชีพใหแกผูวางงาน โดย
แจกพันธุพืช พันธุสัตว  และอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุน  กลุมอาชีพ โดยรวมกลุมรวมกันทํา
ในชุมชน 
        3.4 จัดโครงการอบรม   ใหความรูในการ
ปองกันตนเอง  วิธีสังเกตลักษณะบุคคลนา
สงสัยที่จะทําการลักทรัพย ชิงทรัพย และการ
ปองกันตนเองในการเดินทางในยามวิกาล 
ดานสาธารณภัย  
     พบวาสวนมากจะเกิดอัคคีภัยในชุมชน  ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองไดดํา เนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้ 
     1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
        1.1 จัดตั้ งศูนยและหนวยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน พรอมเบอรโทรฉุกเฉิน 
ในการรับแจงเหตุการณเกิดอัคคีภัยในชุมชน   
        1.2 จัดซื้อ  จัดหา  รถดับเพลิง  และถัง
ดับเพลิง ติดตั้งตามสถานที่ราชการ และแหลง
ชุมชน  
        1.3 จัดหาจัดจาง พนักงานปฏิบัติงานดาน
ปองกันอัคคีภัย ประจําองคการบริหารสวน
ตําบล 

     3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ของประชาชนในชุมชน  
        3.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองชอบ
ชวยเหลือ   ปกปองผูกระทําความผิดกฎหมาย 
โดยขอใหเจาหนาที่ตํารวจไมตองดําเนินคดีและ
ปลอยตัวผูกระทําความผิด ซึ่งเปนพวกพองของ 
ตนเอง 
        3.2 มีประชากรแฝงอาศัยอยูในชุมชนมาก
ทําใหสามารถตรวจสอบไดยาก  
        3.3 ประชาชนไมสนใจเขารวมการวมกลุม
อาชีพในชุมชน ที่องคการบริหารสวนตําบล
สนับสนุน 
 
 
ดานสาธารณภัย 
     พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน 
ดังนี้ 
     1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน    
        1.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ
บริหารสวนตําบล ไมมีความรู ความเขาใจ และ
ไมใหความสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัย
ดานสาธารณภัย      
        1.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ
บริหารสวนตํ าบล  ไม ใหความรวมมือกับ
สํานักงานปองกันภัยฝายพลเรือน           
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
              1.4 รวมกับสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จัดฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนในการ ดับเพลิง การกู
ชีพกูภัย 
    2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน   
        2.1 ออกคําสั่งหามประชาชนในชุมชนทํา
การเผาปา เผานา เผาหญา ในชุมชน 
        2.2 แจงเตือนผูกระทําการฝาฝนคําสั่งหรือ
ฝาฝนกฎหมาย ใหปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด 
    3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน 
        3.1 รวมกับอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนและผูนําชุมชน  เดินรณรงคไมให
ประชาชนเผาปา เผานา เผาหญา ปดสวิทช
ไฟฟา ทุกครั้งที่ไมใชงาน 
 
 
 
 
ดานอุบัติเหตุ  
     พบวาสวนมากเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ 
บนทองถนน  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบล  ไดดํา เนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้ 
 

        1.3 งบประมาณขององคการบริหารสวน
ตําบลมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดซื้อรถดับเพลิง  
        1.4 ไมมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานอัคคีภัย    
 
     2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน      
        ไมมีการดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด 
      
 
 
     3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ของประชาชนในชุมชน 
        3.1 ประชาชนไมใหความสนใจตอการติด
ปายประชาสัมพันธ รณรงค และไมใหความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาภัยฝายพลเรือน 
        3.2 ประชาชนในชุมชนไมยอมกระทําตาม
คําแนะนําที่ไมใหประชาชนเผานา เผาปา และ
เผาหญา ประชาชนไมใหความรวมมือในการ
กําจัดแหลงแพรเชื้อเพลิงในที่สวนบุคคล   
 ดานอุบัติเหต ุ
     พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน 
ดังนี้     
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
     1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
        1 . 1  ดํ า เนิ นการก อสร า งถนนให ได
มาตรฐาน    
        1.2 ดําเนินการติดตั้งไฟฟา แสงสวาง ปาย
สัญญาณจราจร  ปายบอกทางสถานที่ และปาย
แจงเตือนภัยในจุดลอแหลมที่เสี่ยงตอการเกิด
อันตราย  
        1.3 รื้อถอน ปายประชาสัมพันธตางๆ ที่
กีดขวางหรือรุกล้ํา ทางสัญจร ตัดตนไม กิ่งไม
ที่รุกล้ําทางสัญจร     
        1.4 สนับสนุนงบประมาณในการตั้งจุด
ตรวจ และรวมกันตั้งจุดตรวจในจุดอันตรายกับ
เจาหนาที่ตํารวจ และตํารวจชุมชนประจําตําบล 
     2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน  
        2.1 จํากัดความเร็วในการขับขี่รถยนตและ
รถจักรยานยนตในแหลงชุมชน 
        2.2 หามทําการซอมแซมหรือจอดรถที่รอ
ทําการซอมแซมในที่หรือทางสาธารณะ  
     3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน 
        3 .1  ร วมกับสํ านักงานขนสงจั งหวัด
รณรงคอบรมใหความรูแกประชาชนในการขับ
ขี่อยางปลอดภัย 
        3.2 รวมกับสํานักงานขนสงจังหวัด จัด
สอบใบอนุญาตขับขี่ ใหแกประชาชนในชุมชน  
        3.3 ประชาสัมพันธ โดยแจกเอกสารแผน
พับถึงวิธีการเตรียมความพรอมกอนออก 

     1.การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
        1.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ
บริหารสวนตําบลไมมีความรู ความเขาใจและ
ไมใหความสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัย
ดานอุบัติเหตุ     
        1.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมสนใจ 
และไมใหความสําคัญในการติดตั้งไฟฟา แสง
สวาง และกอสรางถนนใหไดมาตรฐาน อยาง
ทั่วถึง การติดตั้งปายสัญญาณจราจรไมถูกตอง
ตามมาตรฐานวิศวกรรมจราจร 
        1.3 ประชาชนไมใหความรวมมือกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองในการชวยกันดูแลรักษา 
สาธารณสถานของทางราชการ 
     2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน    
        ไมมีการดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด 
   
 
     3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน 
        3.1 ประชาชนในชุมชนไมสนใจ และไมให
ความสําคัญตอโครงการหรือกิจกรรมที่องคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการรณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ 
        3.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กระทําผิด
กฎจราจรเสียเองและยังชวยเหลือผูกระทําผิดกฎ
จราจรโดยขอรองใหเจาหนาที่ตํารวจละเวนไม  
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
เดินทางทุกครั้งใหกับประชาชน 
ดานโรคภัย  
     พบวาสวนมากจะเกิดโรคในชองปากและ
โรคไขเลือดออกในเด็ก โรคมะเร็งปากมดลูก 
โรคมะเร็งเตานมในสตรี   โรคความดัน     โรค 
เบาหวาน โรคไขขอเสื่อมในผูสูงอายุ ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  องคการบริหารสวน
ตําบล ไดดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยใน
แตละดาน  ดังนี้ 
     1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
        1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหกับสถานีอนามัยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  เพื่อ
ปฏิบัติงานในการคัดกรองโรค การควบคุม 
ดูแล ปองกันและระงับโรค การติดตามรายงาน
สถานการณโรค  
        1.2 จัดสรรงบประมาณ  เพื่อดําเนินการ
อมรมใหความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่  
        1.3 จัดหา เจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อมา
ปฏิบัติงานประจําในองคการบริหารสวนตําบล  
        1.4 สงเจาหนาที่ดานสาธารณสุขประจํา
องคการบริหารสวนตําบล ไปอบรมเกี่ยวกับ
นโยบายในการปฏิบัติงานดาน การคัดกรอง 
ควบคุมปองกันโรคติดตอ การดูแลสุขภาพใน
เด็ก สตรี และผูสูงอายุ วิธีการดูแลเอาใจใสแก
ผูสูงอายุ    

ตองดําเนินการตามกฎหมายแกผูกระทําความผิด 
ดานโรคภัย 
     พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน 
ดังนี้ 
 
    
 
 
     1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
        1.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมมี
ความรู ความเขาใจ และไมใหความสําคัญใน
การสงเสริมความปลอดภัยดานโรคภัย    
        1 .2  เจ าหนาที่สาธารณสุขไมใหความ
รวมมือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ปลอย
ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบล ดําเนินการเอง เพราะไมชอบผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหารสวน
ตําบล 
        1.3  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง     ไมประสาน 
การทํางาน   ไมสนับสนุนงบประมาณและไมให
คว ามร วมมื อ  กับหน ว ย ง านสาธารณสุ ข 
ดําเนินการเองโดยไมมีแนวทางการสงเสริมที่
ถูกตอง 
     1.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ไมใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
        1.5 จัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องการ 
ดูแลผูสูงอายุ  แกสมาชิกในครอบครัวของ
ผูสูงอายุ               
        1.6 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องทําฟน 
ใหกับสถานีอนามัย   
        1.7 จัดซื้อ เครื่องพนยุง น้ํายาฉีดพนยุง ไว
ประจํา ในองคการบริหารสวนตําบลใหมีอยาง
เพียงพอ และพรอมใชงานไดตลอดเวลา           
       1.8 รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานทําลายแหลงเพาะพันธุยุงโดยทําลาย
แหลงน้ําขัง โดยใสทรายอะเบทสในแหลงน้ํา  
        1.9 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับ
สถานีอนามัยเพื่อทําการตรวจสุขภาพในชอง
ปากใหแกเด็กเปนประจําทุกเดือน  
        1.10 จัดตั้งศูนยบริการตรวจสุขภาพ ให
คําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคประจํา
ตําบล  
        1.11 จัดหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
รวมกับสถานีอนามัย 
     2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน  
        2.1 กําหนดนโยบาย  โดยใหเจาหนาที่
สาธารณสุขประจําองคการบริหารสวนตําบล 
ประสานงานกับสถานีอนามัยตําบล เพื่อสํารวจ
ขอมูลและจัดทําทะเบียนประวัติโรคของ
ประชาชนในชุมชน 
        2.2 ออกคําสั่งหามสถานประกอบการหรือ
ผูประกอบการทิ้งของเสีย และสารพิษอันตราย
ในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน  
        ไมมีการดําเนินการในเรื่อนี้แตอยางใด 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
     3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ 
ประชาชนในชุมชน 
        3.1 รวมกับหนวยงานสาธารณสุขจัด
โครงการ รณรงค อบรมใหความรูแกผูสูงอายุ 
ในการบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกําลัง
กายที่ถูกตอง และใหความรูเกี่ยวกับโรคความ
ดัน  โรคเบาหวาน  และโรคไขขอเสื่อม              
      3 .2  รวมกับหนวยงานสาธารณสุขจัด
โครงการ รณรงค อบรมใหความรูแกเด็กและ
เยาวชนในการรับประทานอาหาร  และการ
แปรงฟนที่ถูกวิธี การดูแลสุขภาพในชองปาก
ของตนเอง 
        3.3 รวมกับหนวยงานสาธารณสุขจัด
โครงการ รณรงค อบรมใหความรูแกกลุมสตรี 
ในการปองกัน  ดูแลตน เอง  และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก 
และมะเร็งเตานม  
        3.4 รายงานสถานการณ  เผยแพร ประชา 
สัมพันธเกี่ยวกบั สถานการณโรคระบาด ให
ประชาชนในชุมชนทราบอยางตอเนื่อง โดย
การประชาสัมพันธ เสียงตามสาย แจกแผนพับ   
ดานยาเสพติด  
     ในชุมชนสวนมาก  พบวา  มีวัยรุน  และ
เยาวชนติดยาเสพติดมาก ผูดํารงตําแหนงทาง
การ เมืองมีการดํ า เนินการสง เสริมความ
ปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้ 
    1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 

     3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ของประชาชนในชุมชน   
        3.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองชอบทําตัว
เปนแบบอยางที่ไมดีใหประชาชนเห็น เชน ดื่ม
เหลา  สูบบุหร่ี  ไมออกกําลังกาย  ชอบเที่ยว
กลางคืนใหประชาชนเห็น  เปนตน 
        3.2 ประชาชนไมเขารับการตรวจสุขภาพ
กับหนวยงานสาธารณสุขที่ทางองคการบริหาร
สวนตําบลจัดขึ้น 
        3.3 ประชาชนที่เปนโรคความดัน เบาหวาน
ไมยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่
สาธารณสุข  ที่แนะนําเกี่ยวกับวิธีการเลือก
รับประทานอาหาร  และการออกกําลังกายที่
ถูกตองและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

ดานยาเสพติด 
     พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน 
ดังนี้ 
 
    1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
       1 .1  จัดตั้ งกลุม เฝ าระวั งยา เสพติดทุก
หมูบานๆ ละ 10 คน ประกอบดวยผูใหญบาน 1
คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน 
ประชาชน 7 คน เพื่อรายงานสถานการณ การ
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ใหแกอําเภอ 
และจังหวัด ทราบและหาทางแกไข 
        1.2 จัดอบรมการปฏิบัติงานใหแกกลุมเฝา
ระวังยาเสพติด  ถึงวิธีการติดตาม  รายงาน
สถานการณ การระบาดยาเสพติดในชุมชน  
        1.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบั ติ ง านให กั บศูนย ต อสู เ พื่ อ เ อ าชนะ
ยาเสพติดและการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชน
ประจําตําบล 
        1.4 สรางสวนสาธารณะเพื่อใชในการ
พักผอนหยอนใจ สรางสถานที่ออกกําลังกาย
และติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ทุกหมูบาน 
        1.5 จัดตั้งศูนยบําบัดรักษาชุมชนบําบัดไว
ในชุมชน 
     2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน 
        2.1 จัดทําขอตกลง กฎเกณฑของชุมชน
โดยใชหลักสัญญาประชาคมเกี่ยวกับการ
กําหนดบทลงโทษกรณีบุคคลเขาไปเกี่ยวของ
กับยาเสพติด   
        2 . 2  ดํ า เ นิ น ก า รบั ง คั บ ใ ช ข อ ต กล ง 
กฎเกณฑตางๆ   กรณีผู เสพครั้งแรก   มีการ
เรียกวากลาวตักเตือน  ครั้งที่ 2 นําไปฝากไวที่
คลินิกฟาใส สถานบําบัดยา ครั้งตอไปจะตัด
ออกจากการเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห 

        1 .1 ผูดํ ารงตําแหนงทางการเมืองไมมี 
ความรู ความเขาใจ และไมใหความสําคัญใน
บทบาทการส ง เสริ มความปลอดภั ยด าน
ยาเสพติด 
        1.2  เจาหนาที่ตํารวจและฝายปกครอง
ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล 
        1.3 ไมมีสถานพักผอนหยอนใจ สถานที่  
ออกกําลังกาย และเครื่องออกกําลังกายในชุมชน 
        1.4 ประชาชนในชุมชนไมยอมเปนสมาชิก
กลุมเฝาระวังยาเสพติดในชุมชนเพราะเกรงวาจะ
ไดรับอันตราย 
        1.5 ไมมีงบประมาณในการจัดตั้ งศูนย
บําบัดรักษาชุมชน 
 
 
 
 
     2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน      
        2.1 ไมมีการดําเนินการทําขอตกลงสัญญา
ประชาคมและประชาชนในชุมชนไมเขารวมทํา
ขอตกลงดวย 
        2.2 ประชาชนที่ไมเกี่ยวของกับยาเสพติดมี
ความกลัวอันตรายจากผูเกี่ยวของกับยาเสพติด 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
ของหมูบานและไมใหความชวยเหลือเรื่อง
สวัสดิการหมูบาน กรณีผูขายใหตัดออกจาการ
เปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหของหมูบาน
ทันที ไมใหไดรับสวัสดิการของหมูบาน ไม
ใหยืมของสาธารณะตางๆ แจงใหเจาหนาที่
ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย กรณีเลิกยุงเกี่ยว
อยางเด็ดขาดจะไดรับคืนสิทธิตางๆ เหมือนเดิม 
    3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน 
        3.1 รวมกับประชาชนในชุมชนรณรงคให
ทุกคนในชุมชนรวมกันเคารพและปฏิบัติตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ  
        3.2 สอดสองดูแลประชาชนผูมีพฤติกรรม
ที่สอไปในทางที่เกี่ยวของกบัยาเสพติด 
        3.3 จัดกจิกรรม โครงการอบรมใหความรู
แกเดก็และเยาวชน เกี่ยวกับความรูเบื้องตนและ
สาเหตุของการติดยาเสพติด การปองกันการติด
ยาเสพติด กฎหมายเบื้องตนและทักษะ ในการ
ดําเนินชวีิต โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญปละ1ครั้ง
โดยใชสื่อการศึกษา จัดบอรด ฉายวีดทิัศนเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพตดิและโทษภยัของ
ยาเสพติด การบรรยายประกอบภาพ การจัด
กลุมสัมพันธ การแบงกลุมระดมความคดิเห็น
และนําเสนอตอบขอซักถาม  
        3.4 จัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดป
ละ 2 ครั้ง  
        3 .5  ใหกํ าลั งใจแกผูที่ เลิกยุ ง เกี่ ยวกับ
ยาเสพติดและใหการดูแลชวยเหลือ  สงเสริม 

