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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
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนเปนความจําเปนพื้นฐานที่จะตองถูกกําหนดให
เปนสิทธิที่ประชาชนควรจะพึงมีพึงได และรัฐตองมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการตามสิทธินั้น
และการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนเปนกระบวนการในระดับทองถิ่น 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 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของทอ งถิ่น ไดเ อง ส ง เสริม ใหอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น มีส ว นร ว มในการดํา เนิน การตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา
จังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ
ประชาชนในจังหวัดนั้นเปนหลัก
องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาทองถิ่น ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในสถานการณปจจุบันและอนาคต (ศักดา ศรี
นิ เ วศน และคณะ :2550:7) ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
พุทธศักราช 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 5 ) พุทธศักราช 2546 มาตรา 66 องคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาที่ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ใหมีสุขภาพ พลานามัย
แข็งแรง และปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคและสิ่งเสพติด ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
และตามมาตรา 68 มีหนาที่ในการคุมครองดูแล รักษาทรัพยสิน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
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ตลอดจนการควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ใหมีความปลอดภัย และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
สิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคติดตอและภัยจากยาเสพติด จึงเปน
ภารกิจหลักประการสําคัญ ที่ผูมีสวนรับผิดชอบ และมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการชุมชน
จะตองใหความสําคัญและเรงดําเนินการใหเ ปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายโดยเฉพาะการ
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 ซึ่งอาจกลาวไดวาความออนแอที่
เกิดขึ้นกับชุมชนมีตนตอมาจาก การขาดความสมดุลและความรอบคอบ ของการพัฒนาของภาครัฐ
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ : 2544 : 3)
ปจจุบันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มความถี่และทวีความรุนแรง
มากขึ้น ไมว า จะเปน สาธารณภัย ที่ เ กิด ขึ้น จากปรากฏการณท างธรรมชาติ ซึ่ ง เป น ภัย ที่ไ ม อ าจ
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
ความสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรบุ ค คลอั น เนื่ อ งมาจากการบาดเจ็ บ พิ ก าร และเสี ย ชี วิ ต จาก
อุบัติเหตุ มีผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวผูประสบภัยและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ กลาวคือ การสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากอุบัติเหตุ เปนการสูญเสียอยาง
กะทันหัน นอกจากมีผลอยางชัดเจนตอสภาพเศรษฐกิจแลว ยังมีผลโดยตรงอยางรุนแรงตอชีวิต
รางกาย จิตใจและทรัพยสิน และความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูญเสียบุคคลที่เปนหลักในการทํางานและเปนหัวหนาครอบครัว ยอมมี
ผลกระทบที่รุนแรงตอความเปนอยูของสมาชิก และรูปแบบความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว
สังคมของเครือญาติและกลุมเพื่อนๆ ที่เปนพลังสนับสนุนทางสังคม ที่สําคัญและแนนอนที่สุด
สังคมโดยรวมยอมไดรับผลกระทบจากสภาพความสัมพันธดังกลาวดวย การเกิดอุบัติเหตุที่ซ้ําซาก
และเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยูเสมอ ยอมเปนเบาหลอมอยางดีที่ทําใหประชาชนมีความรูสึกเย็นชา และ
เคยชินตอปญหา พรอมทั้งเสริมการเห็นแกตัวและเอาตัวรอดมากขึ้นเพื่อใหรอดพนจากอุบัติเหตุที่มี
โอกาสเกิดขึ้นกับตนเองไดทุกขณะและไมทราบวาจะปองกันแกไขอยางไร การเกิดอุบัติเหตุครั้ง
ใหญๆ แตละครั้งทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก เชน กรณีทาเรือพรานนกกรุงเทพมหานครลม มีผูเสีย
ชีวิตจํานวนมาก ทั้งที่เปนเด็กและเปนผูใหญ ไดสรางความเวทนาและตื่นเตนใหกับประชาชน
จํานวนมาก แตก็เปนอารมณชั่วคราวระยะสั้นและบางกลุมยังไมมีความตระหนัก พรอมมองขาม
ปญหาเหลานี้ไป คานิยมตัวใครตัวมัน ตอปญหาอุบัติเหตุเปนวัฒนธรรมที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นใน
สังคม ซึ่งจําเปนตองมีการขจัดและปลูกฝงคานิยมที่ถูก ตอง ใหเปนคานิยมที่มีคุณคาตอการอยู
รว มกั น และพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น และที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด คื อ ให ทุ ก คนมี ส ว นร ว มในการสร า ง
วัฒนธรรมใหมในการเผชิญและควบคุมปญหาอุบัติเหตุดวยตนเอง เพื่อใหประชาชนเรียนรูจาก
ประสบการณตรง และสรางความเชื่อมั่นใหกับตนเองวาสามารถ ควบคุมและจัดการปญหาตางๆ ได
(ฉายศรี สุพรศิลปชัย และคณะ : 2539 : 12-13 )
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จังหวัดนครปฐม มีองคการบริหารสวนตําบลทั้งสิ้น จํานวน 97 แหง (สํานักงานทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม 2552) แตพบวายังไมมีการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนอยางเปน
รูปธรรม และประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากการที่ประชาชนในชุมชนตางๆ ไดรับ
อันตราย ในชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสิน อยางมากมาย จากสิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม
สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด เนื่องมาจากสภาพแวดลอม และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีการลงทุนในธุรกิจจากกลุมนายทุน การยายถิ่นฐานของชนกลุมนอย เชน มอญ กะเหรีย่ ง และ
กลุมผูใชแรงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและจากจังหวัดตางๆ เขามาอยูในจังหวัด
นครปฐมมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือ ความไมปลอดภัยของประชาชนในชุมชน ของจังหวัด
นครปฐม จากสิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติดเกิดมาก
ขึ้น กอใหเกิดอันตรายแกประชาชนในชีวิต รางกาย จิตใจ และทรัพยสิน และเกิดความสูญเสีย
ทางดานเศรษฐกิจตามมามากมาย
นอกจากนี้ยังพบวา ในอดีตจังหวัดนครปฐม เคยเกิดสาธารณภัยครั้งใหญ มีผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก เชน เหตุการณเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ไดเกิดเพลิงไหม บริษัท เค
เดอร อินดัสเทรียล ไทยแลนด ตั้งอยูที่ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน มีผูเสียชีวิต 188 คน มี
ผูบาดเจ็บกวา 400 คน และมีผูรับผลกระทบอีกนับพันราย เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ไดเกิดเหตุน้ํา
ทวมอยางรุนแรงในอําเภอบางเลน และอําเภอนครชัยศรี (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครปฐม 2549) และในป พ.ศ. 2551 ไดเกิดเกิดอุทกภัย จํานวน 43 ครั้ง มูลคาความเสียหาย
จํานวน 7,954,232 บาท เกิดวาตภัย จํานวน 43 ครั้ง มูลคาความเสียหาย จํานวน 3,755,857 บาท และ
อัคคีภัย จํานวน 33 ครั้ง มูลคาความเสียหาย จํานวน 7,773,000 บาท ไดสรางความเสียหายใหกับ
ประชาชนอยางมากมาย (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม 2552)
นอกจากนี้ยังมีการเกิดอุบัติภัยขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 โดยไดเกิดเหตุธูปยักษ
ความสูงถึง 27 เมตร ขนาบขางดวยธูปยักษที่มีความสูง 24 เมตร หนาองคพระปฐมเจดีย บริเวณลาน
หนาพระรวงโรจนฤทธิ์ ซึ่งทางวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อําเภอเมืองนครปฐม สรางขึ้นมา
และเตรียมจัดพิธีฉลองอยางใหญโตทามกลางพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมารวมงานนับหมื่นคน ได
ถลมลงมาทับประชาชนเสียชีวิต 5 ศพ บาดเจ็บอีกเปนจํานวนมาก
และยังมีการเกิดอาชญากรรม ในจังหวัดนครปฐม ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2550 พบวา เกิด
คดีฉอ โกง 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 ฆาผูอื่น จํานวน 476 ราย (กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม งานปองกันปราบปราม
2550)
ในป พ.ศ. 2549 พบวา มีผูเสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนน จํานวน 350 คน บาดเจ็บ 16,257
คน และในป พ.ศ. 2551 เกิดภัยจากอุบัตเิ หตุจราจรทางถนน จํานวน 688 ครั้ง มูลคาความเสียหาย
19,680,000 บาท (สถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 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
สํานักงานสถิ ติ จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนมีนาคม 2550 พบวา สถานการณการแพรระบาดของ
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น จากเดือนกันยายน 2549 จากรอยละ 31 เพิ่มเปนรอยละ 35.2 ในเดือนมีนาคม 2550
(สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 2550)
จากสถิติ ของความสูญเสียจากความไมปลอดภัย ดังกลาวขางตน จึงเปนอุบัติการณสําคัญที่
เปนสาเหตุหนึง่ ที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ตองให
ความสําคัญ กับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนรวมกัน เพือ่ เปนการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง
และสามารถดูแลชุมชนของตนเองใหเปนชุมชนที่มคี วามปลอดภัยนาอยูอาศัยเพื่อปองกันความสูญเสีย
จากอันตรายและภัยพิบัติตางๆ อันอาจจะเกิดขึน้ ใหลดนอยลง หรือหายไปในที่สดุ ในขณะเดียวกัน
องคการบริหารสวนตําบลก็จะไดดาํ เนินการตามบทบาทหนาทีแ่ ละพันธกิจหลัก เกีย่ วกับการสงเสริม
ความปลอดภัย ตามที่ขอ กฎหมายกําหนดไว เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่มีบทบาทสําคัญ และใกลชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด และมีบทบาทสําคัญในการ
ที่จะเปนผูดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
เพื่อลดปจจัยเสีย่ งตอการเกิดอันตรายจาก
สิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนเกิดความปลอดภัยในชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสิน ตามบทบาอํานาจหนาที่ เพื่อนํามาซึ่ง
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ความผาสุกและความเปนอยูท ี่ดี ของประชาชนในชุมชน โดยดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ดวยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง
ในฐานะที่ ผู วิ จั ย ได ป ฏิ บั ติ ง าน ในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ซึ่ ง อยู ใ นเขตจั ง หวั ด
นครปฐม พบว า การดํ า เนิ น การด า นการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน ในการปรั บ เปลี่ ย น
สิ่งแวดลอมชุมชน การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจาก สิ่งแวดลอมอันตราย
อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัย และยาเสพติด ตามบทบาทหนาที่ ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ยังไมไดผลเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจาก
รายงานของอุบัติการณความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นคอนขางสูง ทั้งนี้เนื่องจากผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญ ขาดแนวทางการดําเนินการที่ยั่งยืน ขาดการ
ประสานงาน และขาดความเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ขาดการวางแผนพัฒนาที่สมดุล
และขาดความรอบคอบ อันนําไปสูเปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา ระดั บ การส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน ของผู ดํ า รง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ตลอดจนขอมูลสวนบุคคล
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่เกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา รายได
สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ที่
ตางกัน วาจะมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนแตกตางกันหรือไม และแนวทางการสงเสริม
ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน ในการปรั บ เปลี่ ย นสิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชน การกํ า หนดมาตรการควบคุ ม
สิ่งแวดลอมชุมชน 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. เพื่ อ หาแนวทางในการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน ของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทาง
การเมือง องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครปฐม
ปญหาการวิจัย
1. การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดนครปฐม อยูในระดับใด
2. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ
ระดับการศึกษา รายได สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง และประสบการณใน
การทํางานอาสาสมัคร ที่แตกตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนแตกตางกันหรือไม
อยางไร
3. แนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ดําเนินการไดอยางไร
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่มีอายุ ตางกัน มีการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน
2. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มี
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน
3. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริห ารสวนตําบล ที่มีรายได ตางกัน มีก าร
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน
4. ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง องค ก ารบริห ารส ว นตํา บล ที่ มีส ถานภาพการดํ า รง
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 (สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 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 ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัย
ในชุ ม ชนจํ า นวน 6 คน และจากองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลที่ ยั ง มี อุ บั ติ ก ารณ ข องป ญ หาความ
ปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซึ่งแตละกลุม 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 ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบล
ที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลที่ ยั ง มี อุ บั ติ ก ารณ ข องป ญ หาความปลอดภั ย ในชุ ม ชน จํ า นวน 6 คน ซึ่ ง แต ล ะกลุ ม
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 แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
คํานิยามศัพทเฉพาะ
ความปลอดภัยในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชน มีพฤติกรรมปลอดภัยทั้ง
พฤติกรรมสวนบุคคลและพฤติกรรมสวนรวม พนภัย และปราศจากซึ่งสิ่งอันตราย ตอชีวิต รางกาย
จิตใจและทรัพยสิน จากสิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและ
ยาเสพติด
การส ง เสริ ม ความปลอดภัย ในชุ ม ชน หมายถึ ง การที่ผู ดํ า รงตํา แหน ง ทางการเมื อ ง
องค ก ารบริห ารส ว นตํา บลดํา เนิน การ ตลอดจนมี ก ารปฏิ บัติ ง าน เพื่อ ให ป ระชาชนในชุม ชนมี
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
ระบบสาธารณูป โภค อาคารสถานที่ สาธารณสถานของทางราชการ ใหอยู ในสภาพพร อมใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุม ดูแล สภาพสิ่งแวดลอม อาคารที่พักอาศัย
สถานประกอบการ ของประชาชนในชุมชนใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดมีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสินทั้งสวนบุคคลและสวนรวม
2. การกํ า หนดมาตรการควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชน หมายถึ ง การดํ า เนิ น การออก
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 ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนโดยตรง ตําบลละ 1 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตําบลละไมเกิน 2 คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งโดยนายกองคการบริหาร
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 ครั้ง
ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล เคยหรือไมเคย ปฏิบัติงานดานอาสาสมัคร กอนที่เขารับตําแหนง เชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ตํารวจชุมชนประจําตําบล และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เปนตน
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
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
การศึก ษาวิจั ย ครั้งนี้ มุงศึ ก ษาถึงระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ผู ศึ ก ษาจึ ง ได นํา แนวคิ ด
ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในประเด็ น ที่ ศึ ก ษามาเสนอ ดั ง นี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับความปลอดภัยและการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
1.1 ความหมายของความปลอดภัย
1.2 ความปลอดภัยในชุมชน
1.3 องคประกอบของความปลอดภัย
1.4 หลักการสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
1.5 แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
2. การกระจายอํานาจในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล โครงสราง และอํานาจ
หนาที่ดานความปลอดภัยขององคการบริหารสวนตําบล
2.1 การกระจายอํานาจในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล
2.2 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล
2.3 อํานาจหนาที่ ดานความปลอดภัย ขององคการบริหารสวนตําบล
3. บทบาทการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล
3.1 บริบทของจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน
3.2 บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ กับตัวแปรสวนบุคคล กับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
1. แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยและการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
1.1 ความหมายของความปลอดภัย
ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่เปนอันตราย ตอรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน อยูภายใต
การควบคุมเพื่อใหประชาชนและชุมชน มีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับชีวิตประจําวัน เปนความตองการของบุคคล และชุมชน เพื่อกอใหเกิดแรงบันดาลใจ ความ
ปลอดภัยเปนผลมาจากความสมดุลขององคประกอบหลายดาน เปนกระบวนการที่ซับซอนของ
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มนุ ษ ย ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สภาพแวดล อ ม ซึ่ ง หมายถึ ง กายภาพ สั ง คม วั ฒ นธรรม 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
สภาพการณซงึ่ มีแนวโนมทีจ่ ะกอใหเกิดการบาดเจ็บตอบุคคล หรือความเสียหายตอทรัพยสิน หรือ
วัสดุหรือการกระทบกระเทือนตอขีดความสามารถในการปฏิบัติการปกติของบุคคล รวมถึงการ
ปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นดวย
ไพจิตร บุณยานุเคราะห (2534 : 50) กลาววา ความปลอดภัยหมายถึง สภาพที่ไมมี
ภัยหรืออันตรายไมเสี่ยงตอสภาพที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ หรือไมกอใหเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไดแก การ
บาดเจ็บพิการหรือตาย การเจ็บปวยหรือเปนโรคและทรัพยสินเสียหาย
จากความหมายดังกลาว ขางตนสรุป ไดวา ความปลอดภัย หมายถึง การที่ประชาชน
ในชุมชน มีพฤติกรรมปลอดภัยหรือพฤติกรรมที่ไมเสี่ยง ทั้งพฤติกรรมสวนบุคคล (individual
behavior) และพฤติกรรมสวนรวม (collective behavior) มีสิ่งแวดลอมในชุมชนทีป่ ลอดภัย ทัง้
เชิงกายภาพ-เทคโนโลยี (physical and technological) และเชิงการเมือง-การจัดการ (political and
organizational) ประชาชนพนภัย และปราศจากซึ่งสิ่งอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และทรัพยสิน
1.2 ความปลอดภัยในชุมชน
ประชาชนในชุมชน จะปราศจากซึ่งสิ่งอันตรายจากสภาพที่เปนอันตราย ตอชีวติ
รางกาย จิตใจและทรัพยสนิ ได ประชาชนในชุมชนนั้นตองมีความปลอดภัยจาก สิ่งแวดลอม
อันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและภัยจากยาเสพติด
ความปลอดภัยในชุมชน เปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นกอน เพื่อดํารง และพัฒนาความผาสุก
สุขภาพและความเปนอยูที่ดีของประชาชนในชุมชน
จากทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s NeedTheory) ความปลอดภัยเปน
หนึ่งในความตองการพื้นฐานของมนุษย เชนเดียวกับความตองการดานรางกาย 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
การเมือง
เศรษฐกิจ
องคกร
พฤติกรรม
รายบุคคล
รายกลุม

ความปลอดภัย

สภาวะสุขภาพและความเปนอยู

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเชื่อมตอระหวางความปลอดภัยและสุขภาพ
สรุป ความปลอดภัยในชุมชนถูกกําหนดดวย สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของ
ชุมชน ชุมชนจะปลอดภัยได ชุมชนนัน้ ตองมีสภาพแวดลอมดานกายภาพ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และองคกรที่ปลอดภัย และพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน ทัง้
รายบุคคลและรายกลุม ตองปลอดภัยดวย จึงสงผลถึงสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของประชาชนใน
ชุมชน
1.3 องคประกอบของความปลอดภัย
ความปลอดภัย มีองคประกอบ 2 ประการคือ ความปลอดภัยในดานวัตถุหรือ
รูปธรรม (Objective) ถูกกําหนดโดยปจจัยสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมและความปลอดภัยดานจิตใจ
(Subjective) กําหนดโดยความรูสึกปลอดภัย
ความปลอดภัยทั้ง 2 มิตินี้ มีอิทธิพลพอซึ่งกันและกัน ทั้งแงบวกและแงลบ การ
พัฒนามิติดานวัตถุหรือรูปธรรม สามารถทําใหลดมิติดานจิตใจไปดวย (WHO : 1998 : 8)
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มิติรูปธรรม
+

