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การศึกษานีมีวตัถุประสงค์เพือการศึกษาผลกระทบจากปัญหานําท่วม ศึกษาปัจจัยทีมี

ความสมัพนัธ์กบัความพร้อมรับมือ และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการรับมือและแก้ไขปัญหา

นําท่วม และศกึษาการจดัการปัญหานําท่วมของหน่วยงานราชการ และคณะกรรมการชมุชน กลุ่ม

ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 360 คน จําแนกตามประเภททีอยู่อาศยั 4 ประเภท ได้แก่ ทีอยู่อาศยัชัน

เดียว ทีอยู่อาศยั 2 ชนัขนึไป อาคารชดุ/ห้องพัก และอาคารพาณิชย์ทีใช้ประกอบกิจการ ประเภท

ละ 90 ตวัอย่าง ทําการสุม่แบบบังเอิญตวัแทนครัวเรือน เก็บข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถาม และ

การศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 

ความถี คา่เฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนมุาน ได้แก่ การทดสอบ t-Test, F-Test และ 

Pearson Correlation ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 

 จากการสํารวจพบวา่ กลุม่ตวัอย่างเกินกวา่กึงหนึงเป็นเพศหญิง กลุม่ตวัอย่างจํานวนมาก

ทีสดุมีอายรุะหวา่ง 31-45 ปี และมีวฒิุการศกึษาในระดบัปริญญาตรี กลุม่ตวัอย่างมากกวา่กึงหนึง

สมรสแล้ว มีสถานะเป็นลกูบ้านหรือผู้อยู่อาศยั กึงหนึงมีทีอยู่อาศยัเป็นของตวัเอง กลุ่มตวัอย่าง

จํานวนมากทีสดุประกอบอาชีพธรุกิจเอกชน และมีรายได้เฉลียอยู่ที 15,001-25,000 บาทตอ่เดือน  

กลุม่ตวัอย่างมีคา่เฉลียความรู้และการรับทราบสภาพปัญหานําท่วมอยู่ในระดบัสงู ปัจจัย

ทีมีผลตอ่ความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนคือ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และการรับข้อมลูขา่วสาร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ในขณะทีปัจจัยทีมีผลต่อ

ก า ร รั บ ข้ อ มูล ข่ า ว ส า ร เ กี ย ว กับ ปั ญ ห า นํ า ท่ ว ม ภ า ย ใ น ชุ ม ช น คื อ  อ า ยุ  แ ล ะ อ า ชี พ 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยช่องทางการกระจายข่าวสารภายในชุมชนทีมี

ประสิทธิภาพมากทีสดุคือ การกระจายข่าวสารโดยการบอกเล่าต่อ ๆ กัน แบบปากต่อปาก และ

ช่องทางการกระจายขา่วสารทีเผยแพร่โดยหน่วยงานราชการ (สํานักงานเขต สํานักงานระบายนํา 

กทม.) ทีมีประสิทธิภาพมากทีสดุคือ การแจ้งขา่วสารผา่นทางสือตา่งๆ (โทรทศัน์  วิทยุ) โดยข้อมลู

ทีประชาชนได้รับคือ ข้อมลูการเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วม ทังจากคณะกรรมการชุมชน และ

หน่วยงานราชการ 

 กลุ่มตวัอย่างได้รับผลกระทบจากปัญหานําท่วมในระดบัปานกลาง ซึงมีผลกระทบต่อ

ประชาชนในด้านการคมนาคมมากทีสดุ โดยระดบัของผลกระทบจากปัญหานําท่วมภายในชุมชน

ขนึอยู่กบั ลกัษณะของทีอยู่อาศยัและอาชีพ และปัจจยัทีมีผลตอ่การเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วม

คือ ลกัษณะของทีอยู่อาศยั อาชีพ และรายได้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 กลุม่ตวัอย่าง

มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหานําท่วม ในระดบัปานกลาง  

ระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานําท่วมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดับตํา 

ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานําท่วมของประชาชนในชุมชนคือ อายุ ระดับ

การศกึษา การประกอบอาชีพ รายได้ และการรับข้อมลูขา่วสาร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน โดยการบริจาคเงินเพือซือทราย

กระสอบทราย และช่วยในการบรรจกุระสอบทรายเพือนําไปป้องกนันําท่วม  

กลุม่ตวัอย่างมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานราชการ โดยรวมอยู่ในระดบั

ตํา โดย กลุม่ตวัอย่างมีความพึงพอใจในการติดตงัเครืองสบูนําภายในชุมชนมากทีสดุ ในขณะที

กลุม่ตวัอย่างมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัสงู

โดย กลุม่ตวัอย่างมีความพึงพอใจในการสร้างแนวกนันําตามแนวลําคลองทีติดกบัชมุชน มากทีสดุ 

 แนวทางการแก้ปัญหานําท่วมภายในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองสามารถดําเนินการ

ได้โดยการใช้นโยบายด้านการก่อสร้าง ได้แก่ การปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม การปรับปรุงทาง

ระบายนํา และการติดตังเครืองสูบนําภายในชุมชน การสร้างแนวป้องกันนํารอบชุมชน และ

นโยบายด้านการจดัการ ได้แก่ การให้ความรู้ในการป้องกนัทีอยู่อาศยัและทรัพย์สิน เพือหลีกเลียง

หรือบรรเทาผลกระทบจากปัญหานําท่วม การขดุลอกท่อระบายนําเพือกําจัดสิงอดุตนั การพร่อง

นําในท่อระบายนําในช่วงฤดูฝนเพือเตรียมรับปริมาณนําฝน การจัดหาพาหนะขนส่งประชาชน

ในขณะเกิดนําท่วม การใช้พาหนะร่วมทางกนัของประชาชนในชมุชน 
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The objectives of this study were to study effects from flood problems and to 

study factors related to the community’s preparation and participation during flood 

problem in Nukkeelalamtong Village, Saphansoong District, Bangkok and study the 

flood management of government and village committees. Questionnaires were 

distributed to 360 villagers, classified by the type of their habitats as a single storey 

house, a multi-storey house, a condominium or dorm, and a commercial building. Data 

was analyzed by using descriptive statistics e.g. frequency, percentage and mean. The 

hypotheses were tested using t-Test, F-Test and Pearson’s correlation at the significant 

level of 0.05. 

 The study revealed that more than half of the samples are female. Most of the 

samples are between 31-45 years old and obtained bachelor degree. More than half of 

the samples are married, member of their family and have their own residents. Most of 

the samples are business employee and have income between 15,001 to 25,000 baht 

per month. 

 The study revealed that perception and knowledge on flood situation of the 

samples are high and their affecting factors involve age, education level, occupation 

and involve perception on news and information at the significant level of 0.05. Factors 
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affecting perception on news and information are age and occupation at the significant 

level 0.05. The study also revealed that the most efficiency means in communities to 

publicize information is social association and for the government are television and 

radio. 

In addition, impacts from flood problems to the village are at a medium level. The 

flood problem was found to have effects on public’s transportation the most. Impact 

levels depend on the types of habitat and occupation. Factors affecting flood 

preparations are at a medium level which depends on type of habitat, occupation and 

income of the villagers. The community’s participation on flood management is at a low 

level. Factors affecting community’s participation on flood management of the villagers 

are age, education, occupation and income at the significant level of 0.05. The most 

participating activities are donation for sandbag. 

The community satisfactions on the government management are at low level. 

The samples favored in receiving water pump from government the most. The 

community satisfactions on the community committees are at high level-the most is the 

use of sandbag as a defending line along side of the cannels around the village. 

The solutions for solving flood problems in Nukkeelalamtong Village include construction 

and non-construction methods. The construct methods are transport’s route 

improvement, drainage improvement, water pump station and construct water barrage. 