     
 
 
 
 
 
   
     3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ของประชาชนในชุมชน 
       3.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองชอบ
ชวยเหลือผูที่ เกี่ ยวของกับยาเสพติดเมื่อถูก
เจาหนาที่ตํารวจจับกุม  โดยขอใหปลอยตัว
ชั่วคราวหรือขอใหละเวนไมใหจับกุม เพราะ
เปนฐานเสียงของตัวเอง 
        3.2 เจาหนาที่ตํารวจไมดําเนินการอยาง
เครงครัดตอผูเกี่ยวของกับยาเสพติด เรียกรอง
สินบนจากผูเกี่ยวของกับยาเสพติด 
       3.3 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองชอบทําตัว
เปนแบบอยางที่ไมดีใหประชาชนเห็น เชน ดื่ม
เหลา สูบบุหรี่  เปนตน     
       3.4 ผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไมยอมเขารวม
กลุมที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการและ
ไมยอมเข าร วมทํ าขอตกลงร วมทํ าสัญญา
ประชาคม ไมใหความรวมมือ 
       3.5 ผูปกครองและบุคคลในครอบครัวของ
ผูเกี่ยวของกับยาเสพติดไมใหความรวมมือกับ
หนวยงานใดๆ ของรัฐในการแกไขปญหา 
       3.6 ผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดโดยเฉพาะผู 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
99

ตารางที่ 14 (ตอ) 

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ 
อาชีพแกผูที่เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแจก
พันธุพืช  พันธุสัตวให และจัดสวัสดิการชุมชน
ใหเหมือนเดิม 
        3.6 จัดโครงการบําบัดรักษาแบบชุมชน
บํ า บั ด  ร ะ ย ะ  3 0  วั น แ รกปฐมนิ เ ท ศถึ ง
กฎระเบียบตางๆ ของผูเขารวมบําบัด  เตรียม
ความพรอมดานรางกาย  จิตใจใหแข็งแรง สอน
การประกอบอาชีพ และวิธีดําเนินชีวิตและวิธี
แกปญหาอยางถูกตอง ระยะ 3-5 ป ใหทํางาน
ในศูนยและพักคางในศูนย และตอมาก็ให
ทํางานนอกศูนยและพักคางนอกศูนย 

เสพไมยอมเขารวมในโครงการออกกําลังกาย
และการแขงขันกีฬาที่องคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 
      3.7 ผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ไมยอมเขารวม
กลุมอาชีพตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลที่
จัดตั้งและใหการสนับสนุน 

 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่เปนผูเขารวมสนทนากลุมทุคน  

( Focus Group Discussion ) ไดมีการระดมความคิดในการเสนอแนวทางในการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนในภาพรวม เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติจริง  ดังตอไปนี้ 

1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ตองศึกษาบทบาทและตองให
ความสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน และตองไมเกิดความขัดแยงกันเอง ระหวางผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยกัน โดยผูเขารวมสนทนาสวนมาก ไดแสดงทัศนะและมุมมองและ
ใหขอเสนอแนะที่สําคัญและนาสนใจตรงกันไวในการสนทนาครั้งนี้วา “ นักการเมืองทุกคนตองมี
แนวคิดและมีความรูความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน และตองให
ความสําคัญดวย ถึงจะดําเนินการไดผล ” และอีกประเด็นหนึ่งวา “ เร่ืองการเมือง นักการเมืองตอง
ไมขัดแยงกันเอง ” 

2. การดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนตองใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนหลัก โดยมีการนําเสนอมุมมองที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ “ ตองใหประชาชน เขามา
เสนอปญหาและอุบัติการณ เขามารับรูและมีสวนรวมมากๆ และตองใหประชาชนรวมคิดรวมทํา
กิจกรรม และเขารวมใหมาก ” 

3. ตองดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนไปพรอมๆ กัน ทั้ง 3 ดานตั้งแตการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน การปรับเปลี่ยน
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ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน ดังจะเห็นไดจากการสนทนาตอนหนึ่งที่วา “ การ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจะเกิดผลไดนั้นจะตองดําเนินการไปพรอมๆ กันท้ัง 3ดาน ถา
ปรับเปล่ียนสิ่งแวดลอมแตไมแกท่ีตัวบุคคลหรือไมมีการกําหนดกฎเกณฑใหประชาชนกระทําการใด
ไดกระทําการใดไมได ก็ไมเกิดผล ” 

4. ตองประสานเชื่อมโยงและรวมมือสนับสนุนกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชุมชน โดยผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดใหคําแนะนําวา “ ตอง
ใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานอื่นท่ีมีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในทุกๆ 
ดาน เพราะลําพังองคการบริหารสวนตําบลหนวยงานเดียวไมสามารถที่จะดําเนินการไดสําเร็จ ” 

5. ตองเชิญชวนและใหความรูแกประชาชนในการเสนอ ปญหาและอุบัติการณ และ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยผูรวมสนทนาใหความเห็นตอนหนึ่งวา “ ตองใหความรูกับ
ประชาชนในเรื่องการเสนอปญหาความตองการ สวนมากแลวไมคอยเสนออุบัติการณ ปญหาและใน
การจัดทําประชาคมเพื่อรับทราบปญหาความตองการประชาชนเขารวมนอยมาก ”  

6. จัดทําแผนพัฒนาตําบลใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล โดยมีผูเขารวมสนทนาไดใหขอมูลวา “ นอกจากนี้แลวการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลสวนมากจะไมดําเนินการตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ไมเปนไปตาม
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล มีการรวบรัดขั้นตอน เชนไมมีการประชุมพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดทําแผน และคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาตําบล เปนตน ” 

7. จัดทําระบบขอมูลชุมชน สํารวจปญหา อุบัติการณ ปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดอันตราย จาก
สิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย  อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด โดยผูเขารวม
สนทนากลุมไดแสดงทัศนะไววา “ พวกเราตองรูปญหา อุบัติการณในชุมชนกอน และจัดทําระบบ
ขอมูลและวิเคราะหสาเหตุกอน จึงจะดําเนินการไดถูกตองและตรงตามสภาพชุมชนของเรา ” 

8. กําหนดนโยบาย และบรรจุโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมความ
ปลอดภัยไวใหครบทุกดาน และตองตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไวดวย โดยผูเขารวม
การสนทนาใหความเห็นตรงกันวา “ การดําเนินการใดๆ ตองกําหนดเปนนโยบายและในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลตองบรรจุโครงหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการสงเสริมความปลอดภัยไวใหครบถวน
ในทุกๆ  ดานและตองตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไวดวยเพื่อท่ีจะดําเนินการได ” 

ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหารสวนตําบลตองศึกษา บทบาท
หนาที่ และแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนใหมีความรูความเขาใจและตองให
ความสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในทุกๆ เรื่อง และตองกระทําไปพรอมๆ กัน ทั้ง 
3 ดาน โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง ยึดพื้นที่และปญหาของชุมชนเปนหลัก โดยกระบวนการมีสวน
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รวมของประชาชน ใหประชาชนเขารวมดําเนินการตั้งแต การสํารวจ รวบรวม ปญหาความตองการ 
อุบัติการณ และเสนอปญหาความตองการ รวมดําเนินการ รวมติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการ 
และตองมีการประสานเชื่อมโยงรวมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนอยางใกลชิด และตอเนื่อง  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “ การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

จังหวัดนครปฐม ”  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม โดยจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารง
ตําแหนงและประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร 3) หาแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง จังหวัดนครปฐม 

เมื่อไดรวบรวมแนวคิด และทฤษฎีตางๆ เพื่อนําตัวแปรแตละตัวมากําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานการวิจัย ไวดังนี้ 1) ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีอายุ
ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 2) ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีระดับ
การศึกษา ตางกัน  มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 3) ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองที่มีรายได ตางกัน  มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 4) ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
แตกตางกัน 5) ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีวาระการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 6) ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีประสบการณในการทํางาน
อาสาสมัคร ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัย แตกตางกัน 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 
ในจังหวัดนครปฐมทุกคน ที่อยูในวาระระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวน 2,076 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขององคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 335 คน   ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง     โดยใชสูตรของ
ยามาเน (Yamane 1973 : 725-727) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อน รอย
ละ 5 โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นและไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลว โดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมา 
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วิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแจกแจงความถี่รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบคาที (t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และจัดดําเนินการ
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน
ตําบล ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน และจากองคการ
บริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน และนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญ  ไดดังนี้ 
1. จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซ่ึงตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 335 คน 

สวนมากมีอายุ 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 64.5 มีระดับการศึกษา ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช.หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 28.1 มีรายได พอใช มีเงินเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 51 มี
สถานภาพการดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คิดเปนรอยละ 82.7 มีวาระ
การดํารงตําแหนงมากกวา 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 56.1 และเคยมีประสบการณในการทํางาน
อาสาสมัครคิดเปนรอยละ 67.5 

2. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม มีการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X =3.2617) เมื่อวิเคราะหเปน
รายดาน พบวา การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน การ
กําหนดมาตรการควบคุมส่ิงแวดลอมชุมชน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.2460 , 3.2371 และ 3.2956 ตามลําดับ) 

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบ  การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ
การดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ที่ตางกัน 
พบวา 

3.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนงเปนคณะบริหาร มีการสงเสริมความปลอดภัย
ในชุมชนมากกวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ( X =3.6442 และ 3.1817 ตามลําดับ)  

3.2  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีอายุ ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ไมแตกตางกัน  
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3.3 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน  

3.4 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีรายได ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ไมแตกตางกัน  

3.5 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีวาระการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน  

3.6 ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ที่มีประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ตางกัน 
มีการสงเสริมความปลอดภัย ไมแตกตางกัน 

4. จากการดําเนินการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กับผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม โดยดําเนินการสนทนากลุมสองครั้ง เมื่อเดือน
มีนาคม 2553 คร้ังแรก จํานวน 5 แหง ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณ
ของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึงแตละกลุม  ประกอบดวย นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คร้ังที่สอง อีกจํานวน 5 แหง ซ่ึงเปนองคการบริหาร
สวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจาก
องคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซ่ึงแต
ละกลุม  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ณ อาคารศึกษา 2  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ระยะเวลาในการสนทนาครั้งละประมาณ  2 ชั่วโมง  

แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ
บริหารสวนตําบล จะเปนการ หาแนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จากประสบการณ
ตรงของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ในการดําเนินงานทั้ง 6 ดาน ไดแก 
ดานสิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด โดยในแตละ
ดานจะกลาวถึงแนวทางในการปฏิบัติงานจากประสบการณตรงใน 3 ประเด็นประกอบดวยกัน คือ 
การดําเนินงานสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน ดานการ
กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอที่ทําใหการสงเสริมความปลอดภัยใน
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ชุมชนที่รับผิดชอบ ตลอดจนการนําเสนอขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนที่เปนประโยชนเพื่อนําไปปรับใชกับการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตอไป 

สรุป แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อลดปจจัยเส่ียงของการเกิดอันตราย จากสิ่งแวดลอมอันตราย 
อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด ดําเนินการดังนี้  

1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน  
ดานสิ่ งแวดลอมอันตราย  ดํา เนินการโดย  จัดสรางและควบคุมดูแล  ระบบ

สาธารณูปโภค อาคาร ส่ิงกอสราง ใหมีเพียงพอและมีมาตรฐาน ควบคุมดูแล รานคา สถาน
ประกอบการ ไมใหกอเหตุรําคาญ ไมใหปลอยควันพิษ มลพิษ น้ําเสียหรือของเสียสูสาธารณะขอ
ความรวมมือเจาของสัตวไมใหเล้ียงสัตวปลอยสัตวในที่สาธารณะ ควบคุมดูแลการติดตั้งปาย
โฆษณาประชาสัมพันธใหเปนระเบียบเรียบรอย จัดซื้อจัดหารถขนเก็บขยะมูลฝอย และจัดเก็บขยะ
มูลฝอยไมใหตกคางในชุมชน  

ดานอาชญากรรม ดําเนินการ โดยรวมมือมือกับเจาหนาที่ตํารวจและตํารวจชุมชน
ประจําตําบล ตั้งดานตรวจ ออกตรวจตราภายในชุมชนอยางสม่ําเสมอ สนับสนุนงบประมาณ
สงเสริมอาชีพใหกับกลุมอาชีพตางๆ  

ดานสาธารณภัยดําเนินการโดย จัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการ
ดับเพลิง การกูชีพกูภัย จัดซื้อรถดับเพลิงและถังดับเพลิงติดตั้งไวตามแหลงชุมชน ขุดลอก คู คลอง
เพื่อปองกันน้ําทวม  

ดานอุบัติเหตุ ดําเนินการ โดยติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหเพียงพอ ติดตั้งสัญญาณจราจร 
กอสรางถนน ทางเทา ใหไดมาตรฐาน รวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในจุดเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ  

ดานโรคภัย สนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนรวมมือกับสถานีอนามัยและ
อาสาสมัครประจําหมูบานในการปฏิบัติงานควบคุม ปองกัน ระงับโรคในชุมชน รวมมือกับ
อาสาสมัครประจําหมูบานทําลายแหลงเพาะพันธุยุง อบรมใหความรูแกอาสาสมัครประจําหมูบาน
ในการควบคุม ปองกันและติดตามรายงานสถานการณโรค จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน และเครื่องพน
ยุง น้ํายาฉีดยุง ใหมีเพียงพอ จัดหาบุคลากรดานสาธารณสุขประจําองคการบริหารสวนตําบล  จัดตั้ง
ศูนยตรวจสุขภาพ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคประจําตําบล จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  

ดานยาเสพติด ดําเนินการ โดย จัดตั้งกลุมเฝาระวังยาเสพติด ประจําหมูบาน จัดตั้ง
ศูนยบําบัดรักษาไวในชุมชน จัดสรรงบประมาณการปฏิบัติงานใหกับศูนยตอสูเพื่อเอาชนะ
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ยาเสพติด สรางสวนพักผอนหยอนใจ สถานที่ออกกําลังกายและเครื่องออกกําลังกาย สําหรับเด็ก 
เยาวชนใหเพียงพอตอชุมชน 

2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน โดยการออกขอบัญญัติ ควบคุมการ
กอสราง ตอเติม ร้ือถอนส่ิงปลูกสราง ควบคุมการซอมแซมรถจักรยานยนต รถยนตหรือเครื่องจักกล 
ในที่หรือทางสาธารณะ ควบคุมการขุดดินถมดิน ควบคุมการทิ้งขยะ มูลฝอยสิ่งปฏิกูล การปลอยน้ํา
เสีย ของเสีย สารพิษ ควันพิษ ลงสูสาธารณะ ควบคุมการคาขายในที่หรือทางสาธารณะ ควบคุมการ
ติดตั้งปายทุกชนิด ควบคุมการเลี้ยงสัตวปลอยสัตว  

3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน  
ดานสิ่งแวดลอมอันตราย ดําเนินการโดย จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาด

เรียบรอยของชุมชน รณรงคลดภาวะโลกรอน ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองไมออกใบอนุญาต
ปลูกสรางที่ ผิดแบบและไมไดมาตรฐาน รวมกับนักเรียนเดินรณรงคทิ้งขยะในที่จัดเตรียมไว 

ดานอาชญากรรม ดําเนินการโดย รณรงค ลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท อบรมให
ความรูในการปองกันตนเอง และวิธีหลีกเลี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอาชญากรรมใหกับประชาชน
ในชุมชน  