+

-

-

ระดับความปลอดภัย

มิติดานจิตใจ
แผนภูมิที่ 2 แสดงมิติความปลอดภัย 2 ดาน
การพัฒนาความปลอดภัยของประชาชนจําเปนตองพิจารณามิติทั้งสองดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้
1. สิ่งที่ประชาชนเห็นวาเปนปญหา เปนสิ่งที่ติดแนนในความรูสึก แมจะทําการ
พิสูจนไมไดหรือไมเปนรูปธรรมก็ตาม
2. กิจกรรมความปลอดภัยจําเปนตองปรับเปลี่ยน ใหสอดคลองกับสถานการณของ
แตละชุมชน
3. ควรจะนํารูปแบบความสัมพันธทั้งสองมิติ มารวมพิจารณาในการประเมินปญหา
และแกไขปญหา
มิติดานรูปธรรมและมิติดานจิตใจ สามารถเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะตัวแบบใน
สังคมประชาชนมีแนวโนมจะมีพฤติกรรมเลียนแบบตัวแบบในสังคม จึงตองนําจุดนี้มาพิจารณา
ดวย ความปลอดภัยในชุมชนเกิดขึ้นไดตองประสบความสําเร็จทั้งสองมิติคือการเกิดพฤติกรรม และ
สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยจริง และอีกมิติหนึ่งคือ ความรูสึก ความเชื่อ และทัศนคติของคนในชุมชนที่
ยอมรับระดับความปลอดภัยในขั้นสูง ยอมรับอุปสรรคที่ขัดขวางการเกิดความปลอดภัยในชุมชน
และความรูสึกวาอุบัติเหตุนั้นเปนเรื่องของดวงชะตาหรือความรูสึกวาเปนเรื่องเฉพาะบุคคลที่ขาด
ความระมัดระวัง ขาดการศึกษา หรือความยอมรับตอความเสี่ยงนั้นโดยไดรับผลประโยชนเชิงสังคม
หรือยอมรับเพราะคิดวาไมมีทางเลือกที่ดีกวา การแกไขปญหาเหลานี้ใหประสบความสําเร็จสามารถ
ดําเนินการไดทั้งในระดับบุคคล โดยชักนําใหบุคคลนั้นเลือกวิธีการปกปองตนเองที่ดีที่สุด ในระดับ
ชุมชน โดยชักนําใหผูบริหารทองถิ่นจัดสรรทรัพยากรเพื่อสรางเสริมความปลอดภัย
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1.4 หลักการสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
จากการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ที่ประเทศสวีเดน
ซึ่งมีผูเขารวมประชุม 13 คน ซึ่งสวนหนึ่งไดเขารวมประชุมที่เมืองคิวเบค ประเทศแคนนาดามาแลว
ไดมีแนวคิดหลักที่บรรลุจากการประชุม สรุปหลักการสงเสริมความปลอดภัยไว ดังนี้ (WHO : 1998)
การสงเสริมความปลอดภัย เปนกระบวนการในระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาลและองคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรที่ไมใชของรัฐ
นํามาใชเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของความปลอดภัย กระบวนการนี้ยัง หมายรวมถึง ความพยายามใน
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและโครงสราง ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธกับ
ความปลอดภัย ซึ่งอยูบนพืน้ ฐานความรวมมือของหลายๆ ภาคสวน การสงเสริมความปลอดภัย ตอง
มีความรวมมือกันและมีสว นสงเสริมความปลอดภัยของชุมชน โดยองคกรตางๆ ที่มีสวนในการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนเหลานี้ เรียกวา ผูปฏิบัติการ (actors) โดยมีแนวคิดและการปฏิบัติ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพการณของแตละกลุม แตละอาชีพ แตละองคกร และแตละประเทศ
ในการแกไขปญหาความปลอดภัยในชุมชนจึงจําเปนตองรวมมือกันเพราะจะทําใหเกิดการระดมพล
หรือขอความรวมมืองายขึ้น เนื่องจากแตละกลุมองคกรตางก็มีจุดมุงหมายเดียวกัน คือนํามาซึ่งความ
ปลอดภัยในชุมชน และกระบวนการ การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมี 2 กระบวนการคือ
1. ยึดปญหาเปนศูนยกลาง (Problem-oriented process)
2. ยึดพื้นทีเ่ ปนศูนยกลาง (Setting-oriented process)
ทั้งสองกระบวนการนี้แตกตางกัน แตก็สงเสริมซึ่งกันและกัน และจะตองไดรับความ
รวมมือจากประชาชน และผูที่มีอํานาจตัดสินใจ
กระบวนการยึดปญหาเปนศูนยกลาง (Problem-oriented process)
เปนกระบวนการที่ใชมากที่สุด เปนกระบวนการหาวิธีแกไขปญหาที่มีอยูทีละปญหา
โดยมีจุดมุงหมายคือ เพื่อปองกันปญหาใดปญหาหนึง่ ณ เวลาหนึ่ง เชน ปญหาการฆาตัวตาย ปญหา
การบาดเจ็บจากการขนสง ปญหาความรุนแรงในเมือง เราจะคัดเลือกปญหาเหลานี้มาแกไขโดย
จัดลําดับความสําคัญของปญหา สถิติ การเกิดปญหาและความรุนแรงของปญหา
กระบวนการแกไขโดยยึดปญหาเปนศูนยกลาง เปนกลยุทธที่สําคัญตอการสงเสริม
ความปลอดภัย เหมาะสมทีจ่ ะใชกับการสงเสริมสุขภาพและความผาสุก นอกจากนี้ยงั ชวยวิเคราะห
ปจจัยเสีย่ งซึ่งชวยใหแกไขปญหาไดสําเร็จ วิธีนี้เหมาะกับการใชแกไขปญหา ที่เปนรูปธรรม เชน
การฆาตัวตาย ปญหาความรุนแรง
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กระบวนการยึดพื้นที่เปนศูนยกลาง (Setting-oriented process)
กระบวนการแกไขปญหาวิธีนี้เนนปญหาภาพรวมของชุมชนมากกวาเนนปญหา
เฉพาะ กระบวนการแกไขปญหาวิธีนี้ ตองการเนนการแกไขทั้งสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมเพื่อ
พัฒนาความปลอดภัย
กระบวนการนี้ ป ระกอบด ว ย กลุ ม ประชาชนที่ เ กี่ ย วข อ งในพื้ น ที่ เช น ถนน
สวนสาธารณะ โรงเรียน โรงงาน เพื่อนบาน เมืองและอื่นๆ แตละพื้นที่ก็จะมีองคประกอบตางๆ
กั น เช น จํ า นวนประชากร เศรษฐกิ จ โครงสร า งสาธารณู ป โภค สภาพแวดล อ มทางกายภาพ
องคประกอบเหลานี้ก็จะเอื้อตอหนาที่ใดหนาที่หนึ่งและมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน ความปลอดภัย
ตามกระบวนการนี้ หมายถึง สภาพที่สมดุลระหวางองคประกอบตางๆ
กระบวนการแกไขปญหา โดยยึดพื้นที่ เปนสิ่งสําคัญ มี 3 ขั้นตอน
1. วินิจฉัยความปลอดภัย คือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของพื้นที่ ที่จําเปนตอการ
บรรลุเปาหมายระดับความปลอดภัยที่กําหนดไว
2. วิเคราะห สาเหตุของจุดออน
3. วิเคราะห วิธีการแกไข จุดออน
อธิปญญ สุขสวาง (2550) กลาวไวในรายงานการประชุม เรื่องชุมชนปลอดภัย
ระหวางวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2550 ถึงหลักการสําคัญของโครงการสรางเสริมความปลอดภัย ที่ใช
ชุมชนเปนศูนยกลาง ไวดังนี้
ความปลอดภัย เปนความจําเปนพื้นฐานที่จะตองถูกกําหนดใหเปนสิทธิที่ประชาชน
ควรจะพึงมีพึงได และรัฐตองมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการตามสิทธินั้น สิทธิที่ประชาชนพึงได
ในเรื่องของความปลอดภัยมีดังนี้
1. ประชาชนในชุมชน มีสิทธิที่จะอยูอยางปลอดภัย ในขณะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ตางๆ คูกันไป
2. ประชาชน พึงไดรับความเสมอภาค ในกระบวนการบริหารจัดการสังคม เพื่อสราง
ความปลอดภัย
3. ประชาชนในชุ ม ชน มี สิ ทธิ ที่ จ ะมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ และจั ด การกั บ
สิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
4. ชุมชน มีสิทธิที่จะตัดสินใจวาสิ่งใด ทรัพยากรใด เปนความจําเปนที่ชุมชนจะ
ใชในการดําเนินการเพื่อการสรางเสริมความปลอดภัยใหกับชุมชน
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5. ประชาชนในชุมชน มีสิทธิที่จะรูวาสิ่งใดคืออันตราย อะไรคือปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดการบาดเจ็บ หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบ รวมทั้งผูผลิตที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอันตรายตางๆ ตอง
มีความรับผิดชอบในการเผยแพรความรูนั้นสูประชาชน
6. ชุมชน มีสิทธิที่จะมีทักษะในการดําเนินการ การปองกันการบาดเจ็บและสราง
เสริมความปลอดภัยในชุมชน
โดยมีหลักการสําคัญของโครงการสรางเสริมความปลอดภัย
ทีใ่ ชชุมชนเปน
ศูนยกลาง ดังนี้
1. มีการจัดตั้งกลุมพหุภาพ ในระดับชุมชน
2. ชุมชนมีสวนรวม
3. ใหความสนใจเปนพิเศษกับกลุมเสี่ยงและสิ่งแวดลอมที่เปนอันตรายมาก
4. มีระบบขอมูลชุมชนที่จะใหชุมชนไดเห็นถึงขนาดของปญหาและจัดใหประชาชน
โดยเฉพาะผูมีสวนรวมในกิจกรรมไดสามารถเขาถึงขอมูล
5. เปนโครงการที่สามารถดําเนิ นการระยะยาว โดยใชทรัพยากรปกติ งบประมาณ
ปกติที่ทองถิ่นตองบริหารจัดการอยูแลว เพียงแตใชใหมีคุณคา และใหเปนประโยชนตองาน สราง
เสริมความปลอดภัย
6. มีการกําหนดตัวบงชี้ความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับชุมชนเพื่อใชเปนตัววัดผล
การดําเนินการ
1.5 แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน เปน กระบวนการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาล และองคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรที่
ไมใชของรัฐ นํามาใชเพือ่ พัฒนาความยั่งยืนของความปลอดภัย กระบวนการนี้ยัง หมายรวมถึง
ความพยายามในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและโครงสราง
ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่
เกี่ยวของสัมพันธกับความปลอดภัย ซึ่งอยูบ นพื้นฐานความรวมมือของหลายๆ ภาคสวน เปนความ
รับผิดชอบรวมกันของรัฐ องคกรตางๆ และประชาชน ตองมาจากความหวงใยขององคกรตางๆ ที่มี
ตอประชาชน และตองมีสว นเชื่อมตออยางใกลชิดของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ โครงสรางที่ใชในการ
สงเสริมความปลอดภัยจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมของชุมชน และสถานการณที่เปนจริงของ
ประเทศ กระบวนการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําเปนตองไดรับความรวมมือ จากองคกร
หลายๆ ภาคสวนและประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ ควรอยูบ นพื้นฐานความรวมมือของประชาชน ซึ่ง
เปนผูกําหนดวัตถุประสงคและเลือกวิธีการแกไขปญหา การปฏิบัติการ ควรสงเสริมใหประชาชนมี
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พฤติกรรมความปลอดภัย เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่น และแกไขบรรทัดฐานทางสังคม ในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางยั่งยืน
จากการศึกษา งานวิจยั และแนวคิดทฤษฏีตางๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยใน
ชุมชน องคประกอบของความปลอดภัย หลักการสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน และ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัยตางๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดนําแนวคิดทฤษฎีตางๆ ของ
องคการอนามัยโลก (WHO) และแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วของมากําหนด และสรุปเปนแนวทางการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนได ดังนี้
1.5.1 ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2535 ใหคํา
นิยาม สิ่งแวดลอมหมายถึง สิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
คํานิยามนี้ชใี้ หเห็นวา สิ่งแวดลอมชุมชนมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้น ซึ่งใหรวมถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมดวย หมายถึง
เปนสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมได ไมเปนพิษและเปนพิษ ใหคณ
ุ ใหโทษ มีชีวิตและไมมีชีวติ การ
กลาวเชนนี้อาจทําใหผูที่จะตองมีหนาที่จดั การสิ่งแวดลอมมีมุมมองสิ่งแวดลอมในทาง “ บทบาท ”
หรืออีกนัยหนึง่ คือ “ มิติ ” หมายถึง จําแนกสิ่งแวดลอมชุมชนตามบทบาทหนาที่หรือมิติ ถา
สิ่งแวดลอมทีม่ ีบทบาทหนาที่เปนมิติกใ็ หนับสิ่งแวดลอมเปนมิตินั้น สิ่งแวดลอมแบงออกเปน 4 มิติ
มิติที่ 1 คือ มิติทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย
สรางขึ้น อันประกอบไปดวย 3 กลุม คือ ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป
ทรัพยากรที่ใชแลวทดแทนได
มิติที่ 2 คือ มิติเทคโนโลยี หมายถึง สิ่งแวดลอมที่มีบทบาทหนาที่เปนเทคโนโลยี
อันประกอบไปดวย 3 กลุมคือ เทคโนโลยีธรรมชาติ เทคโนโลยีเลียนแบบ และเทคโนโลยีที่สราง
ขึ้น ไดแก เครื่องยนต อิเลคทรอนิกส แบบผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต
มิติที่ 3 คือ มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก ของเสียและมลพิษที่เปน
ของแข็ง เชนขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะกากสารพิษอันตราย ของเสียและมลพิษที่เปนของเหลว
เชน น้ําเสีย น้ํามัน ไขมัน ของเสียและมลพิษที่เปนกาซและฝุน เชนกาซพิษ กาซเรือนกระจก และ
ฝุน สุ ด ท า ยคื อ ของเสี ย และมลพิ ษ ที่ เ ปน คลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟา เช น เสี ย ง แสง ความร อ น ความ
สั่นสะเทือน และพลังไฟฟา
มิติที่ 4 คือ มิติสังคมสิ่งแวดลอม ไดแกประชากร สิ่งกอสรางทางการศึกษาและ
สิ่งเกี่ยวของ สิ่งกอสรางสาธารณสุข สภาวะทางเศรษฐกิจ สิ่งกอสรางทางจับตองไดและจับตอง
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ไมไดทางวัฒนธรรม (ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี) สิ่งกองสรางและสวนประกอบที่ใชปองกัน
ภัยพิบัติตอชีวิตและทรัพยสิน และในการนันทนาการและการทองเที่ยวสุดทาย ไดแก สิ่งกอสราง
วัสดุอุปกรณ
สิ่งแวดลอม จําแนกตามบทบาทหนาที่หรือเปนมิติที่สามารถวัดขนาดได จึงงาย
ตอ การบริ หารจั ด การ สถานภาพสิ่ง แวดลอมที่ มีศัก ยภาพของการมี ส มรรถนะความยั่งยื น ของ
สิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนตัวกําหนดใหเปนมาตรฐาน ที่ไมสงผลเสียตอมนุษยเปนสําคัญ ฉะนั้น คา
มาตรฐานสิ่งแวดลอม จึงเปนคาของความปลอดภัยตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่นๆ (กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น 2549)
การกลาวโทษผูเสียหายเอง เปนความเชื่อวาผูเสียหายสมควรไดรับโทษจากการ
กระทําของตัวเองเพราะไมมีการปองกันที่ดีพอ ซึ่งเปนผลมาจากความจริงบางสวนที่วา คนเราอยู
ในสิ่งแวดลอมเดิมๆ สามารถควบคุมผลการกระทําได สิ่งแวดลอมและความเสี่ย งมีผลตอการ
กระทํา เชน การเดินคนเดียวในยามวิกาล การขับรถ การปนเขา ความเชื่อขางตนทําใหเราเชื่อวา
ไดมาจากการอบรมสั่งสอนวาปญหาบางอยางปองกันได แตบางอยางปองกันไมได จึงทําใหเกิด
ความเสียหายแกการชวยเหลือปองกันปญหาอื่นๆ ไปดวย โดยเฉพาะปญหาที่แกไขไดโดยการ
เปลี่ยนสภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
แมว า การเปลี่ย นพฤติ ก รรมจะทํา ใหมี ค วามปลอดภัย มากขึ้ น แตก ารเปลี่ย น
สิ่งแวดลอม ทําใหความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากกวา อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 อยางก็เปน
สิ่งจําเปน การเปลี่ยนพฤติกรรมจะมีผลตอความปลอดภัยก็ตอเมื่อสิ่งแวดลอมไมใชปจจัยสําคัญ
และพฤติกรรมเปนเพียงแคปจจัยเสริม (WHO : 1998)
สรุป การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน คือ การจัดสภาพบรรยากาศชุมชนและ
การใชประโยชนของชุมชน โดยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชนดานกายภาพ ดําเนินการจัดหา
จัดโครงการพัฒนา ใหความรู ฝกอบรม เพิ่มทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยใน
ชุม ชน ใหมี เ พี ย งพอและมี ศัก ยภาพ มีค วามรูมี ค วามสารถมีค วามชํา นาญ และ มีทั ก ษะในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ให มี ค วามพร อ มในการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามปลอดภั ย
ดําเนินการจัดการ จัดสราง ดูแลรักษา ซอมแซม ระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค ไฟฟา แสงสวาง ถนน ทางเดิน ทางสัญจรทั้งทางบก และทางน้ํา ทางระบายน้ํา ทอระบาย
น้ํ า ให มี เ พี ย งพอ และมี คุ ณ ภาพมาตรฐานพร อ มใช ป ระโยชน ต อ ประชาชนในชุ ม ชนได อ ย า ง
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
วิธีปฏิบัติใหผทู ี่เกี่ยวของเขาใจตรงกันและยอมรับถือปฏิบัติ
กรเอก เพชรไชยเวส (2550) ไดใหความหมายการควบคุมวา หมายถึง กิจกรรม
ตางๆ ที่สรางขึ้นเพื่อใหเกิดความแนใจวาการทํางานตางๆ จะสําเร็จผลตามแผนที่ตั้งไว การควบคุม
ตองตกลงใจใหชัดวาจะวัดผลอะไร จะวัดโดยวิธีการอยางไร จะใชเกณฑอะไรเปนตัววัด หลักของ
การควบคุมนัน้ พื้นฐานอยูท ี่ “การควบคุมคน” เปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะงานตางๆ จะสําเร็จไดผลดี
เพียงใดอยูที่คนปฏิบัติงานมากกวาวัตถุสิ่งของหรือเครื่องจักร
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
สรุ ป การกํ า หนดมาตรการควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชน คื อ การจั ด สภาพ
บรรยากาศชุมชน และการใชประโยชนของชุมชน เพื่อคงสภาพความเหมาะสม และความปลอดภัย
ของสิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชนจํ า เป น ต อ งมี ก ารกํ า หนดมาตรการต า งๆ เพื่ อ ดํ า รงรั ก ษาไว ซึ่ ง สภาพ
สิ่ง แวดลอ มที่เ หมาะสม โดยกํ า หนดมาตรการ หลั ก เกณฑ วิ ธีก ารแนวทางการปฏิบั ติเ กี่ย วกั บ
สิ่งแวดลอมชุมชนใหเปนไปในทางเดียวกัน เพื่อใหมีความปลอดภัยในชุมชนและคงสภาพที่ดีและ
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เหมาะตอการใชประโยชนของชุมชน ซึ่งมาตรการที่เหมาะสมตองมาจากสภาพการณจริงและมา
จากขอคิดเห็นของหลายๆ ฝายที่ไดขอสรุปตรงกันของประชาชนในชุมชน
1.5.3 ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน
ทัศนคติเปนความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลสรางขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได
ในการสรางและเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มีทฤษฎีที่สําคัญๆ หลายทฤษฎี พรพิมล วราวุฒิพุทธพงศ
(2528 : 89-94) ไดสรุปแนวทางทฤษฎีตางๆ ดังนี้
1. ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู โ ดยการสร า งเงื่ อ นไขในการเสริ ม พลั ง
(Conditioning and Reinforcement Theory) ในการสรางทัศนคติความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น โดยการผ า นกระบวนการสร า งความสั ม พั น ธ กระบวนการเสริ ม สร า งพลั ง และ
กระบวนการเลียนแบบเมื่อสิ่งเราตั้งแตสองสิ่งขึ้นไปปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกัน ณ สถานที่แหง
เดียวกันบอยๆ จะเกิดความสัมพันธกับสิ่งเราเหลานี้ เชน ประชาชนเห็นตํารวจปฏิบัติหนาที่ดวยดี
ทุกครั้ง จะเกิดความรูสึกที่ดีกับตํารวจ และยอมมีทัศนคติที่ดีตอตํารวจดวย การเรียนรูจะปรากฏขึ้น
ไดเมื่อมีการเสริมพลัง การสรางและเปลี่ยนทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งลอใจและความขัดแยงในใจ (Incentive and Contliet
Theory) ทฤษฎีจะมองการสรางและเปลี่ยนทัศนคติในแงที่บุคคลเกิดความขัดแยงขึ้นในจิตใจของ
บุคคล จะมีทัศนคติทางบวกตอสิ่งใดขึ้นอยูกับวาสิ่งนั้นจะเกิดประโยชนลอใจมากนอยเพียงใดดวย
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. ความเขา ใจ (Comprehension) เมื่อทําใหเ กิด ความสนใจได แ ลว ก็ชี้ แ จงใน
รายละเอียด โดยกลาวถึงจุดหมายปลายทางลักษณะตางๆ ของเรื่องนั้นโดยสรางใหเกิดความหมาย
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3. การยอมรับ (Acceptance)ขั้นที่ทําใหผูถูกจูงใจเกิดการยอบรับ การจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของผูจูงใจ
4. การเก็ บ จํ า (Retention) เมื่ อ มี สิ่ ง ใหม เ กิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลที่ เ ราต อ งการจะ
เปลี่ยนแปลงแลว ถาผูนั้นยอมรับอยางตอเนื่องและจดจําไวอยางถาวร จะถือวาอยูในขั้นการเก็บจํา
และพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมทันทีเมื่อถึงโอกาส
5. การกระทํา (Action) ขั้นนี้จะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมคือ เมื่อผูถูกชักจูง
เก็บจําสิ่งใหมที่ไดรับและเก็บจําแลวก็ตองกระทําในสิ่งใหมไมใชกระทําตามแบบเดิม
Davies (อางถึงในบุญเลิศ ไพรินทร : 2538 : 63-64) กลาววาการเปลีย่ นแปลง
ทัศนคติอาจกระทําได 2 แนวทาง ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงโดยการบังคับ (Coerced Change) หรือการยอมตาม ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้
1.1 มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพราะเห็นแกรางวัล หรือเพราะเกรงกลัวตอ
การลงโทษ
1.2 เปนการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วบางครั้งเกิดขึ้นทันทีทันใด
1.3 มักเปนการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นๆ เวนแตการบีบบังคับจะยังคงมีอยู
ตอไปอยางตอเนื่องเทานั้นจึงจะอยูไดนาน
1.4 บอยครั้งการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการบังคับหรือการใหยอมตามนี้อาจ
กอใหเกิดปญหาได เชน ผูถูกบังคับใหยอมตามนั้นอาจแสดงตัวเปนปฏิปกษตอการเปลี่ยนแปลงนั้น
หรือบางครั้งก็จะแสดงความเฉยเมย และไมสนใจตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีนี้ เปนตน
2. การเปลี่ ย นแปลงจากการที่ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมมามี บ ทบาทร ว มใน
กระบวนการฝกอบรม (Participative Change) เปนการที่ผูเขารับการฝกอบรมไดเขามาเกี่ยวของและ
มีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการที่ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตใตสํานึก
รวมและมีความผูกพันตอกระบวนการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมนั้นๆ
2.2 เปนการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ และวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ
2.3 เปนการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ตราบใดที่ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป
นั้นยังคงไดรับการเสริมแรงอยางตอเนื่อง
2.4 ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงโดยการเขามามีบทบาทรว ม
เชนนี้ มีแนวโนมอยางสูงที่จะมีจิตใตสํานึกรวมและความผูกพันที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
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การปฏิบัติการ การสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมปลอดภัย ควรเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่นและ
สามารถใชบรรทัดฐานทางสังคม ในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางยั่งยืน (WHO : 1998 : 11)
การปฏิบัติการ
สิ่งแวดลอม

พฤติกรรม

การสงเสริมความปลอดภัย
แผนภูมิที่ 3 แสดงกระบวนการสงเสริมความปลอดภัย
การดํา เนิน งานชุม ชนปลอดภัย จะประสบความสํา เร็จ ได ตองมีก ารชัก นํ า
ชุมชน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชุมชน เพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย และลดพฤติกรรมเสี่ยง
ระดับบุคคล ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลานาน เพราะตองเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให
ยอมรับระดับความปลอดภัยในขั้นสูง
ในขณะที่ทําการแกปญหาความปลอดภัย
อาจพบอุปสรรคกีดขวางในการ
ดําเนินการ ไดแก ทัศนคติ 2 รูปแบบ คือ ทัศนคติที่คิดวาเหตุรายที่เกิดขึน้ เปนเพราะชะตากําหนดให
ถึงฆาต และทัศนคติที่คิดตําหนิเหยื่อผูเคราะหราย 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

24
ปญหาจาก ทัศนคตินี้ ผูปฏิบัติการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตองนํามา
เปนแนวทางการสงเสริมและปรับเปลี่ยนใหประชาชนในชุมชนรวมมือกันแกไขทั้งในระดับบุคคล
ระดับชุมชน และระดับประเทศ
ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (2535,อาง
ถึงในกนกนิภา ปตกาญจนกุล : 2547 : 21) กลาววาพฤติกรรมดานความปลอดภัยสวนใหญมาจาก
ความเคยชิน หากสรางความเคยชินที่ดีนี้ไดจะทําใหเกิดผลดีกับองคกร และเกิดความปลอดภัยกับ
ตัวพนักงานเองดวยการรณรงคความปลอดภัยที่บาน จะชวยทําใหเกิดความคุนเคยและเคยชินกับ
เรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา
กรมการแพทย แ ละอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข (2517:8-9) กล า วว 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. สิ่ ง แวดล อ มทั่ ว ไป ได แ ก สภาพทางภู มิ ศ าสตร บ า น ที่ พั ก อาศั ย ชุ ม ชน
โครงสรางทางสังคม เชน ชนบทหรือในเมือง เปนตน
4. ความเจริญทางดานเทคโนโลยี มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอยางมาก
เชน การจราจรที่ใชรถแทนการเดิน คนในสมัยกอนไมสวมรองเทา ตอมามีชางตัดรองเทาและราน
ขายรองเทามากขึ้น คนจํานวนมากเห็นความสําคัญและความสบายของการสวมรองเทาจึงเปลี่ยน
จากการเดินเทาเปลามาสวมรองเทา เปนตน
5. ทัศนคติ มีผลตอพฤติกรรมของคนมาก เชน ถาประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอเรื่อง
สุขภาพอนามัย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหถูกตองก็เปนไปไดงาย
6. องคประกอบทางดานโครงสรางของรางกาย ซึ่งเปนผลมาจากทางกรรมพันธุ
และสิ่งแวดลอมก็มีอิทธิพ ลตอบุคคลได เชน คนที่มีรูปรางผิดไปจากบุคคลธรรมดา มีปมดอย
ทางดานสังคม จะมีแนวโนมเกิดปญหาทางดานสุขภาพจิต เปนตน
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7. การเรียนรู โดยทั่วไปพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู เพราะตามหลัก
จิตวิทยาถือวา การที่บุคคลจะทําอะไรนั้นเกิดจากการเรียนรูทั้งสิ้น
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
เมื่ อ บุ ค คลยอมรั บ สิ่ ง เร า หรื อ สิ่ ง กระตุ น ซึ่ ง การยอมรั บ นี้ เ ป น ผลจากการที่ เ ขาต อ งการสร า ง
ความสัมพัน ธที่ดีหรือเปน ที่พึงพอใจระหวางตัวเขากับบุคคลหรือกลุมบุคคลเปนของตน หรือ
แลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลมักจะเชื่อในสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือเลียนแบบนั้น จากการ
เลียนแบบนี้ความรูเจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ จะเปลี่ยนไปมากนอยขึ้นอยูกับสิ่งที่เราให
เกิดการเลียนแบบนี้ วาเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจและความเชื่อไดมากนอยเพียงใด เชน การแตงกาย
ทาทาง การพูดจา การเอาอยางเพื่อนหรือดาราภาพยนตรของเด็กวัยรุน การเลือกรับประทานอาหาร
หรือไมรับประทานอาหารบางอยางเหมือนพอแม เปนตน
3. การเปลี่ ย นแปลงที่เ กิ ด จากความต อ งการที่ อ ยากจะเปลี่ย น เนื่ อ งจากเห็ น
ความสําคัญของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น
โดยตรงกับความตองการภายใน คานิยมของบุคคลนั้นๆ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยกระบวนการนี้
จะสอดคลองกับคานิยมที่มีอยูเดิม การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงทางดานการ
ปฏิบัติแลว ความรูและเจตคติก็เปลี่ยนแปลงดวย
ธนวรรธน อิ่มสมบูรณ (2532 : 24-26) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนวาขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการคือ
1. ปจจัยโนมนาว (Predisposing factor) เปนผลที่เกิดจากการเรียนรูของแตละ
บุคคลโดยตรง ซึ่งอยูในลักษณะความรูความสามารถ ความเขาใจ ความเชื่อ คานิยมและเจตคติ การ
เกิดหรือการเปลี่ยนแปลงของปจจัยโนมนาว ใหอยูในระดับที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
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ประสงคไ ด นั้น ตอ งอาศัย ประสบการณก ารเรี ย นรู ที่ต อเนื่ อ งกัน มาซึ่ ง อาจจะได ม าจากสภาวะ
แวดลอมในครอบครัวหรือจากสังคมแวดลอมทั่วๆ ไป
2. ปจจัยสนับสนุน (Enabling factor) ไดแก สภาพแวดลอมและกิจกรรมตางๆ ที่
เอื้ออํานวยใหแตละบุคคล ไดมีโอกาสกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางพอเพียงเหมาะสมและ
ตอเนื่อง จนกระทั่งเกิดการพัฒนาเปนทักษะและพฤติกรรมอยางถาวร เชน การจัดใหนักเรียนมีสวน
รวมในการดําเนินการและรับผิดชอบโครงการสุขภาพในโรงเรียนตามระดับความรูความชํานาญก็
จะเปนปจจัยสําคัญที่จะปลูกฝงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใหเกิดขึ้นไดโดยมีปจจัยอื่นๆ
เปนแรงเสริม
3. ปจจัยเสริมสราง (Reinforcing factor) ไดแก บุคคลตางๆ ในครอบครัวใน
โรงเรี ย นและสั ง คมสิ่ ง แวดล อ มภายนอกซึ่ ง จะมี บ ทบาทในการสั่ ง สอน อบรม แนะนํ า ชั ก จู ง
ควบคุมดูแล กระตุนหรือปฏิสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดที่จะเสริมสรางใหกระทํา หรือการตัดสินใจ
ปฏิบัติในสิ่งที่จะเปนประโยชนตอสุขภาพ โดยใชการตัดสินใจของตนเองที่ไดรับแรงโนมนาว และ
กําลังสนับสนุนจากปจจัยตางๆ การกําหนดมาตรการ ควบคุมการกระทําของบุคคล เปนสวนหนึ่งที่
สําคัญในการสงเสริมความปลอดภัย
สรุ ป การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของประชาชนในชุ ม ชน คื อ การ
ดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม พัฒนา อบรม ใหความรู เพิ่มทักษะหรือดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรม รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก เพื่อลดปจจัยเสี่ยงในเรื่องของความเชื่อ 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 การกระจายอํานาจในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นในรูปแบบ องคการบริหารสวนตําบลนั้น
ถือไดวาเปนการกระจายอํานาจ สูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความใกลชิดกับประชาชนและทํา
ใหประชาชนสามารถเขามาสัมผัสกับการปกครองระดับทองถิ่นไดมากที่สุด องคการบริหารสวน
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ตําบล คือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถิ่น
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2538
การกระจายอํานาจในรูปแบบขององคการบริหารสวนตําบล คือการที่รัฐใหความ
อิสระกับองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในการตัดสินใจบริหารจัดการกับทองถิ่นของตน
โดยมีความอิสระ ในการเลือกตั้งผูแทน ในการทํางานเขามาบริหารงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบล เรื่องของรายไดก็สามารถจัดเก็บเองไดบางสวน การกํากับดูแล กฎหมายกําหนดใหนายอําเภอ
และผูวาราชการจังหวัด กํากับดูแล องคการบริหารสวนตําบล
โครงสรางของ องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาและคณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสภา องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกหมูบานละ 2
คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย นายก
องคการบริหารสวนตําบล 1 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 2 คน เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ซึ่งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูแตงตั้ง
รายได ขององคการบริหารสวนตําบล ไดมาจากภาษีอากรและคาธรรมเนียม เงิน
อุดหนุนรัฐบาล รายไดจากทรัพยสินและรายไดอื่นๆ เงินกู โดยมีหลักเกณฑดังนี้
1. กูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคล
2. การกูจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล
3. การกูตองปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
2.2 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 5 ) พุทธศักราช 2546
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องคการบริหารสวนตําบล

สภาองคการบริหารสวนตําบล
- ประธานสภา
- รองประธานสภา
- เลขานุการ
- สมาชิก

คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล
- นายกองคการบริหารสวนตําบล
- รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
- เลขานุการ

พนักงานสวนตําบล
- สํานักงานปลัด
- สวนการคลัง
- สวนโยธา
- สวนสาธารณสุข

แผนภูมิที่ 4 แสดงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
1. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวนหมูบานละ 2 คน ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากราษฎร ในแตละหมูบานในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลนั้น หากตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกสภาหกคน โดยอยูในวาระสี่ป ทําหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา ซึ่งสมาชิกสภา
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
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน และ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ซึ่งมาจากการแตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวน
ตําบล โดยทําหนาที่
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2.1 บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติขอบัญญัติ
และแผนพัฒนาตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภา
องคการบริหารสวนตําบล
2.2 จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเสนอใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลทราบอยางนอยปละสองครั้ง
2.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย
2.3 อํานาจหนาที่ดานความปลอดภัยขององคการบริหารสวนตําบล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และตามแนวคิดวา
ดวยภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง พุ ท ธศั ก ราช 2535 พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พุ ท ธศั ก ราช 2522
พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พุทธศักราช 2522 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พุทธศักราช 2456 และพิจารณาจากอํานาจหนาที่ที่ตองกระทํา ที่อาจกระทําและหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย และตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายแหงรัฐ องคการบริหารสวนตําบลในฐานะ
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในชุมชน โดยสามารถ
แยกออกเปน 6 ดานได ดังนี้
1. ดูแลปองกันดานสิ่งแวดลอมเปนพิษหรือสิ่งแวดลอมอันตราย
การดู แ ลป อ งกั น สิ่ ง แวดล อ มเป น พิ ษ หรื อ สิ่ ง แวดล อ มอั น ตราย นอกจาก
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 5) พุทธศักราช 2546 แลวยังมีกฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
รัก ษาทรัพ ยากรสิ่ง แวดลอม การจัด การระบบสาธารณู ปโภค จัด การสภาพแวดลอ มชุม ชนให
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 ควบคุมสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต 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. ควบคุ ม ดู แ ล อาคารหรื อสิ่ ง หนึ่ง สิ่ ง ใดที่ ต อเนื่ อ งกั บ อาคาร เพื่ อ มิใ ห เ ป น
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 การทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ําโสโครก หรือสิ่งอื่นใดบนถนน
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. ควบคุมการทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

