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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค#เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการด�านการป�องกันอัคคีภัยในพ้ืนท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 2) เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการด�านการป�องกัน
อัคคีภัยในพ้ืนท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามป<จจัยส�วนบุคคล และ 3) ศึกษาความสัมพันธ#ระหว�างป<จจัยด�านการบริหาร และป<จจัยลําดับข้ัน
ความต�องการกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการด�านการป�องกันอัคคีภัยในพ้ืนท่ีของ
องค#การบริหารส�วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาเชิงปริมาณจาก
กลุ�มตัวอย�างจํานวน 386 คน ท่ีเลือกโดยใช�สูตรทาโร ยามาเน� ใช�แบบสอบถามเป@นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข�อมูล สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห#ข�อมูล คือ ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                  
การทดสอบสมมติฐานด�วยค�าสถิติที ค�าสถิติเอฟ และการเปรียบเทียบความแตกต�างเป@นรายคู�ด�วยวิธี 
เซฟเฟE และทดสอบความสัมพันธ#ของตัวแปร ด�วยค�าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ#เพียร#สัน  
 ผลการวิจัยพบว�า  
 1) การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการด�านการป�องกันอัคคีภัยในพ้ืนท่ีขององค#การ
บริหารส�วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง (X= 3.07,        
S.D. = 0.88) เม่ือพิจารณาเป@นรายด�าน พบว�า ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อยตามลําดับ คือ ด�านท่ีมีการ
มีส�วนร�วมสูงท่ีสุด คือ ด�านการตัดสินใจ (X= 3.24, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ ด�านการรับผลประโยชน# 
(X= 3.07, S.D. = 0.86) ด�านการดําเนินกิจกรรม (X= 3.03, S.D. = 1.02) ด�านการติดตามประเมินผล (X= 3.02, 
S.D. = 0.85) และด�านท่ีมีการมีส�วนร�วมอันดับสุดท�าย คือ ด�านการวางแผน (X= 3.00, S.D. = 0.85) ตามลําดับ
 2) เปรียบเทียบการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการด�านการป�องกันอัคคีภัย
ในพ้ืนท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามป<จจัย
ส�วนบุคคล  พบว�า ประชาชนผู�มีสิทธิ์เลือกต้ังตามเกณฑ#  อายุ  18 ปO  ในเขตพ้ืนท่ีองค#การบริหาร               
ส�วนตําบลคลองสามท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต�างกัน มีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการด�านการป�องกันอัคคีภัยในพ้ืนท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลคลองสาม 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด�านการวางแผน ด�านการรับผลประโยชน# ด�านการตัดสินใจ        
ด�านการติดตามประเมินผล และด�านการดําเนินกิจกรรม ไม�แตกต�างกัน 
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 3) ศึกษาความสัมพันธ#ระหว�างป<จจัยด�านการบริหาร และป<จจัยลําดับข้ันความต�องการกับ
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการด�านการป�องกันอัคคีภัยในพ้ืนท่ีขององค#การบริหาร
ส�วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว�า ความสัมพันธ#ระหว�างป<จจัยด�านการบริหาร 
และป<จจัยลําดับข้ันความต�องการกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการด�านการป�องกัน
อัคคีภัยในพ้ืนท่ีขององค#การบริหารส�วนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม        
มีความสัมพันธ#ไปทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางของการมีส�วนร�วม อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study public participation in the 
management of fire prevention in the area of Khlong Sam Subdistrict Administrative 
Organization, Khlong Luang district, Pathum Thani province, 2) compare public participation 
in the management of fire prevention in the area of  Khlong Sam Subdistrict Administrative 
Organization, classified by personal factors, and 3) to study the relationship between the 
management factors and the hierarchy of needs factor concerning public participation 
in the management of fire prevention. This research used a quantitative approach and a 
sample group of 386 respondents. The sample size was determined using Taro 
Yamane’s formula. A questionnaire was used to collect the data. The statistics used 
for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses 
were tested by t-test and F-test and pairwise differences were identified using 
Scheffe’s method. Correlations between variables were tested using Pearson’s product 
moment correlation coefficient tests. 
 The research results showed that 
 1) Public participation in the management of fire prevention in the area of 
Khlong Sam Subdistrict Administrative Organization, Khlong Luang district, Pathum Thani 
province was, overall, at a moderate level (X = 3.07, S.D. = 0.88). Considering each 
individual aspect for the level of participation and ranking them from high to low, 
showed that decision making was the highest ( X = 3.24, S.D. = 0.85), followed by 
benefit earning (X = 3.07, S.D. = 0.86), organizing activities (X = 3.03, S.D. = 1.02), follow-up 
and evaluation (X = 3.02, S.D. = 0.85) and planning (X = 3.00, S.D. = 0.85). 
 2) The study comparing public participation in the management of fire 
prevention in the area of Khlong Sam Subdistrict Administrative Organization, classified by 
personal factors showed that the factors gender, age, marital status, education level, 
occupation and income did not produce any differences in the level of participation 
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in the management of fire protection for the aspects of planning, profit earning, 
decision making, follow-up and evaluation and organizing activities. 
 3) The study of the relationship between the management factors and the 
hierarchy of needs factor concerning public participation in the management of fire 
prevention showed that the relationship was positive and at a moderate level at the 
statistical significance of 0.01. 
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