ดานสาธารณภัย ดําเนินการโดย รณรงคไมใหประชาชน เผาปา เผานา เผาหญา และ
ปดสวิทชไฟฟาเมื่อไมไดใชงานทุกครั้ง  

ดานอุบัติเหตุ ดําเนินการ โดย รวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดจัดอบรมใหความรูและ
จัดสอบใบอนุญาตขับขี่นอกสถานที่แกประชาชนในชุมชน จัดโครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย 
เตรียมความกอนออกเดินทาง ผูนําตองไมกระทําผิดกฎจราจรและไมชวยเหลือผูกระทําผิดกฎจราจร  

ดานโรคภัย รวมกับหนวยงานสาธารณสุขและสถานีอนามัยประจําตําบล อบรมให
ความรูแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม 
การออกกําลังกายที่ถูกวิธี รายงานสถานการณโรคระบาดอยางตอเนื่องและทั่วถึง ทุกวิถีทางแก
ประชาชนในชุมชน  

ดานยาเสพติด ดําเนินการ โดย อบรมใหความรูแกเด็ก เยาวชน ถึงโทษภัยยาเสพติด 
จัดโครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด สงเสริมอาชีพแกผูที่เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จัดโครงการ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ผูนํารวมออกกําลังกายกับประชาชนในชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหารสวนตําบลตองศึกษา บทบาท
หนาที่ และแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนใหมีความรูความเขาใจและตองให
ความสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในทุกๆ เร่ือง และตองกระทําไปพรอมๆ กัน ทั้ง 
3 ดาน โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง ยึดพื้นที่และปญหาของชุมชนเปนหลัก โดยกระบวนการมีสวน
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รวมของประชาชน ใหประชาชนเขารวมดําเนินการตั้งแต การสํารวจ รวบรวม ปญหาความตองการ 
อุบัติการณ และเสนอปญหาความตองการ รวมดําเนินการ รวมติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการ 
และตองมีการประสานเชื่อมโยงรวมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนอยางใกลชิด และตอเนื่อง  

ปญหาและอุปสรรค สําคัญ ในการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีดังนี้ 

1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ขาดความรู ความขาใจ และ
ไมใหความสําคัญ ในการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

2. ประชาชนในชุมชนไมใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

3. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ไมใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน และไมใส
ใจตอการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

4. ขาดการเชื่อมโยง และขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่ใน
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

อภิปรายผลของการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.2617) และเมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน ดานการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และ
ดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน อยูในระดับปานกลาง ( X = 
3.2460 , 3.2371 และ 3.2956 ตามลําดับ)  แสดงวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดนครปฐม สวนมาก ยังขาดการปฏิบัติงาน ในบทบาทการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน และไมใหความสําคัญตอการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ในภาพรวม เทาที่ควร    ทั้งนี้
สามารถอธิบายไดวา การที่มี ความรู ความเขาใจในบทบาท ในการการปฏิบัติงานในดานใด ก็จะ
สามารถดําเนินการปฏิบัติงานในดานนั้นๆ ไดมากกวา ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของ
องคการบริหารสวนตําบล อาจไมใสใจที่จะศึกษาถึงแนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนตามขอกําหนดของกฎหมายอยางแทจริง อาศัยการทํางานไปตามประสบการณ และตาม
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ความคิดเห็นของตนเองเทานั้น จึงทําใหไดผลงานที่ไมตรงประเด็นเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของวิไลพร สมบูรณชัย (2534 : 80) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูนําอาสาพัฒนา
ชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวาผูนําอาสาพัฒนาชุมชนที่
มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมาก มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มากกวาผูนําอาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตินอย  

และจากขอคนพบ จากการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดํารงตําแหนง
ทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม พบวา 
คณะบริหารมีระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ( X =3.6442,3.1817) ทั้งนี้เนื่องจากคณะบริหารมีบทบาทอํานาจหนาที่เอ้ืออํานวยตอการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีบทบาทจํากัด  
โดยคณะบริหารมีอํานาจ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การตราขอบัญญัติ
งบประมาณ ตลอดจนการสั่งการ การออกมาตรการ การจัดซื้อ จัดหา จัดจาง ตลอดจน การ
ควบคุมดูแล การจัดการซอมแซม ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให
เปนไปตามระเบียบ  และกฎหมาย  ตามนโยบาย  ตามแผนพัฒนาตําบล และตามขอบัญญัติ
งบประมาณ แตผูที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนงเปนสมาชิสภาองคการบริหารสวนตําบล มี
บทบาทอํานาจหนาที่ เพียงการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของคณะบริหารใหเปนไปตามระเบียบ 
และกฎหมาย ตามนโยบาย ตามแผนพัฒนาตําบลและขอบัญญัติงบประมาณ ไมมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายและ ดําเนินการบรรจุโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาตําบล และไมมีอํานาจ
ในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณมีอํานาจเพียงแคใหความเห็นชอบเทานั้น อํานาจในการ
ดําเนินการนอยกวาคณะบริหาร ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ ผูตอบแบบสอบถามในครั้งนี้สวนมากมี
สถานภาพการดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวนทั้งสิ้น 277 คน คิด
เปนรอยละ 82.7  จึงมีความเปนไปไดที่การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( X =3.2617) 

เมื่อพิจารณาการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากสิ่งแวดลอม
อันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด เปนรายขอ ของแตละดาน  

ผลการศึกษา พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจาก
ส่ิงแวดลอมอันตราย ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน  มีการสงเสริมอยูในระดับมาก  ในเรื่อง
การติดตั้งไฟฟา แสงสวาง ระบบสาธารณูปโภค  สํารวจผูพิการ และ ดําเนินการในเรื่องขยะมูลฝอย
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และสิ่งปฏิกูล  ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทานเสนอใหติดตั้งไฟฟาแสงสวางตาม
ถนนสาธารณะและตามสวนสาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน ( X = 3.83) ทาน
ดําเนินการปองกันน้ําทวมในชุมชนโดยเสนอใหขุดลอก คู คลอง หนอง บึง เพื่อใหระบายน้ําได
สะดวก ( X = 3.81) ทานรวมสํารวจจํานวน ประเภทของ ผูพิการ ( X = 3.52 )  ทานรวมอนุมัติการ
จัดซื้อถังขยะใหเพียงพอตอการทิ้งขยะของประชาชน ( X =3.55)  ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ใหความสําคัญตอการดําเนินการ
เกี่ยวกับการ จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ และ จัดสราง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแกชุมชนเปน
หลัก และมุงเนนที่จะปรับสภาพแวดลอมเปนพิษใหปลอดภัยเปนสําคัญ โดยเฉพาะการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน เนื่องจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชน ในสังคมปจจุบันและมีผลกระทบกับชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชน สวนการ
สํารวจ  ประเภท จํานวนผูพิการ เปนนโยบายของรัฐที่มอบใหองคการบริหารสวนตําบล เปน
ผูดําเนินการสํารวจ เพื่อจัดการดูแล และจายเบี้ยคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  จึงมีการดําเนินการอยูในระดับมาก   

ดานการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
อันตรายจากสิ่งแวดลอมอันตราย  อยูในระดับปานกลาง แตยังมีการดําเนินการในเรื่องการออก
มาตรการควบคุมรานคาใหมีการจัดหองสุขาสําหรับผูพิการนอยมาก ดังจะเห็นไดจากการตอบ
แบบสอบถาม เชน ทานรวมกําหนดมาตรการใหรานคา รานอาหารในชุมชนจัดใหมีหองสุขา
สําหรับผูพิการ ( X = 2.92)   ทั้งนี้ เนื่องจากคนพิการในชุมชนอาจมีจํานวนไมมากและอาจไมไดใช
บริการรานคาในชุมชน และการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชนมีขอจํากัดในการ
กําหนดมาตรการ กระทําไดเทาที่กฎหมายใหอํานาจไว ซ่ึงในความเปนจริงแลว กฎหมายใหอํานาจ
ในการกําหนดมาตรการไดคอนขางนอย   เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของในการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชนบัญญัติโดยรัฐหรือองคกรที่เหนือไปกวานี้ องคการบริหารสวนตําบล จึงกําหนดมาตรการได
คอนขางนอยมาก แตก็มีอํานาจที่จะดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ   

ดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยง
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอันตราย ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม จะใหความสําคัญในเรื่องรณรงคเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนพิษที่เกิดจากขยะมากกวาเรื่อง
อ่ืนๆ  ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอถาม เชน ทานรวมกับโรงเรียนในชุมชนจัดทําโครงการ
รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนทิ้งขยะเฉพาะที่จัดเตรียมไว ( X = 3.53 ) ทานรวมรณรงคให
ประชาชนปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโรครอน ( X = 3.57 )  เนื่องจากเปนเรื่องที่สงผลกระทบใกลตัว
กับประชาชน และเปนนโยบายระดับชาติ อีกทั้งกระทําไดโดยงายไมส้ินเปลืองงบประมาณ   
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ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอาชญากรรม ดานการปรับเปลี่ยน
ส่ิงแวดลอมชุมชนโดยสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานที่ดูแล
ปองกันอาชญากรรม แตก็ไมมากนัก ดังจะเห็นไดจาดการตอบแบบสอบถาม เชน ทานรวมอนุมัติ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนประจําตําบล ( X =3.23) ทานรวมอนุมัติ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบลตรวจตราบานพักอาศัยในชุมชน 
( X =3.25 )  ทั้งนี้เนื่องจาก  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล เห็นวา
อาชญากรรมเปนเรื่องของหนวยงานอื่น และตํารวจชุมชนประจําตําบลไมไดอยูในความรับผิดชอบ
โดยตรง 

ดานการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม กฎหมายไมเปดชองใหกระทําได เนื่องจากมีกฎหมายอื่นบัญญัติไวอยูแลว ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองจึงไมมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ดานกําหนดมาตรการควบคุม
ส่ิงแวดลอมชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม  

ดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน  เพื่อลดปจจัยเส่ียง
เกี่ยวกับอาชญากรรม สวนมากจะดําเนินการรณรงค ดังจะเห็นไดจากการตอบจากแบบสอบถาม 
เชน ทานรวมผลักดันใหติดตั้งปายรณรงค ลด ละ เลิก อบายมุข ( X =3.61 )  ทั้งนี้เนื่องจากเปนการ
ดําเนินการไดโดยงาย และไมส้ินเปลืองงบประมาณมาก 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากสาธารณภัย ดานการปรับเปลี่ยน
ส่ิงแวดลอมชุมชน พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม 
มีการดําเนินการสงเสริมอยูในระดับปานกลาง แตมีคาเฉลี่ยระดับต่ํา กวาการสงเสริมความปลอดภัย
ในดานอื่นๆ  ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม  เชน ทานจัดซ้ือรถดับเพลิงเพื่อปองกัน
อัคคีภัย ( X = 2.83)  ทานรวมจัดหาชุดดับเพลิง ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมีสําหรับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( X = 2.99 ) ทานรวมอนุมัติการจัดซ้ือถังดับเพลิง
ติดตั้งตามแหลงชุมชนเพื่อปองกันอัคคีภัยในชุมชน  ทานรวบรวมขอมูล สถิติและสาเหตุของการเกิด
อัคคีภัยในชุมชน ( X = 2.89)  ทั้งนี้เนื่องจากเปนเรื่องที่ตองใชงบประมาณมาก และมีหนวยงานอื่น
รับผิดชอบโดยตรงอยูแลว เชน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
จังหวัด และเทศบาล ดําเนินการอยูแลว เมื่อเกิดอัคคีภัยในชุมชนประชาชนสามารถใชบริการหรือ
ขอความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ได ในความเปนจริงแลวหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล
มีงบประมาณจํากัด จึงเปนเรื่องที่เกินศักยภาพที่มีอยู และไมมีบุคลากรปฏิบัติงาน ดานสาธารณภัย 
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จะมีเพียงอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทานั้น ที่ปฏิบัติงานดานสาธารณภัยในชุมชน จะเห็น
ไดวาถาเปนเรื่องโครงการฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติงานดานสาธารณภัยในชุมชน สามรถทําไดโดย
ใชงบประมาณไมมากนัก ก็จะมีการสงเสริม ดังจะเห็นไดจากการตอบจากแบบสอบถาม เชน ทาน
รวมอนุมัติโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการกูชีพกูภัยและดับเพลิง ( X = 
3.41)  จึงเปนไปไดที่ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม จะมี
การดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชนคอนขางนอย  

ดานการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน ไมมีการดําเนินการเลย เนื่องจาก
กฎหมายไมเปดชองใหกระทําได เพราะมีพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือนบังคับใชอยูแลว 
องคการบริหารสวนตําบลจะออกขอกําหนดหรือขอบัญญัติไดเทาที่กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น  

ดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัย อยูในระดับปานกลางดังจะเห็นไดจากแบบสอบถาม  เชน  ทานรวมกับ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประชาสัมพันธใหชาวนาไมเผาไรนาเพื่อลดการเกิดอัคคีภัย ( X =
3.14) เนื่องจากผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ไมใหความสําคัญในบทบาท
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย  และ
คิดวาเปนเรื่องที่มีหนวยงานอื่นรับผิดชอบโดยตรงอยูแลว ประกอบกับในหนวยงานของตนเองไมมี
บุคคลากรปฏิบัติงานดานสาธารณภัย จึงเปนไปไดที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดนครปฐม จะมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
สาธารณภัยอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยระดับต่ํา  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ เพื่อลดปจจัยเสี่ยง
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐมใหความสําคัญตอการดําเนินการเรื่องการติดตั้งไฟฟา
แสงสวาง การติดตั้งสัญญาณจราจร โดยเนนการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเปนหลัก และมีการ
ดําเนินการโดยใชชุมชนเปนศูนยกลางพอสมควร ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทาน
รวมจัดเวทีประชาคมเพื่อใหประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุในชุมชน ( X = 3.57 ) ทานเสนอใหติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามถนนสาธารณะและตาม
สวนสาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน ( X = 3.83 ) ทานเสนอใหดําเนินการติดตั้ง
ปายสัญญาณจราจร ปายบอกทางและสถานที่ในชุมชนเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ( X = 3.49) ทาน
รวมสังเกตการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนตบนทองถนนในชุมชนของทาน( X = 3.16)  
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ทั้งนี้อุบัติเหตุในชุมชน สวนมากจะเกิดจากการขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต บนทองถนนเสีย
เปนสวนมาก                         

ดานการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชนเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถ กําหนดได  ดวยขอจํากัดในดานขอกฎหมาย จึง
เปนไปไดที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม จะไมมีการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ในการกําหนดมาตรการควบคุมส่ิงแวดลอมชุมชน เพื่อลดปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุ  

ดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน  มีดําเนินการ
รณรงคเพื่อใหความรู ในเรื่องกฎจราจรในการขับขี่เปนสวนใหญ ดังจะเห็นไดจากการตอบ
แบบสอบถาม เชน ทานรวมรณรงคใหผูขับขี่รถจักรยานยนต สวมหมวกกันน็อก ทุกครั้งที่ขับขี่ 
( X = 3.38 ) ทานรวมกับสํานักงานขนสงจังหวัด อบรมสอบใบอนุญาตขับขี่ นอกสถานที่ ( X = 
3.07 ) ทั้งนี้ก็สืบเนื่องจากอุบัติเหตุในชุมชนสวนมากจะเกิดจากการขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต 
บนทองถนนมากกวาอยางอื่น และรัฐมีนโยบายสั่งการใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการอยู
สม่ําเสมอ และสวนมากจะไมใหความสําคัญกับการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานในโรงาน
อุตสาหกรรม  ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทานรวมกับผูประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมใหความรูถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานแกลูกจาง พนักงานโรงงาน
ในชุมชน ( X = 2.99 )  ทั้งนี้เพราะเหตุวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล คิด
วาเปนเรื่องที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการเองไมใชหนาที่ของตนเอง  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากโรคภัย ดานการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน สวนมากผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดนครปฐม จะใหความสําคัญ ในการจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือและวัสดุอุปกรณการปองกัน
ไขเลือดออกมากกวาเรื่องอื่นๆ ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทานผลักดันใหจัดซ้ือ
เครื่องพนยุงและน้ํายาฉีดยุงใหเพียงพอพรอมปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อมีโรคไขเลือดออกระบาด ( X  = 
3.81)   ทั้งนี้เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย และหนังสือส่ังการ และขอความรวมมือให
องคการบริหารสวนตําบล  เฝาระวังและเตรียมความพรอม ตอการดําเนินการปองกันและควบคุม
ไขเลือดออกอยางจริงจังและตอเนื่อง และโรคไขเลือดออกเปนโรคระบาดที่มีผลกระทบตอ
ประชาชนในชุมชน ตลอดจนคนในครอบครัวและตัวของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย และ
ระบาดอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนตองควบคุมและปองกันใหทันทวงที ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองสวนมาก จึงใหความสําคัญมาก  
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ดานการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค 
ไมมีการกําหนด  ทั้งนี้เพราะมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พุทธศักราช 2535 บังคับใชอยูแลว           

ดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน สวนมากจะ
ดําเนินการอยูในระดับมาก และใหความสําคัญแกผูสูงอายุเพราะเปนผูอยูในกลุมเสี่ยงสูงกวากลุม
อ่ืน โดยจัดโครงการอบรม ใหความรู แกผูสูงอายุ ในเรื่องโภชนาการและการออกกําลังกายที่
เหมาะสม เพื่อลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทาน
รวมกับสถานีอนามัยจัดโครงการใหความรูเร่ืองโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะความเสี่ยงตอ
การเกิดโรค ( X  = 3.57) ทานรวมจัดโครงการใหความรูแกผูสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับการออกกําลัง
กายที่ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคความดัน เบาหวาน ( X = 3.52 ) และใหความสําคัญกับโรค
ไขเลือดออกเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทานรวมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานเชิญชวนประชาชนรวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงเพื่อปองกัน
ไขเลือดออก ( X = 3.81 ) ทั้งนี้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค เปนเรื่องที่สามารถกระทําไดโดยใชงบประมาณ ไมมากนัก 
ในบทบาทการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะการขอความรวมมือ สนับสนุน
บุคลากรจากหนวยงานสาธารณสุข ซ่ึงเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานรวมกันอยูในพื้นที่โดยมี สถานี
อนามัยประจําอยูทุกตําบล นอกจากนี้แลวยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปฏิบัติงาน
รวมกันทุกหมูบาน และมีการประสานงานในการปฏิบัติงานกันอยางใกลชิดมากกวาหนวยงานอื่น 
สามารถดําเนินการไดโดยสะดวก ประกอบกับหนวยงานสาธารณสุข มีนโยบายการปฏิบัติงานโดย
ใชองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนเปนการขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานในการดูแล ปองกัน 
ควบคุมและติดตามเฝาระวังโรคอยูแลว ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปริวรรธน  แสงพิทักษ 
(2545: 92-95) ที่พบวา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล มีสวนรวมในการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออกอยูในระดับสูง และสอดคลองกับผลการศึกษาของชรินทร  ศึกษากิจ (2544:113-114) ที่
พบวาการมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ในการดูแลสุขภาพประชาชน อําเภอ
บานแพว  อยูในระดับสูง 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากยาเสพติด  ดานการปรับเปลี่ยน
ส่ิงแวดลอมชุมชน สวนมากผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม จะดําเนินการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดัง
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จะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทานรวมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ( X =3.55) เนื่องจามีคําสั่งจากอําเภอใหองคการบริหาร
สวนตําบลจัดงบประมาณสนับสนุนโดยตรง 

ดานการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชนพบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ไมมีการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากยาเสพติด เนื่องจากมีขอจํากัดในดานขอกฎหมาย ไมเปด
ชองใหดําเนินการได เพราะมีกฎหมายอื่นบัญญัติไวอยูแลว องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถ
กําหนดมาตรการเองได 

ดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน สวนมากจะ
ดําเนินการ จัดกิจกรรม รณรงค อบรมใหความรู ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทาน
รวมกับนักเรียนรณรงคใหประชาชนทราบถึงอันตรายและโทษภัยของยาเสพติด ( X =3.65) ทาน
รวมผลักดันใหดําเนินการติดตั้งปายรณรงค ลด ละ เลิก อบายมุข ( X = 3.61) ทั้งนี้ เนื่องจากผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง มีอํานาจหนาที่ในการบริหาร และอนุมัติงบประมาณ เพื่อดําเนินการแกไข
ปญหายาเสพติดตามอํานาจหนาที่ และตามคําส่ังและนโยบายของรัฐ เพื่อตอบสนองปญหาใน
ชุมชน นอกจากนี้แลวปญหายาเสพติดเปน นโยบายหลักของรัฐ และรัฐมักมีคําส่ังการใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการ และใหรายงานผลการดําเนินการเปน
ประจําทุกเดือน   

ดังจะเห็นไดวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม
ยังมีการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยคอนขางนอย ในดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
อันตรายจากอัคคีภัย ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ยังมี
การดําเนินการสงเสริมคอนขางนอย ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทานจัดซื้อ
รถดับเพลิงเพื่อปองกันอัคคีภัย ( X = 2.83)  ทานรวมจัดหาชุดดับเพลิง ชุดปองกันอันตรายจาก
สารเคมีสําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( X = 2.99 ) ทานรวมอนุมัติ
การจัดซื้อถังดับเพลิงติดตั้งตามแหลงชุมชนเพื่อปองกันอัคคีภัยในชุมชน  ทานรวบรวมขอมูล สถิติ
และสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยในชุมชน ( X = 2.89) ทานเชิญชวนใหประชาชนติดตั้งเครื่องตัดไฟ
ภายในบาน ( X = 2.88) และในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพื่อ
ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขององคการ
บริหารสวนตําบล  จังหวัดนครปฐม ยังมีการดําเนินการสงเสริมคอนขางนอย ดังจะเห็นไดจากการ
ตอบแบบสอบถาม เชน ทานรวมมือกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมใหความรูถึง
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อันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานแกลูกจางพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน ( X = 2.99) ทาน
รวมแจงขอมูล  สถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนใหกับประชาชนทราบ ( X = 2.89)  จึง
เปนไปไดที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐมจะมีการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง   

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได 
สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร 
แตกตางกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ถึงขอที่ 6 

2.1 อายุ 
จากสมมติฐานขอที่ 1 ที่วาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัย แตกตางกัน  
ผลการศึกษา  พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน ตําบล 

จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน จึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาพ วัยนิพิฐพงษ ( 2542 : 106 ) 
ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมในการปองกันอาชญากรรมในจังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษา พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม  
และสอดคลองกับผลการศึกษาของพอชม ฉวีวัฒน (2543 : 113 ) ที่ไดศึกษา เร่ืองการมีสวนรวมของ
ชุมชนตอโครงการ “ ประชารวมใจปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระชนมายุ 72  พรรษา  ”  ศึกษากรณี อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษา พบวา อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลาย ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของจิตรา วิมลธํารง(2538 : 
บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความปลอดภัยของผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถจักรยานยนตในจังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูควบคุมงานที่มีอายุ ตางกัน มีการจัดการความปลอดภัย แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
องคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน ตามสถานภาพการดํารงตําแหนง ซ่ึงทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่
ของตนเองตามสถานภาพการดํารงตําแหนงที่ตนมีอยูตามบทบาทหนาที่ และผูที่ดํารงตําแหนงทาง
การเมืองทุกคน เปนบุคคลที่มีอายุตามคุณสมบัติที่กําหนดไวใหมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และเปน
บุคคลในชุมชน เปนผูที่ตั้งใจเขามาเพื่ออาสารับใชประชาชนและมีจิตใจเสียสละที่เขามาปฏิบัติงาน
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เพื่อชุมชนของตนเองอยูแลว ดังนั้น อายุจึงไมมีผลตอการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เนื่องจาก
บทบาทหนาที่เปนเครื่องกําหนดในการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง   

2.2 ระดับการศึกษา 
จากสมมติฐานขอที่  2 ที่วาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัย แตกตางกัน  
ผลการศึกษา  พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน  
จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่  2 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของจิตรา  วิมลธํารง 
(2538:บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับการ
จัดการความปลอดภัยของผูควบคุมงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถจักรยานยนต ในจังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษา พบวา ผูควบคุมงานที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีการจัดการความ
ปลอดภัย ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของปริวรรธน  แสงพิทักษ (2545:92-95)  
ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในโครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  ของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม พบวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีระดับ
การศึกษา ตางกัน มีสวนรวมในการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ไมแตกตางกัน และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ โสภณ นุชเจริญ (2551 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ในชมรมสรางเสริมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา ตางกัน มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ใน
ชมรมสรางเสริมสุขภาพ ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มี
ระดับการศึกษาตางกันนั้นไมสงผลตอการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน  เพราะวาลักษณะงาน
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  องคการบริหารสวนตําบล
สามารถดําเนินการการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนได  โดยยึดบทบาทหนาที่เปนหลัก  แตละ
คนก็จะมีบทบาทหนาที่  ไปตามสถานภาพการดํารงตําแหนง ซ่ึงสามารถเขามาศึกษาบทบาทหนาที่
ของตัวเองไดเมื่อเขามารับตําแหนง ไมจําเปนวาจะมีการศึกษาสูงหรือต่ําอยูในระดับใด นอกจากนี้
แลว กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยยังจัดโครงการ อบรมสัมมนา ให
ความรูเกี่ยวกับ บทบาทอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานใหกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกๆ ป แตทั้งนี้ ทุกคนก็ตองมีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกําหนดไว
เกี่ยวกับระดับการศึกษาที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทุกคน การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
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สามารถดําเนินการได เทาเทียมกัน ตามสถานภาพการดํารงตําแหนง ระดับ การศึกษาจึงไมมีผลตอ
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   

2.3 รายได 
จากสมมติฐานขอที่  3 ที่วาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดนครปฐม ที่มีรายได ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัย แตกตางกัน  
ผลการศึกษา  พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดนครปฐม ที่มีรายได ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน จึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของศิริขวัญ  ตัณฑไพบูลย (2549:120) 
ที่ไดศึกษาการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดนครปฐม พบวา รายไดของครอบครัวตอป ตางกัน มีการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชมุชน 
ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชาคริต  คงทอง (2546 : 95) ที่ไดศึกษาการมี
สวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ 
ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลคันนายาว ผลการศึกษา พบวา สมาชิกตํารวจชุมชน
สัมพันธ ที่มีรายได ตางกัน สวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตกตาง
กัน ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจะมี
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยงานของรัฐในการดําเนินการอยูแลว ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง สามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองตามบทบาทในการสงเสริมความปลอดภัย
ในชุมชนที่มีอยูโดยไมตองใชเงินสวนตัวหรือทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นแตอยางใด  และอีกเหตุผล
หนึ่ง ผูที่เสนอตนเขามาเพื่อเขามารับเลือกตั้ง เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สวนมากจะเปนผูที่มี
ความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยูแลว รายไดจึงไมเปน
ปญหาอุปสรรคหรือเพิ่มทักษะความสามารถ ในการดําเนินการตามบทบาทหนาที่การสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน แตอยางใด  

2.4 สถานภาพการดํารงตําแหนง 
จากสมมติฐานขอที่  4 ที่วาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดนครปฐม ที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน แตกตางกัน  

ผลการศึกษา  พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดนครปฐม ที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภพธร จิตมั่น
(2543:92 ) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันอาชญากรรม  ศึกษาเฉพาะกรณี
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สภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี  พบวาการปองกันอาชญากรรมหลัก สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารง
ตําแหนง นายกเทศมนตรี  เทศมนตรี ประธานสภา  และรองประธานสภา มีระดับการมีสวนรวมใน
การปองกันอาชญากรรม มากกวาสมาชิกสภาเทศบาล ที่ไมไดดํารงตําแหนง และสอดคลองกับผล
การศึกษาของสถาพร อิทธิพงษ ( 2536 : 171 ) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสภา
ตําบลในการอนุรักษปาชายเลน : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอทาใหมและกิ่งอําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี พบวา สถานภาพที่ แตกตางกัน จะกอใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องการมีสวนรวมในการ
อนุรักษปาชายเลนอยางมีนัยสําคัญ แตไมสอดคลองกับการศึกษาของชรินทร  ศึกษากิจ (2544:127 ) 
ที่ศึกษาการมีสวนรวม ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในการดูแลสุขภาพประชาชน 
อําเภอบานแพวและอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา การดํารงตําแหนงที่ตางกัน ของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแพว มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพประชาชน  ไม
แตกตางกัน โดยที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนงเปนคณะบริหารมี
ระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ( X =
3.6442,3.1817)  ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากคณะบริหารมีบทบาทอํานาจหนาที่เอ้ืออํานวย
ตอการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีบทบาท
จํากัด  โดยคณะบริหารมีอํานาจตั้งแต การกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การตรา
ขอบัญญัติงบประมาณ ตลอดจนการสั่งการ การออกมาตรการ การจัดซ้ือ จัดหา จัดจาง ตลอดจน 
การควบคุมดูแล การจัดการซอมแซม ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ 
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ตามนโยบายตามแผนพัฒนาตําบล และตามขอบัญญัติ
งบประมาณ แตผูที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนงเปนสมาชิสภาองคการบริหารสวนตําบล มี
บทบาทอํานาจหนาที่ เพียงการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของคณะบริหารใหเปนไปตาม ระเบียบ
กฎหมาย ตามนโยบาย ตามแผนพัฒนาตําบลและขอบัญญัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพุทธศักราช 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)พุทธศักราช 
2546มาตรา 46 มีอํานาจในการดําเนินการนอยกวาคณะบริหาร จึงมีความเปนไปไดที่สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลจะมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน นอยกวาคณะบริหาร  

2.5 วาระการดํารงตําแหนง 
จากสมมติฐานขอที่  5 ที่วาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดนครปฐม ที่มีวาระการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัย แตกตางกัน  
ผลการศึกษา  พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดนครปฐม ที่มีวาระการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนไม
แตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 5 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของยงยุทธ  ธนิกกุล 
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(2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในระบบสุขภาพ ภาคประชาชนของ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสมุทรสาคร พบวา  ระยะเวลาการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ที่แตกตางกัน มีสวนรวมในระบบสุขภาพภาคประชาชน ไมแตกตางกัน  
และสอดคลองกับผลการศึกษาของอัจฉราพร  ฉากครบุรี (2551 : 91) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพนักเรียนของขาราชการครูประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 
1 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการครูประถมศึกษาที่มีอายุการทํางาน ตางกัน มีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพนักเรียน ไมแตกตางกัน  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของจิตรา วิมลธํารง (2538 : 
บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความปลอดภัยของผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถจักรยานยนตในจังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูควบคุมงานที่มีประสบการณในการทํางาน ตางกัน มีการจัดการ
ความปลอดภัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของพรสรวง  เถาตะกู (2550 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม  
พบวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน ตางกัน มีการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา วาระดํารงตําแหนงไมมีผลกระทบตอการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ดวยสาเหตุที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทุก
คน ตองแขงขันกันในการเลือกตั้ง จึงตองปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่เพื่อตอบสนองปญหาความ
ตองการของประชาชน เพื่อใหประชาชนเห็นผลงานของตนเอง เพราะตองการที่จะใหประชาชน
เลือกตนเองเขามาในครั้งตอไป และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็เปนคนในชุมชนนั้นๆ สามารถ
รับรูและมองเห็นปญหาและอุบัติการณตลอดจนการดําเนินการกับชุมชนของตนเองอยูแลว และ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  ยังจัดโครงการ อบรมสัมมนา ให
ความรูหลักสูตรเฉพาะผูดํารงตําแหนงที่ไดรับเลือกตั้งเขามาเปนครั้งแรก เกี่ยวกับ บทบาทอํานาจ
หนาที่ในการปฏิบัติงาน ใหกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหารสวนตําบลทุกๆ ป  
จึงเปนไปไดที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลที่มีวาระ ตางกัน จะมีการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน  

2.6  ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร 
จากสมมติฐานขอที่  6 ที่วาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน

ตําบล จังหวัดนครปฐม ที่มีประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ตางกัน มีการสงเสริมความ
ปลอดภัยแตกตางกัน  
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ผลการศึกษา  พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดนครปฐม ที่มีประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 6  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
ปริวรรธน  แสงพิทักษ (2545 : 92-95) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในโครงการควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสมุทรสาครพบวา 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีตําแหนงทางสังคมที่ ตางกัน มีสวน
รวมในการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของชาคริต  คงทอง (2546 : 94) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของสมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลคันนา
ยาว ผลการศึกษา พบวา สมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ ที่มีประสบการณเกี่ยวกับปญหาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ตางกัน มีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
แตกตางกัน ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนบุคคลในพื้นที่ของชุมชน
ตนเอง สามารถรับรูและมองเห็นสภาพปญหาและอุบัติการณในชุมชน ของตนเองมากอน ถึงแมน
จะเคยหรือไมเคยทํางานอาสาสมัครมากอน ก็สามารถดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนได
ตามบทบาทหนาที่ของตนเองและการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนเปนเรื่องใกลตัวและเปนเรื่อง
ของสิทธิขั้นพื้นฐานของแตละบุคคลในชุมชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนบุคคลในชุมชนที่มา
จากเลือกตั้งของประชาชนยอมเปนที่ไววางใจของประชาชนแลววาสามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ประชาชนในชุมชนและการที่มีสถานภาพเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ก็เริ่มมาจากการทีม่จีติใจ
อาสาสละเขามาเพื่อรับใชประชาชนและตองการเขามาดําเนินการดูแลแกไขปญหา ใหแกประชาชน 
ตามสภาพของชุมชนอยูแลว การที่จะเคยหรือไมเคยมีประสบการณในการทํางานอาสาสมัครมา
กอน จึงไมนาจะสงผลตอการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   

3. แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อลดปจจัยเส่ียงของการเกิดอันตรายจาก ส่ิงแวดลอมอันตราย 
อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด ดําเนินการ ดังนี้ 

        3.1 ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน  
ดานสิ่งแวดลอมอันตราย  ดําเนินการโดย จัดสรางและควบคุมดูแล ระบบ

สาธารณูปโภค อาคาร ส่ิงกอสราง ใหมีเพียงพอและมีมาตรฐาน ควบคุมดูแล รานคา สถาน
ประกอบการ ไมใหกอเหตุรําคาญ ไมใหปลอยควันพิษมลพิษ น้ําเสียหรือของเสียสูสาธารณะ ขอ
ความรมมือเจาของสัตว ไมใหเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวในที่สาธารณะ ควบคุมดูแลการติดตั้งปาย
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โฆษณาประชาสัมพันธใหเปนระเบียบเรียบรอย จัดซื้อจัดหารถขนเก็บขยะมูลฝอย และจัดเก็บขยะ
มูลฝอยไมใหตกคาง  

ดานอาชญากรรม ดําเนินการ โดยรวมมือมือกับเจาหนาที่ตํารวจและตํารวจ
ชุมชนประจําตําบล ตั้งดานตรวจ ออกตรวจตราภายในชุมชนอยางสม่ําเสมอ สนับสนุนงบประมาณ
สงเสริมอาชีพใหกับกลุมอาชีพตางๆ  

ดานสาธารณภัยดําเนินการโดย จัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนใน
การดับเพลิง การกูชีพกูภัย จัดซื้อรถดับเพลิงและถังดับเพลิงติดตั้งไวตามแหลงชุมชน ขุดลอก คู 
คลองเพื่อปองกันน้ําทวม  

ดานอุบัติเหตุ ดําเนินการ โดยติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหเพียงพอ ติดตั้งสัญญาณ
จราจร กอสรางถนน ทางเทา ใหไดมาตรฐาน รวมมือกับเจาหนาที่ตํารวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในจุด
เสี่ยง  

ดานโรคภัย สนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนรวมมือกับสถานีอนามัยและ
อาสาสมัครประจําหมูบานในการปฏิบัติงานควบคุม ปองกัน ระงับโรคในชุมชน รวมมือกับ
อาสาสมัครประจําหมูบานทําลายแหลงเพาะพันธุยุง อบรมใหความรูแกอาสาสมัครประจําหมูบาน
ในการควบคุม ปองกันและติดตามรายงานสถานการณโรค จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน และเครื่องพน
ยุง น้ํายาฉีดยุง ใหมีเพียงพอ จัดหาบุคลากรดานสาธารณสุขประจําองคการบริหารสวนตําบล  จัดตั้ง
ศูนยตรวจสุขภาพ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคประจําตําบล จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  

ดานยาเสพติด ดําเนินการ โดย จัดตั้งกลุมเฝาระวังยาเสพติด ประจําหมูบาน 
จัดตั้งศูนยบําบัดรักษาไวในชุมชน จัดสรรงบประมาณการปฏิบัติงานใหกับศูนยตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด สรางสวนพักผอนหยอนใจ สถานที่ออกกําลังกายและเครื่องออกกําลังกาย สําหรับเด็ก 
เยาวชนใหเพียงพอตอชุมชน 

        3.2 กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน โดยการออกขอบัญญัติ ควบคุมการ
กอสราง ตอเติม ร้ือถอนสิ่งปลูกสราง ควบคุมการซอมแซมรถจักรยานยนต รถยนตหรือเครื่องจักกล 
ในที่หรือทางสาธารณะ ควบคุมการขุดดินถมดิน ควบคุมการทิ้งขยะ มูลฝอยสิ่งปฏิกูล การปลอยน้ํา
เสีย ของเสีย สารพิษ ควันพิษ ลงสูสาธารณะ ควบคุมการคาขายในที่หรือทางสาธารณะ ควบคุมการ
ติดตั้งปายทุกชนิด ควบคุมการเลี้ยงสัตวปลอยสัตว  

3.3 ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน  
ดานสิ่งแวดลอมอันตราย ดําเนินการโดย จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาด

เรียบรอยของชุมชน รณรงคลดภาวะโลกรอน ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองไมออกใบอนุญาต
ปลูกสรางที่ผิดแบบและไมไดมาตรฐาน  
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ดานอาชญากรรม ดําเนินการโดย รณรงค ลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท อบรม
ใหความรูในการปองกันตนเอง และวิธีหลีกเลี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอาชญากรรมใหกับ
ประชาชนในชุมชน  

ดานสาธารณภัย ดําเนินการโดย รณรงคไมใหประชาชน เผาปา เผานา เผาหญา 
และปดสวิทชไฟฟาเมื่อไมไดใชงานทุกครั้ง  

ดานอุบัติเหตุ ดําเนินการ โดย รวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดจัดอบรมใหความรู
และจัดสอบใบอนุญาตขับขี่นอกสถานที่แกประชาชนในชุมชน จัดโครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย 
เตรียมความกอนออกเดินทาง ผูนําตองไมกระทําผิดกฎจราจรและไมชวยเหลือผูกระทําผิดกฎจราจร  

ดานโรคภัย รวมกับหนวยงานสาธารณสุขและสถานีอนามัยประจําตําบล อบรม
ใหความรูแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ เกี่ยวการดูแลสุขภาพตนเอง การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม 
การออกกําลังกายที่ถูกวิธี รายงานสถานการณโรคระบาดอยางตอเนื่องและทั่วถึง ทุกวิถีทางแก
ประชาชนในชุมชน  

ดานยาเสพติด ดําเนินการ โดย อบรมใหความรูแกเด็ก เยาวชน ถึงโทษภัย
ยาเสพติด จัดโครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด สงเสริมอาชีพแกผูที่เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จดั
โครงการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ผูนํารวมออกกําลังกายกับประชาชนในชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหารสวนตําบลตองศึกษา บทบาท
หนาที่ และแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนใหมีความรูความเขาใจ  และตองให
ความสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในทุกๆ เร่ือง และตองกระทําไปพรอมๆ กัน ทั้ง 
3 ดาน โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง ยึดพื้นที่และปญหาของชุมชนเปนหลัก โดยกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน ใหประชาชนเขารวมดําเนินการตั้งแต การสํารวจ รวบรวม ปญหาความตองการ 
อุบัติการณ และเสนอปญหาความตองการ รวมดําเนินการ รวมติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการ 
และตองมีการประสานเชื่อมโยงรวมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนอยางใกลชิด และตอเนื่อง  

ปญหาและอุปสรรค สําคัญ ในการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีดังนี้ 

1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ขาดความรู ความขาใจ และ
ไมใหความสําคัญ ในการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

2. ประชาชนในชุมชนไมใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
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3. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ไมใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน และไมใส
ใจตอการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

4. ขาดการเชื่อมโยง และขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่ใน
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

แสดงวา แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบล ที่ประสบผลสําเร็จ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตองศึกษาอุบัติการณ 
และดําเนินการสํารวจปญหาความตองการ ของชุมชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตองมีความรู
ความเขาใจบทบาทหนาที่ มีความรูความเขาใจแนวทางทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
และใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ทั้งดานสิ่งแวดลอมอันตราย  
อาชญากรรม สาธารณภัย  อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด เนื่องจาก ผูที่มีความรูและมีความเขาใจใน
เรื่องใดๆ มากกวา จะสามารถดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ไดมากกวาซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของวิไลพร สมบูรณชัย (2534 : 80) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูนําอาสาพัฒนาชุมชนใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวาผูนําอาสาพัฒนาชุมชนที่มีความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมาก มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมากกวา
ผูนําอาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตินอย  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองใหการสนับสนุน รวมมือ และประสานเชื่อมโยงกับ
หนวยงานอื่นที่มีบทบาทสําคัญ โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง ยึดถือกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนหลัก โดยยึดถือปญหาและพื้นที่เปนศูนยกลาง โดยดําเนินการควบคูไปพรอมๆ  กัน
ในทุกๆ ดาน ตามบริบทและสภาพปญหาของชุมชน ตั้งแตดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน ในทุกๆ ดาน ทั้งดานสิ่งแวดลอมอันตราย  อาชญากรรม สาธารณภัย  อุบัติเหตุ 
โรคภัยและยาเสพติด ซ่ึงสอดคลองกลับแนวคิดการสงเสริมความปลอดภัย ขององคการอนามัยโลก 
(WHO : 1998) ที่กลาววา การสงเสริมความปลอดภัย เปนกระบวนการในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาล และองคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรที่
ไมใชของรัฐ นํามาใชเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของความปลอดภัย กระบวนการนี้ หมายรวมถึง ความ
พยายามในการปรับเปล่ียนสิ่งแวดลอมและโครงสราง ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับความปลอดภัย ซ่ึงอยูบนพื้นฐานความรวมมือของหลายๆ ภาคสวน การสงเสริมความ
ปลอดภัย ตองมีความรวมมือกัน และมีสวนสงเสริมความปลอดภัยของชุมชน โดยองคกรตางๆ ที่มี
สวนในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนเหลานี้ โดยยึด กระบวนการสงเสริมความปลอดภัย  2 
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กระบวนการ คือ ยึดปญหาเปนศูนยกลาง และยึดพื้นที่เปนศูนยกลาง และยึดกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน และใชชุมชนเปนศูนยกลางในการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 
เพราะวา ในการแกไขปญหาความปลอดภัยในชุมชน จําเปนตองรวมมือกัน เพราะจะทําใหเกิดการ
ระดมพลหรือขอความรวมมืองายขึ้น เนื่องจากแตละกลุมองคกรตางก็มีจุดมุงหมายเดียวกันคือ 
นํามาซึ่งความปลอดภัยในชุมชน และสอดคลองกับแนวคิดตามที่ อธิปญญ สุขสวาง ( 2550 )ไดกลาว
ไวในรายงานการประชุม  เร่ืองชุมชนปลอดภัย ระหวางวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2550 ถึงสิทธิของ
ประชาชน ไววา ความปลอดภัย เปนความจําเปนพื้นฐานที่จะตองถูกกําหนดใหเปนสิทธิที่ประชาชน
ควรจะพึงมีพึงได และรัฐตองมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการตามสิทธินั้น สิทธิที่ประชาชนพึงได
ในเรื่องของความปลอดภัย ประชาชนในชุมชน มีสิทธิที่จะอยูอยางปลอดภัย ในขณะที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีตางๆ  คูกันไป ประชาชน พึงไดรับความเสมอภาค ในกระบวนการบริหารจัดการสังคม เพื่อ
สรางความปลอดภัยประชาชนในชุมชน มีสิทธิที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจ และจัดการกับ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ชุมชน มีสิทธิที่จะตัดสินใจวาสิ่งใด ทรัพยากรใด 
เปนความจําเปนที่ชุมชนจะใชในการดําเนินการเพื่อการสรางเสริมความปลอดภัยใหกับชุมชน 
ประชาชนในชุมชน มีสิทธิที่จะรูวาสิ่งใดคืออันตรายอะไรคือปจจัยเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บ 
หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบ รวมทั้งผูผลิตที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอันตรายตางๆ  ตองมีความ
รับผิดชอบในการเผยแพรความรูนั้นสูประชาชน ชุมชน มีสิทธิที่จะมีทักษะในการดําเนินการ การ
ปองกันการบาดเจ็บ และสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดวยกัน 2 ดาน ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
1.1 จากผลการวิจัยพบวา ระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐมในภาพรวมและรายดาน อยูใน
ระดับปานกลาง ผูวิจัยจึงเสนอแนะไวดังนี้ รัฐ ควรจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล ในทุกๆ  ดานตลอดจนใหหนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เขามาปฏิบัติงานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอยางใกลชิด 
และควรจัดอบรมใหความรู สรางความตระหนักใหแกผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหมีความรู มี
ความตระหนักและใหความสําคัญกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากยิ่งขึ้น 

1.2  จากผลการวิจัยพบวา   การดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลด
ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคภัย มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูดํารง
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ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลควรนําแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนในดานโรคภัยไปปรับใชกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในดานอาชญากรรม สา
ธารณภัย อุบัติเหตุ และยาเสพติด และประสานการฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากขึ้น ซ่ึง
จะทําใหเกิดผลสําเร็จเชนเดียวกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เชนเดียวกับดานโรคภัย  

1.3 จากผลการวิจัยพบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงของการเกิดอันตราย จาก
อัคคีภัยคาเฉลี่ยคอนขางต่ํา องคการบริหารสวนตําบลควรรมมือประสานการทํางานกับหนวยงาน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเขาไปประสานการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัย
ในชุมชนดานอัคคีภัยใหมากยิ่งขึ้นและเขาไปรวมมือสนับสนุนใหความรูและเขาไปสรางความ
ตระหนักแกผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและบุคลากรที่เกี่ยวใหมากๆ กวาเดิม 

1.4  จากผลการวิจัยพบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีสถานภาพการดํารง
ตําแหนงเปนคณะบริหารมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวาผูที่มีสถานภาพการดํารง
ตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยขอเสนอแนะวา รัฐ ควรผลักดัน ใหผูที่มี
สถานภาพการดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทในการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชนเพิ่มมากขึ้นใหเทาเทียมกับผูที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนงเปนคณะ
บริหาร ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การตราขอบัญญัติงบประมาณ 

1.5 ผลจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) พบวา แนวทางการ
ดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงของการเกิดอันตราย จากสิ่งแวดลอม
อันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด ดานการกําหนดมาตรการควบคุม
ส่ิงแวดลอมชุมชน เพื่อควบคุมความปลอดภัยในชุมชนดาน อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ 
โรคภัยและยาเสพติด ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล ยังมีขอจํากัดทาง
ขอกฎหมาย รัฐควรปรับบทบาทโดยการแกไขบทบัญญัติกฎหมายเพิ่มอํานาจแกผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองไดมีอํานาจในการกําหนดมาตรการควบคุมส่ิงแวดลอมใหมากขึ้น เพื่อใหเปนไปตาม
บริบทของชุมชน 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การ

สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนตอไป 
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2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ในพื้นที่อ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่แตกตางกันเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2.3 ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล เชน ความตระหนักในบทบาทหนาที่ การสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชนและความตระหนักในความสําคัญของปญหาความปลอดภัยในชุมชน 
ความรูในเรื่องการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล เปนตน 
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               ปลอดภัยของผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถจักรยานยนตในจังหวัด     
               สมุทรสาคร.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

   อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538. 
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จําลอง  เงินดี. “ จิตวิทยาสังคม. ” กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2529. 
ฉายศรี  สุพรศิลปชัยและคณะ. “ โครงการชุมชนปลอดภัย. ” คูมือการดําเนินงานโครงการชุมชน  

 ปลอดภัย  สวนพัฒนาวิชาการที่ 1 สํานักพัฒนาวิชาการ  กรมการแพทย  กระทรวง    
 สาธารณสุข, 2539.  