The non-construction methods include providing the flood management information, 

drainage cleaning, provide the extra public’s transportation during the flood situation. 
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 วิทยานิพนธ์เรือง การจัดการปัญหานําท่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา 

หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร สําเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ มี

พระคณุหลายท่าน ทีให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมลู คําปรึกษาและคําชีแนะ รวมถึงเจ้าของ

วรรณกรรมและงานวิจยัทีปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์ฉบบันีทกุท่าน 

 ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภูจิ่นดา รองศาสตราจารย์ ดร. จําลอง โพธิ

บุญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนก เลิศพานิช สถาบัน

เทคโนโลยีพระจมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ทีกรุณาให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ การพิจารณา

ตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี รวมทังคณาจารย์หลักสูตรการจัดการ

สิงแวดล้อมทุกท่านทีได้อบรม สังสอน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงเจ้าหน้าทีหลักสตูรการจัดการ

สิงแวดล้อมและผู้เกียวข้องทกุท่าน ทีได้ให้ความช่วยเหลือในการติดตอ่ประสานงานเป็นอย่างดี 

 ขอขอบคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี ทีคอยให้ความช่วยเหลือในการ

ดําเนินงานวิจัยทุกขนัตอน คุณเบญจวรรณ คมกฤส และสมาชิกคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน

นักกีฬาแหลมทองทุกท่าน ทีให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล และการเก็บแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีสํานักงานเขตสะพานสูง ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชน และ

เจ้าหน้าทีสํานกัการระบายนํา ทีได้ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมลูการจดัการปัญหานําท่วมของ

หน่วยงานราชการ 

 สดุท้ายนีขอขอบพระคณุ คณุแม ่และสมาชิกในครอบครัวผู้ วิจัย ทีได้คอยให้กําลงัใจและ

ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด รวมถึงผู้ มีพระคุณทุกท่านทีไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ทีนี ทีมีส่วนให้

วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลงด้วยดี 
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บทที 1 

 

บทนํา 
 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญ 
 

 ชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองเป็นชมุชนหนึงในเขตสะพานสงูของกรุงเทพมหานคร เป็น

ชุมชนเก่าแก่ทีอยู่ชายขอบของกรุงเทพมหานคร ถูกจัดประเภทเป็นพืนทีกสิกรรม มีการสัญจร

ดงัเดิมทางนํา มีคลองเชือมตอ่ระหวา่งคลองทบัช้างลา่งและคลองทบัช้างบน ติดตอ่คลองแสนแสบ

และคลองประเวศบรีุรมย์ในเขตพระโขนงและเขตลาดกระบงั หมูบ้่านนีเดิมทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ของการเคหะแห่งชาติ ทีสร้างขนึเพือเป็นทีพกันกักีฬาในการแข่งขนักีฬาแหลมทอง และเมือเสร็จ

สินการแขง่ขนัได้จดัเป็นหมูบ้่านการเคหะแห่งชาติเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสเช่าซือ และได้ขยาย

พืนทีออกไปทงัสิน 3-4 โครงการ เมือจดัสรรได้เตม็โครงการการเคหะแห่งชาติได้ถอนตวัออกไป ให้

อยู่ในความดแูลของกรุงเทพมหานคร ขนึอยู่กบัการปกครองของเขตทีรับผิดชอบตามการแบ่งส่วน

ราชการ ในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเขตสะพานสูงนอกจากนียังมีพืนทีทีเป็นทีจัดสรรของ

หมู่บ้านเอกชนอีกสองโครงการทีแทรกอยู่ในพืนทีของหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง จึงกลายเป็น

ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง โดยมีคณะกรรมการชุมชน ดําเนินการเกียวกับกิจกรรมของ

หมูบ้่านในด้านตา่ง ๆ ทีจะอํานวยความสะดวกให้คนชุมชน และเนืองจากหมู่บ้านนักกีฬาแหลม

ทอง อยู่ในพืนทีชานกรุงเทพมหานครทีจะเป็นดา่นทีป้องกนัหรือการระบายนําเพือไม่ให้เกิดสภาพ

ปัญหานําท่วมกบักรุงเทพแหลมทองชนัใน หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง จึงเป็นพืนทีทีกันไว้สําหรับ

การรองรับนํา และการระบายนํา เมือฤดฝูนมีนําหลากและระบายไม่ทัน ประชาชนผู้อยู่อาศยัใน

หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง นี จึงเป็นผู้ประสบปัญหาเสียเอง แต่ก็เป็นความพยายามแก้ปัญหาที

ภาครัฐ โดยเขตหรือ กทม.ทีรับผิดชอบได้ดําเนินการอยู่ในทกุยคุทกุสมยัแต่ไม่มีความเป็นรูปธรรม 

ภาคประชาชนในหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองคือ คณะกรรมการหมูบ้่านและประชาชนผู้อยู่อาศยั จึง

ได้มีแนวคิดในการร่วมมือกนัทีจะช่วยภาครัฐแก้ปัญหานี โดยร่วมมือกันศึกษาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสภาวะนําท่วมของหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองในระยะยาวและอย่างยังยืน แต่เนืองด้วย
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ปัจจยัหลายอย่าง เช่น ด้านงบประมาณ ด้านการประสานงาน การเปลียนแปลงผู้ รับผิดชอบทงัเขต

สะพานสงู การเคหะแห่งชาติและความไมต่อ่เนืองในการปฎิบตัิงานคณะกรรมการชุมชนในแต่ละ

วาระทําให้ปัญหานําท่วมภายในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองยงัคงเกิดขนึและสง่ผลกระทบต่อ

ชมุชนเรือยมาจนปัจจบุนั 

ปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนักกีฬาแหลมทองเป็นปัญหาทีพบได้ทุกปีโดยมกัจะเกิด

ในช่วงฤดูฝน และปัญหาจะยิงทวีความรุนแรงเมือเกิดฝนตกในปริมาณมากและต่อเนืองเป็น

เวลานาน รวมทงัการประสบปัญหานําหลากในหน้านําของทกุปี จะมีนําท่วมขงัเป็นระยะเวลานาน 

การระบายนําทําได้ยาก เพราะพืนทีถูกล้อมรอบด้วยลําธารนํา ทัง 2 ฝังของหมู่บ้าน การเกิดนํา

ท่วมแตล่ะครังทําให้คนทีอาศยัอยู่ในชมุชน ประมาณ 3,174 ครัวเรือน เดือดร้อน การดํารงชีวิตใน

สภาวะนําท่วมไมป่กติ การสญัจรติดขดัหรือไมส่ามารถใช้ถนนได้ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน

และสง่ผลเสียตอ่เศรษฐกิจในชมุชน นอกจากนียงัสง่ผลเสียตอ่สขุภาพและอนามยัของคนในชมุชน

ทงัทางด้านร่างกายและจิตใจสภาวะนําท่วมขงัเป็นระยะเวลานาน ๆ เป็นสาเหตใุห้เกิดโรคจากนํา 

เชือโรคจากนํา รวมถึงการพัดพาขยะและสิงปฏิกูลตามทีต่างๆให้แพร่กระจายออกไป ซึงปัญหา

เหลา่นีได้มีความพยายามแก้ไขอยู่ทกุปีทงัจากภาครัฐทีเกียวข้องและจากชุมชนเอง แต่ปัญหานํา

ท่วมก็ยงัคงเกิดขนึอย่างตอ่เนืองทกุปี การจดัการปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง

เพือแก้ไขและรับมือกบัปัญหานําท่วมทีเป็นทียอมรับจากทกุฝ่ายจึงมีความสําคญัอย่างยิง 

 ในฐานะผู้ วิจยั ทีได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้อยู่อาศยั มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการชุมชน 

หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง และกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน จึงต้องการให้ชุมชนของตนเองมีการ

บริหารจดัการทีดี เนืองจากปัญหานําท่วมเป็นปัจจัยทีเป็นอปุสรรคในการยับยังความเจริญของ

หมูบ้่าน และเป็นปัญหาเรือรังทีน่าจะได้มีการแก้ไขในระยะยาวอย่างเร่งดว่น จึงได้ให้ความสนใจที

จะศกึษาการจดัการแก้ปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองอย่างยังยืน เพือบรรเทา

ทกุข์ของชมุชน และมองวา่การแก้ปัญหานําท่วมเป็นเรืองใหญ่ทีต้องอาศยัความร่วมมือจากทุกคน

ในหมูบ้่าน และต้องการให้ทกุคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ด้วยการระดมความคิด กระตุ้นให้

ทกุคนได้ตระหนกัและมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหานําท่วมในชมุชนนีด้วยกนั 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
 

 1.2.1  เพือศกึษาถึงผลกระทบ การเตรียมตวัรับมือ และการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา

นําท่วมของประชาชน ในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

1.2.2  เพือศกึษาปัจจยัทีมีความสมัพันธ์กับความพร้อมในการรับมือปัญหานําท่วม และ

กบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหานําท่วม 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ศึกษาการจัดการปัญหานําท่วมในชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทอง เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาการศกึษาเป็นเวลา 1 ปี ตงัแต ่

พฤษภาคม 2554 – เมษายน 2555 

 

1.4 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1  ทําให้ทราบถึงสภาพปัญหานําท่วม และปัจจัยทีก่อให้เกิดปัญหานําท่วมในชุมชน

หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

1.4.2  ทําให้ทราบถึงผลกระทบของปัญหานําท่วมทีมีต่อประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทอง 

1.4.3  ทําให้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหานําท่วมในชมุชน 

 1.4.4  ทําให้ทราบถึงปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์ตอ่การเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหา

นําท่วม และการมีสว่นร่วมของประชาชน ในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทอง 

 

1.5 นิยามศัพท์ 
 

คณะกรรมการชมุชน คือ ประชาชนทีอาศยัอยู่ในชมุชนและได้รับการลงคะแนนเลือกให้มา

ทําหน้าทีเป็นผู้แทนของประชาชนในหมูบ้่าน เป็นผู้ดแูลความเรียบ ร้อย ประสานงานในกิจกรรม

ด้านตา่ง ๆ การบริหารจดัการในสิงอํานวยความสะดวกพืนฐาน  ความต้อง การของชุมชน รวมถึง
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มีสว่นร่วมในการติดตอ่ประสานงาน การรับนโยบายจากภาครัฐมาแจ้งให้ประชาคมในหมู่บ้านได้