32
28. ควบคุมการทําอันตรายตอตนไมที่ปลูกไวหรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่
สาธารณะหรือสถานสาธารณะ
29. ควบคุมการทําลายของสาธารณะ การปนปาย นั่งหรือขึ้นไปบนรั้ว
30. ควบคุมการเลนกีฬา การติดตั้ง ตาก วาง แขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะและใน
อาคาร
31.ออกข อ บัญ ญัติ เพื่ อ ควบคุ ม การกอ สร า งอาคาร พิ จ ารณาออกใบอนุญ าต
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
32. สอดสอง ดูแลใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารปฏิบัติตามกฎหมาย
33. ออกขอบัญญัติควบคุมการขุดดิน ถมดิน และควบคุมดูแลการขุดดิน ถมดิน
34. ดูแล รักษา สถานีขนสงทางน้ํา ทาเทียบเรือสาธารณะ
35. ดูแล รักษาการขุดลอกคูและรองน้ําทางเดินเรือ ติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องหมาย
การเดินเรือ
2. ดูแลปองกันอาชญากรรม
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 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 ในความหมายอย า งแคบ คื อ พฤติ ก รรมที่ เ ป น การละเมิ ด ต อ
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 ซึ่งกฎหมายมหาชนได
บัญญัติหามไว เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ และถาผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามจะถูกลงโทษโดย
วิธีดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาล
อาชญากรรม คือ การกระทําโดยมีเจตนาละเมิดกฎหมายอาญา หรือละเวนไม
กระทําในสิ่งที่กฎหมายอาญาบังคับใหกระทํา (ทั้ง Statutory และ case law) โดยไมมีขอแกตัวที่
สมเหตุสมผล ซึ่งทําใหรัฐตองดําเนินการลงโทษในฐานะที่เปนความผิด
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
อาชญากรรมพื้ น ฐานนั้ น กระทํ า ได ย ากขึ้ น หรื อ ช า ลงจนผู คิ ด ที่ จ ะกระทํ า ผิ ด ไม ก ล า เสี่ ย งที่ จ ะ
ประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน ทั้งนี้ โดยมาตรการที่นํามาใชในการหนวงเหนี่ยวหรือยับยั้งผูคิดที่จะ
กระทําผิดก็คือ การจัดสภาพแวดลอมหรือสถานการณใหเปนประโยชนในการหนวงเหนี่ยวยับยั้ง
ดังกลาว ซึ่งการจัดสภาพแวดลอมดังกลาวสามารถแยกพิจารณาไดในลักษณะของสภาพแวดลอม
รูปธรรม และสภาพแวดลอมนามธรรม
การพิจารณาถึงการปองกันตนเองจากสภาพแวดลอมรูปธรรม เปนการพิจารณา
ถึงการจัดสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ บุคคลที่เปนลักษณะกายภาพ เชน การจัดที่อยูอาศัย อาคาร
สถานที่และอุปกรณเครื่องมือตางๆ ตลอดจนการวางแผนผังเมืองในลักษณะที่เปนการชวยลดชอง
โอกาสในการตกเปน เหยื่ออาชญากรรม ทั้งนี้ อาจแยกพิจารณาไดในระดับ เมือง ระดับอาคาร
สถานที่และระดับบุคคล
ในระดับเมือง เปนเรื่องเกี่ยวกับการวางผังเมืองและการจัดระเบียบชุมชน เพื่อ
ปองกันอาชญากรรม ทั้งนี้โดยการจัดระเบียบสภาพทางกายภาพ อันไดแก การใชที่ดิน และการ
จัดแบงสัดสวนของเมืองใหมีระเบียบ ใหมีผลในการควบคุมสภาวะที่เปนสิ่งเอื้ออํานวยตอการเกิด
อาชญากรรมและทําใหมีการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับอาคารสถานที่ ประชาชนอาจมีบทบาทในการปองกันอาชญากรรม
พื้นฐานโดยการจัดสภาพแวดลอมทางดานอาคารสถานที่ใหมีสวนในการหนวงเหนี่ยว และยับยั้ง
อาชญากรรม ซึ่งอันที่จริงแลวการปองกันชีวิตรางกายและทรัพยสิน ตลอดจนที่อยูอาศัยของตนเอง
เปนลักษณะโดยธรรมชาติของมนุษยอยูแลวแมแตสัตวก็ยังพยายามที่จะวางวงเขตที่อยูอาศัยของมัน
สําหรับมนุษยก็เชนกัน ไดมีการปกปองที่อยูอาศัยหรือถิ่นที่อยูของเผาพันธุมาเปนเวลาชานาน การ
ป อ งกั น อาชญากรรม ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่ จึ ง มิ ไ ด เ ป น เรื่ อ งใหม เ พี ย งแต วิ ธี ก ารได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะในเรื่องการใชเทคโนโลยีเขาชวย ทั้งนี้โดยอาจแยกพิจารณาได
ตั้งแตการใชสิ่งกีดขวางแบบดั้งเดิม คือ รั้วกั้นเขต ประตู หนาตาง ลูกกรง กลอนไปจนถึงระบบการ
รักษาความปลอดภัยแบบใหมๆ เชน โทรทัศนวงจรปด สัญญาณเตือนภัยประตูเปดปดระบบไฟฟา
หรือกระจกกันกระสุนเปนตน สําหรับที่อยูอาศัยแบบที่เปนบานของคนไทยทั่วๆไปแลวแทบทุก
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บานจะตองมีรั้วแบงกั้นอาณาเขตและการรุกล้ําเสมอ กลาวไดวา การปองกันอาชญากรรมพื้นฐาน
ของบานของคนไทยนั้น นิยมใชรั้วบานเปนหลัก โดยหลายแหงมีการเสริมลวดหนาม เศษแกว
เหล็กแหลม และสายไฟฟาแรงต่ําเปนตน ขอยกเวนมีอยูบางสําหรับในกรณีที่เปนที่อยูอาศัยแบบ
สลัมหรือหองแถวซึ่งไมอาจมีรั้วได นอกจากรั้วบานแลวอุปกรณปองกัน อาชญากรรมที่สําคัญ
สํ า หรั บ อาคารสถานที่ โ ดยทั่ ว ไป โดยเฉพาะที่ อ ยู อ าศั ย ก็ คื อ การใช ลู ก กรงเหล็ ก ดั ด ตามประตู
หนาตาง เนื่องจากอากาศรอนสวนใหญจึงนิยมเปดหนาตางติดมุงลวด และติดลูกกรง กลาวไดวา
บานที่อยูอาศัยของคนชั้นกลางโดยทั่วไปแลว จะมีลูกกรงเหล็กดัดแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะหองแถว
ดวยแลวแทบทุกหองแถวจะใชลูกกรงเหล็กดัดทุกหลัง ดังนั้น จึงมักจะปรากฏอยูเสมอในกรณีที่มี
ไฟไหมคนที่อยูอาศัยตองตายในไฟ เพราะไมสามารถหนีผานลูกกรงเหล็กออกมาได จากการวิจัย
สํารวจของปุระชัย เปยมสมบูรณ (2527) พบวามีการใชลูกกรงเหล็กดัดเปนอุปกรณในการปองกัน
อาชญากรรมพื้นฐานภายในบานหรืออาคารรานคามากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา การใชสุนัขปองกัน
อาชญากรรมหรือเฝาบานก็เปนวิธีการที่นิยมใชเปนอยางมากเชนกัน ซึ่งผลการสํารวจดังกลาว
สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิจจา สวนจันทร (2526) ซึ่งพบวา มีการใชสุนัขเปนเครื่องมือในการ
ปองกันอาชญากรรมพื้นฐานในหมูบานจัดสรรสูงมาก นอกจากนี้ยังมีขอนาสังเกตจากการวิจัยครั้งนี้
ก็คือวาการใชคนเฝาบานนับเปนอีกมาตรการที่นิยมใชกันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของครอบครัว
ไทยที่มักจะมีญาติหรือเด็กรับใชไวเฝาบานเสมอ
ในระดับบุคคล กลาวไดวาการหลีกเลี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนนั้นเปนสิ่งสําคัญ
สํ า หรั บ ความอยู ร อดของมนุ ษ ย ม าช า นานแล ว อย า งไรก็ ต ามวิ ถี ชี วิ ต ของสั ง คมเมื อ งทํ า ให ค น
โดยทั่วไปลดความระมัดระวังหรือประมาทเลินเลอในการปองกันตนเอง ทั้งนี้เพราะประชาชนสวน
ใหญจําตองเสี่ยงภัยในการทํามาหากินเพื่อดํารงชีวิตอยูในสังคมเมือง
ตามบทบาทอํานาจหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจในการดูแล
ปองกั น อาชญากรรม ดํ า เนิน การได โดยการจัด สภาพพื้ น ที่ใ ห ป ลอดภัย จัด หาเครื่อ งมือ วัส ดุ
อุปกรณใ นการปฏิบัติงาน ดํา เนิน โครงการพัฒ นาให ค วามรูแ กป ระชาชนและบุ ค ลากรในการ
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
ป อ งกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อ น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก การกระจายอํ า นาจ
หลั ก การมี ส ว นร ว มของประชาชน และหลั ก การป อ งกั น ภั ย ฝ า ยพลเรื อ นที่ เ น น บทบาทและ
ความสําคัญขององคก รปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการ
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 และสาธารณภัยอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิด สาธารณภัย ในดานการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุ ป กรณ ในการป อ งกั น ภั ย เช น รถดั บ เพลิ ง รถบรรทุ ก น้ํ า ถั ง ดั บ เพลิ ง และให ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และจายเงินชดเชย ตามที่ระเบียบกําหนดไว เพื่อเปน
การบรรเทาสาธารณภัยแกผูประสบภัย
พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พุทธศักราช 2550 ใหความหมายของสา
ธารณภัยวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด ในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตว
น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ
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มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ
สรุปไดวา สาธารณภัย หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่ทําใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต
ทรัพยสินและสิ่งอื่นๆ อยางรุนแรง ประกอบดวยลักษณะ ดังนี้
1. ภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมูมาก
2. อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลาหรือทุกสถานที่อยางกะทันหันหรือคอยๆ เกิดขึ้น
3. เปนอันตรายตอชีวิตและรางกายของประชาชน
4. เกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ
5. เกิดความตองการในสิ่งจําเปนพื้นฐานอยางรีบดวนสําหรับผูประสบภัย
ประเภทของสาธารณภั ย แบ ง ตามลั ก ษณะการเกิ ด หรื อ สาเหตุ ไ ด เ ป น 2
ประเภท คือ สาธารณภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยจากมนุษย
1. สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) เปนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตามฤดูกาลเปนสวนใหญ แตบางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยกะทันหันกอใหเกิดความ
เสียหายแกชีวิต รางกาย จิตใจ ทรัพยสินและสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งไดแก
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 ซึ่งภูมิประเทศเปนที่ราบสูง ประกอบกับไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดพาความ
หนาวเย็นจากประเทศจีนเขาสูพื้นที่ดังกลาวทําใหประชาชนซึ่งอยูบริเวณหุบเขาและเชิงเขาหนาว
มาก ซึ่งพบวาในบางปของฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ํามาก
1.5 คลื่นความรอน (hot waves) กอใหเกิดความรอนผิดปกติ มักพบใน
ประเทศเขตหนาว ทําใหผูปวยโรคหัวใจเสียชีวิตมากขึ้น
1.6 ภัยแลง (droughts) เปนภัยที่ทําใหเกิดความอดอยาก ขาดแคลน เนือ่ งจาก
การขาดน้ํา ในประเทศไทยมักเกิดจากขาดฝน ความแหงแลงของพื้นที่กอใหเกิดผลเสียในการ
ผลิตผลทางการเกษตร เปนทุพภิกภัย อยางหนึ่ง
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1.7 แผนดินถลม (Land Slides) ในประเทศไทยมักจะพบแผนดินถลม
เกิดขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักมาก ดินบริเวณภูเขาอุมน้ําไวจนเกิดการอิ่มตัวและไมสามารถอุมน้ําไว
ไดอีกจึงพังทลายลงมา ทั้งนี้คุณสมบัติการอุมน้ําของดินอาจมีปจจัยอื่นเกี่ยวของดวย เชน โคลนถลม
ที่บานน้ํากอ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ซึ่งสวนมากจะเกิด
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
ท ว มซึ่ ง เป น อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง ซึ่ ง เกิ ด จากการกระทํ า ของมนุ ษ ย ที่ พ ยายามจะเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ธรรมชาติ จึงกอใหเกิดน้ําทวมบานเรือน การระบาดของโรค อาจเกิดจากโรคระบาดเองโดยตรง
หรือการใชสงครามเชื้อโรค
ระยะการเกิดสาธารณภัย ธรรมชาติของการเกิดสาธารณภัยตางๆ มีลักษณะ
ใกลเคียงกับธรรมชาติของการเกิดโรค ซึ่งเทียบเคียงไดเชนเดียวกับธรรมชาติของสาธารณภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยมนุษย ซึ่งจะมีระยะการเกิดสาธารณภัยประกอบดวยระยะตางๆ คือ
ระยะกอนเกิดภัย ระยะขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย)
1. ระยะกอนเกิดภัย (warning phase) เปนระยะเวลากอนเกิดภัย ซึ่งอาจจะสั้น
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
และเตรี ย มการในการช ว ยเหลื อ ประชาชนทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ให มี ก ารสู ญ เสี ย น อ ยที่ สุ ด
ประกอบดวย
1.1 การลดภัยและการลดความเสี่ยงภัย (hazard and risk reduction) มีการ
พยายามลดภัยพิบัติ ซึ่งในแตละปไดกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาประเทศเปนจํานวนมาก
มีการกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงดานสิ่งกอสราง เชน การกําหนดแบบมาตรฐานความแข็งแรง
ขั้นต่ําของอาคารบานเรือน การยายคนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย การสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน
1.2 การประเมินความลอแหลมและการเกิดภัย (vulnerability and hazard
assessment) มีการวิเคราะหจุด ออนในชุมชนที่อาจตองประสบภัย อันตรายที่คุก คาม 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
ตระหนั ก แก ชุ ม ชน การให ค วามรู แ ละฝ ก อบรมผู เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง มาตรการด า นกฎหมาย
ตัวอยางเชน ในป 2528 ไดเกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งยิ่งใหญที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุน ทํา
ใหมีผูเสียชิตสูงถึง 6,400 คน รอยละ 92 ของผูเคราะหรายเสียชีวิตภายในระยะเวลา 15 นาที
เนื่องจากถูกบานเรือนและอาคารถลมทับหรือขาดอากาศหายใจ เนื่องจากติดอยูใตซากปรักหักพัง
อาคารบานเรือนที่พังถลมสวนใหญกอสรางขึ้นกอนป 2524 ซึ่งอยูในชวงเวลาที่มาตรฐานการ
ออกแบบอาคารที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นยังไมดี
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พอ ส ว นอาคารบ า นเรื อ นที่ ไ ด รั บ การออกแบบที่ ถู ก ต อ งสามารถรองรั บ แรงสั่ น สะเทื อ นจาก
แผนดินไหวได ซึ่งตั้งอยูในบริเวณเดียวกันไมไดรับความเสียหาย เหตุการณนี้พิสูจนไดวา การ
ดําเนินการบรรเทาความเสี่ยงมีสวนทําใหเกิดความแตกตางอยางมากมาย และเปนแนวทางที่จะชวย
ลดจํานวนผูเสียชีวิตลงไดโดยตรงและมีประสิทธิภาพที่สุด
1.4 การเตรียมพรอม (preparedness) หนวยงานที่เกี่ยวของภาครัฐตั้งแต
ระดับกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน
ตองมีสวนรวมในการจัดเตรียมความพรอมดานตางๆ ดังนี้
1.4.1 การจัดทําแผนหลักการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการ
กําหนดผูรับผิดชอบในแตละระดับและขั้นตอนตางๆ การฝกซอมแผน การประสานงาน การ
แกไขปรับปรุงแผนใหทันสมัยและใชไดผลอยูเสมอ
1.4.2 การจัดเตรียมทรัพยากร ทั้งดานบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ
และอุ ป กรณ สํ า หรั บ กู ภั ย และช ว ยชี วิ ต ระบบป อ งกั น ทรั พ ย สิ น อุ ป กรณ แ ละและระบบการ
ติดตอสื่อสารตลอดจนปจจัยในการดํารงชีวิต
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 ทําใหเกิด
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 อพยพเคลื่ อ นย า ยทรั พ ย สิ น ของประชาชน และทรั พ ย สิ น ของทาง
ราชการไปไวในสถานที่ปลอดภัยตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กําหนดพื้นที่รับการ
อพยพไว
2.4 รายงานสถานการณ ไ ปยั ง ศู น ย อํ า นวยการเฉพาะกิ จ โดยประเมิ น
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
ความรุนแรงลงหรือสิ้นสุดการเกิดภัยแลว ซึ่งระยะนี้จะเปนระยะของการชวยชีวิต การระงับภัย
การฟนฟูจึงเปนการชวยเหลือผูประสบภัยในภาวะที่กําลังเผชิญอยูและการดํารงชีพอยูตอไป เพื่อ
ความมั่นคงของชุมชนที่ประสบภัยทั้งในดานขวัญกําลังใจ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
รวมทั้ ง สถานภาพของสั ง คมให ก ลั บ คื น สู ส ภาพคงเดิ ม ในช ว งก อ นเกิ ด เหตุ ห รื อ ดี ก ว า ซึ่ ง การ
ดําเนินการดังกลาว เรียกวา การฟนฟูและการบูรณะ (rehabilitation and reconstruction)
ประกอบดวยการดําเนินการดังนี้
3.1 จัดตั้งหนวยบรรเทาทุกขเพื่อปฏิบัติการในขั้นตนรวมกับ หนวยระงับภัย
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 รื้อถอน หรือทําลายสิ่งปรักหักพัง
3.5 ซอมแซมบานเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภค
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 ซึ่งอุบัติเหตุสวนใหญจะเกิดในถนนสายรอง เวลาที่เกิดคือชวง
กลางคืน รถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือจักรยานยนต)
สํ า นั ก มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม ได ใ ห คํ า นิ ย ามนี้ ใ น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ มอก. 18001-2542
วา “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดจากการที่ไมไดคาดคิดลวงหนา หรือไม
ทราบลวงหนา หรือขาดการควบคุมแตเมื่อเกิดขึ้นแลวมีผลใหเกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บปวย
หรื อ การเสี ย ชี วิ ต หรื อ การสู ญ เสี ย ต อ ทรั พ ย สิ น หรื อ ความสู ญ เสี ย ต อ สภาพแวดล อ ม หรื อ ต อ
สาธารณชน
จากคํานิยามดังกลาว สรุปไดวา อุบัติเหตุ เปนเหตุการณที่ไมพึงประสงคซึ่ง
เกิดขึ้นโดยที่ไมมีการวางแผนไวลวงหนา หรือไมมีเจตนาที่จะทําใหเกิดขึ้น หรือขาดการควบคุมแต
เมื่อเกิดแลวกอใหเกิดความสูญเสียอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางรวมกันทั้งตอคน ทรัพยสิน
หรื อ สภาพแวดล อ ม เช น การเสี ย ชี วิ ต การบาดเจ็ บ การเจ็ บ ป ว ย ความเสี ย หายต อ ทรั พ ย สิ น
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและตอสาธารณชน
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อุบัติเหตุ (Accident) ที่เกิดขึ้นในแตละครั้งนั้นไมไดเกิดขึ้นเอง หรือเปนเรื่อง
ของเวรกรรมเกาที่ห ลีกเลี่ย งไมได แตมีที่ม าหรือมีสาเหตุที่กอ ใหเ กิด อุบัติเหตุนั้น มีผูที่ทํา การ
วิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แบงออกเปน 3 สาเหตุอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ใน 3 ดาน ดังนี้
1. Hardware เป น ความบกพร อ งที่ เ กิ ด จากมี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และ
สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย เชน เครื่องจักรไมมีการดครอบในจุดอันตราย เครื่องจักรที่ใชไฟฟาไม
มีสายดิน บริเวณที่ปฏิบัติงานมีสารเคมีรั่วไหล มีเสียงดัง เปนตน
2. Software เป น ความบกพร อ งที่ เ กิ ด จากวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ กํ า หนดไว ไ ม
ปลอดภัย หรือไมไดกําหนดไว เชน ไมมีการกําหนดวิธีการทํางานที่ปลอดภัยในงานเชื่อม งานซอม
ไฟฟา งานในที่อับอากาศ หรือไมมีการกําหนดใหใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
3. Humanware เป น ความบกพร อ งที่ เ กิ ด จากการกระทํ า ของผู ป ฏิ บั ติ ง านไม
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
ผลทําใหเกิดความไมปลอดภัยกับตนเองและผูอื่น 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. สภาพของงานที่ไ มปลอดภัย หมายถึง สภาพของโรงงานอุตสาหกรรม
สภาพเครื่องจักร สภาพกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องยนต อุปกรณการผลิตไมมี
ความปลอดภัย เพีย งพอ สงผลทํา ใหผูที่ทํา งานเกิด อุบัติเ หตุ 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. อุบัติเหตุอาจจะไมเกิดในระยะเวลาไลเลี่ยกันหรือในสถานที่ใกลเคียงกัน ซึ่ง
ไมเหมือนกับสาเหตุอื่น เชน โรคระบาดซึ่งจะทําใหคนเปนจํานวนหมื่นเจ็บปวย ซึ่งทําใหทุกคน
มองเห็นวาเหตุการณนี้รายแรงมาก จําเปนจะตองปองกันทันที
2. บุคคลสวนมากคิดวาอุบัติเหตุนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไมได 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
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2.6 สิ่งสําคัญในการปองกันอุบัติเหตุ 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
ในการป อ งกั น แก ไ ขและลดอุ บั ติ เ หตุ สามารถดํ า เนิ น การได โ ดยการจั ด
สภาพแวดลอมชุมชนใหปลอดภัย ดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ อมรมใหความรูแกประชาชน
และปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐมอบหมาย
5. ปองกันและระงับโรคติดตอ
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546
ภารกิจดานสาธารณสุข เปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งขององคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ ใ ห อ ยู ดี มี สุ ข ในฐานะ
หน ว ยงานที่ ใ กล ชิ ด และมี ห น า ที่ โ ดยตรงในการดู แ ลความเป น อยู ข องประชาชน และตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 51 ไดกําหนดสิทธิในการ
ไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ดังนี้ “ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุข
จากรัฐซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ” และ “ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกัน
และขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสมโดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ ” อีกทั้ง
ในแงนิติรัฐ กฎหมายก็ไดกําหนดไวชัดเจนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการ
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
เกี่ย วกั บดานสาธารณสุข และสุข ภาพอนามั ย เชน โครงการอบรมพัฒ นาศัก ยภาพอาสาสมัค ร
สาธารณสุข โครงการ 6 อ. โครงการรานคา รานอาหารสะอาดปลอดภัย
ระงับ ไมใ หเ กิ ด โรคติด ตอ คื อ เมื่อเกิด โรคติ ด ตอ เชน โรคไขเ ลือดออก โรค
ไขหวัดนก โรคไขหวัดสายพันธใหม (2009) องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ระงับโรคติดตอ
โดยปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนเจาหนาที่สถานีอนามัยดวยการแยกผูปวย หรือผูที่อยูในภาวะ
เสี่ยงออกตางหาก และฉีดพนหมอกควัน หรือโรยปูนขาว หรือสารระงับที่กอใหเกิดการระบาด
กําจัดแหลงแพรเชื้อรวมถึงติดตามและสังเกตอาการของผูปวยไมใหแพรระบาดไปยังผูอื่น โดยการ
กําหนดนโยบาย บรรจุไวในแผนพัฒนาตําบล และตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
สนั บ สนุ น งบประมาณ บุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นการป อ งกั น และระงั บ โรคติ ด ต อ
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 โรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูว า
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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 า งกายมี ป ฏิ กิ ริ ย าโต ต อบต อ การติ ด เชื้ อ นี้ แ ล ว ก อ ให เ กิ ด อาการให เ ห็ น เฉพาะที่ ห รื อ
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 สิ่งที่เปนตนเหตุทําใหเกิดโรค อาจเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
ก็ได เรียกวา ตัวกอโรค ไดแก สิ่งที่ทําใหเกิดโรคทางดานชีวภาพ ดานสารเคมี ดานกายภาพ ดาน
จิตใจและสังคม หรือจากขาดสารบางชนิด
3. Environment หมายถึง สิ่งตางๆที่อยูรอบตัว ของมนุษ ยอาจเปนสิ่งที่มีชีวิต
หรือไมมีชีวิตไดแก สิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานสารเคมี และทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
แนวคิดของการปองกันโรคที่มีการใชมากที่สุดมีแนวคิดวา การเกิดโรคเปน
กระบวนการที่มีความเปลี่ยนแปลงตอเนื่อง ตั้งแตระยะกอนเกิดโรค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยที่เกี่ยวของจนเกิดการเสียสมดุลและเกิดเปนโรค มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายในระยะ
เจ็บปว ย ซึ่ง อาจใหผลลัพ ธเ ปน การหายจากโรค ปว ยเรื้อรัง พิ ก ารหรื อตาย การปองกัน จึงควร
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ดําเนินการตามขั้นตอนของการเกิดโรคเปน 3 ขั้น ดังนี้ สุริยะ คูหรัตน (2542 : 31, อางถึงในเสถียร
เชื้อลี : 2546 : 24-25)
1. การปองกันขั้นที่ 1 การปองกันปฐมภูมิ (Primary Prevention) เปนการปองกัน
ในระยะที่ ยั ง ไม เ กิ ด โรค มุ ง เน น ไปที่ ผู ที่ มี ค วามไวต อ การเกิ ด โรค เพื่ อ ลดอุ บั ติ ก ารณ ข องโรค
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. การกําจัดหรือลดสิ่งคุกคาม 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) เปนการตรวจหาโรคหรือปจจัยเสี่ยงที่ยังไม
ปรากฏโดยการซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการหรือวิธีอื่นๆ 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 สิ่งที่ทําใหเกิดโรค และสิ่งแวดลอม จึง
ควรทําใหองคประกอบดังกลาวอยูในสมดุล ดังนี้
การกําจัดแหลงรังโรค มีวิธีการดังนี้
1.รั ก ษาผู ป ว ยและผู เ ป น พาหะ การซั ก ประวั ติ ตรวจร า งกาย ตรวจทาง
หองปฏิบัติการและอื่นๆ จะชวยใหรูสาเหตุของโรค และจํานวนผูปวยเพื่อใหการรักษาโดยเร็วเปน
การลดแหลงแพรเ ชื้อ แกชุมชน สวนผูที่เ ปนพาหะหมายถึงผูที่ตรวจพบเชื้อ แตไมมีอาการปว ย
สามารถแพรเชื้อได สําหรับพาหะของเชื้อแบคทีเรียสวนใหญรักษาใหหมดไปไดโดยใชยาตานจุล
ชีพ สวนพาหะของเชื้อไวรัส เชน เชื้อเอดส หรือตับอักเสบบี เชื้อจะอยูในรางกายตลอดชีวิตของ
พาหะไมมีวิธีกําจัดเชื้อออกได จึงตองใหคําแนะนํา ใหปองกันการแพรเชื้อ
2. การแยกผูปวย (Isolation) เปนการแยกผูปวยไวจนพนระยะอันตรายที่จะแพร
เชื้อโรคไปยังผูอื่น
3. การเฝาระวังสัมผัสโรค ผูสัมผัสโรค หมายถึงผูที่อยูใกลชิดกับผูปวยในระยะ
ติดตอของโรค ซึ่งอาจไดรับเชื้อและปวยหรือเปนพาหะแพรเชื้อไปยังบุคคลอื่น
4. การควบคุมสัตวรังโรค สัตวเปนแหลงของเชื้อโรคหลายโรค ซึ่งแพรมาสูคน
ได ห ลายลั ก ษณะ เช น โรค Antrax เกิ ด จากการสั ม ผั ส หนั ง ขน เลื อ ดของสั ต ว ที่ เ ป น โรค การ
รับประทานเนื้อสัตวปวยโดยไมปรุงใหสุก
5. การควบคุมยุง มีหลายวิธีตองเลือกใชใหเหมาะสม เชน การพนสารเคมี เพื่อ
กําจัดตัวเต็มวัย มักใชในการกําจัดยุงพาหะนําเชื้อโรคไขมาลาเรีย และใชในการควบคุมการระบาด
ของไขเลือดออก
6. การควบคุมแมลงวัน โดยการกําจัดขยะมูลฝอย มูลสัตว หรือสิ่งปฏิกูล ไมให
แมลงวันมีแหลงวางไข โดยการเผา ฝง หรือนําไปหมักทําปุยเปนวิธีที่ดีที่สุด หรืออาจใชสารเคมีพน
ทําลายตัวออนหรือตัวเต็มวัยก็ได
7. การควบคุมหนูในการปองกันโรคไข เลปโตสไปโรซิส
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การตัดการแพรเชื้อโรค
1. การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (Environmental Sanitation) เนื่องจาก
สิ่งแวดลอมเปนองคประกอบที่สําคัญในการกอใหเกิดโรค โดยเฉพาะโรคติดตอ การกําจัดและ
ควบคุมปจจัยตางๆ ในสิ่งแวดลอมของคนจึงเปนการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคได
1.1 การกําจัดน้ําเสีย (Sewage Disposal) น้ําเสียจากบานเรือนที่อยูอาศัย จะมี
สารอินทรีย สารอนินทรี และเชื้อโรคปะปนอยู มักจะไมมีการบําบัดกอนระบายลงแมน้ําลําคลอง
ทําใหแพรกระจายเชื้อโรคออกไปไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะโรคติดตอทางอาหารและน้ํา เมื่อ
ระบายออกสู แ หล ง น้ํ า ในปริ ม าณมากๆ เป น เหตุ ใ ห น้ํ า ในธรรมชาติ เ น า เสี ย มี ม ลพิ ษ ปนเป อ น
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 กวาดลางใหสิ้นยาเสพติด ” และไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
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 สิ่งเสพติดใหโทษ หมายถึง “สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อ
เสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอ
รางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการขาดยาเมื่อไมได
เสพ มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และทําใหสุขภาพทรุด
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โทรมลง กบใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรือ
อาจใหใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวยทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับ ตาม
กฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู”
สรุป ยาเสพติดหมายถึง สารเคมีหรือสารใดก็ตาม ซึ่งเมื่อบุคคลเสพหรือรับเขาสู
รางกาย ไมวาโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอื่น ติดตอกัน เปนเวลานาน หรือชวง
ระยะเวลาหนึ่ง แลวจะกอใหเกิดเรื้อรัง ซึ่งจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรมขึ้นแกบุคคลผูเสพ 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 ถิ่นที่อยูอาศัยมีการคายาเสพติดหรือมีผูติดยาเสพติด
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 สิ่งสําคัญก็คือทุกคนในครอบครัว ควรสรางความรัก ความเขาใจและ
ความสัมพันธอันดีตอกัน
3. ปองกัน ชุ มชน หากพบผูติด ยาเสพติด ควรชว ยเหลือ แนะนําใหเ ขารับ การ
บําบัดรักษาโดยเร็ว โดยกฎหมายจะยกเวนโทษใหผูที่สมัครเขาขอรับการบําบัดรักษาอาการติด
ยาเสพติด กอนที่ความผิดจะปรากฏตอเจาหนาที่ และเมื่อรูวาใครกระทําผิดฐานนําเขาสงออก หรือ
จํ า หน า ยยาเสพติ ด ควรแจ ง เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ เจ า หน า ที่ ศุ ล กากร หรื อ เจ า หน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติดได
โดยลําพังและรวมมือหรือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของหรือดําเนินการตามนโยบายและตามที่รัฐ
มอบหมาย
3. บทบาทการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบล
3.1 บริบทของจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน
จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครอง
เปน 7 อํ า เภอ คื อ อํา เมืองนครปฐม อําเภอนครชัย ศรี อํา เภอสามพราน อําเภอบางเลน อํา เภอ
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 (สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครปฐม 2552)
สภาพปญหาความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดนครปฐม ทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจมี
การเปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว แต ไ ร ทิ ศ ทางขาดความสมดุ ล ในวางแผนการพั ฒ นาชุ ม ชน
กอใหเกิดปญหาจากสิ่งแวดลอมอันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด
ตามมาอยางมากมาย
ปญ หาความไมปลอดภัย ที่เ กิด ขึ้น ในจัง หวัดนครปฐม จากสิ่ง แวดลอมอันตราย
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 ซึ่งทางวัด
พระปฐมเจดียราชวรมหาวิห าร อําเภอเมืองนครปฐม สรางขึ้น มาและเตรีย มจัด พิธีฉลองอยาง
ใหญโตทามกลางพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมารวมงานนับหมื่นคน ไดถลมลงมาทับประชาชน
เสียชีวิต 5 ศพ
ปญหาจากการเกิ ด อาชญากรรม ในจั งหวัด นครปฐม สาเหตุ สืบ เนื่ อ งมาจากการ
ประกอบธุรกิจ การซื้อขายที่ดิน กลุมนายทุนและกลุมนายหนามีการหักหลังกัน เกิดจากปญหา
ยาเสพติด การลักลอบหนีเขาเมืองของคนตางชาติ ปญหาการโจรกรรมรถยนต การคาประเวณี เปนตน
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2550 พบวา เกิด คดีฉอโกง จํา นวน 372 ราย ยัก ยอกทรัพ ย
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 ปลนรถแท็กซี่ จํานวน 9 ราย ฆาผูอื่น 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 ซึ่ ง เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมในป จ จุ บั น ที่ มี ป ระชากรเพิ่ ม ขึ้ น ( กองบั ง คั บ การ
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 ครั้ง มูลคาความเสียหาย จํานวน 3,755,857 บาท และอัคคีภัย จํานวน 33 ครั้ง 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
และเปนกระบวนการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาล
องคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรที่ไมใชของรัฐ นํามาใชเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ของความ
ปลอดภัย กระบวนการนี้หมายรวมถึง ความพยายามในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชนและการ
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กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนที่เกี่ยวของ สัมพันธกับความปลอดภัย ซึ่งอยูบนพื้นฐานความรวมมือของหลายๆ ภาคสวน
จากการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม 1998 ที่ประเทศสวีเดน
ซึ่ง มี ผูเ ชี่ ย วชาญเข า รว มประชุ ม 13 คน ซึ่ง ส ว นหนึ่ ง ได เ ขา ร ว มประชุ ม ที่ เ มื อ งคิว เบค 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 กระบวนการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาล องคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรที่ไมใชของ
รัฐ นํามาใชเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ของความปลอดภัย กระบวนการนี้หมายรวมถึง ความพยายามใน
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและโครงสรางชุมชน ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนที่เกี่ยวของ สัมพันธกับความปลอดภัย ซึ่งอยูบนพื้นฐานความรวมมือของหลายๆ ภาคสวน
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7. การระดมพลในชุมชน เพื่อพัฒนาความปลอดภัยในชุมชนตองมีองคประกอบที่
สําคัญ ดังนี้
7.1 มาจากความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในหลายๆ ภาคสวน ซึ่งตองการ
สงเสริมความปลอดภัย
7.2 การใชโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกวัย ทุกสภาพแวดลอมและทุกสถานการณ
7.3 ความรวมมือของเครือขายชุมชนในทองถิ่น
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 ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และ
บทบาทเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล และปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได เพื่อตอบสนองปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น อยางแทจริง หนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือ
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งรัฐไดกระจายอํานาจใหกับทองถิ่น การเกิดขึ้นขององคการบริหาร
สว นตํ า บล ส ง ผลกระทบต อ หน ว ยงานส ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง ต อ งปรั บ บทบาทให ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงและเปนไปตามเจตนารมณของหลักการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะตองเปลี่ยนแปลงให
เกิดการสนับสนุนการสงเสริม การดําเนินการ เพื่อชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนพึ่งตนเองได
โดยเฉพาะบทบาทการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน เป น บทบาทอั น สํ า คั ญ ของรั ฐ ที่ ต อ ง
ดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดผล รัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ตองมี
บทบาทรวมกัน ดังนี้
1. รัฐตองดําเนินการสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
2. รัฐตองดําเนินการใหสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง และปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคและสิ่งเสพติด
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3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
4. องคการบริหารสวนตําบล สามารถออกขอบัญญัติหรือมาตรการเพื่อควบคุม
สิ่งแวดลอมชุมชนไดเทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
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
เทาที่ไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายดําเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน
ในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายหรือเกิดความไมปลอดภัย ตอชีวิต รางกาย จิตใจ
และทรัพยสิน ทั้งสวนรวมและสวนบุคคล ของประชาชนในชุมชน จากการศึกษา คนควา แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัย ผูวิจัยไมพบวามีผูใด ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลไวโดยเฉพาะ แตจากการที่ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตามหลักการขององคการ
อนามัยโลก (WHO) และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนตางๆ
และบทบาทหน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
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
ใช ป ระโยชน ต อ ประชาชนในชุ ม ชนได อ ย า งปลอดภั ย ดํ า เนิ น การจั ด หา ดู แ ลรั ก ษา ซ อ มแซม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชสําหรับการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชุมชน ใหมีเพียงพอและมี
คุณภาพมาตรฐานอยูในสภาพที่ดี พรอมใชงานไดอยางปลอดภัยตลอดเวลา ดําเนินการจัดการ
จัดสราง ดูแลรักษา ซอมแซมสภาพอาคารสิ่งกอสราง ของทางราชการและสาธารณสถาน เชน
อาคารสํานักงาน โรงจอดรถ สถานที่สําหรับออกกําลังกาย เครื่องสําหรับออกกําลังกายสําหรับ เด็ก
สตรี เยาวชน ผูสูง อายุ ผู พิก าร สวนสาธารณสวนพัก ผอ นหย อ นใจ 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 เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งสภาพสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
โดยกําหนดมาตรการ หลักเกณฑ วิธีการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมชุมชนใหเปนไป
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ในทางเดียวกัน เพื่อใหมีความปลอดภัยในชุมชนและคงสภาพที่ดีและเหมาะตอการใชประโยชน
ของชุมชน ซึ่งมาตรการที่เหมาะสมตองมาจากสภาพการณจริงและมาจากขอคิดเห็นของหลายๆ
ฝายที่ไดขอสรุปตรงกันของประชาชนในชุมชนโดยตราเปนขอบัญญัติตําบลทั่วไป เชน ขอบัญญัติ
ตํ า บลเกี่ ย วกั บ การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ข อ บั ญ ญั ติ ตํ า บลเกี่ ย วกั บ การขุ ด ดิ น ถมดิ น
ขอบัญญัติตําบลวาดวยการควบคุมการเลี้ยงสัตว ปลอยสัตว ขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดและความเรียบรอยของบานเมือง ขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ ขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง ตอเติม ดัดแปลง รื้อถอน อาคารสิ่งปลูก
สราง เปนตน เพื่อควบคุมสิ่งแวดลอมในชุมชนใหประชาชนในชุมชนไดมีความปลอดภัยในชีวิต
รางกาย จิตใจและทรัพยสิน ทั้งสวนบุคคลและสวนรวม ทั้งนี้ตองไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
3. การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของประชาชนในชุ ม ชน ทั้ ง ที่ ผู ดํ า รง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยลําพังและรวมดําเนินการหรือ
สนับสนุนกับ หนว ยงานอื่น ที่เ กี่ยวของดํา เนินการ เชน สถานีอนามัย โรงเรีย น 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 แนวคิดทฤษฏี ดังกลาว พอสรุปไดวา การสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ก็คือ การสรางพลังอํานาจใหแกชมุ ชนไดมีระบบกลไกในการกระทํากิจกรรมตางๆ พัฒนา
ทักษะ พัฒนาองคความรู ประสานแนวคิดตางๆ พรอมกับปรับการปฏิบัติใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมประเพณี เปนหลักวิธีอันดับแรก กอนการดําเนินการตาม
ภารกิจเปาหมายอื่น และอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ การที่เรากับผูคนในชุมชน ไดมีสวนรวมใน
การทํางานนั้นๆ โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง ดวยกันตั้งแตตนโดยยึดหลักที่ทําใหชุมชนมองเห็น
คุณคา และตัดสินใจเองวาสิ่งที่ทําอยูนั้นมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพความเปนอยูข อง
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
บริ ห ารกิ จ การขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลให เ ป น ไปตามมนโยบาย แผนพั ฒ นาตํ า บลและ
ขอบัญญัติ รับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนพัฒนาตําบลและ
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ รายงาน
การปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบ สวนสมาชิกสภาองคการ
บริห ารสวนตําบล มีอํานาจใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริห าร
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
เกิดความปลอดภัยและมีสิทธิที่จะรูวาสิ่งใดคืออันตราย อะไรคือปจจัยเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บ
หน ว ยงานรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ผู ผ ลิ ต ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อั น ตรายต า งๆ ต อ งมี ค วาม
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รับผิด ชอบ ในการเผยแพรความรูนั้น สูประชาชน ชุมชนมีสิทธิที่จะมีทักษะในการดําเนิน การ
ปองกันการบาดเจ็บและสรางเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ตองการศึกษาวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม มีการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนอยูในระดับ
ใด โดยจัดระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทและแนวทางการปฏิบัติงานดานการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต การดําเนินการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน การกําหนด
มาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน
โดยนําขอมูลที่ศึกษามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิด และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ดานการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ตอไป
4. งานวิจัย ที่เกี่ยวของ กับตัวแปรสวนบุคคล กับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
จากการศึกษาคนควาขอมูล ผูวิจัยยังไมพบวามีผูใดไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลแตอยางใดแต
มีผูศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในดานตางๆ ซึ่งพอจะนํามาเทียบเคียงกับ
การศึกษาครั้งนี้ได ดังนั้นผูวิจัย จึงขอเสนอตามตัวแปรสวนบุคคล ดังนี้
อายุ เป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ง านในระดั บ ต า งๆ เนื่ อ งจากการสั่ ง สม
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