ชาคริต   คงทอง. “ การมีสวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของสมาชิก 
              ตํารวจชุมชนสัมพันธ ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลคันนายาว ” วิทยานิพนธ   
              ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,   
 2546. 
ชรินทร  ศึกษากิจ. “ การมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการดูแลสุขภาพ 
 ประชาชน อําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร.” วิทยานิพนธ 

 ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,    
 2544. 

ณรงค  ณ เชยีงใหม. “ การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม.” กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร,  
 2534.    
ธนะกูล  ทับทิมไทย. “ ปจจัยที่มีผลตอบทบาทการปองกันภัยฝายพลเรือน ของเจาหนาที่ปองกันภัย 
 ฝายพลเรือนสวนทองถ่ินในจังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาสังคมศาสตร เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี,  
 2549. 
ธนวรรธน   อ่ิมสมบูรณ. “ การสอนสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ.” ใน เอกสารชุดการสอน 
 ดานสาธารณสุขเรื่อง สุขศึกษา พลศึกษา สันทนาการ. ม.ป.ท, 2532. 
บุญเลิศ  ไพรินทร. “ เทคนิคเพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู ทักษะ และทัศนคติ. ” กรุงเทพมหานคร :  
 สํานักงาน ก.พ., 2538. 
ประภาเพ็ญ  สุวรรณ. “ ทัศนคติ :การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย ” กรุงเทพมหานคร  
 : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2526. 
ปริวรรธน  แสงพิทักษ. “ การมีสวนรวมในโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของ 
 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดสมุทรสาคร.” วิทยานิพนธปริญญา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน 
 ราชภัฎนครปฐม, 2545. 
ปุระชัย  เปยมสมบูรณ รอยตํารวจเอก. “ การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม.”   กรุงเทพฯ : 
 โอเดี่ยนสโตร, 2526. 
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 . “ อาชญากรรมพื้นฐานกระบวนการยุติธรรม.”  กรุงเทพฯ : โอเดี่ยนสโตร, 2527. 
พรพิมล  วราวุฒิพุทธพงศ. “  จิตวิทยาสังคมรวมสมัย. ”  เชียงใหม : สํานักพิมพสยามศึกษา จํากัด,  
 2528. 
พรสรวง   เถาตะกู. “ ปจจัยที่สงผลกระบทตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธ 
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร, 2550. 
พอชม  ฉวีวัฒน. “ การมีสวนรวมของชุมชนตอโครงการประชาชนรวมใจปองกันและควบคุมโรค 
 ไขเลือดออกเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระชนมายุ 72  
 พรรษา .” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา  บัณฑิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543. 
พนิดา  วิมานรัตน. “ การมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการอนุรักษ    
              ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค.” วิทยานิพนธ สังคมศาสตร     
             มหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. 
ไพจิตร  บุณยานุเคราะห. “  นิยามและบทบาทของวิศวะความปลอดภัย. ”  วารสารโรงงาน, 2534. 
ภพธร จิตมั่น. “ การมีสวนรวมของผูนําในการปองกันอาชญากรรม : ศึกษเฉพาะกรณี สมาชิกสภา   
             เทศบาลในจังหวัดปทุมธานี.” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร   
            และรัฐศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543. 
ยงยุทธ   ธนิกกุล. “ การมีสวนรวมในระบบสุขภาพภาคประชาชนของสมาชิกสภา องคการบริหาร 

   สวนตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. เลมที่ 124 ตอนที่ 47 ก ราชกิจจานุเบกษา 24 
 สิงหาคม 2550. 
วิฑูรย  สิมะโชคดีและวีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน. “ วิศวกรรม และการบริหารความปลอดภัยใน 
 โรงงาน. ” กรุงเทพมหานคร : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2543. 
วิทยา   อยูสุข. “ อาชีวอนมัย : สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย. ” กรุงเทพมหานคร : ชิน 
 อักษรการพิมพ, 2527.  
                 .  “ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม. ” กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ, 2544. 
                 .  “ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม. ” กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ , 2549.                            
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วิไลพร  สมบูรณชัย. “ การมีสวนรวมของผูนําอาสาพัฒนาชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
             จังหวัดลําปาง. ”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย    
               มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534. 
ศักดา  ศรีนิเวศนและคณะ. “ คูมือการจัดการความปลอดภัยดานสารเคมี สําหรับองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน. ” สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร.พิมพครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ : หจก.บีบีการพิมพและบรรจุภัณฑ, 2550.                                                                                     

ศิริขวัญ   ตัณฑไพบูลย. “ การปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชนของสมาชิกสภาองคการบริหาร 
สวนตําบล จังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
จิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. 

สกาวรัตน ลับเลิศลบ. “ ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุข 
             มูลฐานเขตปริมณฑลจังหวัด นนทบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตร 
              มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537. 
สถาพร  อิทธิพงษ. “ การมีสวนรวมของคณะกรรมการสภาตําบลในการอนุรักษปาชายเลน. ”   
            ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอทาใหม และกิ่งอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ 
            ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. 
สํานกงานตํารวจแหงชาติ.  “ สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน. ” สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนคร 
         ปฐม. กระทรวงมหาดไทย, 2552. 
                 . “ งานปองกันปราบปราม. ”  กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม. กระทรวง    

มหาดไทย, 2550.    
สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานปลัด สํานัก 
 นายกรัฐมนตรี. “ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่2)  
 พุทธศักราช 2551 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
 ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2551. ” 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม. “ แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาต ิ 
 การปองกันและบรรเทาสาธรณภัย. ” กระทรวงมหาดไทย, 2549. (อัดสําเนา) 
                . “ สถิติการเกิดสาธารณภัยของจังหวัดนครปฐม.”  แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ  
 กระทรวงมหาดไทย, 2552. (อัดสําเนา) 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.18001 “ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
 และความปลอดภัย.”  ขอกําหนด กรุงเทพมหานคร, 2542. 
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สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม. “ ผลการสํารวจประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ การแพรระบาด 
 ยาเสพติด จังหวัดนครปฐม. ” สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการสื่อสาร, 2550. (อัดสําเนา) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. “ รายงานโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัด 
 นครปฐม.”  บัตรรายงานโรคเฝาระบาดวิทยา (ร.506/507), 2552. (อัดสําเนา) 
สุภาพ    วัยนิพิฐพงษ. “ การมีสวนรวมของสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมในการปองกันอาชญากรรม 
 ในจังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงาน 
 ยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหิดล, 2542. 
สุริยันต  กลีบทอง. “ ปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข 
 ระดับตําบล  จังหวัดกาญจนบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 จิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
โสภณ  นุชเจริญ. “ การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ในการสรางเสริมสุขภาพ  ของอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี.”   วิทยานิพนธปริญญา   
               ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
               2551. 
เสถียร  เชื้อลี “ ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลตอการดําเนนินโยบายสาธารณะ ดานการ 

ปองกันและควบคุมโรคติดตอในทองถ่ิน.” การศึกษาคนควาอิสระปรญิญารัฐประศาสน 
ศาสตร มหาบัณฑิต    สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     สํานักวทิยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.         

อธิปญญ  สุขสวาง. “ รายงานการประชุมเรื่องชุมชนปลอดภัย.”  ศูนยบริการสาธารณสุข 28 กรุง 
  ธนบุรี, 2550. 
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  การสงเสริมความปลอดภยัในชุมชน ของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง องคการบริหาร 

สวนตําบล จังหวัดนครปฐม 
 

คําอธิบาย  

1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนง 
ทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผูตอบแบบสอบถามไมตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้
ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและไมมีผลเสียหายใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ดังนั้นขอใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบคําถามตามความเปนจริงและตอบคําถามใหครบทุกขอ 

3. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ 
 สวนที่ 2  แบบสอบถามระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 69 ขอ 

ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
คร้ังนี้ 
 

    นายพล    ไทยออน 
ผูวิจัย 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
      ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว 
  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
หากมีขอสงสัยติดตอ 
โทร. 081-645-5841 
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แบบสอบถาม 
การสงเสริมความปลอดภยัในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

องคการบริหารสวนตําบล    จังหวัดนครปฐม 
----------------------------- 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล 

โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน  (  )  หรือเติมคําลงในชองวาง ตามความเปนจริง 

1. อายุ ............. ป  ……………. เดือน 

2. ระดับการศกึษา 
 (   ) ระดบัประถมศึกษา    

(   ) ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 (   ) ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา  

(   ) ระดบัอนปุริญญา / ปวส.หรือเทียบเทา  
(   ) ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

3. รายได 
 (   ) พอใช  มเีงินเหลือเก็บ    

(   ) พอใช  ไมมีเงินเหลือเก็บ 
 (   ) ไมพอใช  มีหนี้สิน 

4. สถานภาพการดํารงตําแหนง 
 (   ) คณะบริหาร     

(   ) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

5. วาระการดํารงตําแหนง 
 (   ) ดํารงตําแหนงเปนครั้งแรก   

(   ) ดํารงตําแหนงมากกวา 1 คร้ัง 

6. ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร 
 (   ) เคย      

(   ) ไมเคย 

เลขที่แบบสอบถาม 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
จํานวน และ รอยละของผูตอบแบบสอบถามในการวิจัย รายขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 138

มาก ปาน นอยที่สุด
ท่ีสุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

การปรับเปลี่ยนส่ิงแวดลอมชุมชน 
1. ทานเสนอใหจัดจางเจาพนักงานสาธารณสุข เพื่อปฎิบัติงาน

ดูแล โรคภัยแกประชาชน
2. ทานจัดสงเจาพนักงานสาธารณสุขไปอบรมเพิ่มทักษะ

การปองกันโรคภัยในชุมชน
3. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดโครงการฝกอบรมให

ความรูการปฎิบัติงานดูแลโรคติดตอแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน

4. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
ตํารวจชุมชนประจําตําบล

5. ทานรวมอนุมัติโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนในการฝกการกูชีพกูภัยและการดับเพลิง

6. ทานจัดซ้ือรถดับเพลิงเพื่อปองกันอัคคีภัย
7. ทานผลักดันใหจัดซ้ือเคร่ืองพนยุงและนํ้ายาฉีดยุงใหเพียงพอ

พรอมปฎิบัติงานไดทันทีเม่ือมีโรคไขเลือดออกระบาด
8. ทานรวมจัดหาชุดดับเพลิง ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี

สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
9. ทานเสนอใหอนุมัติงบประมาณจัดซ้ือรถขนเก็บขยะมูลฝอย

ส่ิงปฏิกูล
10. ทานรวมอนุมัติการจัดซ้ือถังขยะใหเพียงพอตอการทิ้งขยะ

ของประชาชน
11. ทานรวมอนุมัติการจัดซ้ือถังดับเพลิงติดต้ังตามแหลงชุมชน

เพื่อปองกันอัคคีภัยในชุมชน
12. ทานดูแล รักษา ซอมแซม เคร่ืองมือ  สําหรับการปฎิบัติงาน

ดานความปลอดภัย
13. เม่ือเคร่ืองออกกําลังกายในชุมชนชํารุด เสียหาย ทานจะ

ดําเนินการซอมแซมแกไขทันที
14. ทานรวมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

สวนที ่2  การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล
                 โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชองระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ที่ตรงกับระดับ

ขอความ
ระดับการปฏิบัติ

มาก นอย

                 การปฏิบัติของทานมากที่สุด
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มาก ปาน นอยที่สุด
ท่ีสุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
ระดับการปฏิบัติ

มาก นอย

15. ทานรวมจัดเวทีประชาคมเพื่อใหประชาชนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชน

16. ทานรวมสํารวจขอมูล สาเหตุและอัตราการเจ็บปวย เสียชีวิต
จากโรคระบาดที่เกิดข้ึนในชุมชน

17. ทานรวบรวมขอมูล สถิติและสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
ในชุมชน

18. ทานรวมสังเกตการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต
บนทองถนนในชุมชนของทาน

19. ทานรวมสํารวจขอมูลประชาชนในชุมชนที่เปนผูคา ผูเสพ
ยาเสพติด

20. ทานรวบรวมสถิติ ขอมูลการว่ิงราวทรัพย ลักทรัพย ที่เกิดข้ึน
ในชุมชน

21. ทานรวมสํารวจจํานวน ประเภทของ ผูพิการ  
22. ทานรวมอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยให

เหมาะสมแกผูพิการ 
23. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการตํารวจ

ชุมชนประจําตําบลตรวจตราบานพักอาศัยในชุมชน
24. ทานหามไมใหรถบรรทุกที่บรรทุกนํ้าหนักเกินกวาที่กฎหมาย

กําหนดวิ่งบนถนนในชุมชน
25. ทานแจงเจาของรถบรรทุก  ดูแลไมใหพนักงานขับรถ ทําเศษ

ดิน หิน ทราย  หลนบนทองถนน ซ่ึงเปนอันตรายตอการขับข่ี
26. ทานเสนอใหดําเนินการติดต้ังปายสัญญาณจราจร ปายบอก

ทางและสถานที่ในชุมชนเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
27. ทานเสนอใหติดต้ังไฟฟาแสงสวางตามถนนสาธารณะและ

ตามสวนสาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน
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มาก ปาน นอยที่สุด
ท่ีสุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
ระดับการปฏิบัติ

มาก นอย

28. ทานดําเนินการปองกันนํ้าทวมในชุมชนโดยเสนอใหขุดลอก
คูคลองหนองบึง เพื่อใหระบายนํ้าไดสะดวก

29. ทานรวมกับประชาชนคอยตรวจสอบการจัดสรางระบบบําบัด
นํ้าเสีย ทอระบายนํ้าที่ใหไดมาตรฐาน

30. ทานเสนอใหแตงต้ังตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะ
กรรมการคอยควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่สงกล่ิน
เหม็น  สงเสียงดังรําคาญ แกประชาชน

31. ทานขอความรวมมือเจาของตลาด ใหทํา การลางทําความ
สะอาด ตลาด ทุกวัน

32. ทานส่ังดําเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสรางปรักหักพงั ที่เปน
อันตรายตอประชาชาชนในชุมชน 

33. ทานรวมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรมใหมีทางหนีไฟ 

1. ทานรวมกําหนดมาตรการควบคุมการกอสราง ตอเติม ร้ือถอน
ดัด แปลงหรือเคล่ือนยายอาคารเพื่อไมใหเกิดอันตราย
ตอประชาชน

2. ทานเสนอใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมไมใหทํา การ
ซอมแซมรถจักยานยนต บนทองถนน

3. ทานรวมตราขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
กําหนดคาปรับแกผูทิ้งขยะมูลฝอย ส่ิงปฎิกูลในที่สาธารณะ  

4. ทานรวมกับประชาชนเสนอใหออกขอบัญญัติหามปลอยนํ้า
เสีย ของเสีย ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน

5. ทานรวมออกกฎเกณฑการขุดดิน ถมดิน เพื่อปองกันอันตราย
แกประชาชน

6. ทานรวมกําหนดมาตรการใหรานคา รานอาหารในชุมชน 
จัดใหมีหองสุขาสําหรับผูพิการ

7. ทานรวมออกขอบัญญัติหามติดต้ังปายโฆษณา ประชาสัมพันธ
กอนไดรับอนุญาตเพื่อปองกันการเกิดอันตราย

การกําหนดมาตรการควบคุมส่ิงแวดลอมชุมชน
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มาก ปาน นอยที่สุด
ท่ีสุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
ระดับการปฏิบัติ

มาก นอย

8. ทานเสนอใหจํากัดนํ้าหนักรถบรรทุก ที่ว่ิงผานถนนในชุมชน
เพื่อไมใหถนนนชํารุดเสียหาย

9. ทานรวมออกขอบัญญัติ หามการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ ยกเวนจุดผอนผัน

10. ทานรวมออกขอบัญญัติหามเล้ียงสัตว ปลอยสัตวในที่หรือทาง
สาธารณะ

11. ทานรวมกําหนดการสงเสริมความปลอดภัยไวเปนนโยบาย
12. ทานเสนอใหมีการบรรจุการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน

ไวในแผนพัฒนา

1. ทานรวมกับโรงเรียนในชุมชนจัดทําโครงการรณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชนทิ้งขยะเฉพาะที่จัดเตรียมไว

2. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมเด็กไทยหางไกลยาเสพติด
3. ทานรวมกับสถานีอนามัยจัดโครงการใหความรูเร่ือง

โภชนาการที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะความเส่ียงตอการเกิดโรค
4. ทานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานรณรงคให

ประชาชนซ้ืออาหารจากรานอาหาร ที่ไดการรับรอง
มาตราฐานจากสํานักงานสาธารณสุข

5. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมใหความรูแกผูสูงอายุที่มีโรค
เบาหวานไมใหรับประทานอาหารที่มีสวนผสมนํ้าตาล
หรือรสหวาน

6. ทานรวมจัดโครงการใหความรูแกผูสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายที่ถูกวิธีเพื่อหลีกเล่ียงการเปนโรคความดัน
 เบาหวาน

7. ทานรวมกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประชา
สัมพันธใหชาวบานไมเผาไรนาเพื่อลดการเกิดอัคคีภัย

8. ทานเสนอใหจัดโครงการประกวดหนาบานสวยสะอาดตา 
ประชาชนปลอดภัย 

9. ทานเสนอใหประชาชนในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ
 การประกวดหนาบานสวยสะอาดตา ประชาชนปลอดภัย

การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน
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มาก ปาน นอยที่สุด
ท่ีสุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
ระดับการปฏิบัติ

มาก นอย

10. ทานรวมรณรงคใหประชาชนปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโลกรอน
11. ทานเสนอแนะเกษตรกรไมใหใชสารเคมีในการทําการเกษตร

เพราะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
12. ทานรวมกับนักเรียนรณรงคใหประชาชนทราบถึงอันตราย

และโทษภัยของยาเสพติด
13. ทานใหขอมูลประชาชนไมใหใชสีที่ปนเปอนสารตะกั่ว

ในการตกแตงบานเรือนที่อยูอาศัย  เพราะจะทําใหเกิด
อันตรายแกผูอยูอาศัยได

14. ทานรวมกับสถานีอนามัยรณรงคและดูแลรานคาไมใหมี
การขายของเลนที่เปนอันตรายตอเด็ก

15. ทานรวมมือกับผูประกอบการโรงงานอตุสาหกรรม  
จัดกิจกรรมใหความรูถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานแก
ลูกจางพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน

16. ทานรวมรณรงคใหผูขับข่ีรถจักรยานยนต  สวมหมวกกันน็อค
ทุกคร้ังที่ขับข่ี

17. ทานรวมรณรงคใหผูขับรถยนตคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ัง
ที่ขับรถยนต

18. ทานรวมกับสาธารณสุขประจําหมูบานเชิญชวนประชาชน
รวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงเพื่อปองกันไขเลือดออก

19. ทานรวมผลักดันใหดําเนินการติดต้ังปายรณรงค ลด ละเลิก 
อบายมุข

20. ทานรวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดจัดอบรมสอบใบอนุญาต
ขับข่ีนอกสถานที่

21. ทานแจงขอมูล  สถิติ  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
ใหประชาชนทราบ

22. ทานประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนติดต้ังเคร่ือง
ตัดไฟภายในบาน

23. ทานรณรงคประชาสัมพันธไมใหประชาชนเผาปา  ตัดไม
ทําลายปาเพราะจะทําใหเกิดภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย

24. ทานรวมจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะในการปองกัน
ตนเองจากอาชญากรรมแกประชาชนในชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ 
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มาก ปาน นอยท่ีสุด

ที่สุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน 
1. ทานเสนอใหจัดจางเจาพนักงานสาธารณสุข เพ่ือปฎิบัติงาน 32 109 114 42 38

ดูแล โรคภัยแกประชาชน (9.6) (32.5) (34.0) (12.5) (11.3)
2. ทานจัดสงเจาพนักงานสาธารณสุขไปอบรมเพ่ิมทักษะ 25 105 112 44 49

การปองกันโรคภัยในชุมชน (7.5) (31.3) (33.4) (13.1) (14.6)
3. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดโครงการฝกอบรมให

ความรูการปฎิบัติงานดูแลโรคติดตอแกอาสาสมัครสาธารณสุข 39 132 116 37 11
ประจําหมูบาน (11.6) (39.4) (34.6) (11.0) (3.3)

4. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฎิบัติงานของ 35 105 116 60 19
ตํารวจชุมชนประจําตําบล (10.4) (31.3) (34.6) (17.9) (5.7)

5. ทานรวมอนุมัติโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย 42 118 119 46 10
ฝายพลเรือนในการฝกการกูชีพกูภัยและการดับเพลิง (12.5) (35.2) (35.5) (13.7) (3.0)

6. ทานจัดซื้อรถดับเพลิงเพ่ือปองกันอัคคีภัย 46 77 78 43 91
(13.7) (23.0) (23.3) (12.8) (27.2)

7. ทานผลักดันใหจัดซื้อเคร่ืองพนยุงและน้ํายาฉีดยุงใหเพียงพอ 79 140 92 21 3
พรอมปฎิบัติงานไดทันทีเมื่อมีโรคไขเลือดออกระบาด (23.6) (41.8) (27.5) (6.3) (0.9)

8. ทานรวมจัดหาชุดดับเพลิง ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี 37 86 104 51 57
สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (11.0) (25.7) (31.0) (15.2) (17.0)

9. ทานเสนอใหอนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถขนเก็บขยะมูลฝอย 49 142 92 27 25
สิ่งปฏิกูล (14.6) (42.4) (27.5) (8.1) (7.5)

10. ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังขยะใหเพียงพอตอการทิ้งขยะ 61 140 78 33 23
ของประชาชน (18.2) (41.8) (23.3) (9.9) (6.9)

11. ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังดับเพลิงติดตั้งตามแหลงชุมชน 27 104 90 54 60
เพ่ือปองกันอัคคีภัยในชุมชน (8.1) (31.0) (26.9) (16.1) (17.9)

12. ทานดูแล รักษา ซอมแซม เคร่ืองมือ  สําหรับการปฎิบัติงาน 33 110 108 55 29
ดานความปลอดภัย (9.9) (32.8) (32.2) (16.4) (8.7)

13. เมื่อเคร่ืองออกกําลังกายในชุมชนชํารุด เสียหาย ทานจะ 36 107 111 44 37
ดําเนินการซอมแซมแกไขทันที (10.7) (31.9) (33.1) (13.1) (11.0)

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในการวิจัย รายขอ

ขอความ
จํานวนผูตอบ (รอยละ)

มาก นอย
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มาก ปาน นอยท่ีสุด

ที่สุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
จํานวนผูตอบ (รอยละ)

มาก นอย

14. ทานรวมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย 60 116 112 42 5
ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด (17.9) (34.6) (33.4) (12.5) (1.5)

15. ทานรวมจัดเวทีประชาคมเพ่ือใหประชาชนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 50 136 112 30 7
ในชุมชน (14.9) (40.6) (33.4) (9.0) (2.1)

16. ทานรวมสํารวจขอมูล สาเหตุและอัตราการเจ็บปวย เสียชีวิต 27 99 120 50 39
จากโรคระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชน (8.1) (29.6) (35.8) (14.9) (11.6)

17. ทานรวบรวมขอมูล สถิติและสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 16 95 106 73 45
ในชุมชน (4.8) (28.4) (31.6) (21.8) (13.4)

18. ทานรวมสังเกตการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต 22 122 110 48 33
บนทองถนนในชุมชนของทาน (6.6) (36.4) (32.8) (14.3) (9.9)

19. ทานรวมสํารวจขอมูลประชาชนในชุมชนที่เปนผูคา ผูเสพ 43 119 99 44 30
ยาเสพติด (12.8) (35.5) (29.6) (13.1) (9.0)

20. ทานรวบรวมสถิติ ขอมูลการว่ิงราวทรัพย ลักทรัพย ที่เกิดขึ้น 21 87 110 66 51
ในชุมชน (6.3) (26.0) (32.8) (19.7) (15.2)

21. ทานรวมสํารวจจํานวน ประเภทของ ผูพิการ  65 123 93 28 26
(19.4) (36.7) (27.8) (8.4) (7.8)

22. ทานรวมอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยให 41 103 124 32 35
เหมาะสมแกผูพิการ (12.2) (30.7) (37.0) (9.6) (10.4)

23. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการตํารวจ 30 108 125 61 11
ชุมชนประจําตําบลตรวจตราบานพักอาศัยในชุมชน (9.0) (32.2) (37.3) (18.2) (3.3)

24. ทานหามไมใหรถบรรทุกที่บรรทุกนํ้าหนักเกินกวาที่กฎหมาย 35 109 100 72 19
กําหนดวิ่งบนถนนในชุมชน (10.4) (32.5) (29.9) (21.5) (5.7)

25. ทานแจงเจาของรถบรรทุก  ดูแลไมใหพนักงานขับรถ ทําเศษ 29 111 111 64 20
ดิน หิน ทราย  หลนบนทองถนน ซึ่งเปนอันตรายตอการขับขี่ (8.7) (33.1) (33.1) (19.1) (6.0)

26. ทานเสนอใหดําเนินการติดตั้งปายสัญญาณจราจร ปายบอก 43 135 105 46 6
ทางและสถานที่ในชุมชนเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ (12.8) (40.3) (31.3) (13.7) (1.8)

27. ทานเสนอใหติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามถนนสาธารณะและ 93 130 76 33 3
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มาก ปาน นอยท่ีสุด

ที่สุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
จํานวนผูตอบ (รอยละ)

มาก นอย

ตามสวนสาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน (27.8) (38.8) (22.7) (9.9) (0.9)
28. ทานดําเนินการปองกันนํ้าทวมในชุมชนโดยเสนอใหขุดลอก 82 140 84 25 4

คูคลองหนองบึง เพ่ือใหระบายนํ้าไดสะดวก (24.5) (41.8) (25.1) (7.5) (1.2)
29. ทานรวมกับประชาชนคอยตรวจสอบการจัดสรางระบบบําบัด 30 102 128 50 25

นํ้าเสีย ทอระบายนํ้าที่ใหไดมาตรฐาน (9.0) (30.4) (38.2) (14.9) (7.5)
30. ทานเสนอใหแตงตั้งตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะ

กรรมการคอยควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่สงกลิ่น 26 115 104 58 32
เหม็น  สงเสียงดังรําคาญ แกประชาชน (7.8) (34.3) (31.0) (17.3) (9.6)

31. ทานขอความรวมมือเจาของตลาด ใหทํา การลางทําความ 19 85 103 69 59
สะอาด ตลาด ทุกวัน (5.7) (25.4) (30.7) (20.6) (17.6)

32. ทานสั่งดําเนินการร้ือถอนสิ่งปลูกสรางปรักหักพัง ที่เปน 15 95 107 57 61
อันตรายตอประชาชาชนในชุมชน (4.5) (28.4) (31.9) (17.0) (18.2)

33. ทานรวมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการ โรงงาน 18 103 102 55 57
อุตสาหกรรมใหมีทางหนีไฟ (5.4) (30.7) (30.4) (16.4) (17.0)

1. ทานรวมกําหนดมาตรการควบคุมการกอสราง ตอเติม ร้ือถอน
ดัด แปลงหรือเคลื่อนยายอาคารเพ่ือไมใหเกิดอันตราย 38 99 135 47 16
ตอประชาชน (11.3) (29.6) (40.3) (14.0) (4.8)

2. ทานเสนอใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมไมใหทํา การ 27 93 112 72 31
ซอมแซมรถจักยานยนต บนทองถนน (8.1) (27.8) (33.4) (21.5) (9.3)

3. ทานรวมตราขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 40 117 102 57 19
กําหนดคาปรับแกผูทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลในที่สาธารณะ  (11.9) (34.9) (30.4) (17.0) (5.7)

4. ทานรวมกับประชาชนเสนอใหออกขอบัญญัติหามปลอยนํ้า 34 130 102 56 13
เสีย ของเสีย ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน (10.1) (38.8) (30.4) (16.7) (3.9)

5. ทานรวมออกกฎเกณฑการขุดดิน ถมดิน เพ่ือปองกันอันตราย 33 122 110 56 14
แกประชาชน (9.9) (36.4) (32.8) (16.7) (4.2)

6. ทานรวมกําหนดมาตรการใหรานคา รานอาหารในชุมชน 17 98 115 50 55
จัดใหมีหองสุขาสําหรับผูพิการ (5.1) (29.3) (34.3) (14.9) (16.4)

7. ทานรวมออกขอบัญญัติหามติดตั้งปายโฆษณา ประชาสัมพันธ 36 114 107 61 17

การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
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มาก ปาน นอยท่ีสุด

ที่สุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
จํานวนผูตอบ (รอยละ)

มาก นอย

กอนไดรับอนุญาตเพ่ือปองกันการเกิดอันตราย (10.7) (34.0) (31.9) (18.2) (5.1)
8. ทานเสนอใหจํากัดนํ้าหนักรถบรรทุก ที่ว่ิงผานถนนในชุมชน 38 119 101 55 22

เพ่ือไมใหถนนนชํารุดเสียหาย (11.3) (35.5) (30.1) (16.4) (6.6)
9. ทานรวมออกขอบัญญัติ หามการจําหนายสินคาในที่หรือทาง 30 96 123 61 25

สาธารณะ ยกเวนจุดผอนผัน (9.0) (28.7) (36.7) (18.2) (7.5)
10. ทานรวมออกขอบัญญัติหามเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวในที่หรือทาง 28 102 122 60 23

สาธารณะ (8.4) (30.4) (36.4) (17.9) (6.9)
11. ทานรวมกําหนดการสงเสริมความปลอดภัยไวเปนนโยบาย 36 114 130 44 11

(10.7) (34.0) (38.8) (13.1) (3.3)
12. ทานเสนอใหมีการบรรจุการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 41 124 120 40 10

ไวในแผนพัฒนา (12.2) (37.0) (35.8) (11.9) (3.0)

1. ทานรวมกับโรงเรียนในชุมชนจัดทําโครงการรณรงค 43 136 119 29 8
ประชาสัมพันธใหประชาชนทิ้งขยะเฉพาะที่จัดเตรียมไว (12.8) (40.6) (35.5) (8.7) (2.4)

2. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมเด็กไทยหางไกลยาเสพติด 80 124 104 21 6
(23.9) (37.0) (31.0) (6.3) (1.8)

3. ทานรวมกับสถานีอนามัยจัดโครงการใหความรูเร่ือง 43 145 113 27 7
โภชนาการที่เหมาะสม เพ่ือลดภาวะความเสี่ยงตอการเกิดโรค (12.8) (43.3) (33.7) (8.1) (2.1)

4. ทานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานรณรงคให
ประชาชนซื้ออาหารจากรานอาหาร ที่ไดการรับรอง 35 122 120 42 16
มาตราฐานจากสํานักงานสาธารณสุข (10.4) (36.4) (35.8) (12.5) (4.8)

5. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมใหความรูแกผูสูงอายุที่มีโรค 41 131 121 34 8
เบาหวานไมใหรับประทานอาหารที่มีสวนผสมนํ้าตาล 41 131 121 34 8
หรือรสหวาน (12.2) (39.1) (36.1) (10.1) (2.4)

6. ทานรวมจัดโครงการใหความรูแกผูสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายที่ถูกวิธีเพ่ือหลีกเลี่ยงการเปนโรคความดัน 48 133 108 37 9
 เบาหวาน (14.3) (39.7) (32.2) (11.0) (2.7)

7. ทานรวมกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประชา 33 105 108 54 35
สัมพันธใหชาวบานไมเผาไรนาเพ่ือลดการเกิดอัคคีภัย (9.9) (31.3) (32.2) (16.1) (10.4)

การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน
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มาก ปาน นอยท่ีสุด

ที่สุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
จํานวนผูตอบ (รอยละ)

มาก นอย

8. ทานเสนอใหจัดโครงการประกวดหนาบานสวยสะอาดตา 25 97 127 48 38
ประชาชนปลอดภัย (7.5) (29.0) (37.9) (14.3) (11.3)

9. ทานเสนอใหประชาชนในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ 23 104 104 52 52
การประกวดหนาบานสวยสะอาดตา ประชาชนปลอดภัย (6.9) (31.0) (31.0) (15.5) (15.5)

