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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการภัยแล้งขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและพนักงาน/พนักงานจ้าง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 262 คน โดยใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการของเครจซี่ และมอร์ แกน และสุ่ มแบบแบ่งชั้น โดยใช้ระดับชั้นเรี ยนเป็ นชั้นและสุ่ มอย่างง่าย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า 1) การศึกษาความสามารถในการดาเนินงานการบริ หารจัดการปั ญหาภัย
แล้ง ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในจัง หวัดกาฬสิ นธุ์ โดยภาพรวมปฏิ บ ตั ิ อยู่ใ นระดับ มาก
2) สถานภาพทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง และรายได้ ที่ต่างกันมีผลต่อการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการภัยแล้งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสิ นธุ์
ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การบริ หารจัดการภัยแล้ง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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Abstract

The objectives of this research were to study and compare Drought management of local
government organizations in Kalasin Province. The sample in this study were 262 teachers. The
sample size was determined by Krejcie & Morgan, selected by stratified random sampling
technique. The instrument of this quantitative study was questionnaires. The reliability of the
whole questionnaire was 0.89. statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and One-Way analysis of variance
The research results revealed that: 1) A study of operational capability, management of
drought problems of local administrative organizations In Kalasin Province 2) The gender, age,
education level, position and income was in a high level. 2) The opinions about drought
management of local administrative organizations in Kalasin Province was at a high level.
Different with statistical significance at the level of .05
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