64
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
ส ว นตํ า บล ในการดู แ ลสุ ข ภาพประชาชน อํ า เภอบ า นแพ ว และอํ า เภอกระทุ ม แบน จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ผลการศึกษา พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานแพว ที่มีระดับ
การศึกษา ที่ตางกัน มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพประชาชน แตกตางกัน โดยสมาชิกที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา และปริญญาตรี มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนมากกวากลุมอื่น
พอชม ฉวีวัฒน ( 2543 : 113 ) ไดทําศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนตอโครงการ
“ ประชารวมใจปองกันและควบคุมไขเลือดออกเฉลิมพระเกยรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พระชนพรรษามายุ 72 พรรษา ” : กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางที่มี ระดับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา มีสวนรวมสูงสุด รองลงมาคือกลุมที่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษา และกลุมที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และพบวา ระดับการศึกษา
ตางกัน มีพฤติกรรมการมีสว นรว ม ในการทําลายแหลงเพราะพัน ธุยุงลาย แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สุ ภ าพ วั ย นิ พิ ฐ พงษ (2542 : 106) ได ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก แจ ง ข า ว
อาชญากรรมในการปองกันอาชญากรรมในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มี
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม มากกวากลุมอื่นๆ
จากการศึกษางานวิจัย พบวา ระดับการศึกษามีผลตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงคาดวา ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริห ารสวนตําบลที่มีระดับการศึก ษา ตางกัน นาจะมีก าร
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน
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รายได เปนสิ่งจําเปนในการครองชีพ ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตของบุคคล 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
การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน าที่ ส าธารณสุ ข ระดั บ ตํ า บล จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ผลการศึ ก ษา พบว า
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 จิ ต มั่ น (2543 : 92 )ได ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของผู นํ า ชุ ม ชนในการป อ งกั น
อาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา พบวา ตําแหนงมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ การมี ส ว นร ว มในการป อ งกั น อาชญากรรมทั่ ว ไป และการป อ งกั น
อาชญากรรมหลัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และพบวา สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนง
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ประธานสภาและรองประธานสภา มีร ะดับการมีสว นรว มในการ
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
ประสบการณ ใ นการทํ า งานอาสาสมั ค ร การมี ป ระสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด า น
อาสาสมัครเพื่อสังคมในดานตางๆ เชน เคยปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมูบาน
ตํารวจชุมชนประจําหมูบานหรืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรือกรรมการหมูบาน กอนที่
จะไดรับเลือกตั้ง หรือดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตัวอยางที่สําคัญถึงการเปนที่ยอมรับนับถือ
ของบุ ค คลทั่ ว ไป ซึ่ ง จะมี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ง าน จึ ง มี ผู ส นใจศึ ก ษาตํ า แหน ง ทางสั ง คมหรื อ
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ขอมูลสวนบุคคล ที่ตางกัน มีผลตอการ
ปฏิบัติงาน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ทั้งสิ้น ดังนั้น ผูวิจยั จึง
ตั้งสมมติฐาน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหาร
สวนตําบลที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง
ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน
ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติงานของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล พบวา มีปจจัยสวนบุคคล หลายประการที่มีผลตอ
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล
โดยเฉพาะปจจัยสวนบุคคล เกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระ
การดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยั ตองการ
ศึกษาวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
อยูใ นระดับใด เปรียบเทียบการสงเสริมความปลอดภัยของผูกํารงตําแหนงทางการเมือง จังหวัด
นครปฐม ที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพการดํารงตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง และ
ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร ที่ตางกัน วาจะมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
แตกตางกัน หรือไม โดยวัดระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ในดานการดําเนินการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม
ชุมชน การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน และดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน และเพื่อหาแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล โดยนําขอมูลที่ศึกษา มาใชในการกําหนด
กรอบแนวคิดและพัฒนาเครื่องมือ ที่ใชในการเก็บขอมูล ดานการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ตอไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรเชิงปริมาณ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได
- สถานภาพการดํารงตําแหนง
- วาระการดํารงตําแหนง
- ประสบการณในการทํางาน
อาสาสมัคร

การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน

ตัวแปรเชิงคุณภาพ
แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
แผนภูมิที่ 5 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

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
สวนตําบลในจังหวัดนครปฐม ทุกคนที่อยูในวาระในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวน
2,076 คน ( สํานักงานทองถิน่ จังหวัดนครปฐม : 2552)
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบล ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 335 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของยามาเน (Yamane 1973 : 725 – 727 ) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 สําหรับความคลาด
เคลื่อนรอยละ 5 ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling)
สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane 1973 : 725 - 727) มีดังนี้
จากสูตร
n
=
N
1 + N (e)2
เมื่อ n
=
ขนาดของตัวอยาง
N
=
ขนาดของประชากร
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แทนคาสูตร

e

=

n

=

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของกลุมตัวอยางมีคา
เทากับ 0.05
2,076
1+ 2,076 (0.05)2

= 335.37
จากการคํานวณขนาดตัวอยาง ไดตัวอยางจํานวน 335 คน
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน อบต. ประชากร ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล
ที่

อําเภอ

จํานวน
อบต.
24

จํานวน
คณะบริหาร
96

จํานวน
สมาชิกสภา
406

รวม

1

เมือง

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

97

388

1,688

2,076

รวม

502

จังหวัดนครปฐม
สุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling)
มีขั้นตอนการสุม ดังนี้
1.2.1 สุม อบต.จากทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบดวย อําเภอเมือง
นครปฐม อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอกําแพงแสน อําเภอบางเลน อําเภอดอนตูม และ
อําเภอพุทธมณฑล มารอยละ 30 ขององคการบริหารสวนตําบลที่อยูในแตละอําเภอ โดยวิธกี าร
สุมตัวอยาง อยางงาย (Simple Random Sampling) ไดจํานวน 29 องคการบริหารสวนตําบล มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวน อบต.กลุมตัวอยางจําแนกตามสัดสวนแตละอําเภอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

จํานวน อบต.กลุมตัวอยาง

อําเภอ

7
7
4
4
4
2
1
29

เมือง
นครชัยศรี
สามพราน
กําแพงแสน
บางเลน
ดอนตูม
พุทธมณฑล
รวม

1.2.2 สุมแบบแบงชั้นจําแนกตามสัดสวนของ อบต.และตําแหนงทางการเมือง
จํานวน 335 คน รายละเอียดดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงกลุมตัวอยางจําแนกตามสัดสวนแตละอําเภอ อบต. และตําแหนงทางการเมือง
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

อําเภอ/ตําบล
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ประชากร
คณะบริหาร

กลุมตัวอยาง

ประชากร
สมาชิกสภา

กลุมตัวอยาง

รวม
กลุมตัวอยาง

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
สามพราน
1. คลองจินดา
2. บางเตย
3. บางชาง
4. ตลาดจินดา

28

14

66

38

52

4
4
4
4

2
2
2
2

28
14
22
22

15
8
13
13

17
10
15
15

รวม
กําแพงแสน
1. วังน้ําเขียว
2.ทุงกระพังโหม
3. รางพิกุล
4. ทุงขวาง

16

8

86

49

57

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

อําเภอ/ตําบล

นครชัยศรี
1. ทาพระยา
2.โคกพระเจดีย
3. ศีรษะทอง
4. ลานตากฟา
5. บางแกว
6. ขุนแกว
7. ทาตําหนัก
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ประชากร
คณะบริหาร

กลุมตัวอยาง

ประชากร
สมาชิกสภา

กลุมตัวอยาง

รวม
กลุมตัวอยาง

4
4
4
4

2
2
2
2

18
36
14
22

10
21
8
13

12
23
10
15

รวม
ดอนตูม
1. หวยพระ
2. ลําเหย

16

8

90

52

60

4
4

2
2

18
30

10
17

12
19

รวม
พุทธมณฑล
1. มหาสวัสดิ์
รวม
รวมทั้งสิ้น

8

4

48

27

31

4
4
116

2
2
58

8
8
482

4
4
277

6
6
335

อําเภอ/ตําบล

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

1.3 กลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขององคการบริหารตําบล จังหวัดนครปฐม ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยดําเนินการสนทนากลุมสองครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ครั้งแรก จํานวน
5 แหง ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัย
ในชุมชน จํานวน 6 คน ซึ่งแตละกลุม 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 ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบ
ความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบล
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ที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซึ่งแตละกลุม 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 ตัวแปรเชิงปริมาณ ประกอบดวย
2.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variables)
2.1.1.1 อายุ แบงเปน 2 กลุม
25 – 40 ป
40 ปขึ้นไป
2.1.1.2 ระดับการศึกษา แบงเปน 5 กลุม
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา
ระดับอนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเทา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.1.1.3 รายได แบงเปน 3 กลุม
พอใช มีเงินเหลือเก็บ
พอใชไมมีเงินเหลือเก็บ
ไมพอใชมีหนีส้ ิน
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 ตัวแปรเชิงคุณภาพ ไดแก แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ใชแบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุม
(Focus Group Discussion) ที่ผูวิจัยสรางขึน้ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจยั ที่
เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวนซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สว นที่ 1 ขอมูล สว นบุค คล ไดแ ก อายุ ระดับการศึก ษา รายได สถานภาพการดํา รง
ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร จํานวน 6 ขอ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ
สวนที่ 2 การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)
ประกอบดวยตัวเลือก 5 ระดับ จํานวน 69 ขอ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีการปฏิบัติ
ตามขอคําถามในระดับ มากที่สุด
มาก หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีการปฏิบัติตาม
ขอคําถามในระดับ มาก
ปานกลาง หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีการปฏิบัติ
ตามขอคําถามในระดับ ปานกลาง
นอย หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มีการปฏิบัติตาม
ขอคําถามในระดับ นอย
นอยที่สุดหรือไมปฏิบัติเลย หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน
ตําบล มีการปฏิบัติตามขอคําถามในระดับ นอยที่สุดหรือไมปฏิบัติเลย
เกณฑการใหคะแนน มีดังนี้
มากที่สุด
=
5
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
นอย
=
2
คะแนน
นอยสุด
=
1
คะแนน
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เกณฑในการแปลความหมาย ระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ผูวิจยั ได
กําหนดการแปลความหมาย คะแนนตามเกณฑของเบสท (Best 1977 : 174) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภัยอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภัยอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภัยอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล มี
การสงเสริมความปลอดภัยอยูในระดับมากที่สุด
สวนที่ 3 ประเด็นการสนทนากลุม เปนประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล ที่ดําเนินการอยู ใน
3 ดาน คือ ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน ดานการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชนและดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้
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
นํ า ไปให อ าจารย ผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ แ ละผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) และทําการปรับปรุงแกไข
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1 ผู วิ จั ย ทํ า หนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ ถึ ง นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลที่ เ ป น กลุ ม
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 องคก ารบริห ารสวนตําบล จัง หวัด นครปฐม โดย
ดําเนินการสนทนากลุมสองครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ครั้งแรก จํานวน 5 แหง ซึ่งเปนองคการ
บริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และ
จากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซึ่ง
แตละกลุม ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12
คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ครั้งที่
สอง อีกจํานวน 5 แหง ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหา
ความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซึ่งแตละกลุม 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
การวิจั ย ครั้ง นี้ ผูวิ จัย วิเ คราะห ขอมูล โดยใช โปรแกรมสํา เร็ จ รูปสํ า หรับ การวิ จัย ทาง
สังคมศาสตร โดยกําหนดความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 มีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้
6.1 วิเคราะหขอมูล ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่และรอยละ
6.2 วิเ คราะหคา ระดับ การสงเสริมความปลอดภัย ในชุมชนของผูดํารงตํา แหนงทาง
การเมือง ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐมโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
6.3 วิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําแนก
ตามอายุ สถานภาพการดํ า รงตํ า แหน ง วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ประสบการณ ใ นการทํ า งาน
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
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเรื่อง “การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดนครปฐม” โดยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางคือ ผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม จํานวน 335 ชุด มา
วิเ คราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบ คําบรรยาย และนําผลที่ไ ดจากการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) มาวิเคราะหเนื้อหา (content Analysis) จําแนกออกเปน 5
ตอน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถามโดยใช คาความถี่ และคา
รอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหคาระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง องคการบริห ารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม โดยใช สถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสว น
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 คาเฉลี่ยความเบีย่ งเบนกําลังสอง (Mean Square)
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติแจกแจงความถี่ และรอยละ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดนครปฐมที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 335 คน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนรอยละของขอมูลทั่วไปของกลุม ตัวอยาง
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