ทราบกรรมการชมุชนมีวาระในการทํางาน 2 ปี 

ช่องรับนําหน้าคนัหิน คือ ช่องสําหรับระบายนําจากถนนลงสูท่างระบายนํา ซึงช่องรับนํานี

อยู่บริเวณสนัขอบของบาทวิถี หนัหน้าเข้าสูถ่นน 

ความเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหานําท่วม คือ การประเมินถึงความเสียหาย 

และผลกระทบทีจะเกิดจากปัญหานําท่วม จากนนัจึงทําการหลีกเลียง หรือลดทอนความเสียหาย

นนัๆ ตามศกัยภาพ และโอกาสอํานวย 

การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม คือ การทีบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เข้า

มามีสว่นในกิจกรรมทีเกียวข้องกบัการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 



 
 

บทที 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 

 การศึกษาการจัดการปัญหานําท่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้าน

นักกีฬาแหลมทอง แขวง/เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ทําการทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจยัทีเกียวข้อง ดงันี 

 2.1  ข้อมลูพืนฐานของชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

2.2  นําท่วม/อทุกภยั 

 2.3  สาเหตขุองปัญหานําท่วม 

 2.4  ทฤษฎีการมีสว่นร่วม 

 2.5  ทฤษฎีการรับขา่วสาร 

 2.6  แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหานําท่วม 

 2.7  สภาพปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 2.8  งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

2.1  ข้อมูลพนืฐานของชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 

 

 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเริมก่อสร้างเมือวนัที 3 ตลุาคม พ.ศ. 2517 ในเนือที 192 ไร่ 

เพือให้เป็นทีพกัของนกักีฬา ในการแขง่ขนักีฬาแหลมทอง ครังที 8 (พ.ศ. 2518) ประกอบด้วยบ้าน

ทีอยู่อาศยัจํานวน 576 หน่วย อาคารพาณิชย์ 12 หน่วย โรงอาหาร 3 หลงั สวนมิตรภาพ และ

สนามฝึกซ้อม เมือสินสุดการแข่งขันกีฬาแหลมทองในปีพ.ศ. 2518 การเคหะแห่งชาติได้รับ

นโยบายให้รับผิดชอบโครงการให้ทําการเปิดขายบ้านพักนักกีฬา และอาคารพาณิชย์ดงักล่าว

ให้แก่ประชาชนทวัไป โดยใช้ชือวา่โครงการเคหะชมุชนหวัหมากระยะที 1 (แอดมินิสเตเตอร์, 2554: 

ย่อหน้าที 1) 
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ปีพ.ศ. 2523 การเคหะแห่งชาติ ได้สร้างโครงการเคหะชมุชนหวัหมากระยะที 2 เพิมขนึอีก 

จํานวน 1,736 หน่วย และได้กําหนดบรรจผุู้อยู่อาศยัในปีพ.ศ. 2524 

ปีพ.ศ. 2534 การเคหะแห่งชาติเริมก่อสร้างโครงการหัวหมากระยะ 2 ผงั ข มีการสร้าง

อาคารเพิมอีกจํานวน 850 หน่วย กําหนดบรรจผุู้อยู่อาศยัในปี พ.ศ. 2535 

 ปีพ.ศ. 2545 การเคหะแห่งชาติได้สร้างโครงการบ้านศรีพฤฒา เพิมอีกจํานวน 151 หน่วย 

กําหนดบรรจผุู้อยู่อาศยัในปีพ.ศ. 2546 

ตังอยู่บริเวณกิโลเมตรที 6 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10250 ดงัภาพที 2.1 – 2.2 

มีทีดินทีได้รับโอนมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์จํานวน 450 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา 

และมีการซือทีดินเพิมอีก จนถึงปัจจุบันมีทีดินรวมทังสิน 540 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา มีจํานวน

ครัวเรือน 3,174 หน่วย ซึงข้อมลูนีไม่นับรวมประชากรแฝง ทีไม่ได้ขึนทะเบียนโยกย้ายกับทาง

หน่วยงานราชการ และชมุชนแฝง ทีสร้างขนึภายในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

ชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองอยู่ติดกบัแหลง่นําธรรมชาติ ได้แก่ คลองทบัช้างบน ซึงอยู่

ทางทิศตะวนัออก และ คลองทบัช้างลา่ง ทีอยู่ทิศตะวนัตก โดยทางนําทงั 2 สายนี ได้รับนําโดยตรง

จาก คลองแสนแสบ ทีอยู่ทางทิศเหนือของเขตสะพานสงู 
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ภาพที 2.1  แผนทีเขตสะพานสงู 
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ภาพที 2.2  แผนทีหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง เขตสะพานสงู  

N 
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2.2  อุทกภยั (Flood) 

 

2.2.1 นิยามและความหมาย 

อทุกภยัคือ ภยัและอนัตรายทีเกิดจากสภาวะนําท่วมหรือนําท่วมฉบัพลนั มีสาเหตมุาจาก

การเกิดฝนตกหนกัหรือฝนตกต่อเนืองเป็นเวลานาน เนืองมาจากหย่อมความกดอากาศตํา พายุ

หมนุเขตร้อนร่องมรสมุหรือร่องความกดอากาศตําลมมรสมุ ซึงลกัษณะของอทุกภยัมีความรุนแรง 

และรูปแบบตา่ง ๆ กนั ขนึอยู่กบัลกัษณะภมิูประเทศ และสิงแวดล้อมของแตล่ะพืนที 

สมิทธ ธรรมสโรช (2533) ได้ให้ความหมายของอทุกภยัวา่เป็นอนัตรายทีเกิดจากระดบันํา

ในทะเลและแมนํ่าสงูมากจนท่วมล้นฝังและตลิงไหลท่วมบ้านเรือนด้วยความรุนแรงของกระแสนํา

ทําความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ทําให้การคมนาคมหยดุชะงกัและก่อให้เกิดโรคระบาดได้ 

ประเสริฐ มิลินทางกรู (2533) ให้ความหมายวา่อทุกภยัหมายถึงภยัทีเกิดจากนําท่วมเป็น

สภาวะทีมีระดบันําไหลในลําธารไหลบ่ามาสงูกว่าระดบัฝังลําธารผิดปกติในช่วงใดช่วงหนึงในลํา

ธารธรรมชาติหรือทีมนุษย์สร้างขึน ภัยดังกล่าวจะมีความหนักเบามากน้อยประการใดขึนกับ

สภาวะและขนาดของนําท่วมนนัๆ กลา่วคือ ถ้าอทุกภยัเลก็น้อยก็จะทําให้เกิดความรําคาญในการ

เดินทางทรัพย์สินเสียหายไม่มากนัก ถ้าขนาดของอทุกภยัใหญ่โตกว้างขวางหรือเกิดขึนรวดเร็ว

ฉบัพลนัก็จะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาคารบ้านเรือนเป็นจํานวนมากรวมไปถงึการ

สญูเสียชีวิตของผู้คน 

วิชา นิยม (2535) กล่าวถึงความหมายของ อทุกภยัว่า หมายถึง สภาวะทีมีนําในลําธาร

ไหลบ่าสงูขนึผิดปกติทําให้เกิดนําท่วมพืนทีตา่งๆ เช่น พืนทีการเกษตรกรรม ถนนหนทาง ตวัเมือง

ฯลฯ ทําให้เกิดการสญูเสียทรัพย์สินไปทงัทางตรงและทางอ้อมเสมอ 

 กลา่วโดยสรุป อทุกภยัคือ สภาวะทีนําในแหลง่นําขนึสงูกวาระดบัปกติจนเอ่อล้นออกมาสู่

พืนทีโดยรอบ สง่ผลกระทบตอ่ทรัพย์สิน ชิวิต รวมถึงการดําเนินชีวิตในพืนทีนนัๆ  

 

2.2.2  ลักษณะของอุทกภัย 

 เชิง ผิวประกายเพชร (2553) ได้กลา่วถึงลกัษณะของการเกิดอทุกภยัออกเป็น 2 ลกัษณะ 

คือ 1) ลกัษณะของอทุกภยัทีเกิดจากเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ 2) ลกัษณะของอทุกภยัทีเกิดจาก

การกระทําของมนษุย์ 
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  2.2.2.1  ลกัษณะของอทุกภยัทีเกิดจากเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ 

1)  นําท่วมฉบัพลนัหรือนําป่า (Flash Floods) 

เป็นสภาวะนําท่วมทีเกิดขนึและลดอย่างฉบัพลนัเนืองจากฝนตกหนักใน

พืนทีซึงมีความชนัมากและมีคณุสมบตัิในการกกัเก็บนํา 

2)  นําท่วมขงั (Drainage Floods) 

เป็นสภาวะนําท่วมทีเกิดขึนเนืองจากระบบระบายนําไม่มีประสิทธิภาพ

มกัเกิดบริเวณทีราบลุม่แมนํ่าและบริเวณชมุชนเมืองใหญ่ๆ มีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปซึงเกิดจาก

ฝนตกหนกัณบริเวณนนัๆ ติดตอ่กนัเป็นเวลาหลายวนัหรือเกิดจากสภาวะนําล้นตลิง 

3)  ลกัษณะนําบ่าไหลหลากอย่างช้าๆ (Steady Floods) 

เป็นสภาวะนําท่วมทีเกิดขนึเนืองจากการเคลือนทีของปริมาณนําจํานวน

มากจากทีสงูลงสูที่ตําซึงมกัเกิดขนึหลงัจากฝนตกไมห่นกัมากแตต่อ่เนืองเป็นเวลานานนําทีไหลบา่

ลงมารวมตวักนับริเวณทีราบเชิงเขาและทีราบระหว่างเนินลอนลาดนําบ่าไหลหลากจะไม่มีความ

รุนแรงเนืองจากสภาพภมิูประเทศไมล่าดชนัมาก 

4)  นําท่วมบริเวณปากแมนํ่า (River Floods) 

เป็นสภาพนําท่วมตามปกติของแม่นําต่างๆ บริเวณปากแม่นําสภาพนํา

ท่วมลกัษณะนีเกิดจากในระยะนํานองของแมนํ่าปริมาณนําของแมนํ่าทีไหลหลากลงมาถกูนําทะเล

หนนุทําให้เกิดนําล้นตลิงบริเวณทีตําของแมนํ่า 

2.2.2.2  ลกัษณะอทุกภยัทีเกิดจากการกระทําของมนษุย์ 

1)  อทุกภยัเนืองจากการพงัทลายของเขือนกนันํา 

สภาพนําท่วมลกัษณะนีจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและรวดเร็วโดย

กระแสนําทีทะลกัออกจากเขือนและไหลลงสู่ด้านท้ายนําอย่างรุนแรงพัดพาบ้านเรือนทีตังอยู่

บริเวณทงัสองลํานําท้ายเขือนพงัทลายลงอาจมีประชาชนเสียชีวิตตลอดจนสตัว์เลียงล้มตายเป็น

จํานวนมาก 

2)  อทุกภยัทีเกิดจากการก่อสร้างถนนกีดขวางทางนํา 

การก่อสร้างถนนขวางทางนําโดยออกแบบสะพานและท่อระบายนํา

หลากไมเ่พียงพอจะทําให้เกิดการกีดขวางการไหลของนําทําให้ถนนขาดหรือนําล้นข้ามถนนเป็น

ช่วงๆ ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ถนนการคมนาคมบ้านเรือนราษฎรและพืนทีเกษตรกรรมทังสอง

ฝังถนน 
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3)  สภาพนําท่วมทีเกิดจากนําฝนท่วมขงัในเขตชมุชนและในเขตเมือง 

เมือเกิดฝนตกหนักติดต่อกันพืนทีรับนําตามธรรมชาติเช่นทีลุ่มบ่อบึงมี

สภาพนําเตม็เมือเกิดฝนตกหนักในบริเวณนันอีกจะเกิดนําฝนท่วมขงั เนืองจากทางระบายนําไม่

พอเพียงโดยการขยายตวัของเมืองเร็วกวา่การก่อสร้างระบบระบายนําได้ทนั ดงัรูปภาพที 2.3 

 

 
 

ภาพที 2.3  สภาพนําท่วมทีเกิดจากนําฝนท่วมขงัในเขตชมุชน 

 

2.3  สาเหตุของปัญหานําท่วม 

 

 ปัญหานําท่วมในกรุงเทพมหานคร 

 สืบเนืองมาจากความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึนอย่างรวดเร็วเกินกว่าทีผัง

เมืองการใช้ทีดินและสาธารณปูโภครวมถึงมาตรการในการระบายนําและป้องกันนําท่วมทีวางไว้

จะรับได้ ผนวกกบัปัญหาแผน่ดินทรุด จึงทําให้ปัญหานําท่วมทวีความรุนแรงขนึ (สํานกัการระบาย

นํา, 2547) 

 สาเหตขุองนําท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สํานกัการระบายนํา (2547) ได้จําแนกสาเหตขุองนําท่วมในเขตกรุงเทพมหานครอกกเป็น 

2 สาเหต ุได้แก่ สาเหตจุากธรรมชาติ และ สาเหตทุางกายภาพ 
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 2.3.1  สาเหตุจากธรรมชาต ิ

 ร่องมรสมุ (Monsoon Trough) หรือร่องความกดอากาศตํา (Low Pressure Trough) เกิด

จากลมสินค้าตะวนัออกเฉียงเหนือ ของทางซีกโลกเหนือ พดัเข้าหา ลมสินค้าตะวนัตกเฉียงใต้ของ

ทางซีกโลกใต้ ในแนวตรงบริเวณเส้นศนูย์สตูร 

ฤดฝูนเริมในเดือนพฤษภาคม สินสดุในเดือนตลุาคม มีปริมาณและความถีของฝนสงูสดุระหว่าง

กลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม (สํานักการระบายนํา, 2547) ซึงในช่วงนีมีโอกาสที

กรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบจากพายหุมนุเขตร้อนทีเคลือนตวัเข้ามาในประเทศไทย 

 ลกัษณของฝนทีตกลงมา (Precipitation Characteristics) ส่งผลต่อการเกิดอทุกภยัใน

พืนทีตา่งๆ ซึงแตกตา่งกนัดงันี 

  1)  การกระจายของฝน (Rainfall Distribution) การกระจายตัวของนําฝนทีตก

ครอบคลมุพืนทีขนาดเลก็ อาจมีผลให้เกิดอทุกภยัครอบคลมุพืนทีไมม่าก ในกรณีเดียวกัน หากฝน

ตกครอบคลมุพืนทีเป็นบริเวณกว้าง อาจทําให้เกิดอทุกภยัทีรุนแรงได้ 

  2)  ความหนาแน่นของฝน ( Rainfall Intensity) คือปริมาณนําฝนทีตกในหน่วย

เวลา (มิลลิเมตรตอ่ชวัโมง) ซึงเกิดแตกตา่งกนัไป หากฝนมีความหนาแน่นสงูหรือทีเรียกกันว่าฝน

ตกหนกั นําฝนซึมลงผิวดินไมท่นัปริมาณนําฝนทีตกลงมา ทําให้เกิดนําไหลบ่าหน้าดิน 

  3)  ระยะเวลาของฝนทีตก (Rainfall Duration) 

  4)  ปริมาณนําฝน (Amount of Rainfall) ปริมาณนําฝนทังหมด สามารถใช้

จําแนกชนิดภมิูอากาศ หรือเขตความชืน 

 

 2.3.2  สาเหตุจากมนุษย์ 

 ลกัษณะการตงัทีอยู่อาศยัของมนษุย์ ทีต้องตงัถินฐานใกล้กับแหล่งนําซึงบางครังก็อยู่ใน

เขตพืนทีเสียงตอ่การเกิดอทุกภยันอกจากนีการเปลียนสภาพการใช้พืนที (Change in Land Use 

Condition)ก็มีส่วนทําให้เกิดอุทกภัยได้กล่าวคือเมือฝนตกลงมาทําให้เกิดนําท่าไหลบนพืนที

ระบายนําถ้าพืนทีระบายนํามีแอ่งนําหนองนําหรือเป็นพืนทีเกษตรกรรมนําส่วนหนึงจะถูกพักไว้ 

(Retention Capacity)ทําให้สามารถลดอตัราการไหลนําท่าลงได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพืนที

ดงักลา่วถกูนํามารองรับการขยายตวัของมหานครก็จะต้องมีการปรับปรุงทีดินกล่าวคือมีการถม

และปรับพืนทีทําให้ความสามารถพักนําของพืนทีเสียไปและจะก่อให้เกิดความเสียหายขึน 

(สพิุชฌาย์ ธนารุณ, 2553) 
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ปัญหาแผน่ดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัญหาของแผน่ดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานครทีเห็นได้ชัดก็คือ หากเกิดฝนตกในพืนทีที

แผน่ดินทรุด จะมีนําท่วมขงันานกวา่พืนทีอืนๆปัจจยัทีก่อให้เกิดการทรุดตวัของชนัดินมีสาเหตจุาก 

3 กรณีดงัตอ่ไปนี 

1)  การเอาของแข็งออกจากพืนดิน เช่น การทําเหมืองแร่ ทีเอาดินออกจํานวน

มากจนทําให้ข้างในเป็นโพรงซึงลกัษณะนีแผน่ดินจะทรุดเป็นกลุม่ 

เนืองจากกรุงเทพมหานครไม่มีการทําเหมืองแร่ ปัจจัยข้อนีจึงไม่ถือเป็นสาเหตุ

ของปรากฏการณ์แผน่ดินทรุดในเขตกรุงเทพมหานคร 

2)  การเอาของเหลวออกจากพืนดิน เช่น การสบูนําบาดาลเป็นปริมาณมาก ซึง

จะส่งผลกระทบไปหลายตารางกิโลเมตร และลักษณะนี จะทําให้แผ่นดินทรุดตวัแบบเป็นแอ่ง

กระทะ ไมส่ามารถมองเห็นด้วยตาเปลา่ แตรู้่ได้ด้วยการวดัระดบัผิวดิน 

กรุงเทพมหานครตงัอยู่ในบริเวณทีราบลุม่แมนํ่าเจ้าพระยาตอนใต้ ลึกลงไปในพืนดินของ

เมืองกรุงเทพจะมีแหลง่เมด็กรวดและทราย ซึงจะมีขนาดใหญ่และกลมมน จึงสามารถกักเก็บนํา

บาดาลไว้ได้มากเราเรียกชนัเมด็กรวดทรายวา่ ชนันําบาดาล ชนันําบาดาลนี จะวางตวัสลบัอยู่กับ