10. ทานรวมรณรงคใหประชาชนปลูกตนไมเพ่ือลดภาวะโลกรอน 66 123 100 27 19
(19.7) (36.7) (29.9) (8.1) (5.7)

11. ทานเสนอแนะเกษตรกรไมใหใชสารเคมีในการทําการเกษตร 37 113 99 48 38
เพราะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ (11.0) (33.7) (29.6) (14.3) (11.3)

12. ทานรวมกับนักเรียนรณรงคใหประชาชนทราบถึงอันตราย 76 126 88 31 14
และโทษภัยของยาเสพติด (22.7) (37.6) (26.3) (9.3) (4.2)

13. ทานใหขอมูลประชาชนไมใหใชสีที่ปนเปอนสารตะกั่ว
ในการตกแตงบานเรือนที่อยูอาศัย  เพราะจะทําใหเกิด 23 97 127 37 51
อันตรายแกผูอยูอาศัยได (6.9) (29.0) (37.9) (11.0) (15.2)

14. ทานรวมกับสถานีอนามัยรณรงคและดูแลรานคาไมใหมี 30 100 112 43 50
การขายของเลนที่เปนอันตรายตอเด็ก (9.0) (29.9) (33.4) (12.8) (14.9)

15. ทานรวมมือกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  
จัดกิจกรรมใหความรูถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานแก 23 91 121 60 40
ลูกจางพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน (6.9) (27.2) (36.1) (17.9) (11.9)

16. ทานรวมรณรงคใหผูขับขี่รถจักรยานยนต  สวมหมวกกันน็อค 44 124 112 52 3
ทุกคร้ังที่ขับขี่ (13.1) (37.0) (33.4) (15.5) (0.9)

17. ทานรวมรณรงคใหผูขับรถยนตคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ัง 39 124 110 50 12
ที่ขับรถยนต (11.6) (37.0) (32.8) (14.9) (3.6)

18. ทานรวมกับสาธารณสุขประจําหมูบานเชิญชวนประชาชน 80 144 84 22 5
รวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงเพ่ือปองกันไขเลือดออก (23.9) (43.0) (25.1) (6.6) (1.5)

19. ทานรวมผลักดันใหดําเนินการติดตั้งปายรณรงค ลด ละเลิก 53 134 115 29 4
อบายมุข (15.8) (40.0) (34.3) (8.7) (1.2)

20. ทานรวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดจัดอบรมสอบใบอนุญาต 37 102 97 46 53
ขับขี่นอกสถานที่ (11.0) (30.4) (29.0) (13.7) (15.8)

21. ทานแจงขอมูล  สถิติ  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 22 78 126 60 49
ใหประชาชนทราบ (6.6) (23.3) (37.6) (17.9) (14.6)
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มาก ปาน นอยท่ีสุด

ที่สุด กลาง หรือไมปฏิบัติเลย

ขอความ
จํานวนผูตอบ (รอยละ)

มาก นอย

22. ทานประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนติดตั้งเคร่ือง 24 78 121 59 53
ตัดไฟภายในบาน (7.2) (23.3) (36.1) (17.6) (15.8)

23. ทานรณรงคประชาสัมพันธไมใหประชาชนเผาปา  ตัดไม 30 98 109 55 43
ทําลายปาเพราะจะทําใหเกิดภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย (9.0) (29.3) (32.5) (16.4) (12.8)

24. ทานรวมจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะในการปองกัน 30 104 110 45 46
ตนเองจากอาชญากรรมแกประชาชนในชุมชน (9.0) (31.0) (32.8) (13.4) (13.7)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 151

S.D. คาระดับ
การปรับเปล่ียนสิ่งแวดลอมชุมชน 

1. ทานเสนอใหจัดจางเจาพนักงานสาธารณสุข เพื่อปฎิบัติงาน 3.16 1.124 ปานกลาง
ดูแล โรคภัยแกประชาชน

2. ทานจัดสงเจาพนักงานสาธารณสุขไปอบรมเพิ่มทักษะ 3.04 1.154 ปานกลาง
การปองกันโรคภัยในชุมชน

3. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดโครงการฝกอบรมให 3.45 0.949 ปานกลาง
ความรูการปฎิบัติงานดูแลโรคติดตอแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน

4. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของ 3.23 1.043 ปานกลาง
ตํารวจชุมชนประจําตําบล

5.  ทานรวมอนุมัติโครงกาฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย 3.41 0.974 ปานกลาง
ฝายพลเรือนในการฝกการกูชีพกูภัยและการดับเพลิง

6. ทานจัดซื้อรถดับเพลิงเพื่อปองกันอัคคีภัย 2.83 1.404 ปานกลาง
7. ทานผลักดันใหจัดซื้อเครื่องพนยุงและนํ้ายาฉีดยุงใหเพียงพอ 3.81 0.899 มาก

พรอมปฎิบัติงานไดทันทีเมื่อมีโรคไขเลือดออกระบาด
8. ทานรวมจัดหาชุดดับเพลิง ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี 2.99 1.239 ปานกลาง

สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
9. ทานเสนอใหอนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถขนเก็บขยะมูลฝอย 3.49 1.075 ปานกลาง

สิ่งปฏิกูล
10. ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังขยะใหเพียงพอตอการทิ้งขยะ 3.55 1.107 ปานกลาง

ของประชาชน
11. ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังดับเพลิงติดต้ังตามแหลงชุมชน 2.95 1.230 ปานกลาง

เพื่อปองกันอัคคีภัยในชุมชน
12. ทานดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องมือ  สําหรับการปฎิบัติงาน 3.19 1.096 ปานกลาง

ดานความปลอดภัย

  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ 

ขอที่ ขอความ ระดับการปฏิบัติ

ของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน

X
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S.D. คาระดับ
ขอที่ ขอความ ระดับการปฏิบัติ

X

13. เมื่อเครื่องออกกําลังกายในชุมชนชํารุด เสียหาย ทานจะ 3.18 1.137 ปานกลาง
ดําเนินการซอมแซมแกไขทันที

14. ทานรวมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย 3.55 0.974 มาก
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

15. ทานรวมจัดเวทีประชาคมเพื่อใหประชาชนแลกเปลี่ยน 3.57 0.922 มาก
ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชน

16. ทานรวมสํารวจขอมูล สาเหตุและอัตราการเจ็บปวย เสียชีวิต 3.07 1.109 ปานกลาง
จากโรคระบาดที่เกิดข้ึนในชุมชน

17. ทานรวบรวมขอมูล สถิติและสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 2.89 1.105 ปานกลาง
ในชุมชน

18. ทานรวมสังเกตการเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต 3.16 1.069 ปานกลาง
บนทองถนนในชุมชนของทาน

19. ทานรวมสํารวจขอมูลประชาชนในชุมชนที่เปนผูคา ผูเสพ 3.30 1.127 ปานกลาง
ยาเสพติด

20. ทานรวบรวมสถิติ ขอมูลการว่ิงราวทรัพย ลักทรัพย ที่เกิดข้ึน 2.88 1.143 ปานกลาง
ในชุมชน

21. ทานรวมสํารวจจํานวน ประเภทของ ผูพิการ  3.52 1.129 มาก
22. ทานรวมอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยให 3.25 1.119 ปานกลาง

เหมาะสมแกผูพิการ 
23. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการตํารวจ 3.25 0.966 ปานกลาง

ชุมชนประจําตําบลตรวจตราบานพักอาศัยในชุมชน
24. ทานหามไมใหรถบรรทุกที่บรรทุกนํ้าหนักเกินกวาที่กฎหมาย 3.21 1.071 ปานกลาง

กําหนดว่ิงบนถนนในชุมชน
25. ทานแจงเจาของรถบรรทุก  ดูแลไมใหพนักงานขับรถ ทําเศษ 3.19 1.036 ปานกลาง

ดิน หิน ทราย  หลนบนทองถนน ซึ่งเปนอันตรายตอการขับข่ี
26. ทานเสนอใหดําเนินการติดต้ังปายสัญญาณจราจร ปายบอก 3.49 0.944 ปานกลาง

ทางและสถานที่ในชุมชนเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
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S.D. คาระดับ
ขอที่ ขอความ ระดับการปฏิบัติ

X

27. ทานเสนอใหติดต้ังไฟฟาแสงสวางตามถนนสาธารณะและ 3.83 0.976 มาก
ตามสวนสาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

28. ทานดําเนินการปองกันนํ้าทวมในชุมชนโดยเสนอใหขุดลอก 3.81 0.931 มาก
คูคลองหนองบึง เพื่อใหระบายนํ้าไดสะดวก

29. ทานรวมกับประชาชนคอยตรวจสอบการจัดสรางระบบบําบัด 3.19 1.039 ปานกลาง
นํ้าเสีย ทอระบายนํ้าที่ใหไดมาตรฐาน

30. ทานเสนอใหแตงต้ังตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะ 3.13 1.093 ปานกลาง
กรรมการคอยควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่สงกลิ่น
เหม็น  สงเสียงดังรําคาญ แกประชาชน

31. ทานขอความรวมมือเจาของตลาด ใหทํา การลางทําความ 2.81 1.166 ปานกลาง
สะอาด ตลาด ทุกวัน

32. ทานสั่งดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางปรักหักพัง ที่เปน 2.84 1.157 ปานกลาง
อันตรายตอประชาชาชนในชุมชน 

33. ทานรวมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการ โรงงาน 2.91 1.168 ปานกลาง
อุตสาหกรรมใหมีทางหนีไฟ 
การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน

1. ทานรวมกําหนดมาตรการควบคุมการกอสราง ตอเติม รื้อถอน 3.29 1.001 ปานกลาง
ดัด แปลงหรือเคลื่อนยายอาคารเพื่อไมใหเกิดอันตราย
ตอประชาชน

2. ทานเสนอใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมไมใหทํา การ 3.04 1.090 ปานกลาง
ซอมแซมรถจักยานยนต บนทองถนน

3. ทานรวมตราขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 3.30 1.065 ปานกลาง
กําหนดคาปรับแกผูทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลในที่สาธารณะ  

4. ทานรวมกับประชาชนเสนอใหออกขอบัญญัติหามปลอยนํ้า 3.35 1.000 ปานกลาง
เสีย ของเสีย ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน

5. ทานรวมออกกฎเกณฑการขุดดิน ถมดิน เพื่อปองกันอันตราย 3.31 1.000 ปานกลาง
แกประชาชน

6. ทานรวมกําหนดมาตรการใหรานคา รานอาหารในชุมชน 2.92 1.139 ปานกลาง
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ขอที่ ขอความ ระดับการปฏิบัติ

X

จัดใหมีหองสุขาสําหรับผูพิการ
7. ทานรวมออกขอบัญญัติหามติดต้ังปายโฆษณา ประชาสัมพันธ 3.27 1.041 ปานกลาง

กอนไดรับอนุญาตเพื่อปองกันการเกิดอันตราย
8. ทานเสนอใหจํากัดนํ้าหนักรถบรรทุก ที่ว่ิงผานถนนในชุมชน 3.29 1.076 ปานกลาง

เพื่อไมใหถนนนชํารุดเสียหาย
9. ทานรวมออกขอบัญญัติ หามการจําหนายสินคาในที่หรือทาง 3.13 1.054 ปานกลาง

สาธารณะ ยกเวนจุดผอนผัน
10. ทานรวมออกขอบัญญัติหามเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวในที่หรือทาง 3.16 1.035 ปานกลาง

สาธารณะ
11. ทานรวมกําหนดการสงเสริมความปลอดภัยไวเปนนโยบาย 3.36 0.952 ปานกลาง
12. ทานเสนอใหมีการบรรจุการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 3.44 0.955 ปานกลาง

ไวในแผนพัฒนา
การปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน

1. ทานรวมกับโรงเรียนในชุมชนจัดทําโครงการรณรงค 3.53 0.908 มาก
ประชาสัมพันธใหประชาชนทิ้งขยะเฉพาะที่จัดเตรียมไว

2. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมเด็กไทยหางไกลยาเสพติด 3.75 0.949 มาก
3. ทานรวมกับสถานีอนามัยจัดโครงการใหความรูเรื่อง 3.57 0.889 มาก

โภชนาการที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะความเสี่ยงตอการเกิดโรค
4. ทานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานรณรงคให 3.35 0.989 ปานกลาง

ประชาชนซื้ออาหารจากรานอาหาร ที่ไดการรับรอง
มาตราฐานจากสํานักงานสาธารณสุข

5. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมใหความรูแกผูสูงอายุที่มีโรค 3.49 0.918 ปานกลาง
เบาหวานไมใหรับประทานอาหารที่มีสวนผสมนํ้าตาล
หรือรสหวาน

6. ทานรวมจัดโครงการใหความรูแกผูสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับ 3.52 0.960 มาก
การออกกําลังกายที่ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคความดัน
 เบาหวาน

7. ทานรวมกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประชา 3.14 1.127 ปานกลาง
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ขอที่ ขอความ ระดับการปฏิบัติ

X

สัมพันธใหชาวบานไมเผาไรนาเพื่อลดการเกิดอัคคีภัย
8. ทานเสนอใหจัดโครงการประกวดหนาบานสวยสะอาดตา 3.07 1.088 ปานกลาง

ประชาชนปลอดภัย 
9. ทานเสนอใหประชาชนในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ 2.98 1.168 ปานกลาง

การประกวดหนาบานสวย สะอาด ประชาชนปลอดภัย
10. ทานรวมรณรงคใหประชาชนปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโลกรอน 3.57 1.070 มาก
11. ทานเสนอแนะเกษตรกรไมใหใชสารเคมีในการทําการเกษตร 3.19 1.160 ปานกลาง

เพราะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
12. ทานรวมกับนักเรียนรณรงคใหประชาชนทราบถึงอันตราย 3.65 1.058 มาก

และโทษภัยของยาเสพติด
13. ทานใหขอมูลประชาชนไมใหใชสีที่ปนเปอนสารตะกั่ว 3.01 1.135 ปานกลาง

ในการตกแตงบานเรือนที่อยูอาศัย  เพราะจะทําใหเกิด
อันตรายแกผูอยูอาศัยได

14. ทานรวมกับสถานีอนามัยรณรงคและดูแลรานคาไมใหมี 3.05 1.176 ปานกลาง
การขายของเลนที่เปนอันตรายตอเด็ก

15. ทานรวมมือกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  2.99 1.098 ปานกลาง
จัดกิจกรรมใหความรูถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานแก
ลูกจางพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน

16. ทานรวมรณรงคใหผูขับข่ีรถจักรยานยนต  สวมหมวกกันน็อค 3.46 0.937 ปานกลาง
ทุกครั้งที่ขับข่ี

17. ทานรวมรณรงคใหผูขับรถยนตคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 3.38 0.993 ปานกลาง
ที่ขับรถยนต

18. ทานรวมกับสาธารณสุขประจําหมูบานเชิญชวนประชาชน 3.81 0.924 มาก
รวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงเพื่อปองกันไขเลือดออก

19. ทานรวมผลักดันใหดําเนินการติดต้ังปายรณรงค ลด ละเลิก 3.61 0.896 มาก
อบายมุข

20. ทานรวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดจัดอบรมสอบใบอนุญาต 3.07 1.231 ปานกลาง
ขับข่ีนอกสถานที่
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ขอที่ ขอความ ระดับการปฏิบัติ

X

21. ทานแจงขอมูล  สถิติ  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 2.89 1.119 ปานกลาง
ใหประชาชนทราบ

22. ทานประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนติดต้ังเครื่อง 2.88 1.148 ปานกลาง
ตัดไฟภายในบาน

23. ทานรณรงคประชาสัมพันธไมใหประชาชนเผาปา  ตัดไม 3.05 1.153 ปานกลาง
ทําลายปาเพราะจะทําใหเกิดภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย

24. ทานรวมจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะในการปองกัน 3.08 1.162 ปานกลาง
ตนเองจากอาชญากรรมแกประชาชนในชุมชน
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นายพล    ไทยออน 
ท่ีอยู  131/1  หมูที่ 2 ตําบลสนามจันทร  อําเภอเมอืงนครปฐม  จังหวดันครปฐม 
สถานที่ทํางาน องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2522 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2530 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง 
พ.ศ. 2548 ศึกษาตอระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชา

จิตวิทยาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2533 – ปจจุบัน ทนายความ 
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม  
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 
พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน นายกองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม 
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