119
216
335

35.5
64.5
100

62
64
94
40
75
335

18.5
19.1
28.1
11.9
22.4
100

171
130
34
335

51.1
38.8
10.1
100

58
277
335

17.3
82.7
100

อายุ
25 - 40 ป
40 ป ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.หรือเทียบเทา
ระดับอนุปริญญา / ปวส.หรือเทียบเทา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
รวม
รายได
พอใช มีเงินเหลือเก็บ
พอใช ไมมีเงินเหลือเก็บ
ไมพอใช มีหนี้สิน
รวม
สถานภาพการดํารงตําแหนง
คณะบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
รวม
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
วาระการดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนงเปนครั้งแรก
ดํารงตําแหนงมากกวา 1 ครัง้
รวม
ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร
เคย
ไมเคย
รวม

จํานวน

รอยละ

147
188
335

43.9
56.1
100

226
109
335

67.5
32.5
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 การวิเคราะหระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ดังปรากฏในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาระดับของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ที่เปนกลุม
ตัวอยาง
ตัวแปร
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน

3.2617
3.2460
3.2371

S.D.
.7326
.7585
. 8074

คาระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.2956

.8001

ปานกลาง

X
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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 สถานภาพการดํ า รงตํ า แหน ง วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ประสบการณ ใ นการทํ า งาน
อาสาสมัคร โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) ดังปรากฏในตารางที่ 6- 9
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม จําแนกตามอายุ
อายุ

25 – 40 ป
40 ปขึ้นไป

จํานวน (คน)
119
216

S.D.
.7363
.7309

X

3.2133
3.2884

t
-.899

จากตารางที่ 6 พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่มีอายุตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจําแนกตาม
สถานภาพการดํารงตําแหนง
สถานภาพการดํารงตําแหนง
คณะบริหาร
สมาชิกสภา

n
58
277

X

3.6442
3.1817

S.D.
.5672
.7388

t
5.334 *

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 7 พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนงตางกันมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนแตกตางกัน
อยางมีนั ยสํ าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยผูดํ ารงตําแหน งทางการเมืองที่มี สถานภาพการดํ ารง
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ตําแหนงเปนคณะบริหารมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวาสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ( X = 3.6442 และ 3.1817 ตามลําดับ)
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําแนกตาม
วาระการดํารงตําแหนง
วาระการดํารงตําแหนง
ดํารงตําแหนงเปนครั้งแรก
ดํารงตําแหนงมากกวา 1 ครัง้

n
147
188

X

3.2156
3.2978

S.D.
.6713
.7770

t
-1.037

จากตารางที่ 8 พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่มีวาระการดํารงตําแหนงตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร
ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร
เคย
ไมเคย

n
226
109

X

3.2091
3.3710

S.D.
.7305
.7282

t
-1.902

จากตารางที่ 9 พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่มีประสบการณในการทํางานอาสาสมัครตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ไมแตกตางกัน

ตอนที่ 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จําแนก
ตาม ระดับการศึกษา รายได โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ดังปรากฏในตารางที่ 10-13
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของการสงเสริมความปลอดภัย
ในชุ ม ชน ของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล จั ง หวั ด
นครปฐม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
62
ระดับประถมศึกษา
64
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
94
/ ปวช. หรือเทียบเทา
ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา / ปวส.
40
หรือเทียบเทา
75
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.2761
3.2629

S.D.
.8064
.6453

คาระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง

3.2721

.7413

ปานกลาง

3.0688
3.3387

.6223
.7815

ปานกลาง
ปานกลาง

X

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
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
4
330
334

SS
1.956
177.326
179.282

MS
.489
.537

F
.910

จากตารางที่ 11 พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ ของการสงเสริมความปลอดภัย
ในชุ ม ชน ของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล จั ง หวั ด
นครปฐม จําแนกตามรายได

รายได
พอใช มีเงินเหลือเก็บ
พอใชไมมีเงินเหลือเก็บ
ไมพอใชมีหนี้สิน

จํานวน (คน)
171
130
34

X

3.2110
3.3416
3.2118

S.D.
.7696
.6671
.7746

คาระดับ
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
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df
2
332
334

SS
1.354
177.928
179.282

MS
.677
.536

F
1.264

จากตารางที่ 13 พบวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม ที่มีรายไดตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
จากการดําเนินการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม โดยดําเนินการสนทนากลุมสองครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม
2553 ครั้งแรก จํานวน 5 แหง ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของ
ปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซึ่งแตละกลุม ประกอบดวย นายกองคการบริหาร
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สวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ครั้งที่สอง อีกจํานวน 5 แหง ซึ่งเปนองคการ
บริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และ
จากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซึง่
แตละกลุม ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหาร
ส ว นตํ า บล จํ า นวน 2 คน รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน12 คน ณ อาคารศึ ก ษา 2 คณะศึ ก ษาศาสตร
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
ขณะเดี ย วกั น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล จะกล า วถึ ง ป ญ หาและ
อุปสรรคที่ทําใหการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่รับผิดชอบไมประสบความสําเร็จ จากนั้นจะ
นําเสนอขอเสนอแนะตลอดจนแนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่เปนประโยชน
นําไปปรับใชกับการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ตอไป
วัตถุประสงคของการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อตองการทราบขอมูล
และหาแนวทางในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ที่ถูกตอง เหมาะสมและประสบความสําเร็จ
อย า งยั่ ง ยื น และยั ง ต อ งการทราบถึ ง ป ญ หา อุ ป สรรค และข อ เสนอแนะในการส ง เสริ ม ความ
ปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ที่
สามารถนําไปใชเปนแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบลตอไป
ในการสนทนากลุม ( Focus Group Discussion ) ทั้งสองครั้งผูวิจัยทําหนาที่เปน
ผูดําเนินการ และมีผูชวยในการดําเนินการ จํานวน 3 คน ผูวิจัย ในฐานะผูดําเนินการสนทนา ได
แจงประเด็นในการสนทนา และแจงถึงวัตถุประสงคในการสนทนา ใหผูเขารวมสนทนาทุกคน

87
ทราบ และเขาใจตรงกัน เพื่อการสนทนาจะไดเปนไปตามวัตถุประสงค ที่ตองการ และขอนําเสนอ
ผล ของการสนทนากลุม ( Focus Group Discussion ) ที่ไดทั้งสองครั้ง ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครปฐมจาการดําเนินการสนทนากลุม(Focus Group
Discussion)

กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
ดานสิ่งแวดลอมอันตราย
พบวาสวนมากเกิดอันตรายจากการกอสราง
สิ่งปลูกสราง จากขยะมูลฝอย การปลอยน้ําเสีย
ของประชาชน การปลอยน้ําเสียหรือของเสีย
และกลิ่นเหม็นของโรงงานอุตสาหกรรม และ
การเลี้ยงสัตว การซอมแซมของอูซอมรถ และ
จากรานคาในที่หรือทางสาธารณะในชุมชน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไดดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 ดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ระบบ
บํา บั ด น้ํา เสี ย เพื่ อให มี ก ารบํ า บั ดน้ํ า เสีย ก อ น
ปลอยลงสูแมน้ํา คูคลอง
1.2 ขุด ลอก คู คลอง ทางระบายน้ํ า ให มี
การระบายน้ําไดสะดวก
1.3 จัดซื้อรถขนขยะ รถเก็บขยะ และถังขยะ
ให เ พี ย งพอต อ ปริ ม าณขยะในชุ ม ชน และ
ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลทุกวัน
1.4 ตรวจแบบการขออนุ ญ าตก อ สร า ง
อยางรอบคอบกอนที่จะมีการอนุญาต จากนั้น
ไดมีการ ควบคุมติดตามการกอสราง อาคารที่
พักอาศัย สถานประกอบการ โรงงาน

กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ
ดานสิ่งแวดลอมอันตราย
พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน
ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 คณะบริ ห ารไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ
มาตรฐานในการก อ สร า ง ถนน ประปา การ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง และระบบสาธารณูปโภค
โดยมีการยินยอมตรวจรับงานที่ไมไดมาตรฐาน
และไม รั บ ฟ ง ข อ เสนอแนะ ของสมาชิ ก สภา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ที่ ใ ห มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรม ภาคประชาชนเข า ร ว มตรวจสอบ
โครงการกอสรางตางๆ และการจัดซื้อ จัดหา
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในการปฏิบัติงาน
1.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมมี
ความรู ค วามเข า ใจในแนวทางและบทบาท
หนาที่ในการสงเสริมความปลอดภัยเกี่ยวกับ
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กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
อุตสาหกรรมใหเปนไปตามแบบอยางเครงครัด
1.5 ควบคุ ม ดู แ ล สถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม ไมใหกอมลภาวะเปนพิษ
ตอประชาชนในชุมชน โดยรวมกับ สํานักงาน
อุตสาหกรรมและสํานักงานสิ่งแวดลอม ตรวจ
สถานประกอบการ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ฟารมเลี้ยงสัตว ในชุมชนอยางนอย 3 ครั้ง ตอป
1.6 ขอความร ว มมื อ เจ า ของสั ต ว ไม ใ ห
เลี้ ย งสั ต ว ห รื อ ปล อ ยสั ต ว ในที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะ ขอความร ว มมื อ เจ า ของอู ซ อ มรถ
และผูคาขายในที่หรือทางสาธารณะ ไมใหทํา
การซอมแซม ในทางสัญจร และใหคาขาย ใน
เฉพาะที่ ห รื อ ทางสาธารณะที่ กํ า หนดเป น จุ ด
ผอนผันเทานั้น
1.7 แตงตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลโดยมีคณะกรรมการจากฝาย
ปกครองหมูบานละ1คน ตัวแทนจากประชาชน
หมู ล ะ1คน เพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
เสนอแนะ การปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล
2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
2.1 ออกข อ บั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การก อ สร า ง
ตอเติม รื้อถอน ดัดแปลง อาคารสิ่งปลูกสราง
2.2 ออกขอบัญญัติหาม ทําการซอมแซม
รถจั ก รยานยนต รถยนต เครื่ อ งจั ก รกล ในที่
หรือทางสาธารณะ และทางสัญจรในชุมชน

กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ
สิ่งแวดลอมอันตราย
1.3 ไม มี ก ารจั ด หารถจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอย
และถังรองรับขยะ และไมมีการจัดเก็บขยะให
ทันตอจํานวนขยะที่มีทุกวัน
1.4 ประชาชน ผู ป ระกอบการร า นค า ผู
ประการอู ซ อ มรถ และผู ป ระกอบการโรงาน
อุ ต สาหกรรมไม ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ องค ก าร
บริ ห ารส ว นตํ า บลในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ที่มีอยู
1.5 เจาของสัตวเลี้ยงไมใหความรวมมือกับ
องคการบริหารสวนตําบล

2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน
2.1 มีการออกขอบัญญัติอยูกอนแลว ซึ่งไม
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน
2.2 การกํ า หนดมาตรการมี ข อ จํ า กั ด ของ
กฎหมาย ออกมาตรการไดเทาที่กฎหมายให
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กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
2.3 ออกขอบัญญัติหามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลในที่สาธารณะ
2.4 ออกขอบัญญัติหามปลอยน้ําเสีย หรือ
ของเสียลงสูที่สาธารณะ
2.5 ออกขอบัญญัติหามการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ ใหกระทําไดเฉพาะจุด
ผอนผันเทานั้น
3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน
3.1 จั ด โครงการรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ
โครงการชวยกันรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองโดยรวมกับ
ฝ า ยปกครองผู นํ า ชุ ม ชน เช น คณะกรรมการ
หมู บ า นกลุ ม อาสาสมั ค รป อ งกั น ภั ย ฝ า ย
พลเรือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
โรงเรี ย นสถานี อ นามั ย รั ก ษาสภาพแวดล อ ม
ชุมชน
3.2 รณรงค ล ดภาวะโลกร อ นการไม ใ ช
ถุงพลาสติก รณรงคปลูกตนไม ปดไฟเมื่อไม
ใชงานเพื่อการประหยัดพลังงานจัดโครงการ
ประกวดหน าบานสวยสะอาดตา โดยแตงตั้ ง
ตั ว แทนจากประชาชนหมู บ า นละ1คน จาก
โรงเรียนในชุมชน1 คน และจากคณะบริหาร 1
คน สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
จํานวน 1 คน จากสถานีอนามัย จํานวน 1 คน
เปนคณะกรรมการ ตัดสินและมอบรางวัล และ
ประกาศเกียรติคุณแกผชู นะการประกวด

กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ
อํานาจไวเฉพาะเรื่องเทานั้น
2.3 การกํ า หนดมาตรการ ไม ส ามารถ
กําหนดบทบังคับลงโทษได

3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน
3.1 ประชาชนไมใหความรวมมือ ไมให
ความสนใจและไมเขารวมในกิจกรรมใดๆ ที่
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
3.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมกระทํา
ตนเป น แบบอย า ง ชอบใช อ ภิ สิ ท ธิ์ ใ นการ
ดําเนินการหรือชวยเหลือพวกพองตนเองในการ
ออกใบอนุญาตเกี่ ยวกับการกอสรางที่ผิดแบบ
และไมไดมาตรฐาน
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กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
3.3 รวมกับโรงเรียนในชุมชนเดินรณรงค
ใหประชาชนทิ้งขยะลงถังที่จัดเตรียมไว
ดานอาชญากรรม
พบว าสว นมากจะเกิ ดการทะเลาะวิ วาท ทํ า
รายรางกาย ลักทรัพย ชิงทรัพย ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมื อ ง ได ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ความ
ปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 จั ดตั้งศูน ยรับแจ งเหตุด วนเหตุ รายใน
ชุมชน รวมกับเจาหนาที่และตํารวจชุมชนประจํา
ตําบลตั้งดานตรวจ และจัดเวรรวมออกตรวจใน
เวลากลางคืนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ
1.2 จัดอบรมฝกวิธีควบคุม ระงับเหตุรายใน
ตําบล จัดฝกอบรมใหความรูกับตํารวจชุมชน
ประจําตําบล ถึงวิธีการตรวจ และขอกฎหมาย
เบื้ อ งต น ที่ เ กี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องตํ า รวจ
ชุมชนประจําตําบล
1.3 จัดซื้อรถยนต ไฟเลนส ไฟฉาย เครื่อง
อุปกรณสัญญาณการตั้งดานตรวจ ติดตั้งไฟฟา
แสงสวางสองขางทางถนนในชุมชน
2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
2.1 ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจดําเนิน
การกับผูกระทําความผิดอยางเครงครัด
2.2 แจ ง เตื อ นให ป ระชาชนปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและระเบียบในสวนที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดอยางเครงครัด

กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ

ดานอาชญากรรม
พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน
ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ
บริหารสวนตําบล ไมมีความรู ความเขาใจและ
ไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม ความ
ปลอดภัยดานอาชญากรรม
1.2 เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ และตํ า รวจชุ ม ชน
ประจํ า ตํ า บล ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ ผู ดํ า รง
ตําแหนงทางการเมือง
1.3 ขาดการประสานงานในการสรางความ
รว มมือและการสรางเครือข ายกั บหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ

2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน
ไมมีการดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด
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กลุมตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ
3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน
3.1 รณรงคไมดื่มสุราหรือของมึนเมาทุก
ชนิด โดยมีผูนําชุมชนกระทําตนเปนแบบอยาง
3.2 ไม จั ด เลี้ ย งสุ ร าในโอกาสที่ อ งค ก าร
บริหารสวนตําบลจัดงานประเพณีตางๆ
3.3 ส ง เสริ ม อาชี พ ให แ ก ผู ว า งงาน โดย
แจกพันธุพืช พันธุสัตว และอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุน กลุมอาชีพ โดยรวมกลุมรวมกันทํา
ในชุมชน
3.4 จัดโครงการอบรม ใหความรูในการ
ป อ งกั น ตนเอง วิ ธี สั ง เกตลั ก ษณะบุ ค คลน า
สงสัยที่จะทําการลักทรัพย ชิงทรัพย และการ
ปองกันตนเองในการเดินทางในยามวิกาล
ดานสาธารณภัย
พบวาสวนมากจะเกิ ดอัคคีภัยในชุมชน ผู
ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งได ดํ า เนิ น การ
สงเสริมความปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 จั ด ตั้ ง ศู น ย แ ละหน ว ยอาสาสมั ค ร
ปองกันภัยฝายพลเรือน พรอมเบอรโทรฉุกเฉิน
ในการรับแจงเหตุการณเกิดอัคคีภัยในชุมชน
1.2 จั ด ซื้ อ จั ด หา รถดั บ เพลิ ง และถั ง
ดับเพลิง ติดตั้งตามสถานที่ราชการ และแหลง
ชุมชน
1.3 จัดหาจัดจาง พนักงานปฏิบัติงานดาน
ป อ งกั น อั ค คี ภั ย ประจํ า องค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบล

กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ
3. การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ของประชาชนในชุมชน
3.1 ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งชอบ
ชวยเหลือ ปกปองผูกระทําความผิดกฎหมาย
โดยขอใหเจาหนาที่ตํารวจไมตองดําเนินคดีและ
ปลอยตัวผูกระทําความผิด ซึ่งเปนพวกพองของ
ตนเอง
3.2 มีประชากรแฝงอาศัยอยูในชุมชนมาก
ทําใหสามารถตรวจสอบไดยาก
3.3 ประชาชนไมสนใจเขารวมการวมกลุม
อาชี พ ในชุ ม ชน ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
สนับสนุน

ดานสาธารณภัย
พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน
ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ
บริหารสวนตําบล ไมมีความรู ความเขาใจ และ
ไมใหความสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัย
ดานสาธารณภัย
1.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บล ไม ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ
สํานักงานปองกันภัยฝายพลเรือน
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1.4 ร ว มกั บ สํ า นั ก งานป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย จั ด ฝ ก อบรมอาสาสมั ค ร
ปองกันภัยฝายพลเรือนในการ ดับเพลิง การกู
ชีพกูภัย
2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
2.1 ออกคําสั่งหามประชาชนในชุมชนทํา
การเผาปา เผานา เผาหญา ในชุมชน
2.2 แจงเตือนผูกระทําการฝาฝนคําสั่งหรือ
ฝ า ฝ น กฎหมาย ให ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย า ง
เครงครัด
3. ปรั บเปลี่ ย นทั ศนคติ แ ละพฤติก รรมของ
ประชาชนในชุมชน
3.1 ร ว มกั บ อาสาสมั ค รป อ งกั น ภั ย ฝ า ย
พลเรื อ นและผู นํ า ชุ ม ชน เดิ น รณรงค ไ ม ใ ห
ประชาชนเผาป า เผานา เผาหญ า ป ด สวิ ท ช
ไฟฟา ทุกครั้งที่ไมใชงาน

กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ
1.3 งบประมาณขององค การบริ หารส ว น
ตําบลมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดซื้อรถดับเพลิง
1.4 ไมมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานอัคคีภัย
2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน
ไมมีการดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด

3. การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ของประชาชนในชุมชน
3.1 ประชาชนไมใหความสนใจตอการติด
ปายประชาสัมพันธ รณรงค และไมใหความ
ร ว มมื อ กั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลและ
สํานักงานปองกันและบรรเทาภัยฝายพลเรือน
3.2 ประชาชนในชุมชนไมยอมกระทําตาม
คําแนะนําที่ไมใหประชาชนเผานา เผาปา และ
เผาหญ า ประชาชนไม ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการ
กําจัดแหลงแพรเชื้อเพลิงในที่สวนบุคคล
ดานอุบัติเหตุ
ดานอุบัติเหตุ
พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
พบว า ส ว นมากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ ขี่
บนท อ งถนน ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ได ดํ า เนิ น การ ดังนี้
สงเสริมความปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้
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1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 ดํ า เนิ น การก อ สร า งถนนให ไ ด
มาตรฐาน
1.2 ดําเนินการติดตั้งไฟฟา แสงสวาง ปาย
สัญญาณจราจร ปายบอกทางสถานที่ และปาย
แจงเตือนภัยในจุดลอแหลมที่เสี่ยงตอการเกิด
อันตราย
1.3 รื้อถอน ปายประชาสัมพันธตางๆ ที่
กีดขวางหรือรุกล้ํา ทางสัญจร ตัดตนไม กิ่งไม
ที่รุกล้ําทางสัญจร
1.4 สนั บ สนุ น งบประมาณในการตั้ ง จุ ด
ตรวจ และรวมกันตั้งจุดตรวจในจุดอันตรายกับ
เจาหนาที่ตํารวจ และตํารวจชุมชนประจําตําบล
2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
2.1 จํากัดความเร็วในการขับขี่รถยนตและ
รถจักรยานยนตในแหลงชุมชน
2.2 หามทําการซอมแซมหรือจอดรถที่รอ
ทําการซอมแซมในที่หรือทางสาธารณะ
3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน
3.1 ร ว มกั บ สํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด
รณรงคอบรมใหความรูแกประชาชนในการขับ
ขี่อยางปลอดภัย
3.2 รวมกับสํานักงานขนสงจังหวัด จัด
สอบใบอนุญาตขับขี่ ใหแกประชาชนในชุมชน
3.3 ประชาสัมพันธ โดยแจกเอกสารแผน
พับถึงวิธีการเตรียมความพรอมกอนออก
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1.การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการ
บริหารสวนตําบลไมมีความรู ความเขาใจและ
ไมใหความสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัย
ดานอุบัติเหตุ
1.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมสนใจ
และไมใหความสําคัญในการติดตั้งไฟฟา แสง
สวาง และกอสรางถนนใหไดมาตรฐาน อยา ง
ทั่วถึง การติดตั้งปายสัญญาณจราจรไมถูกตอง
ตามมาตรฐานวิศวกรรมจราจร
1.3 ประชาชนไมใหความรวมมือกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองในการชวยกันดูแลรักษา
สาธารณสถานของทางราชการ
2. การกํ าหนดมาตรการควบคุ มสิ่ งแวดล อม
ชุมชน
ไมมีการดําเนินการในเรื่องนี้แตอยางใด

3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน
3.1 ประชาชนในชุมชนไมสนใจ และไมให
ความสําคัญตอโครงการหรือกิจกรรมที่องคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลดํ า เนิ น การรณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ
3.2 ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กระทําผิด
กฎจราจรเสียเองและยังชวยเหลือผูกระทําผิดกฎ
จราจรโดยขอรองใหเจาหนาที่ตํารวจละเวนไม
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เดินทางทุกครั้งใหกับประชาชน
ดานโรคภัย
พบวาสวนมากจะเกิดโรคในชองปากและ
โรคไขเลือดออกในเด็ก โรคมะเร็งปากมดลูก
โรคมะเร็งเตานมในสตรี โรคความดัน โรค
เบาหวาน โรคไขขอเสื่อมในผูสูงอายุ ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวน
ตําบล ไดดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยใน
แตละดาน ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การ
ปฏิ บั ติ ง านให กั บ สถานี อ นามั ย ประจํ า ตํ า บล
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น เพื่ อ
ปฏิ บั ติ ง านในการคั ด กรองโรค การควบคุ ม
ดูแล ปองกันและระงับโรค การติดตามรายงาน
สถานการณโรค
1.2 จัด สรรงบประมาณ เพื่ อดําเนิน การ
อมรมใหความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู บ า นเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาท
หนาที่
1.3 จัด หา เจ าหน า ที่ สาธารณสุ ข เพื่ อ มา
ปฏิบัติงานประจําในองคการบริหารสวนตําบล
1.4 สงเจาหนาที่ดานสาธารณสุขประจํา
องคก ารบริหารสว นตําบล ไปอบรมเกี่ ยวกั บ
นโยบายในการปฏิ บั ติ ง านด า น การคั ด กรอง
ควบคุมปองกันโรคติดตอ การดูแลสุขภาพใน
เด็ก สตรี และผูสูงอายุ วิธีการดูแลเอาใจใสแก
ผูสูงอายุ
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ตองดําเนินการตามกฎหมายแกผูกระทําความผิด
ดานโรคภัย
พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน
ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมมี
ความรู ความเข า ใจ และไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ ใน
การสงเสริมความปลอดภัยดานโรคภัย
1.2 เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ไม ใ ห ค วาม
รวมมือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ปลอย
ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบล ดําเนินการเอง เพราะไมชอบผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหารสวน
ตําบล
1.3 ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมประสาน
การทํางาน ไมสนับสนุนงบประมาณและไมให
ความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานสาธารณสุ ข
ดําเนินการเองโดยไม มีแนวทางการสงเสริม ที่
ถูกตอง
1.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ไมใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล
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กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ
1.5 จัดโครงการอบรมใหความรูเรื่องการ
ดู แ ลผู สู ง อายุ แก ส มาชิ ก ในครอบครั ว ของ
ผูสูงอายุ
1.6 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องทําฟน
ใหกับสถานีอนามัย
1.7 จัดซื้อ เครื่องพนยุง น้ํายาฉีดพนยุง ไว
ประจํา ในองคการบริหารสวนตําบลใหมีอยาง
เพียงพอ และพรอมใชงานไดตลอดเวลา
1.8 รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานทําลายแหล งเพาะพันธุยุ งโดยทําลาย
แหลงน้ําขัง โดยใสทรายอะเบทสในแหลงน้ํา
1.9 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับ
สถานีอนามัยเพื่อทําการตรวจสุขภาพในชอง
ปากใหแกเด็กเปนประจําทุกเดือน
1.10 จัด ตั้งศู นย บริ การตรวจสุขภาพ ให
คําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคประจํา
ตําบล
1.11 จั ด หน ว ยตรวจสุ ข ภาพเคลื่ อ นที่
รวมกับสถานีอนามัย
2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
2.1 กํ า หนดนโยบาย โดยให เ จ า หน า ที่ ชุมชน
สาธารณสุขประจําองคการบริหารสวนตําบล
ไมมีการดําเนินการในเรื่อนี้แตอยางใด
ประสานงานกับสถานีอนามัยตําบล เพื่อสํารวจ
ข อ มู ล และจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ โ รคของ
ประชาชนในชุมชน
2.2 ออกคําสั่งหามสถานประกอบการหรือ
ผูประกอบการทิ้งของเสีย และสารพิษอันตราย
ในชุมชน
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3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชนในชุมชน
3.1 ร ว มกั บ หน ว ยงานสาธารณสุ ข จั ด
โครงการ รณรงค อบรมใหความรูแกผูสูงอายุ
ในการบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกําลัง
กายที่ถูกตอง และใหความรูเกี่ยวกับโรคความ
ดัน โรคเบาหวาน และโรคไขขอเสื่อม
3.2 ร ว มกั บ หน ว ยงานสาธารณสุ ข จั ด
โครงการ รณรงค อบรมใหความรูแกเด็กและ
เยาวชนในการรั บ ประทานอาหาร และการ
แปรงฟนที่ถูกวิธี การดูแลสุขภาพในชองปาก
ของตนเอง
3.3 ร ว มกั บ หน ว ยงานสาธารณสุ ข จั ด
โครงการ รณรงค อบรมใหความรูแกกลุมสตรี
ในการป อ งกั น ดู แ ลตนเอง และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเตานม
3.4 รายงานสถานการณ เผยแพร ประชา
สัมพันธเกี่ยวกับ สถานการณโรคระบาด ให
ประชาชนในชุมชนทราบอยางตอเนื่อง โดย
การประชาสัมพันธ เสียงตามสาย แจกแผนพับ
ดานยาเสพติด
ในชุ ม ชนส ว นมาก พบว า มี วั ย รุ น และ
เยาวชนติดยาเสพติดมาก ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมื อ งมี ก ารดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ความ
ปลอดภัยในแตละดาน ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน

กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ
3. การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ของประชาชนในชุมชน
3.1 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองชอบทําตัว
เปนแบบอยางที่ไมดีใหประชาชนเห็น เชน ดื่ม
เหล า สู บ บุ ห รี่ ไม อ อกกํ า ลั ง กาย ชอบเที่ ย ว
กลางคืนใหประชาชนเห็น เปนตน
3.2 ประชาชนไมเขารับการตรวจสุขภาพ
กับหนวยงานสาธารณสุขที่ทางองคการบริหาร
สวนตําบลจัดขึ้น
3.3 ประชาชนที่เปนโรคความดัน เบาหวาน
ไม ย อมปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของเจ า หน า ที่
สาธารณสุ ข ที่ แ นะนํ า เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเลื อ ก
รั บ ประทานอาหาร และการออกกํ า ลั ง กายที่
ถูกตองและเหมาะสม

ดานยาเสพติด
พบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในแตละดาน
ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
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1.1 จั ด ตั้ ง กลุ ม เฝ า ระวั ง ยาเสพติ ด ทุ ก
หมูบานๆ ละ 10 คน ประกอบดวยผูใหญบาน 1
คน สมาชิ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล 2 คน
ประชาชน 7 คน เพื่อรายงานสถานการณ การ
ระบาดของยาเสพติ ด ในชุ ม ชน ให แ ก อํ า เภอ
และจังหวัด ทราบและหาทางแกไข
1.2 จัดอบรมการปฏิบัติงานใหแกกลุมเฝา
ระวั ง ยาเสพติ ด ถึ ง วิ ธี ก ารติ ด ตาม รายงาน
สถานการณ การระบาดยาเสพติดในชุมชน
1.3 จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การ
ปฏิ บั ติ ง านให กั บ ศู น ย ต อ สู เ พื่ อ เอาชนะ
ยาเสพติดและการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชน
ประจําตําบล
1.4 สร า งสวนสาธารณะเพื่ อ ใช ใ นการ
พักผอนหยอนใจ สรางสถานที่ออกกําลังกาย
และติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ทุกหมูบาน
1.5 จัดตั้งศูนยบําบัดรักษาชุมชนบําบัดไว
ในชุมชน
2. กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
2.1 จั ด ทํา ข อ ตกลง กฎเกณฑข องชุ ม ชน
โดยใช ห ลั ก สั ญ ญาประชาคมเกี่ ย วกั บ การ
กําหนดบทลงโทษกรณีบุคคลเขาไปเกี่ยวของ
กับยาเสพติด
2 . 2 ดํ า เ นิ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช ข อ ต ก ล ง
กฎเกณฑ ต า งๆ กรณี ผู เ สพครั้ ง แรก มี ก าร
เรียกวากลาวตักเตือน ครั้งที่ 2 นําไปฝากไวที่
คลิ นิ กฟ า ใส สถานบํ า บัด ยา ครั้ งต อ ไปจะตั ด
ออกจากการเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห

กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ
1.1 ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งไม มี
ความรู ความเข า ใจ และไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ ใน
บทบาทการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ด า น
ยาเสพติด
1.2 เจ า หน า ที่ ตํ า รวจและฝ า ยปกครอง
ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล
1.3 ไม มี ส ถานพั ก ผ อ นหย อ นใจ สถานที่
ออกกําลังกาย และเครื่องออกกําลังกายในชุมชน
1.4 ประชาชนในชุมชนไมยอมเปนสมาชิก
กลุมเฝาระวังยาเสพติดในชุมชนเพราะเกรงวาจะ
ไดรับอันตราย
1.5 ไม มี ง บประมาณในการจั ด ตั้ ง ศู น ย
บําบัดรักษาชุมชน

2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชน
2.1 ไมมีการดําเนินการทําขอตกลงสัญญา
ประชาคมและประชาชนในชุมชนไมเขารวมทํา
ขอตกลงดวย
2.2 ประชาชนที่ไมเกี่ยวของกับยาเสพติดมี
ความกลัวอันตรายจากผูเกี่ยวของกับยาเสพติด
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ของหมู บ า นและไม ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ เรื่ อ ง
สวัสดิการหมูบาน กรณีผูขายใหตัดออกจาการ
เป น สมาชิ ก ฌาปนกิ จ สงเคราะหข องหมู บ า น
ทั น ที ไม ใ ห ไ ด รั บ สวั สดิ ก ารของหมู บ า น ไม
ให ยื ม ของสาธารณะต า งๆ แจ ง ให เ จ า หน า ที่
ตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย กรณีเลิกยุงเกี่ยว
อยางเด็ดขาดจะไดรับคืนสิทธิตางๆ เหมือนเดิม
3. ปรั บเปลี่ ย นทั ศนคติ แ ละพฤติก รรมของ
ประชาชนในชุมชน
3.1 รวมกับประชาชนในชุมชนรณรงคให
ทุกคนในชุมชนรวมกันเคารพและปฏิบัติตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ
3.2 สอดสองดูแลประชาชนผูมีพฤติกรรม
ที่สอไปในทางที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
3.3 จัดกิจกรรม โครงการอบรมใหความรู
แกเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับความรูเบื้องตนและ
สาเหตุของการติดยาเสพติด การปองกันการติด
ยาเสพติด กฎหมายเบื้องตนและทักษะ ในการ
ดําเนินชีวิต โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญปละ1ครั้ง
โดยใชสื่อการศึกษา จัดบอรด ฉายวีดทิ ัศนเพื่อ
การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดและโทษภัยของ
ยาเสพติด การบรรยายประกอบภาพ การจัด
กลุมสัมพันธ การแบงกลุม ระดมความคิดเห็น
และนําเสนอตอบขอซักถาม
3.4 จัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดป
ละ 2 ครั้ง
3.5 ให กํ า ลั ง ใจแก ผู ที่ เ ลิ ก ยุ ง เกี่ ย วกั บ
ยาเสพติดและใหการดูแลชวยเหลือ สงเสริม

กลุมตัวแทนที่ไมประสบความสําเร็จ

3. การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ของประชาชนในชุมชน
3.1 ผูดํารงตําแหน งทางการเมืองชอบ
ช ว ยเหลื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด เมื่ อ ถู ก
เจ า หน า ที่ ตํ า รวจจั บ กุ ม โดยขอให ป ล อ ยตั ว
ชั่ ว คราวหรื อ ขอให ล ะเว น ไม ใ ห จั บ กุ ม เพราะ
เปนฐานเสียงของตัวเอง
3.2 เจ า หน า ที่ ตํ า รวจไม ดํ า เนิ น การอย า ง
เครงครัดต อผูเ กี่ยวข องกับยาเสพติด เรีย กรอ ง
สินบนจากผูเกี่ยวของกับยาเสพติด
3.3 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองชอบทําตัว
เปนแบบอยางที่ไมดีใหประชาชนเห็น เชน ดื่ม
เหลา สูบบุหรี่ เปนตน
3.4 ผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไมยอมเขารวม
กลุมที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการและ
ไม ย อมเข า ร ว มทํ า ข อ ตกลงร ว มทํ า สั ญ ญา
ประชาคม ไมใหความรวมมือ
3.5 ผูปกครองและบุคคลในครอบครัวของ
ผูเกี่ยวของกับยาเสพติดไมใหความรวมมือกับ
หนวยงานใดๆ ของรัฐในการแกไขปญหา
3.6 ผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดโดยเฉพาะผู
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อาชีพแกผูที่เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแจก
พันธุพืช พันธุสัตวให และจัดสวัสดิการชุมชน
ใหเหมือนเดิม
3.6 จั ด โครงการบํา บั ด รั ก ษาแบบชุ ม ชน
บํ า บั ด ร ะ ย ะ 3 0 วั น แ ร ก ป ฐ ม นิ เ ท ศ ถึ ง
กฎระเบียบตางๆ ของผูเขารวมบําบัด เตรียม
ความพรอมดานรางกาย จิตใจใหแข็งแรง สอน
การประกอบอาชีพ และวิธีดําเนินชีวิตและวิธี
แกปญหาอยางถูกตอง ระยะ 3-5 ป ใหทํางาน
ในศู น ย แ ละพั ก ค า งในศู น ย และต อ มาก็ ใ ห
ทํางานนอกศูนยและพักคางนอกศูนย
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เสพไมย อมเขา รวมในโครงการออกกํ าลัง กาย
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 ในบทบาทหนาที่การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน และตองให
ความสําคัญดวย ถึงจะดําเนินการไดผล ” และอีกประเด็นหนึ่งวา “ เรื่องการเมือง 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
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจะเกิดผลไดนั้น จะตองดําเนินการไปพรอมๆ กันทั้ง 3ดาน ถา
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมแตไมแกที่ตัวบุคคลหรือไมมีการกําหนดกฎเกณฑใหประชาชนกระทําการใด
ไดกระทําการใดไมได ก็ไมเกิดผล ”
4. ต อ งประสานเชื่ อ มโยงและร ว มมื อ สนั บ สนุ น กั บ หน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชุมชน โดยผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดใหคําแนะนําวา “ ตอง
ใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานอื่นที่มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในทุกๆ
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
สิ่ ง แวดล อ มอั น ตราย อาชญากรรม สาธารณภั ย อุ บั ติ เ หตุ โรคภั ย และยาเสพติ ด โดยผู เ ข า ร ว ม
สนทนากลุมไดแสดงทัศนะไววา “ พวกเราตองรูปญหา อุบัติการณในชุมชนกอน และจัดทําระบบ
ขอมูลและวิเคราะหสาเหตุกอน จึงจะดําเนินการไดถูกตองและตรงตามสภาพชุมชนของเรา ”
8. กําหนดนโยบาย และบรรจุโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมความ
ปลอดภัยไวใหครบทุกดาน และตองตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไวดวย โดยผูเขารวม
การสนทนาใหความเห็นตรงกันวา “ การดําเนินการใดๆ ตองกําหนดเปนนโยบายและในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลตองบรรจุโครงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัยไวใหครบถวน
ในทุกๆ ดานและตองตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไวดวยเพื่อที่จะดําเนินการได ”
ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหารสวนตําบลตองศึก ษา บทบาท
หน า ที่ และแนวทางการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชนให มี ค วามรู ค วามเข า ใจและต อ งให
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
การวิจัยเรื่อง “ 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
การศึก ษา ตางกัน มีการส งเสริมความปลอดภัย ในชุมชน แตกตางกัน 3) ผูดํารงตํา แหนงทาง
การเมืองที่มีรายได ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 4) ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมื อ งที่ มี ส ถานภาพการดํ า รงตํ า แหน ง ต า งกั น มี ก ารส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน
แตกตางกัน 5) ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีวาระการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน แตกตางกัน 6) ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีประสบการณในการทํางาน
อาสาสมัคร ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัย แตกตางกัน
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดนครปฐมทุกคน ที่อยูในวาระระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวน 2,076 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขององคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดนครปฐม จํานวน 335 คน ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ
ยามาเน (Yamane 1973 : 725-727) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อน รอย
ละ 5 โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น และได รั บ การ
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
บริ ห ารส ว นตํ า บลที่ ยั ง มี อุ บั ติ ก ารณ ข องป ญ หาความปลอดภั ย ในชุ ม ชน และนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม า
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญ ไดดังนี้
1. จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 335 คน
สวนมากมีอายุ 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 64.5 มีระดับการศึกษา ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย /
ปวช.หรื อ เที ย บเท า คิ ด เป น ร อ ยละ 28.1 มี ร ายได พอใช มี เ งิ น เหลื อ เก็ บ คิ ด เป น ร อ ยละ 51 มี
สถานภาพการดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คิดเปนรอยละ 82.7 มีวาระ
การดํ า รงตํ า แหน ง มากกว า 1 ครั้ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 56.1 และเคยมี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งาน
อาสาสมัครคิดเปนรอยละ 67.5
2. ผูดํารงตํ า แหนง ทางการเมือง องคการบริห ารสว นตําบล จัง หวัด นครปฐม มีก าร
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X =3.2617) เมื่อวิเคราะหเปน
รายดาน พบวา การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน การ
กํ า หนดมาตรการควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชน และการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของ
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 ผูดํ ารงตํา แหนงทางการเมือง ที่มีสถานภาพการดํารงตํา แหนง ตางกัน มีก าร
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 ครั้งแรก จํานวน 5 แหง ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจากองคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณ
ของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซึ่งแตละกลุม ประกอบดวย นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 2 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ครั้งที่สอง อีกจํานวน 5 แหง ซึ่งเปนองคการบริหาร
สวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนจํานวน 6 คน และจาก
องคการบริหารสวนตําบลที่ยังมีอุบัติการณของปญหาความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 6 คน ซึ่งแต
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
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล เพื่ อ ลดป จ จั ย เสี่ ย งของการเกิ ด อั น ตราย จากสิ่ ง แวดล อ มอั น ตราย
อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด ดําเนินการดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
ด า นสิ่ ง แวดล อ มอั น ตราย ดํ า เนิ น การโดย จั ด สร า งและควบคุ ม ดู แ ล ระบบ
สาธารณู ป โภค อาคาร สิ่ ง ก อ สร า ง ให มี เ พี ย งพอและมี ม าตรฐาน ควบคุ ม ดู แ ล ร า นค า สถาน
ประกอบการ ไมใหกอเหตุรําคาญ ไมใหปลอยควันพิษ มลพิษ น้ําเสียหรือของเสียสูสาธารณะขอ
ความรว มมือเจาของสัตวไ มใ หเ ลี้ยงสัตวปลอยสัตวใ นที่สาธารณะ ควบคุมดูแลการติด ตั้งปาย
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
ด า นโรคภั ย สนั บ สนุ น งบประมาณและสนั บ สนุ น ร ว มมื อ กั บ สถานี อ นามั ย และ
อาสาสมั ค รประจํ า หมู บ า นในการปฏิ บั ติ ง านควบคุ ม ป อ งกั น ระงั บ โรคในชุ ม ชน ร ว มมื อ กั บ
อาสาสมัครประจําหมูบานทําลายแหลงเพาะพันธุยุง อบรมใหความรูแกอาสาสมัครประจําหมูบาน
ในการควบคุม ปองกันและติดตามรายงานสถานการณโรค จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน และเครื่องพน
ยุง น้ํายาฉีดยุง ใหมีเพียงพอ จัดหาบุคลากรดานสาธารณสุขประจําองคการบริหารสวนตําบล จัดตั้ง
ศูนยตรวจสุขภาพ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคประจําตําบล จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ดานยาเสพติด ดําเนินการ โดย จัดตั้งกลุมเฝาระวังยาเสพติด ประจําหมูบาน จัดตั้ง
ศู น ย บํ า บั ด รั ก ษาไว ใ นชุ ม ชน จั ด สรรงบประมาณการปฏิ บั ติ ง านให กั บ ศู น ย ต อ สู เ พื่ อ เอาชนะ
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ยาเสพติด สรางสวนพักผอนหยอนใจ สถานที่ออกกําลังกายและเครื่องออกกําลังกาย สําหรับเด็ก
เยาวชนใหเพียงพอตอชุมชน
2. การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน โดยการออกขอบัญญัติ ควบคุมการ
กอสราง ตอเติม รื้อถอนสิ่งปลูกสราง ควบคุมการซอมแซมรถจักรยานยนต รถยนตหรือเครื่องจักกล
ในที่หรือทางสาธารณะ ควบคุมการขุดดินถมดิน ควบคุมการทิ้งขยะ มูลฝอยสิ่งปฏิกูล การปลอยน้ํา
เสีย ของเสีย สารพิษ ควันพิษ ลงสูสาธารณะ ควบคุมการคาขายในที่หรือทางสาธารณะ ควบคุมการ
ติดตั้งปายทุกชนิด ควบคุมการเลี้ยงสัตวปลอยสัตว
3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน
ดา นสิ่ งแวดล อ มอัน ตราย ดํ า เนิน การโดย จั ด กิ จ กรรมรณรงค รัก ษาความสะอาด
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
จัดสอบใบอนุญาตขับขี่นอกสถานที่แ กประชาชนในชุมชน 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
หน า ที่ และแนวทางการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชนให มี ค วามรู ค วามเข า ใจและต อ งให
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
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 ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของวิไลพร สมบูรณชัย (2534 : 80) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของผูนําอาสาพัฒนา
ชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวาผูนําอาสาพัฒนาชุมชนที่
มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมาก มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มากกวาผูนําอาสาสมัครพัฒนาชุมชนที่มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตินอย
และจากขอคนพบ จากการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการดํารงตําแหนง
ทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม พบวา
คณะบริหารมีระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ( X =3.6442,3.1817) ทั้งนี้เนื่องจากคณะบริหารมีบทบาทอํานาจหนาที่เอื้ออํานวยตอการ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีบทบาทจํากัด
โดยคณะบริหารมีอํานาจ ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การตราขอบัญญัติ
งบประมาณ ตลอดจนการสั่ ง การ การออกมาตรการ การจั ด ซื้ อ จั ด หา จั ด จ า ง ตลอดจน การ
ควบคุมดูแล การจัดการซอมแซม ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให
เป น ไปตามระเบี ย บ และกฎหมาย ตามนโยบาย ตามแผนพั ฒ นาตํ า บล และตามข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ แตผู ที่ มีส ถานภาพการดํ า รงตํา แหนง เป น สมาชิ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บล มี
บทบาทอํานาจหนาที่ เพียงการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของคณะบริหารใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎหมาย ตามนโยบาย ตามแผนพัฒนาตําบลและขอบัญญัติงบประมาณ ไมมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายและ ดําเนินการบรรจุโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาตําบล และไมมีอํานาจ
ในการจั ด ทํ า ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณมี อํ า นาจเพี ย งแค ใ ห ค วามเห็ น ชอบเท า นั้ น อํ า นาจในการ
ดํ า เนิ น การน อ ยกว า คณะบริ ห าร ซึ่ ง กลุ ม ตั ว อย า งที่ ผู ต อบแบบสอบถามในครั้ ง นี้ ส ว นมากมี
สถานภาพการดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวนทั้งสิ้น 277 คน คิด
เปนรอยละ 82.7 จึงมีความเปนไปไดที่การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( X =3.2617)
เมื่อพิจ ารณาการสงเสริม ความปลอดภัย ในชุมชนของผู ดํารงตํา แหนงทางการเมือ ง
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากสิ่งแวดลอม
อันตราย อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด เปนรายขอ ของแตละดาน
ผลการศึกษา พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
นครปฐม มี ก ารส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน เพื่ อ ลดป จ จั ย เสี่ ย งต อ การเกิ ด อั น ตรายจาก
สิ่งแวดลอมอันตราย 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 สิ่งปฏิกูล เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน เนื่องจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชน ในสังคมปจจุบันและมีผลกระทบกับชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชน สวนการ
สํารวจ ประเภท จํานวนผูพิการ เปนนโยบายของรัฐที่มอบใหองคการบริหารสวนตําบล เปน
ผูดําเนินการสํารวจ เพื่อจัดการดูแล และจายเบี้ยคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จึงมีการดําเนินการอยูในระดับมาก
ด า นการกํ า หนดมาตรการควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชน เพื่ อ ลดป จ จั ย เสี่ ย งต อ การเกิ ด
อันตรายจากสิ่งแวดลอมอันตราย อยูในระดับปานกลาง แตยังมีการดําเนินการในเรื่องการออก
มาตรการควบคุมรานคาใหมีการจัดหองสุขาสําหรับผูพิการนอยมาก ดังจะเห็นไดจากการตอบ
แบบสอบถาม เชน ทานรว มกําหนดมาตรการใหรา นคา รานอาหารในชุมชนจัด ใหมีหองสุขา
สําหรับผูพิการ ( X = 2.92) ทั้งนี้ เนื่องจากคนพิการในชุมชนอาจมีจํานวนไมมากและอาจไมไดใช
บริการรานคา ในชุมชน และการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่ง แวดลอมชุมชนมีขอจํากัด ในการ
กําหนดมาตรการ กระทําไดเทาที่กฎหมายใหอํานาจไว ซึ่งในความเปนจริงแลว กฎหมายใหอํานาจ
ในการกําหนดมาตรการไดคอนขางนอย เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวของในการควบคุมสิ่งแวดลอม
ชุมชนบัญญัติโดยรัฐหรือองคกรที่เหนือไปกวานี้ องคการบริหารสวนตําบล จึงกําหนดมาตรการได
คอนขางนอยมาก แตก็มีอํานาจที่จะดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ
ดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยง
เกี่ยวกับสิ่ง แวดลอมอัน ตราย ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคก ารบริห ารสวนตําบล จัง หวัด
นครปฐม จะใหความสําคัญในเรื่องรณรงคเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนพิษที่เกิดจากขยะมากกวาเรื่อง
อื่นๆ ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอถาม เชน ทานรวมกับโรงเรียนในชุมชนจัดทําโครงการ
รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนทิ้งขยะเฉพาะที่จัดเตรียมไว ( X = 3.53 ) ทานรวมรณรงคให
ประชาชนปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโรครอน ( X = 3.57 ) เนื่องจากเปนเรื่องที่สงผลกระทบใกลตัว
กับประชาชน และเปนนโยบายระดับชาติ อีกทั้งกระทําไดโดยงายไมสิ้นเปลืองงบประมาณ
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ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากอาชญากรรม ดานการปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดลอมชุมชนโดยสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานที่ดูแล
ปองกันอาชญากรรม แตก็ไมมากนัก ดังจะเห็นไดจาดการตอบแบบสอบถาม เชน ทานรวมอนุมัติ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจชุมชนประจําตําบล ( X =3.23) ทานรวมอนุมัติ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบลตรวจตราบานพักอาศัยในชุมชน
( X =3.25 ) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล เห็ น ว า
อาชญากรรมเปนเรื่องของหนวยงานอื่น และตํารวจชุมชนประจําตําบลไมไดอยูในความรับผิดชอบ
โดยตรง
ด า นการกํ า หนดมาตรการควบคุ ม สิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชน เพื่ อ ลดป จ จั ย เสี่ ย งต อ การเกิ ด
อาชญากรรม กฎหมายไมเปดชองใหกระทําได เนื่องจากมีกฎหมายอื่นบัญญัติไวอยูแลว ผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองจึงไมมีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ดานกําหนดมาตรการควบคุม
สิ่งแวดลอมชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
ดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยง
เกี่ยวกับอาชญากรรม สวนมากจะดําเนินการรณรงค ดังจะเห็นไดจากการตอบจากแบบสอบถาม
เชน ทานรวมผลักดันใหติดตั้งปายรณรงค ลด ละ เลิก อบายมุข ( X =3.61 ) ทั้งนี้เนื่องจากเปนการ
ดําเนินการไดโดยงาย และไมสิ้นเปลืองงบประมาณมาก
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม มีการสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากสาธารณภัย ดานการปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดลอมชุมชน พบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม
มีการดําเนินการสงเสริมอยูในระดับปานกลาง แตมีคาเฉลี่ยระดับต่ํา กวาการสงเสริมความปลอดภัย
ในดานอื่น ๆ ดังจะเห็น ไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทา นจัด ซื้อรถดับเพลิง เพื่อปองกัน
อัคคีภัย ( X = 2.83) ทานรวมจัดหาชุดดับเพลิง ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมีสําหรับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( X = 2.99 ) ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังดับเพลิง
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
ต อ การเกิ ด อั ค คี ภั ย อยู ใ นระดั บ ปานกลางดั ง จะเห็ น ได จ ากแบบสอบถาม เช น ท า นร ว มกั บ
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 เพื่อลดปจ จัยเสี่ย ง
เกี่ ย วกับ อุบั ติเ หตุ ด า นการปรับ เปลี่ย นสิ่ ง แวดลอ มชุ ม ชน พบวา ผู ดํา รงตํา แหนง ทางการเมื อ ง
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 ในการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน เพื่อลดปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุ
ด า นการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของประชาชนในชุ ม ชน มี ดํ า เนิ น การ
รณรงค เ พื่ อ ให ค วามรู ในเรื่ อ งกฎจราจรในการขั บ ขี่ เ ป น ส ว นใหญ ดั ง จะเห็ น ได จ ากการตอบ
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 เพื่อลดปจจัยเสี่ย งตอการเกิด อันตรายจากโรคภัย ดานการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน สวนมากผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดนครปฐม จะใหความสําคัญ ในการจัดซื้อ จัดหา เครื่องมือและวัสดุอุปกรณการปองกัน
ไขเลือดออกมากกวาเรื่องอื่นๆ ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทานผลักดันใหจัดซื้อ
เครื่องพนยุงและน้ํายาฉีดยุงใหเพียงพอพรอมปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อมีโรคไขเลือดออกระบาด ( X =
3.81) ทั้งนี้เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย และหนังสือสั่งการ และขอความรวมมือให
องคการบริหารสวนตําบล เฝาระวังและเตรียมความพรอม ตอการดําเนินการปองกันและควบคุม
ไข เ ลื อ ดออกอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง และโรคไข เ ลื อ ดออกเป น โรคระบาดที่ มี ผ ลกระทบต อ
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
ด า นการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของประชาชนในชุ ม ชน ส ว นมากจะ
ดําเนินการอยูในระดับมาก และใหความสําคัญแกผูสูงอายุเพราะเปนผูอยูในกลุมเสี่ยงสูงกวากลุม
อื่น โดยจัดโครงการอบรม ใหความรู แกผูสูงอายุ ในเรื่องโภชนาการและการออกกําลังกายที่
เหมาะสม เพื่อลดภาวะเสี่ย งตอการเกิดโรค ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทาน
รวมกับสถานีอนามัยจัดโครงการใหความรูเรื่องโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะความเสี่ยงตอ
การเกิดโรค ( X = 3.57) ทานรวมจัดโครงการใหความรูแกผูสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับการออกกําลัง
กายที่ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคความดัน เบาหวาน ( X = 3.52 ) และใหความสําคัญกับโรค
ไขเ ลือ ดออกเป น สํ าคัญ ดั ง จะเห็น ได จ ากการตอบแบบสอบถาม เช น ทา นรว มกับ อาสาสมัค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า นเชิ ญ ชวนประชาชนร ว มกั น กํ า จั ด แหล ง เพาะพั น ธุ ยุ ง เพื่ อ ป อ งกั น
ไขเลือดออก ( X = 3.81 ) ทั้งนี้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค เปนเรื่องที่สามารถกระทําไดโดยใชงบประมาณ ไมมากนัก
ในบทบาทการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะการขอความรวมมือ สนับสนุน
บุคลากรจากหนวยงานสาธารณสุข ซึ่งเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานรวมกันอยูในพื้นที่โดยมี สถานี
อนามัยประจําอยูทุกตําบล นอกจากนี้แลวยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปฏิบัติงาน
รวมกันทุกหมูบาน และมีการประสานงานในการปฏิบัติงานกันอยางใกลชิดมากกวาหนวยงานอื่น
สามารถดําเนินการไดโดยสะดวก ประกอบกับหนวยงานสาธารณสุข มีนโยบายการปฏิบัติงานโดย
ใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนเปนการขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานในการดูแล ปองกัน
ควบคุมและติดตามเฝาระวังโรคอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 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
สิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชน ส ว นมากผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล จั ง หวั ด
นครปฐม จะดําเนินการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดัง

114
จะเห็นไดจากการตอบแบบสอบถาม เชน ทานรวมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ( X =3.55) เนื่องจามีคําสั่งจากอําเภอใหองคการบริหาร
สวนตําบลจัดงบประมาณสนับสนุนโดยตรง
ดานการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชนพบวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ไมมีการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากยาเสพติด เนื่องจากมีขอจํากัดในดานขอกฎหมาย ไมเปด
ชองใหดําเนินการได เพราะมีกฎหมายอื่นบัญญัติไวอยูแลว องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถ
กําหนดมาตรการเองได
ด า นการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของประชาชนในชุ ม ชน ส ว นมากจะ
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 และตามคําสั่งและนโยบายของรัฐ เพื่อตอบสนองปญหาใน
ชุมชน นอกจากนี้แลวปญหายาเสพติดเปน นโยบายหลักของรัฐ และรัฐมักมีคําสั่งการใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการ และใหรายงานผลการดําเนินการเปน
ประจําทุกเดือน
ดังจะเห็นไดวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม
ยังมีการดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยคอนขางนอย ในดานการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
อันตรายจากอัคคีภัย ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม ยังมี
การดํา เนิน การสง เสริมคอนขางนอ ย ดัง จะเห็น ไดจ ากการตอบแบบสอบถาม เชน ท า นจัด ซื้ อ
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

115
อันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานแกลูกจางพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน ( X = 2.99) ทาน
รวมแจงขอมูล สถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนใหกับประชาชนทราบ ( X = 2.89) จึง
เปนไปไดที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริห ารสว นตําบล จังหวัดนครปฐมจะมีก าร
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
2. การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บของการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน ของผู ดํ า รง
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
จัง หวัดนครปฐม ที่มีอายุ ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัย ในชุมชน ไมแตกตางกัน จึง ไม
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาพ วัยนิพิฐพงษ ( 2542 : 106 )
ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมในการปองกันอาชญากรรมในจังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษา พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม
และสอดคลองกับผลการศึกษาของพอชม ฉวีวัฒน (2543 : 113 ) ที่ไดศึกษา เรื่องการมีสวนรวมของ
ชุมชนตอโครงการ “ ประชารวมใจปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระชนมายุ 72 พรรษา ” ศึกษากรณี อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ผลการศึก ษา พบวา อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการมีสว นรว มในการทํา ลายแหลง
เพาะพัน ธุยุ งลาย ไมแ ตกตา งกัน แตไ ม ส อดคลองกั บผลการศึก ษาของจิต รา วิม ลธํา รง(2538 :
บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความปลอดภั ย ของผู ค วบคุ ม งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต ยางรถจั ก รยานยนต ใ นจั ง หวั ด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูควบคุมงานที่มีอายุ ตางกัน มีการจัดการความปลอดภัย แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน ตามสถานภาพการดํารงตําแหนง ซึ่งทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่
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 องคการบริห ารสวนตําบล
จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน
จึ ง ไม ส อดคล อ งกั บ สมมติ ฐ านข อ ที่ 2 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของจิ ต รา วิ ม ลธํ า รง
(2538:บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับการ
จัดการความปลอดภัยของผูควบคุมงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถจักรยานยนต ในจังหวัด
สมุ ท รสาคร ผลการศึ ก ษา พบว า ผูค วบคุ ม งานที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา ต า งกั น มี ก ารจั ด การความ
ปลอดภัย ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของปริวรรธน แสงพิทักษ (2545:92-95)
ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในโครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ของสมาชิกสภาองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บล จั ง หวั ด นครปฐม พบว า สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลที่ มี ร ะดั บ
การศึกษา ตางกัน มีสวนรว มในการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 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 ซึ่งสามารถเขามาศึกษาบทบาทหนาที่
ของตัวเองไดเมื่อเขามารับตําแหนง ไมจําเปนวาจะมีการศึกษาสูงหรือต่ําอยูในระดับใด นอกจากนี้
แลว กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยยังจัดโครงการ อบรมสัมมนา ให
ความรูเกี่ยวกับ บทบาทอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานใหกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของ
องคการบริห ารสว นตําบลทุก ๆ ป แตทั้งนี้ ทุ ก คนก็ตองมีคุณ สมบัติ ตามที่ก ฎหมายกํา หนดไว
เกี่ยวกับระดับการศึกษาที่มีสิทธิสมัครรับ เลือ กตั้งทุก คน 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 องคการบริห ารสวนตําบล
จังหวัดนครปฐม ที่มีรายได ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ไมแตกตางกัน จึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศิริขวัญ ตัณฑไพบูลย (2549:120)
ที่ไ ดศึก ษาการปฏิบัติง านสงเสริมสุข ภาพจิตชุ มชนของสมาชิกสภาองคการบริหารสว นตํา บล
จังหวัดนครปฐม พบวา รายไดของครอบครัวตอป ตางกัน มีการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน
ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของชาคริต คงทอง (2546 : 95) ที่ไดศึกษาการมี
สวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกตํารวจชุมชนสัมพันธ
ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลคันนายาว ผลการศึกษา พบวา สมาชิกตํารวจชุมชน
สัมพันธ ที่มีรายได ตางกัน สวนรวมในกิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แตกตาง
กั น ทั้ ง นี้ ส ามารถอธิ บ ายได ว า เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชนจะมี
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 องคการบริห ารสวนตําบล
จังหวัดนครปฐม ที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 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
สมาชิก สภาองคก ารบริห ารสว นตํ าบลบ า นแพว มีสว นรว มในการดูแลสุข ภาพประชาชน ไม
แตกตางกัน โดยที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีสถานภาพการดํารงตําแหนงเปนคณะบริหารมี
ระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ( X =
3.6442,3.1817) ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากคณะบริหารมีบทบาทอํานาจหนาที่เอื้ออํานวย
ตอการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนมากกวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีบทบาท
จํากัด โดยคณะบริหารมีอํานาจตั้งแต การกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การตรา
ขอบัญญัติงบประมาณ ตลอดจนการสั่งการ การออกมาตรการ การจัดซื้อ จัดหา จัดจาง ตลอดจน
การควบคุมดูแล การจัดการซอมแซม ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ กฎหมาย ตามนโยบายตามแผนพั ฒ นาตํ า บล และตามข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ แตผู ที่ มีส ถานภาพการดํ า รงตํา แหนง เป น สมาชิ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บล 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 องคการบริห ารสวนตําบล
จังหวัดนครปฐม ที่มีวาระการดํารงตําแหนง ตางกัน มีการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนไม
แตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 5 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของยงยุทธ 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 แตไ มสอดคลองกับผลการศึกษาของจิตรา วิมลธํารง (2538 :
บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ความปลอดภั ย ของผู ค วบคุ ม งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต ยางรถจั ก รยานยนต ใ นจั ง หวั ด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูควบคุมงานที่มีประสบการณในการทํางาน ตางกัน มีการจัดการ
ความปลอดภัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของพรสรวง เถาตะกู (2550 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ของอาสาสมัครปองกันภัย ฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม
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
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 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 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ปริวรรธน แสงพิทักษ (2545 : 92-95) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในโครงการควบคุมและ
ปอ งกัน โรคไขเ ลื อ ดออก ของสมาชิ ก องค ก ารบริห ารส ว นตํ า บล ในจั ง หวั ด สมุท รสาครพบว า
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
จากเลือ กตั้งของประชาชนยอมเปนที่ไ ววางใจของประชาชนแลว วาสามารถปฏิบัติห นาที่เ พื่อ
ประชาชนในชุมชนและการที่มีสถานภาพเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ก็เริ่มมาจากการทีม่ จี ติ ใจ
อาสาสละเขามาเพื่อรับใชประชาชนและตองการเขามาดําเนินการดูแลแกไขปญหา ใหแกประชาชน
ตามสภาพของชุมชนอยูแลว การที่จะเคยหรือไมเคยมีประสบการณในการทํางานอาสาสมัครมา
กอน จึงไมนาจะสงผลตอการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
3. แนวทางการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล เพื่ อ ลดป จ จั ย เสี่ ย งของการเกิ ด อั น ตรายจาก สิ่ ง แวดล อ มอั น ตราย
อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด ดําเนินการ ดังนี้
3.1 ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
ด า นสิ่ ง แวดล อ มอั น ตราย ดํ า เนิ น การโดย จั ด สร า งและควบคุ ม ดู แ ล ระบบ
สาธารณู ป โภค อาคาร สิ่ ง ก อ สร า ง ให มี เ พี ย งพอและมี ม าตรฐาน ควบคุ ม ดู แ ล ร า นค า สถาน
ประกอบการ ไมใหกอเหตุรําคาญ ไมใหปลอยควันพิษมลพิษ น้ําเสียหรือของเสียสูสาธารณะ ขอ
ความรมมือเจาของสัตว ไมใหเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวในที่สาธารณะ ควบคุมดูแลการติดตั้งปาย
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โฆษณาประชาสัมพันธใหเปนระเบียบเรียบรอย จัดซื้อจัดหารถขนเก็บขยะมูลฝอย และจัดเก็บขยะ
มูลฝอยไมใหตกคาง
ดา นอาชญากรรม ดํา เนิน การ โดยรว มมื อมือ กับ เจ า หน าที่ตํา รวจและตํ ารวจ
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
อาสาสมั ค รประจํ า หมู บ า นในการปฏิ บั ติ ง านควบคุ ม ป อ งกั น ระงั บ โรคในชุ ม ชน ร ว มมื อ กั บ
อาสาสมัครประจําหมูบานทําลายแหลงเพาะพันธุยุง อบรมใหความรูแกอาสาสมัครประจําหมูบาน
ในการควบคุม ปองกันและติดตามรายงานสถานการณโรค จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน และเครื่องพน
ยุง น้ํายาฉีดยุง ใหมีเพียงพอ จัดหาบุคลากรดานสาธารณสุขประจําองคการบริหารสวนตําบล จัดตั้ง
ศูนยตรวจสุขภาพ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคประจําตําบล จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ดานยาเสพติด ดํา เนินการ โดย จัด ตั้งกลุมเฝาระวังยาเสพติด ประจําหมูบาน
จัดตั้งศูนยบําบัดรักษาไวในชุมชน จัดสรรงบประมาณการปฏิบัติงานใหกับศูนยตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด สรางสวนพักผอนหยอนใจ สถานที่ออกกําลังกายและเครื่องออกกําลังกาย สําหรับเด็ก
เยาวชนใหเพียงพอตอชุมชน
3.2 กําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน โดยการออกขอบัญญัติ ควบคุมการ
กอสราง ตอเติม รื้อถอนสิ่งปลูกสราง 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
ให ค วามรู ใ นการป อ งกั น ตนเอง และวิ ธี ห ลี ก เลี่ ย งต อ การเกิ ด อั น ตรายจากอาชญากรรมให กั บ
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
ด า นยาเสพติ ด ดํ า เนิ น การ โดย อบรมให ค วามรู แ ก เ ด็ ก เยาวชน ถึ ง โทษภั ย
ยาเสพติด จัดโครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด สงเสริมอาชีพแกผูที่เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติด จัด
โครงการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ผูนํารวมออกกําลังกายกับประชาชนในชุมชนอยางสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขององคการบริหารสวนตําบลตองศึกษา บทบาท
หนาที่ และแนวทางการสงเสริมความปลอดภัย ในชุม ชนใหมีค วามรูความเขา ใจ และตองให
ความสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในทุกๆ เรื่อง 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
และให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในชุ ม ชน ทั้ ง ด า นสิ่ ง แวดล อ มอั น ตราย
อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ โรคภัยและยาเสพติด เนื่องจาก ผูที่มีความรูและมีความเขาใจใน
เรื่องใดๆ มากกวา จะสามารถดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ไดมากกวาซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
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 ซึ่งสอดคลองกลับแนวคิดการสงเสริมความปลอดภัย ขององคการอนามัยโลก
(WHO : 1998) ที่กลาววา การสงเสริมความปลอดภัย เปนกระบวนการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ที่ประชาชน ชุมชน รัฐบาล และองคกรอื่นๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ และองคกรที่
ไมใชของรัฐ นํามาใชเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของความปลอดภัย กระบวนการนี้ หมายรวมถึง ความ
พยายามในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและโครงสราง ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับความปลอดภัย ซึ่งอยูบนพื้นฐานความรวมมือของหลายๆ 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 เรื่องชุมชนปลอดภัย ระหวางวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2550 ถึงสิทธิของ
ประชาชน ไววา ความปลอดภัย เปนความจําเปนพื้นฐานที่จะตองถูกกําหนดใหเปนสิทธิที่ประชาชน
ควรจะพึงมีพึงได และรัฐตองมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการตามสิทธินั้น สิทธิที่ประชาชนพึงได
ในเรื่องของความปลอดภัย ประชาชนในชุมชน มีสิทธิที่จะอยูอยางปลอดภัย ในขณะที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีตางๆ คูกันไป ประชาชน พึงไดรับความเสมอภาค ในกระบวนการบริหารจัดการสังคม เพื่อ
สร างความปลอดภั ยประชาชนในชุ มชน มี สิ ทธิ ที่ จะมี ส วนร วมในการตั ดสิ นใจ และจั ดการกั บ
สิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 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

125
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบลควรนําแนวทางการสงเสริมความปลอดภัยใน
ชุมชนในดานโรคภัยไปปรับใชกับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนในดานอาชญากรรม สา
ธารณภัย อุบัติเหตุ และยาเสพติด และประสานการฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากขึ้น ซึ่ง
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
สิ่งแวดลอมชุมชน เพื่อควบคุมความปลอดภัยในชุมชนดาน อาชญากรรม สาธารณภัย อุบัติเหตุ
โรคภัยและยาเสพติด ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืององคการบริหารสวนตําบล ยังมีขอจํากัดทาง
ขอกฎหมาย รัฐควรปรับบทบาทโดยการแกไขบทบัญญัติกฎหมายเพิ่มอํานาจแกผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองไดมีอํานาจในการกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น เพื่อใหเปนไปตาม
บริบทของชุมชน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การ
สงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนตอไป
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2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ในพื้นที่อื่นๆ ที่มี
ลักษณะทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่แตกตางกันเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการสงเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.3 ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล เชน ความตระหนักในบทบาทหนาที่ การสงเสริม
ความปลอดภัยในชุมชนและความตระหนักในความสําคัญของปญหาความปลอดภัยในชุมชน
ความรูในเรื่องการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล เปนตน
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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เรื่อง

แบบสอบถาม
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดนครปฐม

คําอธิบาย
1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมื อ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล จั ง หวั ด นครปฐม ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผูตอบแบบสอบถามไมตองเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้
ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและไมมีผลเสียหายใดๆ ตอผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ดังนั้นขอใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบคําถามตามความเปนจริงและตอบคําถามใหครบทุกขอ
3. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1
สวนที่ 2

แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ
แบบสอบถามระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 69 ขอ

ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้
นายพล ไทยออน
ผูวิจัย
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หากมีขอสงสัยติดตอ
โทร. 081-645-5841
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เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชนของผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม
----------------------------สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หรือเติมคําลงในชองวาง ตามความเปนจริง
1. อายุ ............. ป ……………. เดือน
2. ระดับการศึกษา
( ) ระดับประถมศึกษา
( ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
( ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเทา
( ) ระดับอนุปริญญา / ปวส.หรือเทียบเทา
( ) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. รายได
( ) พอใช มีเงินเหลือเก็บ
( ) พอใช ไมมีเงินเหลือเก็บ
( ) ไมพอใช มีหนี้สิน
4. สถานภาพการดํารงตําแหนง
( ) คณะบริหาร
( ) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
5. วาระการดํารงตําแหนง
( ) ดํารงตําแหนงเปนครั้งแรก
( ) ดํารงตําแหนงมากกวา 1 ครั้ง
6. ประสบการณในการทํางานอาสาสมัคร
( ) เคย
( ) ไมเคย

ภาคผนวก ข
จํานวน และ รอยละของผูตอบแบบสอบถามในการวิจัย รายขอ
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สวนที่ 2 การสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง องคการบริหารสวนตําบล
โปรดทําเครื่องหมาย / ในชองระดับการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน ที่ตรงกับระดับ
การปฏิบัติของทานมากที่สุด
ระดับการปฏิบัติ
ขอความ

มาก
ที่สุด

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1. ทานเสนอใหจัดจางเจาพนักงานสาธารณสุข เพื่อปฎิบัติงาน
ดูแล โรคภัยแกประชาชน
2. ทานจัดสงเจาพนักงานสาธารณสุขไปอบรมเพิ่มทักษะ
การปองกันโรคภัยในชุมชน
3. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดโครงการฝกอบรมให
ความรูการปฎิบัติงานดูแลโรคติดตอแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน
4. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
ตํารวจชุมชนประจําตําบล
5. ทานรวมอนุมัติโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนในการฝกการกูชีพกูภัยและการดับเพลิง
6. ทานจัดซื้อรถดับเพลิงเพื่อปองกันอัคคีภัย
7. ทานผลักดันใหจัดซื้อเครื่องพนยุงและน้ํายาฉีดยุงใหเพียงพอ
พรอมปฎิบัติงานไดทันทีเมื่อมีโรคไขเลือดออกระบาด
8. ทานรวมจัดหาชุดดับเพลิง ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี
สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
9. ทานเสนอใหอนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถขนเก็บขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล
10. ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังขยะใหเพียงพอตอการทิ้งขยะ
ของประชาชน
11. ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังดับเพลิงติดตั้งตามแหลงชุมชน
เพื่อปองกันอัคคีภัยในชุมชน
12. ทานดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องมือ สําหรับการปฎิบัติงาน
ดานความปลอดภัย
13. เมื่อเครื่องออกกําลังกายในชุมชนชํารุด เสียหาย ทานจะ
ดําเนินการซอมแซมแกไขทันที
14. ทานรวมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย
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ระดับการปฏิบัติ
ขอความ

มาก
ที่สุด

15. ทานรวมจัดเวทีประชาคมเพื่อใหประชาชนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชน
16. ทานรวมสํารวจขอมูล สาเหตุและอัตราการเจ็บปวย เสียชีวิต
จากโรคระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชน
17. ทานรวบรวมขอมูล สถิติและสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
ในชุมชน
18. ทานรวมสังเกตการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
บนทองถนนในชุมชนของทาน
19. ทานรวมสํารวจขอมูลประชาชนในชุมชนที่เปนผูคา ผูเสพ
ยาเสพติด
20. ทานรวบรวมสถิติ ขอมูลการวิ่งราวทรัพย ลักทรัพย ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน
21. ทานรวมสํารวจจํานวน ประเภทของ ผูพิการ
22. ทานรวมอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยให
เหมาะสมแกผูพิการ
23. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการตํารวจ
ชุมชนประจําตําบลตรวจตราบานพักอาศัยในชุมชน
24. ทานหามไมใหรถบรรทุกที่บรรทุกน้ําหนักเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนดวิ่งบนถนนในชุมชน
25. ทานแจงเจาของรถบรรทุก ดูแลไมใหพนักงานขับรถ ทําเศษ
ดิน หิน ทราย หลนบนทองถนน ซึ่งเปนอันตรายตอการขับขี่
26. ทานเสนอใหดําเนินการติดตั้งปายสัญญาณจราจร ปายบอก
ทางและสถานที่ในชุมชนเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
27. ทานเสนอใหติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามถนนสาธารณะและ
ตามสวนสาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย
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ระดับการปฏิบัติ
ขอความ

มาก
ที่สุด

28. ทานดําเนินการปองกันน้ําทวมในชุมชนโดยเสนอใหขุดลอก
คูคลองหนองบึง เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก
29. ทานรวมกับประชาชนคอยตรวจสอบการจัดสรางระบบบําบัด
น้ําเสีย ทอระบายน้ําที่ใหไดมาตรฐาน
30. ทานเสนอใหแตงตั้งตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะ
กรรมการคอยควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่สงกลิ่น
เหม็น สงเสียงดังรําคาญ แกประชาชน
31. ทานขอความรวมมือเจาของตลาด ใหทํา การลางทําความ
สะอาด ตลาด ทุกวัน
32. ทานสั่งดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางปรักหักพัง ที่เปน
อันตรายตอประชาชาชนในชุมชน
33. ทานรวมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรมใหมีทางหนีไฟ
การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
1. ทานรวมกําหนดมาตรการควบคุมการกอสราง ตอเติม รื้อถอน
ดัด แปลงหรือเคลื่อนยายอาคารเพื่อไมใหเกิดอันตราย
ตอประชาชน
2. ทานเสนอใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมไมใหทํา การ
ซอมแซมรถจักยานยนต บนทองถนน
3. ทานรวมตราขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
กําหนดคาปรับแกผูทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลในที่สาธารณะ
4. ทานรวมกับประชาชนเสนอใหออกขอบัญญัติหามปลอยน้ํา
เสีย ของเสีย ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
5. ทานรวมออกกฎเกณฑการขุดดิน ถมดิน เพื่อปองกันอันตราย
แกประชาชน
6. ทานรวมกําหนดมาตรการใหรานคา รานอาหารในชุมชน
จัดใหมีหองสุขาสําหรับผูพิการ
7. ทานรวมออกขอบัญญัติหามติดตั้งปายโฆษณา ประชาสัมพันธ
กอนไดรับอนุญาตเพื่อปองกันการเกิดอันตราย

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย
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ขอความ

มาก
ที่สุด

8. ทานเสนอใหจํากัดน้ําหนักรถบรรทุก ที่วิ่งผานถนนในชุมชน
เพื่อไมใหถนนนชํารุดเสียหาย
9. ทานรวมออกขอบัญญัติ หามการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ ยกเวนจุดผอนผัน
10. ทานรวมออกขอบัญญัติหามเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวในที่หรือทาง
สาธารณะ
11. ทานรวมกําหนดการสงเสริมความปลอดภัยไวเปนนโยบาย
12. ทานเสนอใหมีการบรรจุการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ไวในแผนพัฒนา
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน
1. ทานรวมกับโรงเรียนในชุมชนจัดทําโครงการรณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชนทิ้งขยะเฉพาะที่จัดเตรียมไว
2. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมเด็กไทยหางไกลยาเสพติด
3. ทานรวมกับสถานีอนามัยจัดโครงการใหความรูเรื่อง
โภชนาการที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะความเสี่ยงตอการเกิดโรค
4. ทานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานรณรงคให
ประชาชนซื้ออาหารจากรานอาหาร ที่ไดการรับรอง
มาตราฐานจากสํานักงานสาธารณสุข
5. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมใหความรูแกผูสูงอายุที่มีโรค
เบาหวานไมใหรับประทานอาหารที่มีสวนผสมน้ําตาล
หรือรสหวาน
6. ทานรวมจัดโครงการใหความรูแกผูสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายที่ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคความดัน
เบาหวาน
7. ทานรวมกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประชา
สัมพันธใหชาวบานไมเผาไรนาเพื่อลดการเกิดอัคคีภัย
8. ทานเสนอใหจัดโครงการประกวดหนาบานสวยสะอาดตา
ประชาชนปลอดภัย
9. ทานเสนอใหประชาชนในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ
การประกวดหนาบานสวยสะอาดตา ประชาชนปลอดภัย

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย
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10. ทานรวมรณรงคใหประชาชนปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโลกรอน
11. ทานเสนอแนะเกษตรกรไมใหใชสารเคมีในการทําการเกษตร
เพราะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
12. ทานรวมกับนักเรียนรณรงคใหประชาชนทราบถึงอันตราย
และโทษภัยของยาเสพติด
13. ทานใหขอมูลประชาชนไมใหใชสีที่ปนเปอนสารตะกั่ว
ในการตกแตงบานเรือนที่อยูอาศัย เพราะจะทําใหเกิด
อันตรายแกผูอยูอาศัยได
14. ทานรวมกับสถานีอนามัยรณรงคและดูแลรานคาไมใหมี
การขายของเลนที่เปนอันตรายตอเด็ก
15. ทานรวมมือกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมใหความรูถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานแก
ลูกจางพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน
16. ทานรวมรณรงคใหผูขับขี่รถจักรยานยนต สวมหมวกกันน็อค
ทุกครั้งที่ขับขี่
17. ทานรวมรณรงคใหผูขับรถยนตคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
ที่ขับรถยนต
18. ทานรวมกับสาธารณสุขประจําหมูบานเชิญชวนประชาชน
รวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงเพื่อปองกันไขเลือดออก
19. ทานรวมผลักดันใหดําเนินการติดตั้งปายรณรงค ลด ละเลิก
อบายมุข
20. ทานรวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดจัดอบรมสอบใบอนุญาต
ขับขี่นอกสถานที่
21. ทานแจงขอมูล สถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
ใหประชาชนทราบ
22. ทานประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนติดตั้งเครื่อง
ตัดไฟภายในบาน
23. ทานรณรงคประชาสัมพันธไมใหประชาชนเผาปา ตัดไม
ทําลายปาเพราะจะทําใหเกิดภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย
24. ทานรวมจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะในการปองกัน
ตนเองจากอาชญากรรมแกประชาชนในชุมชน