ชนัของดินเหนียว จึงทําให้มีชนันําบาดาลหลายชนั แตล่ะชนัแยกจากกนั เพราะมีชันดินเหนียวคนั

อยู่ ชนันําดงักลา่วแผข่ยายไปทางทิศเหนือ ถึงจงัหวดัชยันาท และกระจายไปทางทิศตะวนัตกและ

ตะวนัออกของกรุงเทพ จรดขอบแอง่เจ้าพระยา แผ่ไปทางใต้จรดอ่าวไทย ดงันันกรุงเทพมหานคร

จึงมีแหลง่นําบาดาลขนาดใหญ่และมีปริมาณมากทีสดุ 

ผลการเจาะสํารวจปิโตรเลียมพบวา่บริเวณท้องทีอําเภอภาษีเจริญมีชนักรวดทรายสลบัชนั

ดินเหนียวหนาถึง 1,830 เมตร คือเกือบ 2 เมตร และชันนําบาดาลจากผิวดินลึกลงไป 600 เมตร 

แบ่งได้ 8 ชนั สว่นทีลกึลงไปกวา่นนัก็ยงัมีชนับาดาลอยู่อีก แตย่งัไมมี่การใช้ ชนันํา 8 ชนัดงักล่าวมี

ดงันี 

ชนัที 1 ชนันํากรุงเทพฯ ความลกึ 50 เมตร เป็นชนันําบนสดุและสว่นบนของชนันําปกคลมุ

ด้วยดินเหนียว ชนันํากรุงเทพฯมีปริมาณนํามาก แตค่ณุภาพไมเ่หมาะสม กบัการบริโภคเพราะเป็น

นําเคม็ ยกเว้นด้านใต้และตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงเทพทีเป็นนํากร่อยพอจะใช้ได้แทรกอยู่ในระดบั 

50-60 เมตร 

ชันที 2 ชันนําพระปะแดง ความลึก 100 เมตร เป็นชันนําทีอยู่ถัดจากชันนํากรุงเทพฯ 

ปริมาณนําในชนันํานีมีมากเหมือนกนั แตค่ณุภาพจะเป็นนํากร่อย หรือไม่ก็ค่อนข้างเค็มเป็นส่วน

ใหญ่ จะมีทีเป็นนําจืดก็คือบริเวณอําเภอพระปะแดง อําเภอเมืองสมทุรปราการ และฝังธนบุรีตอน
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ใต้ ซึงปัจจบุนัเปลียนไปเป็นนํากร่อย และบางแห่งเปลียนไปเป็นนําเค็มไปแล้ว เนืองจากมีการสบู

นําขนึมาใช้เป็นจํานวนมาก 

ชนัที 3 ชนันํานครหลวง ความลกึ 150 เมตร เป็นชนันําทีอยู่ถดัจากชนันําพระปะแดงลงไป 

ประกอบด้วยกรวดทรายทีแผข่ยายไปถึง จงัหวดั ชยันาท และไปทางตะวนัออกและตะวนัตก เป็น

ชนันําทีมีการสบูนํามาใช้กนัมากทีสดุ เนืองจากเป็นนําดีทงัปริมาณและคณุภาพ ยกเว้นบริเวณฝัง

ธน และตอนใต้ของกรุงเทพฯ ทีเป็นนํากร่อยถึงเคม็ บ่อทีเจาะลกึถึงชนันํานครหลวงสามารถสบูนํา

ได้อตัรา 100-300 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชวัโมง 

ชันที 4 ชันนํานนทบุรี ความลึก 200 เมตร ชันนํานีวางตัวขนานกับชันนํานครหลวง มี

คุณสมบัติทางอุทกธรณีวิทยา คล้ายคลึงกับสภาพนําบาดาลในชันนํานครหลวง ปริมาณนํา

สามารถสบูได้ถึง 150-300 ลกูบาศก์เมตรต่อชังโมง ซึงในชันเดิมทีก่อนปี 2518 ไม่ค่อยได้มีการ

เจาะลกึลงมาสถึงเพราะอยู่ลกึมากทําให้คา่ใช้จ่ายสงู แต่เมือชันนํานครหลวงเริมเกิดวิกฤตการณ์

นําบาดาลขนึ คณุภาพทีดีเริมเปลียนไป ในปัจจบุนับ่อนําบาดาลขนาดใหญ่ๆ ของการประปานคร

หลวง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้เจาะลึกถึงชันนํานนทบุรีแล้ว จึ งทําให้เกิด

วิกฤตการณ์นําบาดาลในบางบริเวณขนึแล้วขณะนี 

ชนัที 5 ชนันําสามโคก ความลกึ 300 เมตร ชนันํานีวางตวัอยู่ใต้ชีนนนทบุรี บ่อนําบาดาล

สว่นใหญ่ทีเจาะอยู่ในชนันีจะอยู่บริเวณเหนือ จ.นนทบรีุ จนถึงตวั จ.ปทมุธานี คณุภาพนําไกล้เคียง

กบัชนันํานนทบรีุ แตมี่ปริมาณนําน้อยกวา่ 

ชนัที 6 ชนันําพญาไท ความลกึ 350 เมตร ชันนําพญาไทนีมีลกัษณะทางอทุกธรณีวิทยา 

และสภาพนําบาดาลเหมือนกบัชนันําสามโคก โดยมีแหลง่นําจืดเฉพาะด้านเหนือ ตะวนัออก และ

ตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร สว่นทางใต้และเขตธนบรีุจะเป็น นําเคม็ 

ชนัที 7 ชนันําธนบรีุ ความลกึ 450 เมตร ชันนําธนบุรีนีจะอยู่ใต้ชันนําพญาไท นําบาดาล

ในชนันีสว่นใหญ่จะเป็นนําจืดและคอ่นข้างจืด ยกเว้นบริเวณฝังตะวนัตกเฉียงใต้ของธนบรีุ จะเป็น

นํากร่อยจึงเคม็ 

ชนัที 8 ชนันําปากนํา ความลกึ 500 เมตร เป็นชนันําบาดาลทีลกึทีสดุทีให้นําจืดทกุบริเวณ 

ในปัจจุบันได้มีโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ เจาะบ่อและสูบนําจากชันนํานี โดยเฉพาะใน

บริเวณทีชันนําระดับตืนกว่าเป็นนําเค็ม เช่น บริเวณอําเภอพระปะแดง จ.สมุทรปราการ บ่อ

สามารถสบูได้มากกว่า 45 ลกูบาศก์เมตรต่อชังโมง และชันนํานีให้ความร้อนอณุหภมิูสงูถึง 48 

องศาเซลเซียส เพราะฉะนนันําทีสบูขนึมาจะเป็นนําร้อน 
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ในปีพ.ศ. 2521 – 2524 พบว่าบริเวณทีมีการทรุดตวัมากทีสุดคือ ด้านตะวันออกของ

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริเวณเขต ลาดพร้าว หวัหมาก พระโขนง บางนา และสมทุรปราการด้าน

ตะวนัออก ซึงมีการทรุดตวัปีละมากกวา่ 10 เซนติเมตร (สมคิด บวัเพ็ง, 2543) 

หลงัจากได้มีการใช้มาตรการควบคมุการสบูนําบาดาลในปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ระดบั

นําบาดาลได้เพิมขนึในบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานคร และบางส่วนในชานเมืองด้านตะวนัออก 

เป็นผลทําให้อตัราการทรุดตวัของพืนดินลดลง โดยในปีพ.ศ. 2531 – 2532 อตัราการทรุดตวัของ

พืนดินในฝังตะวนัออกของกรุงเทพมหานครอยู่ที 3 – 5 ซม. ต่อปีอย่างไรก็ดีในช่วง 10 ปี ระหว่าง 

พ.ศ. 2521 – 2530 แผน่ดินได้ทรุดลงไปมากกวา่ 70 ซม. 

