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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อปองกัน
อัคคีภัยขององคการบริหารสวนตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการเพื่อปองกันอัคคีภัยขององคการบริหารสวนตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี และ 3) เสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อปองกันอัคคีภัยของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใชแนวคิดการบริหาร
จัดการไอเทิรมสเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีซึ่งให
ความสําคัญกับการวิจัยเชิงปริมาณและใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนขอมูลเสริม โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช
แบบสอบถามซึ่งผานการทดสอบหาคาความเชื่อถือได ที่ระดับ 0.934 เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ประชากรคือประชาชนทั้งหมดในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองหก 
จํานวน 11,660 คน สวนกลุมตัวอยางมจีํานวน 386 คน ซึ่งไดจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตร
ของทาโร ยามาเน และคัดเลือกดวยวิธีการสุมอยางงาย โดยไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืน
จํานวน 386 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะ
ผูเชี่ยวชาญหรือผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 9 คน ซึ่งใชการเลือกแบบเจาะจง โดยใชแบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมตอปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง 
(X  = 2.61, S.D. = 0.98) โดยปญหาที่สําคัญ คือ ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานสถานะทาง
เศรษฐกิจ คือ การที่ อบต.บริหารจัดการหรือเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อปองกันอัคคีภัยแกประชาชน 
โดยไมไดขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานอื่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และภาคเอกชน (X = 2.96, S.D. = 1.25) 
 2) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมตอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการอยูในระดับมาก 
(X  = 4.10, S.D. = 0.62) โดยแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ คือ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานสถานะทางเศรษฐกิจ คือ การที่ อบต.ควรบริหารจัดการหรือเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อปองกัน
อัคคีภัยแกประชาชน โดยขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานอื่น เชน องคการบริหาร
สวนจังหวัด สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และภาคเอกชน (X  = 4.23, S.D. = 0.85) 
ทั้งนี้ ผลการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 9 คน พบวา ผูใหขอมูลสําคัญทุกคน
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ลวนเห็นดวยกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขางตนเนื่องจากจะชวยสนับสนุนการบริหาร
จัดการเพื่อปองกันอัคคีภัยขององคการบริหารสวนตําบลคลองหก  
 3) ขอเสนอแนะที่สําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อปองกันอัคคีภัยของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คือ องคการบริหารสวนตําบลคลองหก
ควร (1) แสวงหาความรวมมือและการสนับสนุนทั้งในรูปเงินและที่ไมใชเงินจากภาคสวนตาง ๆ รวมทั้ง
ควรประกาศแหลงที่มาและการใชจายใหสาธารณชนทราบดวย (2) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน 
อินเทอรเน็ต ไลน เปนตน มาใชรวมกับเทคโนโลยีที่มีอยูเพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ได
อยางรวดเร็วและทั่วถึง และ (3) จัดทําระบบขอมูลขาวสารตั้งแตการจัดหา จัดเก็บ และการเผยแพร รวมถึง
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณที่เพียงพอและพรอมใช และพัฒนาทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณของ
บุคลากร 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the administrative problems 
concerning fire prevention of Khlong Hok Subdistrict Administrative Organization; 2) 
investigate the administrative development guidelines for fire prevention of Khlong 
Hok Subdistrict Administrative Organization; and 3) propose suggestions for improving 
the administrative development for fire prevention of Khlong Hok Subdistrict Administrative 
Organization. The ITERMS concept was applied for the conceptual framework of this 
research. This research was designed with mixed research methods using quantitative 
research as the principal means with qualitative research supporting it. The quantitative 
research used a questionnaire as tool for field data collection. It passed a reliability 
pre-test showing the reliability to be 0.934. The population was all 11,660 residents in 
the area of Khlong Hok Subdistrict Administrative Organization. The sample size of 
386 was calculated using Yamane’s formula and the samples were randomly selected. 
All 386 completed questionnaires were returned, which equaled 100 % of the sample. 
The statistics used were percentage, mean, and standard deviation. For the 
qualitative research, in-depth interviews of 9 purposefully selected experts were 
done. Structured in-depth interview forms were used. 
 The research results were as follows: 

1) The overall opinion of the samples concerning the administrative problems 
concerning fire prevention of Khlong Hok Subdistrict Administrative Organization was 
at a moderate level (X  = 2.61, S.D. = 0.98). The most significant administrative  problem 
was Khlong Hok Subdistrict Administrative Organization’s lack of financial support 
from concerned parties such as the Provincial Administrative Organization, the Provincial 
Disaster Prevention and Mitigation Office, and the private sector (X = 2.96, S.D. = 1.25). 

2) The overall opinion of the samples towards the administrative development 
guidelines for fire prevention of Khlong Hok Subdistrict Administrative Organization 
was at a high level (X = 4.10, S.D. = 0.62). The main administrative development guideline 
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was that Khlong Hok Subdistrict Administrative Organization should seek financial 
support from concerned parties, for example, the Provincial Administrative Organization, 
the Provincial Disaster Prevention and Mitigation Office, and the private sector (X = 4.23, 
S.D. = 0.85). The in-depth interviews of 9 key informants revealed that all of them 
agreed with the mentioned administrative development guideline to support the 
administrative development for fire prevention of Khlong Hok Subdistrict Administrative 
Organization. 

3) The proposed suggestions for improving the administrative development for fire 
prevention of Khlong Hok Subdistrict Administrative Organization included Khlong Hok 
Subdistrict Administrative Organization should (1) seek collaboration and support, both 
in-cash and in-kind, and publicize the information on the sources and spending; (2) 
apply modern technology such as the Internet and Line with existing ones to provide 
people with rapid and inclusive accessibility to information; and (3) set up an information 
system for searching, filing, and disseminating information as well as providing sufficient and 
ready-to-use equipment and skills development for the officers. 
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