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย
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มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
1. ทานเสนอใหจัดจางเจาพนักงานสาธารณสุข เพื่อปฎิบัติงาน 32 109 114 42
(9.6) (32.5) (34.0) (12.5)
ดูแล โรคภัยแกประชาชน
25 105 112 44
2. ทานจัดสงเจาพนักงานสาธารณสุขไปอบรมเพิ่มทักษะ
(7.5) (31.3) (33.4) (13.1)
การปองกันโรคภัยในชุมชน
3. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดโครงการฝกอบรมให
ความรูการปฎิบัติงานดูแลโรคติดตอแกอาสาสมัครสาธารณสุข 39 132 116 37
(11.6) (39.4) (34.6) (11.0)
ประจําหมูบาน
4. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของ 35 105 116 60
(10.4) (31.3) (34.6) (17.9)
ตํารวจชุมชนประจําตําบล
42 118 119 46
5. ทานรวมอนุมัติโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
(12.5) (35.2) (35.5) (13.7)
ฝายพลเรือนในการฝกการกูชีพกูภัยและการดับเพลิง
46 77 78 43
6. ทานจัดซื้อรถดับเพลิงเพื่อปองกันอัคคีภัย
(13.7) (23.0) (23.3) (12.8)
7. ทานผลักดันใหจัดซื้อเครื่องพนยุงและน้ํายาฉีดยุงใหเพียงพอ 79 140 92 21
(23.6) (41.8) (27.5) (6.3)
พรอมปฎิบัติงานไดทันทีเมื่อมีโรคไขเลือดออกระบาด
37 86 104 51
8. ทานรวมจัดหาชุดดับเพลิง ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี
สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (11.0) (25.7) (31.0) (15.2)
9. ทานเสนอใหอนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถขนเก็บขยะมูลฝอย 49 142 92 27
(14.6) (42.4) (27.5) (8.1)
สิ่งปฏิกูล
61 140 78 33
10. ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังขยะใหเพียงพอตอการทิ้งขยะ
(18.2) (41.8) (23.3) (9.9)
ของประชาชน
11. ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังดับเพลิงติดตั้งตามแหลงชุมชน 27 104 90 54
(8.1) (31.0) (26.9) (16.1)
เพื่อปองกันอัคคีภัยในชุมชน
12. ทานดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องมือ สําหรับการปฎิบัติงาน 33 110 108 55
(9.9) (32.8) (32.2) (16.4)
ดานความปลอดภัย
36 107 111 44
13. เมื่อเครื่องออกกําลังกายในชุมชนชํารุด เสียหาย ทานจะ
(10.7) (31.9) (33.1) (13.1)
ดําเนินการซอมแซมแกไขทันที

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย

38
(11.3)
49
(14.6)
11
(3.3)
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(5.7)
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3
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23
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มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

14. ทานรวมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย 60 116 112 42
(17.9) (34.6) (33.4) (12.5)
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
15. ทานรวมจัดเวทีประชาคมเพื่อใหประชาชนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 50 136 112 30
(14.9) (40.6) (33.4) (9.0)
ในชุมชน
16. ทานรวมสํารวจขอมูล สาเหตุและอัตราการเจ็บปวย เสียชีวิต 27 99 120 50
(8.1) (29.6) (35.8) (14.9)
จากโรคระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชน
16 95 106 73
17. ทานรวบรวมขอมูล สถิติและสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
(4.8) (28.4) (31.6) (21.8)
ในชุมชน
18. ทานรวมสังเกตการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต 22 122 110 48
(6.6) (36.4) (32.8) (14.3)
บนทองถนนในชุมชนของทาน
43 119 99 44
19. ทานรวมสํารวจขอมูลประชาชนในชุมชนที่เปนผูคา ผูเสพ
(12.8) (35.5) (29.6) (13.1)
ยาเสพติด
20. ทานรวบรวมสถิติ ขอมูลการวิ่งราวทรัพย ลักทรัพย ที่เกิดขึ้น 21 87 110 66
(6.3) (26.0) (32.8) (19.7)
ในชุมชน
65 123 93 28
21. ทานรวมสํารวจจํานวน ประเภทของ ผูพิการ
(19.4) (36.7) (27.8) (8.4)
41 103 124 32
22. ทานรวมอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยให
(12.2) (30.7) (37.0) (9.6)
เหมาะสมแกผูพิการ
30 108 125 61
23. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการตํารวจ
(9.0) (32.2) (37.3) (18.2)
ชุมชนประจําตําบลตรวจตราบานพักอาศัยในชุมชน
24. ทานหามไมใหรถบรรทุกที่บรรทุกน้ําหนักเกินกวาที่กฎหมาย 35 109 100 72
(10.4) (32.5) (29.9) (21.5)
กําหนดวิ่งบนถนนในชุมชน
25. ทานแจงเจาของรถบรรทุก ดูแลไมใหพนักงานขับรถ ทําเศษ 29 111 111 64
ดิน หิน ทราย หลนบนทองถนน ซึ่งเปนอันตรายตอการขับขี่ (8.7) (33.1) (33.1) (19.1)
26. ทานเสนอใหดําเนินการติดตั้งปายสัญญาณจราจร ปายบอก 43 135 105 46
(12.8) (40.3) (31.3) (13.7)
ทางและสถานที่ในชุมชนเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
93 130 76 33
27. ทานเสนอใหติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามถนนสาธารณะและ

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย
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ตามสวนสาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน (27.8) (38.8) (22.7) (9.9)
28. ทานดําเนินการปองกันน้ําทวมในชุมชนโดยเสนอใหขุดลอก 82 140 84 25
(24.5) (41.8) (25.1) (7.5)
คูคลองหนองบึง เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก
29. ทานรวมกับประชาชนคอยตรวจสอบการจัดสรางระบบบําบัด 30 102 128 50
(9.0) (30.4) (38.2) (14.9)
น้ําเสีย ทอระบายน้ําที่ใหไดมาตรฐาน
30. ทานเสนอใหแตงตั้งตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะ
26 115 104 58
กรรมการคอยควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่สงกลิ่น
(7.8) (34.3) (31.0) (17.3)
เหม็น สงเสียงดังรําคาญ แกประชาชน
19 85 103 69
31. ทานขอความรวมมือเจาของตลาด ใหทํา การลางทําความ
(5.7) (25.4) (30.7) (20.6)
สะอาด ตลาด ทุกวัน
15 95 107 57
32. ทานสั่งดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางปรักหักพัง ที่เปน
(4.5) (28.4) (31.9) (17.0)
อันตรายตอประชาชาชนในชุมชน
18 103 102 55
33. ทานรวมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการ โรงงาน
(5.4) (30.7) (30.4) (16.4)
อุตสาหกรรมใหมีทางหนีไฟ
การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
1. ทานรวมกําหนดมาตรการควบคุมการกอสราง ตอเติม รื้อถอน
38 99 135 47
ดัด แปลงหรือเคลื่อนยายอาคารเพื่อไมใหเกิดอันตราย
(11.3) (29.6) (40.3) (14.0)
ตอประชาชน
27 93 112 72
2. ทานเสนอใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมไมใหทํา การ
(8.1) (27.8) (33.4) (21.5)
ซอมแซมรถจักยานยนต บนทองถนน
3. ทานรวมตราขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 40 117 102 57
กําหนดคาปรับแกผูทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลในที่สาธารณะ (11.9) (34.9) (30.4) (17.0)
4. ทานรวมกับประชาชนเสนอใหออกขอบัญญัติหามปลอยน้ํา 34 130 102 56
เสีย ของเสีย ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน (10.1) (38.8) (30.4) (16.7)
5. ทานรวมออกกฎเกณฑการขุดดิน ถมดิน เพื่อปองกันอันตราย 33 122 110 56
(9.9) (36.4) (32.8) (16.7)
แกประชาชน
17 98 115 50
6. ทานรวมกําหนดมาตรการใหรานคา รานอาหารในชุมชน
(5.1) (29.3) (34.3) (14.9)
จัดใหมีหองสุขาสําหรับผูพิการ
7. ทานรวมออกขอบัญญัติหามติดตั้งปายโฆษณา ประชาสัมพันธ 36 114 107 61

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย

(0.9)
4
(1.2)
25
(7.5)
32
(9.6)
59
(17.6)
61
(18.2)
57
(17.0)

16
(4.8)
31
(9.3)
19
(5.7)
13
(3.9)
14
(4.2)
55
(16.4)
17
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มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

(10.7) (34.0) (31.9) (18.2)
กอนไดรับอนุญาตเพื่อปองกันการเกิดอันตราย
8. ทานเสนอใหจํากัดน้ําหนักรถบรรทุก ที่วิ่งผานถนนในชุมชน 38 119 101 55
(11.3) (35.5) (30.1) (16.4)
เพื่อไมใหถนนนชํารุดเสียหาย
9. ทานรวมออกขอบัญญัติ หามการจําหนายสินคาในที่หรือทาง 30 96 123 61
(9.0) (28.7) (36.7) (18.2)
สาธารณะ ยกเวนจุดผอนผัน
10. ทานรวมออกขอบัญญัติหามเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวในที่หรือทาง 28 102 122 60
(8.4) (30.4) (36.4) (17.9)
สาธารณะ
11. ทานรวมกําหนดการสงเสริมความปลอดภัยไวเปนนโยบาย 36 114 130 44
(10.7) (34.0) (38.8) (13.1)
12. ทานเสนอใหมีการบรรจุการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน 41 124 120 40
(12.2) (37.0) (35.8) (11.9)
ไวในแผนพัฒนา
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน
43 136 119 29
1. ทานรวมกับโรงเรียนในชุมชนจัดทําโครงการรณรงค
(12.8) (40.6) (35.5) (8.7)
ประชาสัมพันธใหประชาชนทิ้งขยะเฉพาะที่จัดเตรียมไว
80 124 104 21
2. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมเด็กไทยหางไกลยาเสพติด
(23.9) (37.0) (31.0) (6.3)
43 145 113 27
3. ทานรวมกับสถานีอนามัยจัดโครงการใหความรูเรื่อง
โภชนาการที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะความเสี่ยงตอการเกิดโรค (12.8) (43.3) (33.7) (8.1)
4. ทานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานรณรงคให
35 122 120 42
ประชาชนซื้ออาหารจากรานอาหาร ที่ไดการรับรอง
(10.4) (36.4) (35.8) (12.5)
มาตราฐานจากสํานักงานสาธารณสุข
41 131 121 34
5. ทานเสนอใหจัดกิจกรรมใหความรูแกผูสูงอายุที่มีโรค
41 131 121 34
เบาหวานไมใหรับประทานอาหารที่มีสวนผสมน้ําตาล
(12.2) (39.1) (36.1) (10.1)
หรือรสหวาน
6. ทานรวมจัดโครงการใหความรูแกผูสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายที่ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคความดัน 48 133 108 37
(14.3) (39.7) (32.2) (11.0)
เบาหวาน
33 105 108 54
7. ทานรวมกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประชา
(9.9) (31.3) (32.2) (16.1)
สัมพันธใหชาวบานไมเผาไรนาเพื่อลดการเกิดอัคคีภัย

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย

(5.1)
22
(6.6)
25
(7.5)
23
(6.9)
11
(3.3)
10
(3.0)
8
(2.4)
6
(1.8)
7
(2.1)
16
(4.8)
8
8
(2.4)
9
(2.7)
35
(10.4)
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มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

25 97 127 48
8. ทานเสนอใหจัดโครงการประกวดหนาบานสวยสะอาดตา
(7.5) (29.0) (37.9) (14.3)
ประชาชนปลอดภัย
23 104 104 52
9. ทานเสนอใหประชาชนในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ
(6.9) (31.0) (31.0) (15.5)
การประกวดหนาบานสวยสะอาดตา ประชาชนปลอดภัย
10. ทานรวมรณรงคใหประชาชนปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโลกรอน 66 123 100 27
(19.7) (36.7) (29.9) (8.1)
11. ทานเสนอแนะเกษตรกรไมใหใชสารเคมีในการทําการเกษตร 37 113 99 48
(11.0) (33.7) (29.6) (14.3)
เพราะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
76 126 88 31
12. ทานรวมกับนักเรียนรณรงคใหประชาชนทราบถึงอันตราย
(22.7) (37.6) (26.3) (9.3)
และโทษภัยของยาเสพติด
13. ทานใหขอมูลประชาชนไมใหใชสีที่ปนเปอนสารตะกั่ว
23 97 127 37
ในการตกแตงบานเรือนที่อยูอาศัย เพราะจะทําใหเกิด
(6.9) (29.0) (37.9) (11.0)
อันตรายแกผูอยูอาศัยได
30 100 112 43
14. ทานรวมกับสถานีอนามัยรณรงคและดูแลรานคาไมใหมี
(9.0) (29.9) (33.4) (12.8)
การขายของเลนที่เปนอันตรายตอเด็ก
15. ทานรวมมือกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมใหความรูถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานแก 23 91 121 60
(6.9) (27.2) (36.1) (17.9)
ลูกจางพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน
16. ทานรวมรณรงคใหผูขับขี่รถจักรยานยนต สวมหมวกกันน็อค 44 124 112 52
(13.1) (37.0) (33.4) (15.5)
ทุกครั้งที่ขับขี่
39 124 110 50
17. ทานรวมรณรงคใหผูขับรถยนตคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
(11.6) (37.0) (32.8) (14.9)
ที่ขับรถยนต
80 144 84 22
18. ทานรวมกับสาธารณสุขประจําหมูบานเชิญชวนประชาชน
(23.9) (43.0) (25.1) (6.6)
รวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงเพื่อปองกันไขเลือดออก
19. ทานรวมผลักดันใหดําเนินการติดตั้งปายรณรงค ลด ละเลิก 53 134 115 29
(15.8) (40.0) (34.3) (8.7)
อบายมุข
20. ทานรวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดจัดอบรมสอบใบอนุญาต 37 102 97 46
(11.0) (30.4) (29.0) (13.7)
ขับขี่นอกสถานที่
21. ทานแจงขอมูล สถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 22 78 126 60
(6.6) (23.3) (37.6) (17.9)
ใหประชาชนทราบ

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย

38
(11.3)
52
(15.5)
19
(5.7)
38
(11.3)
14
(4.2)
51
(15.2)
50
(14.9)
40
(11.9)
3
(0.9)
12
(3.6)
5
(1.5)
4
(1.2)
53
(15.8)
49
(14.6)
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มาก
ที่สุด

22. ทานประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนติดตั้งเครื่อง
ตัดไฟภายในบาน
23. ทานรณรงคประชาสัมพันธไมใหประชาชนเผาปา ตัดไม
ทําลายปาเพราะจะทําใหเกิดภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย
24. ทานรวมจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะในการปองกัน
ตนเองจากอาชญากรรมแกประชาชนในชุมชน

24
(7.2)
30
(9.0)
30
(9.0)

มาก

ปาน
กลาง

78 121
(23.3) (36.1)
98 109
(29.3) (32.5)
104 110
(31.0) (32.8)

นอย

นอยที่สุด
หรือไมปฏิบัติเลย

59
(17.6)
55
(16.4)
45
(13.4)

53
(15.8)
43
(12.8)
46
(13.7)
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แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ
ของการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ขอที่

ขอความ
X

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมชุมชน
ทานเสนอใหจัดจางเจาพนักงานสาธารณสุข เพื่อปฎิบัติงาน
ดูแล โรคภัยแกประชาชน
ทานจัดสงเจาพนักงานสาธารณสุขไปอบรมเพิ่มทักษะ
การปองกันโรคภัยในชุมชน
ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดโครงการฝกอบรมให
ความรูการปฎิบัติงานดูแลโรคติดตอแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน
ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
ตํารวจชุมชนประจําตําบล
ทานรวมอนุมัติโครงกาฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนในการฝกการกูชีพกูภัยและการดับเพลิง
ทานจัดซื้อรถดับเพลิงเพื่อปองกันอัคคีภัย
ทานผลักดันใหจัดซื้อเครื่องพนยุงและน้ํายาฉีดยุงใหเพียงพอ
พรอมปฎิบัติงานไดทันทีเมื่อมีโรคไขเลือดออกระบาด
ทานรวมจัดหาชุดดับเพลิง ชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี
สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ทานเสนอใหอนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถขนเก็บขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล
ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังขยะใหเพียงพอตอการทิ้งขยะ
ของประชาชน
ทานรวมอนุมัติการจัดซื้อถังดับเพลิงติดตั้งตามแหลงชุมชน
เพื่อปองกันอัคคีภัยในชุมชน
ทานดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องมือ สําหรับการปฎิบัติงาน
ดานความปลอดภัย

ระดับการปฏิบัติ
S.D. คาระดับ

3.16 1.124 ปานกลาง
3.04 1.154 ปานกลาง
3.45 0.949 ปานกลาง

3.23 1.043 ปานกลาง
3.41 0.974 ปานกลาง
2.83 1.404 ปานกลาง
3.81 0.899 มาก
2.99 1.239 ปานกลาง
3.49 1.075 ปานกลาง
3.55 1.107 ปานกลาง
2.95 1.230 ปานกลาง
3.19 1.096 ปานกลาง
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13. เมื่อเครื่องออกกําลังกายในชุมชนชํารุด เสียหาย ทานจะ
ดําเนินการซอมแซมแกไขทันที
14. ทานรวมอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
15. ทานรวมจัดเวทีประชาคมเพื่อใหประชาชนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชน
16. ทานรวมสํารวจขอมูล สาเหตุและอัตราการเจ็บปวย เสียชีวิต
จากโรคระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชน
17. ทานรวบรวมขอมูล สถิติและสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
ในชุมชน
18. ทานรวมสังเกตการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต
บนทองถนนในชุมชนของทาน
19. ทานรวมสํารวจขอมูลประชาชนในชุมชนที่เปนผูคา ผูเสพ
ยาเสพติด
20. ทานรวบรวมสถิติ ขอมูลการวิ่งราวทรัพย ลักทรัพย ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน
21. ทานรวมสํารวจจํานวน ประเภทของ ผูพิการ
22. ทานรวมอนุมัติโครงการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยให
เหมาะสมแกผูพิการ
23. ทานรวมอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการตํารวจ
ชุมชนประจําตําบลตรวจตราบานพักอาศัยในชุมชน
24. ทานหามไมใหรถบรรทุกที่บรรทุกน้ําหนักเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนดวิ่งบนถนนในชุมชน
25. ทานแจงเจาของรถบรรทุก ดูแลไมใหพนักงานขับรถ ทําเศษ
ดิน หิน ทราย หลนบนทองถนน ซึ่งเปนอันตรายตอการขับขี่
26. ทานเสนอใหดําเนินการติดตั้งปายสัญญาณจราจร ปายบอก
ทางและสถานที่ในชุมชนเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

ระดับการปฏิบัติ
S.D. คาระดับ
X
3.18 1.137 ปานกลาง
3.55 0.974

มาก

3.57 0.922

มาก

3.07 1.109 ปานกลาง
2.89 1.105 ปานกลาง
3.16 1.069 ปานกลาง
3.30 1.127 ปานกลาง
2.88 1.143 ปานกลาง
3.52 1.129 มาก
3.25 1.119 ปานกลาง
3.25 0.966 ปานกลาง
3.21 1.071 ปานกลาง
3.19 1.036 ปานกลาง
3.49 0.944 ปานกลาง
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27. ทานเสนอใหติดตั้งไฟฟาแสงสวางตามถนนสาธารณะและ
ตามสวนสาธารณะเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน
28. ทานดําเนินการปองกันน้ําทวมในชุมชนโดยเสนอใหขุดลอก
คูคลองหนองบึง เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก
29. ทานรวมกับประชาชนคอยตรวจสอบการจัดสรางระบบบําบัด
น้ําเสีย ทอระบายน้ําที่ใหไดมาตรฐาน
30. ทานเสนอใหแตงตั้งตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะ
กรรมการคอยควบคุมดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่สงกลิ่น
เหม็น สงเสียงดังรําคาญ แกประชาชน
31. ทานขอความรวมมือเจาของตลาด ใหทํา การลางทําความ
สะอาด ตลาด ทุกวัน
32. ทานสั่งดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางปรักหักพัง ที่เปน
อันตรายตอประชาชาชนในชุมชน
33. ทานรวมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรมใหมีทางหนีไฟ
การกําหนดมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมชุมชน
1. ทานรวมกําหนดมาตรการควบคุมการกอสราง ตอเติม รื้อถอน
ดัด แปลงหรือเคลื่อนยายอาคารเพื่อไมใหเกิดอันตราย
ตอประชาชน
2. ทานเสนอใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมไมใหทํา การ
ซอมแซมรถจักยานยนต บนทองถนน
3. ทานรวมตราขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
กําหนดคาปรับแกผูทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลในที่สาธารณะ
4. ทานรวมกับประชาชนเสนอใหออกขอบัญญัติหามปลอยน้ํา
เสีย ของเสีย ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
5. ทานรวมออกกฎเกณฑการขุดดิน ถมดิน เพื่อปองกันอันตราย
แกประชาชน
6. ทานรวมกําหนดมาตรการใหรานคา รานอาหารในชุมชน

ระดับการปฏิบัติ
S.D. คาระดับ
X
3.83 0.976 มาก
3.81 0.931

มาก

3.19 1.039 ปานกลาง
3.13 1.093 ปานกลาง

2.81 1.166 ปานกลาง
2.84 1.157 ปานกลาง
2.91 1.168 ปานกลาง

3.29 1.001 ปานกลาง

3.04 1.090 ปานกลาง
3.30 1.065 ปานกลาง
3.35 1.000 ปานกลาง
3.31 1.000 ปานกลาง
2.92 1.139 ปานกลาง
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X

7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

จัดใหมีหองสุขาสําหรับผูพิการ
ทานรวมออกขอบัญญัติหามติดตั้งปายโฆษณา ประชาสัมพันธ
กอนไดรับอนุญาตเพื่อปองกันการเกิดอันตราย
ทานเสนอใหจํากัดน้ําหนักรถบรรทุก ที่วิ่งผานถนนในชุมชน
เพื่อไมใหถนนนชํารุดเสียหาย
ทานรวมออกขอบัญญัติ หามการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ ยกเวนจุดผอนผัน
ทานรวมออกขอบัญญัติหามเลี้ยงสัตว ปลอยสัตวในที่หรือทาง
สาธารณะ
ทานรวมกําหนดการสงเสริมความปลอดภัยไวเปนนโยบาย
ทานเสนอใหมีการบรรจุการสงเสริมความปลอดภัยในชุมชน
ไวในแผนพัฒนา
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน
ทานรวมกับโรงเรียนในชุมชนจัดทําโครงการรณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชนทิ้งขยะเฉพาะที่จัดเตรียมไว
ทานเสนอใหจัดกิจกรรมเด็กไทยหางไกลยาเสพติด
ทานรวมกับสถานีอนามัยจัดโครงการใหความรูเรื่อง
โภชนาการที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ทานรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานรณรงคให
ประชาชนซื้ออาหารจากรานอาหาร ที่ไดการรับรอง
มาตราฐานจากสํานักงานสาธารณสุข
ทานเสนอใหจัดกิจกรรมใหความรูแกผูสูงอายุที่มีโรค
เบาหวานไมใหรับประทานอาหารที่มีสวนผสมน้ําตาล
หรือรสหวาน
ทานรวมจัดโครงการใหความรูแกผูสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายที่ถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนโรคความดัน
เบาหวาน
ทานรวมกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประชา

ระดับการปฏิบัติ
S.D. คาระดับ

3.27 1.041 ปานกลาง
3.29 1.076 ปานกลาง
3.13 1.054 ปานกลาง
3.16 1.035 ปานกลาง
3.36 0.952 ปานกลาง
3.44 0.955 ปานกลาง

3.53 0.908

มาก

3.75 0.949
3.57 0.889

มาก
มาก

3.35 0.989 ปานกลาง

3.49 0.918 ปานกลาง

3.52 0.960

มาก

3.14 1.127 ปานกลาง
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X

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

สัมพันธใหชาวบานไมเผาไรนาเพื่อลดการเกิดอัคคีภัย
ทานเสนอใหจัดโครงการประกวดหนาบานสวยสะอาดตา
ประชาชนปลอดภัย
ทานเสนอใหประชาชนในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ
การประกวดหนาบานสวย สะอาด ประชาชนปลอดภัย
ทานรวมรณรงคใหประชาชนปลูกตนไมเพื่อลดภาวะโลกรอน
ทานเสนอแนะเกษตรกรไมใหใชสารเคมีในการทําการเกษตร
เพราะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ทานรวมกับนักเรียนรณรงคใหประชาชนทราบถึงอันตราย
และโทษภัยของยาเสพติด
ทานใหขอมูลประชาชนไมใหใชสีที่ปนเปอนสารตะกั่ว
ในการตกแตงบานเรือนที่อยูอาศัย เพราะจะทําใหเกิด
อันตรายแกผูอยูอาศัยได
ทานรวมกับสถานีอนามัยรณรงคและดูแลรานคาไมใหมี
การขายของเลนที่เปนอันตรายตอเด็ก
ทานรวมมือกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมใหความรูถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานแก
ลูกจางพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน
ทานรวมรณรงคใหผูขับขี่รถจักรยานยนต สวมหมวกกันน็อค
ทุกครั้งที่ขับขี่
ทานรวมรณรงคใหผูขับรถยนตคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
ที่ขับรถยนต
ทานรวมกับสาธารณสุขประจําหมูบานเชิญชวนประชาชน
รวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงเพื่อปองกันไขเลือดออก
ทานรวมผลักดันใหดําเนินการติดตั้งปายรณรงค ลด ละเลิก
อบายมุข
ทานรวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดจัดอบรมสอบใบอนุญาต
ขับขี่นอกสถานที่

ระดับการปฏิบัติ
S.D. คาระดับ

3.07 1.088 ปานกลาง
2.98 1.168 ปานกลาง
3.57 1.070 มาก
3.19 1.160 ปานกลาง
3.65 1.058

มาก

3.01 1.135 ปานกลาง

3.05 1.176 ปานกลาง
2.99 1.098 ปานกลาง

3.46 0.937 ปานกลาง
3.38 0.993 ปานกลาง
3.81 0.924

มาก

3.61 0.896

มาก

3.07 1.231 ปานกลาง
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21. ทานแจงขอมูล สถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
ใหประชาชนทราบ
22. ทานประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนติดตั้งเครื่อง
ตัดไฟภายในบาน
23. ทานรณรงคประชาสัมพันธไมใหประชาชนเผาปา ตัดไม
ทําลายปาเพราะจะทําใหเกิดภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย
24. ทานรวมจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะในการปองกัน
ตนเองจากอาชญากรรมแกประชาชนในชุมชน

ระดับการปฏิบัติ
S.D. คาระดับ
X
2.89 1.119 ปานกลาง
2.88 1.148 ปานกลาง
3.05 1.153 ปานกลาง
3.08 1.162 ปานกลาง
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
นายพล ไทยออน
ที่อยู
131/1 หมูที่ 2 ตําบลสนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สถานที่ทํางาน องคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522
สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2530
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
พ.ศ. 2548
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 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 จังหวัดนครปฐม