ในปีพ.ศ. 2540 อตัราการทรุดตวัเขตใจกลางกรุงเทพมหานครลดลงไปอยู่ที 1 – 2 

ซม. ในขณะทีเขตรอบนอกของกรุงเทพมหานคร มีการทรุดตวัทีแผข่ยายออกไป โดยในเขตบางพลี-

บางบ่อ มีอตัราการทรุดตวัมากกวา่ 3 – 5 ซม. ในเขตลาดกระบงั มีนบรีุ ลําลกูกา มีอตัรการทรุดตวั

ประมาณปีละ 3 ซม. และบริเวณอําเภอเมืองสมทุรสาคร 3 ซม. พบวา่การสบูนําบาดาลในบริเวณ

ใด อตัราการทรุดตวัของแผน่ดินในบริเวณนนัก็จะสงูตามไปด้วย 

3)  แผน่ดินทรุดเนืองจากนําหนกักดทบั เช่น สร้างตกึขนาดใหญ่ ซึงลกัษณะนีจะ

มีการทรุดตวัเฉพาะพืนที 

 

2.3.3  นําท่วมเนืองจากปัญหาของทางระบายนํา 

ปัจจบุนักรุงเทพมหานครมีระบบระบายนําแยก (Separated System) น้อยมากเมือเทียบ

กบัความยาวของท่อระบายนําทีมีอยูใ่นพืนทีกรุงเทพมหานคร ท่อระบายนําต่างๆส่วนใหญ่ทีใช้ได้

ออกแบบไว้สําหรับระบบรวม (Combined System) คือท่อทีออกแบบไว้สําหรับรองรับปริมาณรวม

ของการระบายนําฝนและการระบายนําทิงจากบ้านเรือน 

ปัญหาท่อระบายนําไมเ่พียงพอตอ่ชมุชนทีขยายตวัขนึ เป็นปัญหาด้านการจดัการและการ

วางผงัเมืองทีสามารถพบเห็นได้ในชมุชนเก่าแก่ทีมีการเพิมจํานวนของประชากร จํานวนบ้านและ

โครงการทีอยู่อาศยัทีเพิมขนึ แตก่ลบัต้องพึงพาระบบระบายนําดงัเดิมของชุมชน ซึงปริมาณนําทิง

โดยเฉลียของประชาชนกรุงเทพมหานครคือ 150 ลิตรต่อคนต่อวนั ซึงระบบระบายนําแทบจะไม่

สามารถระบายได้หมด เมือเกิดฝนตกลงมาทําให้ไมส่ามารถระบายนําได้ทัน ก่อให้เกิดนําท่วมใน

ชมุชนได้ 
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ปัญหาขยะอดุตนัท่อระบายนํา ทําให้การระบายนําไม่เต็มประสิทธิภาพหรืออาจทําให้นํา

เสียเออ่ล้นขนึมาได้ โดยสิงทีสามารถอดุตนัท่อระบายนําเป็นได้ตงัแตเ่ศษดิน หิน ซากพืชซากสตัว์ 

จนไปถึงขยะมลูฝอยและถงุพลาสติก 

 

2.4  ทฤษฎกีารมีส่วนร่วม 
 

2.4.1  นิยามและความหมาย 

Keith (1962 อ้างถึงใน สนุนัต์ เสาโสภณ, 2554) ได้ให้ความหมายของการมีสว่นร่วมไว้ว่า 

“หมายถึง การเกียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึงในสถานการณ์กลุ่ม ซึงผลของ

การเกียวข้องดงักล่าว เป็นเหตุเร้าใจให้กระทําการบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนัน กับทังให้เกิด

ความรู้สกึร่วมรับผิดชอบกบักลุม่ดงักลา่วด้วย” การมีสว่นร่วมเกิดมาจากแนวคิดสําคญั 3 ประการ

คือ 1) ความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั 2) ความเดือดร้อนและความไมพ่ึงพอใจร่วมกนั และ 

3) การตกลงใจร่วมกนัทีจะเปลียนแปลงกลุม่หรือชมุชนไปในทิศทางทีต้องการ 

Fairchaild and others (1964 อ้างถึงใน สนุนัต์ เสาโสภณ, 2554) ได้ให้ความหมายของ

การมีส่วนร่วมไว้ว่า “หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกัน หรือการเข้ามามีส่วนติดต่อ

สมัพนัธ์กนั และอาจหมายถึงสถานการณ์ทางสงัคมด้วยก็ได้” 

United Nation (1981 อ้างถึงใน ชนะบรูณ์ อินทรพนัธุ์, 2551) ได้ให้ความหมายของการมี

ส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง การทีสมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถมีโอกาสเข้าร่วมดําเนินการและมี

อิทธิพลในกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาทังยังได้รับผลแห่งการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันด้วย 

ทังนีการมีส่วนร่วมสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ โดยครอบคลมุไปถึงการแลกเปลียนข้อมูล

ขา่วสาร การให้คําปรึกษา การสร้างกลไกเพือเสริมสร้างพลงัอํานาจให้ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายเข้ามา

ร่วมมือ 

ทวีทอง  หงษ์วิวตัน์ (2527 อ้างถึงใน กฤษณ์พงศ์ สมถวิล, 2543) ให้คําจํากัดความของ

การมีสว่นร่วมของประชาชนวา่ การมีสว่นร่วมของประชาชนคือ การทีประชาชนหรือชุมชนพัฒนา

ขีดความสามารถของคน ในการจดัการ ควบคมุการใช้ และกระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตที

มีอยู่ในสงัคม เพือประโยชน์ต่อการดํารงค์ชีวิตทางเศรษฐกิจ และสงัคม ตามความจําเป็นอย่าง

สมศกัดิ ศรีในฐานะสมาชิกของสงัคม 

ถวิลวดี  บุรีกุล (2551) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการซึง

ประชาชน หรือผู้มีสว่นได้สว่นเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีมีผลต่อ
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ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทังมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบายและการตดัสินใจของรัฐ 

จึงสรุปได้วา่ การมีสว่นร่วม หมายถึงการทีคนหรือกลุ่มคนใดๆ ในสงัคม เข้ามามีบทบาท

ในกิจกรรมของสงัคมนนัๆ โดยตวักิจกรรมอาจมีอยู่ก่อน หรือเกิดขนึภายหลงัการเข้ามามีบทบาทก็

ได้ 

 

2.4.2  ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

 

Cohen (1979 อ้างถึงใน สนุนัต์ เสาโสภณ, 2554) ได้แบ่งลกัษณะของการมีส่วนร่วมเป็น 

3 รูปแบบ คือ 

1)  การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ ซึงอาจเป็นการตดัสินใจตงัแต่แรก ในระยะเริม

การตดัสินใจ ในช่วงของกิจกรรม ซึงอาจเป็นรูปของการเข้าร่วม โดยให้การสนบัสนนุด้านทรัพยากร 

การบริหารการร่วมมือ รวมทงัการร่วมแรงร่วมใจ 

2)  การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึงอาจเป็นผลประโยชน์วตัถ ุสงัคม หรือ

โดยสว่นตวั 

3)  การมีสว่นร่วมในการประเมินผล ซึงนบัเป็นการควบคมุและการตรวจสอบการ

ดําเนินกิจกรรมทงัหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีสว่นร่วมตอ่ไป 

Pears and Stiefel (1980 อ้างถึงใน สนุนัต์ เสาโสภณ, 2554) ได้กลา่วถึงลกัษณะของการ

มีสว่นร่วมไว้ 4 ประการคือ 

1)  การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 

2)  การมีสว่นร่วมในขนัปฎิบตัิการ 

3)  การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 

4)  การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

ศรีสดุา  เตียวโป้ (2545) ได้อ้างอิงถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ Cary (1976) ซึงมี 5 

รูปแบบได้แก่ 

1)  เป็นสมาชิก (Membership) 

2)  เป็นผู้ เข้าประชมุ (Attendance at Meeting) 

3)  เป็นผู้บริจาค (Financial Contribution) 

4)  เป็นกรรมการ (Membership on Committees) 
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5)  เป็นประธาน (Leader) 

นอกจากนียงัได้กลา่วถึงรูปแบบของการมีสว่นร่วมของ กรรณิกา  ชมดี (2524) ดงันี 

1)  การมีสว่นร่วมประชมุ 

2)  การมีสว่นร่วมออกเงิน 

3)  การมีสว่นร่วมเป็นกรรมการ 

4)  การมีสว่นร่วมเป็นผู้นํา 

5)  การมีสว่นร่วมสมัภาษณ์ 

6)  การมีสว่นร่วมเป็นผู้ชกัชวน 

7)  การมีสว่นร่วมเป็นผู้บริโภค 

8)  การมีสว่นร่วมเป็นผู้ ริเริม 

9)  การมีสว่นร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน หรืเป็นลกูจ้าง 

10)  การมีสว่นร่วมออกวสัดอุปุกรณ์ 

สพุตัรา  ถนอมวงศ์ (2550) ได้กลา่วถึงลําดบัการมีสว่นร่วมของประชาชน เป็น 6 ขนัตงัแต่

การไม่มีส่วนร่วมใดๆ จนถึง การมีส่วนร่วมในระดบัอดุมคติ และ แบ่งลกัษณะการมีส่วนร่วมที

พิจารณาจากความตอ่เนือง ออกเป็น 9 ชนิด 

ลําดบัการมีสว่นร่วม 

1)  การไมมี่สว่นร่วมอย่างสินเชิง (No Participation at All) 

2)  การมีสว่นร่วมเพียงในนาม (Nominal Participation) 

3)  การมีสว่นร่วมเพียงเลก็น้อย (Minimal Participation) 

4)  การมีสว่นร่วมอย่างเหมาะสม (Optimal Participation) 

5)  การมีสว่นร่วมมาก (Maximal Participation) 

6)  การมีสว่นร่วมในระดบัอดุมคติ (Ideal Participation) 

ลกัษณะของการมีสว่นร่วม 

1)  บงัคบัร่วม (Join of Else) 

2)  มีสว่นร่วมโดยการผลกัดนั (Push Cart Participation) 

3)  มีส่วนร่วมโดยการมีเงือนงํา หรือกลอุบาย (Participation by Trick or 

Gimmickry) 

4)  การพดูข้างเดียว (Monologue) 

5)  ถามเอง ตดัสินใจเอง (I Ask, I Decide) 
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6)  การนําไปสูค่วามสงบ (Peace Pipe) 

7)  การจบัมือกนั (Handclasp) 

8)  เสียงประชาชน (Voxpopuli) 

9)  เสียงประชาชนคือ กฎหมาย (Voxpopuli Est Lex) 

International Association for Public Participation (อ้างถึงใน สํานักงานปลดักระทรวง

สาธารณสขุ, 2549) ได้แบ่งระดบัของการสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั ดงันี 

  1)  การให้ข้อมลูขา่วสาร ถือเป็นการมีสว่นร่วมของประชาชนในระดบัตําทีสดุ แต่

เป็นระดบัทีสําคญัทีสดุ เพราะเป็นก้าวแรกของการทีภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่

กระบวนการมีสว่นร่วมในเรืองตา่งๆ วิธีการให้ข้อมลูสามารถใช้ช่องทางตา่งๆ เช่น เอกสารสิงพิมพ์ 

การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผา่นทางเสือตา่งๆ การจดันิทรรศการ จดหมายขา่ว การจดังานแถลงขา่ว 

การติดประกาศ และการให้ข้อมลูผา่นเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

  2)  การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการทีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ให้ข้อมลูข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพือประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ 

เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น

ผา่นเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

  3)  การเกียวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

หรือร่วมเสนอแนะทางทีนําไปสู่การตดัสินใจ เพือสร้างความมันใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความ

คิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถกูนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของ

ภาครัฐ เช่น การประชมุเชิงปฏิบตัิการเพือพิจารณาประเดน็นโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การ

จดัตงัคณะทํางานเพือเสนอแนะประเดน็นโยบาย เป็นต้น 

  4)  ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดย

เป็นหุ้ นส่วนกับภาครัฐในทุกขนัตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง

ตอ่เนือง เช่น คณะกรรมการทีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

  5)  การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขันทีให้บทบาทประชาชนในระดับสูงทีสุด โดยให้

ประชาชนเป็นผู้ตดัสนิใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านทีมอบอํานาจ

ให้ประชาชนเป็นผู้ตดัสนิใจทงัหมด เป็นต้น 
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2.5  ทฤษฎกีารรับข่าวสาร 

 

สนัน  ปัทมะทิน (2529 อ้างถึงใน สมนึก พรอนุวงศ์ 2555) ได้กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสาร 

หมายถึง ขอบเขตทีประชาชนทัวไปเปิดรับสีอมวลชนประเภทต่างๆ ได้แก่ การดูโทรทัศน์ ดู

ภาพยนตร์ ฟังวิทย ุอา่นหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 

Atkin (1973 อ้างถึงใน ยุพดี สพุรรณพงศ์ และคณะ, 2547) ได้อธิบายถึงทฤษฎีการรับ

ขา่วสารไว้วา่ 

 

บุคคลจะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร (Information Seeking) ต่อเมือข้อมลูนันมีค่า

มากกว่าการลงแรงแสวงหา ในทางกลับกัน บุคคลจะเพิกเฉยต่อข่าวสาร 

(Information Ignoring) หากผลประโยชน์ทีได้จากข่าวสารนันมีค่าน้อยกว่าการ

ลงทนุลงแรง และ บุคคลจะหลีกเลียงต่อข่าวสารนัน (Information Avoiding) ใน

กรณีทีเห็นวา่ ขา่วสารนนัจะก่อให้เกิดพนัธะผกูพนั เช่น ทําให้ไมส่บายใจ ไม่พอใจ 

หรือสบัสน แต่ถ้าการพยายามหลีกเลียงข่าวสารนันต้องอาศยัการลงทุนลงแรง

มากกวา่การยมรับขา่วสารนนั บคุคลจะขา่วสารด้วยความไม่เต็มใจ (Information 

Yielding) 

 

พรวิศิษฏ์  วรวรรณ (2535 อ้างถึงใน สมนึก  พรอนุวงศ์, 2555) กล่าวว่า “แหล่งความรู้ที

บคุคลสามารถรับรู้ข่าวสารนันมี 2 ทาง คือ การติดต่อโดยตรง ผ่านการพบปะทางสงัคม (Social 

Interaction) กบัคนอืนๆ และการติดตอ่ทางอ้อม จากสือตา่ง”ๆ 

ปรมะ  สตะเวทิน (2539 อ้างถึงใน สมนึก  พรอนุวงศ์, 2555) กล่าวว่า “ผู้ รับสารจะมีการ

เลือกรับสารโดยการเลือกนีเรียกว่า กระบวนการเลือก (Selective Process)” ซึงมีอยู่  4 

กระบวนการดงันี 

1)  การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นการเลือกทีจะเปิดรับขา่วสารจาก

แหลง่ หรือผู้สง่สาร ทีมีอยู่มากมายในปัจจบุนั ในการเลือกแหล่งของข่าวสาร ประชาชนจะเลือกผู้

สง่สารตามความต้องการสว่นบคุคล และสอดคล้องกบัทศันคติสว่นตวัด้วย 

2)  การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือ การให้ความสนใจกับ

เนือหา โดยปกติประชาชนจะให้ความสนใจในขา่วสารทีสอดคล้องกบัทศันคติ ความคิด และความ

เชือของตน 
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3)  การเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความหมาย (Selective Perception or Selective 

Interpretation) กลา่วคือ ผู้ รับขา่วสารจะเลือกตีความหมายของสิงทีตนได้รับ ตามความรู้ ทัศนคติ 

และความรู้สกึของตน ดงันนั จึงมีหลายครังทีเนือหาของข้อมลูถกูบิดเบือนไปโดยไมรู้่ตวั 

4)  การเลือกจดจํา (Selective Retention) ผู้ รับสารจะเลือกจดจําเฉพาะเนือหาที

สอดคล้องกับรสนิยม ทัศนคติ ความชอบ ความเชือ ตลอดจนค่านิยมของตน ดงันันการเลือก

เนือหาขา่วสาร จึงเท่ากบัการสง่เสริมทศันคติ หรือความเชือเดิมของผู้ รับสารให้มีความมนัคงและ

ยิงเปลียนแปลงได้ยากยิงขนึ 

 

2.6 แนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 
 

ผลกระทบและความเสียหายจากสภาวะนําท่วมมีมากมายทงัทางตรงและทางอ้อม มีทังที

สามารถประเมินเป็นมลูค่าได้และทีไม่สามารถประเมินเป็นมลูค่าได้ ซึงในปัจจุบันการประเมิน

ความเสียหายนนัทําได้เฉพาะกบัความเสียหายทางตรงอย่างเช่น ทรัพย์สิน บ้านเรือน ค่าใช้จ่ายที

ใช้ในการใช้ป้องกันบ้านเรือน รวมถึงค่าซ่อมแซม เป็นต้น แต่ความเสียหายทีไม่เป็นรูปธรรม

อย่างเช่น ผลกระทบด้านอารมณ์ ความคิด การผิดนดัผิดสญัญา และอืนๆ นันไม่สามารถประเมิน

ค่าออกมาได้ ดังนันระบบการป้องกัน แก้ไข และจัดการนําท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นที

ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงมีความสําคญัเป็นอย่างยิง 

ปัญหานําท่วมไมใ่ช่ปัญหาใหมห่รือเป็นปัญหาเฉพาะเจาะจงของพืนที แต่เป็นปัญหาทีมี

มายาวนานและพบเจอได้ทัวโลก หลายประเทศได้มีการศึกษาเพือหานโยบายการป้องกันและ

แก้ไขเพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด

ตามแตส่ภาพพืนทีและวตัถปุระสงค ์

แผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหานําท่วมทีแพร่หลายและมีผู้นําไปดดัแปลงเพือใช้ได้อย่าง

มีประโยชน์ ได้แก่ การวางแผนของ Kates การวางแผนงานของ Arey และ Bauman การวางแผน

ของ The U.S. Water Resource Council (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  สถาบันวิจัยสภาวะ

สิงแวดล้อม,  2541) 

 

2.6.1  การวางแผนของ Kates 

Kates (1962 อ้างถึงใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  สถาบันวิจัยสภาวะสิงแวดล้อม. 

2541) ได้จัดแบ่งแผนการเพือลดความเสียหายจากปัญหานําท่วม โดยแบ่งให้มีผู้ รับผิดชอบคือ 
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ประชาชน หน่วยงานท้องถิน และรัฐบาล การจดัการวางแผนเป็นการผสมผสานความร่วมมือของ

ทงั 3 ฝ่าย 

การวางแผนของ Kates นันไม่ได้ครอบคลมุถึงวิธีการป้องกัน การศึกษาทางด้านอุทก

วิทยา และการศึกษาลักษณะลุ่มนําเหนือพืนทีนําท่วม การวางแผนนีมีประโยชน์ในการเชือม

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับพฤติกรรมของมนุษย์ เมือพิจารณาถึงการนําไปใช้แล้ว 

จําเป็นต้องมีการดัดแปลงและแก้ไขเพือให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน 

สถาบนัวิจยัสภาวะสิงแวดล้อม ได้ทําการดดัแปลงการวางแผนของ Kates ไว้ดงันี (ตาราง

ที 2.1) 



 

ตารางที  2.1  วิธีการวางแผนเพือการแก้ไขปัญหานําท่วม 

 

ข้อเสนอเพือเลือกปฎิบตัิ ข้อปฎิบตัิสําหรับประชาชน 
ข้อปฎิบตัิของหนว่ยงานทีรับผดิชอบ 

หนว่ยงานท้องถิน รัฐบาล 

การยอมรับความเสียหาย 1)  ยอมรับความเสียหายทีคาดไม่ถึง 

2)  ยอมรับความเสียหายทีคาดไว้แล้ว 

3)  เตรียมการรับมือความเสียหายในอนาคต 

1)  ประชาสมัพนัธ์ถึงความรุนแรงของ

ปัญหาทีจะเกิด 

2)  การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเพือบรรเทา

ความเสีหาย 

 

1)  ประชาสมัพนัธ์ถึงความรุนแรงของปัญหาทีจะเกิด 

2)  การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเพือบรรเทาความเสียหาย 

 

แผนแก้ไขปัญหานําทว่มฉกุเฉิน 1)  เตรียมพร้อมเพือรับมือกบัเหตุการนําทว่ม 

2)  ย้ายทรัพย์สนิและสงิของขึนทีสงู 

3)  เตรียมพร้อมย้ายทีอยู่ชวัคราวในกรณีเกิดนําทว่ม

รุนแรง 

 

1)  จดัสรรอุปกรณ์ เช่น ถุงทราย 

2)  จดักลุม่งานพเิศษเพือช่วยเหลือ

ประชาชนในการเตรียมตวัและแก้ไขปัญหา 

 

1)  ให้ความช่วยเหลือหนว่ยงานท้องถิน 

2)  จดัตงัคณะทํางานวางแผนเพือช่วยเหลือประชาชนใน

ท้องทีเกิดเหตุ 

 

เปลียนแปลงการออกแบบ

สงิก่อสร้าง / การถมทีดิน 

1)  ดดัแปลงสงิก่อสร้างเพือให้เกิดความเสียหายน้อย

ทีสดุ 

2)  ถมทีดินให้สงูขึนจากระดบันําทว่ม 

1)  ดดัแปลงและแก้ไขกฏหมายควบคุม

สงิก่อสร้าง และการถมทีดิน 

2)  ดดัแปลงและแก้ไขกฏหมายควบคุมการ

ลกุลําลําคลองสาธารณะ รวมทงัการทงิขยะ

และสงิปฏิกูลลงในทอ่ระบายนําและคู

คลอง 

1)  กําหนดและแจ้งประชาชนให้ทราบถึงเขตวกิฤตนําท่วม

อย่างแนน่อน 

2)  ศึกษาและแก้ไขกฏหมายควบคุมสงิก่อสร้าง การถม

ทีดินและการเจาะนําบาดาล 

3)  ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในลกัษณะของเงินกู้ เพือ

ดดัแปลงทีอยู่อาศยัในอตัรดอกเบียตํา 
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ตารางที  2.1  (ตอ่) 

 

ข้อเสนอเพือเลือกปฎิบตัิ ข้อปฎิบตัิสําหรับประชาชน 
ข้อปฎิบตัิของหนว่ยงานทีรับผดิชอบ 

หนว่ยงานท้องถิน รัฐบาล 

จดัการและแก้ไขปัญหาการใช้ทีดิน 1)  สร้างอาคารและทีอยู่อาศยัในบริเวณทีจะเกิดความ

เสียหายน้อยทีสดุ 

2)  หลีกเลียงการสร้างทีอยู่อาศยัในบริเวณทีมีปัญหา

นําท่วมหนกั 

1)  วางแผนการใช้ทีดินให้มีความเหมาะสม 

2)  บริหารจดัการพืนทีทีเกิดปัญหา 

3)  ดดัแปลงแก้ไขกฏหมายการใช้ทีดินใน

พืนทีทีเกิดนําทว่ม 

 

1)  ยอมรับและแก้ไขปัญหาเฉพาะเขตเพือ

การดดัแปลงและกไขกฏหมายการใช้ทีดิน 

จดัการและป้องกนันําทว่ม 1)  สร้างทํานบ ปรับปรุงคูคลองสาธารณะ 

2)  สร้างพืนทีกกัเก็บนําเพือชะลอนําฝน 

3)  ติดต่อ ปรึกษา หนว่ยงานทีเกียวข้องเพือให้ทราบ

ถึงแผนงานทีชดัเจน 

1)  จดัการวางแผนโครงการเพือลดปัญหานํา

ทว่ม โดยจําแนกตามพืนทีทีเกิดปัญหา 

2)  ประเมินประสิทธิภาพของโครงการแก้ไข

ปัญหานําทว่ม 

1)  ยอมรับแผนการป้องกนัและปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอจากหน่วยงานท้องถิน 

2)  เป็นคนกลางประสานงานของหน่วยงาน

ต่างๆ เพือให้ดครงการป้องกนันําทว่มเกิดผล 

3)  จดัการโครงการขนาดใหญ่ทีเกินขีดจํากดั

ของหนว่ยงานสว่นท้องถิน 

 

แหล่งทีมา: Kates, 1962 อ้างถึงใน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. สถาบนัวิจยัสภาวะสิงแวดล้อม, 2541.

24 
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2.6.2  การวางแผนงานของ Arey และ Bauman 

 Arey และ Bauman (1971 อ้างถึงใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  สถาบันวิจัยสภาวะ

สิงแวดล้อม, 2541) ได้ทําการศึกษาโดยวิเคราะห์การวางแผนงานและนโยบายของรัฐบาล การ

วิเคราะห์เป็นไปอย่างกว้างๆ โดยมองถึงการปรับปรุงแผนงานทังทางตรงและทางอ้อม การศึกษา

ของ Arey และ Bauman ได้เน้นถึงปัญหาสภาวะแวดล้อมทีมีผลกระทบโดยตรงตอ่ประชาชน 

  2.6.2.1  แผนงานการปรับปรุงทางอ้อม 

เป็นนโยบายทีมีไว้เพือรับมือกบัปัญหานําท่วมทีได้เกิดขนึและมีผู้ได้รับผลกระทบ 

ได้แก ่

1)  การกระจายความเสียหาย เป็นแผนงานการช่วยเหลือบรรเทา

ผู้ประสบภยันําท่วมแบบฉกุเฉิน 

2)  การวางแผนรับความเสียหายเพือคาดคะเนถึงระดบัความเสียหาย

และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ 

3)  การแจ้งเตือนถึงระดบัความรุนแรงล่วงหน้าเพือให้ประชาชนยอมรับ

ความเสียหายทีจะเกิดได้ 

2.6.2.2  แผนงานการปรับปรุงทางตรง 

เป็นนโยบายเพือป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหานําท่วมทีจะเกิดขึนใน

อนาคต ได้แก ่

1)  การปรับปรุงเพือการลดปริมาณนําโดยการใช้กฏหมายควบคมุทีดิน 

และอาคารสิงก่อสร้าง 

2)  การปรับปรุงระบบระบายนํา 

(1)  การขดุลอกคคูลอง และการขดุลอกท่อระบายนํา เพือเพิม

ปริมาณการไหลของนํา 

(2)  การสร้างสถานทีกกัเก็บนําเพือลดปริมาณการไหลของนําใน

ท่อระบายนําและคคูลอง 

3)  การปรับปรุงเพือลดความเสียหาย 

(1)  การแจ้งเตือนประชาชนในเขตพืนทีเสียงภยันําท่วม 

(2)  การป้องกนั ทําสิงกีดขวางนําของแตล่ะครัวเรือน 

(3)  การดดัแปลงการใช้ทีดิน 
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2.6.3  การวางแผนของ The U.S. Water Resource Council 

The U.S. Water Resource Council (1981 อ้างถึงใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

สถาบนัวิจยัสภาวะสิงแวดล้อม, 2541) ได้ศึกษามาตรการเพือการลดความเสียหายจากนําท่วม 

โดยแบ่งเป็นมาตรการทีไมใ่ช้สิงก่อสร้าง (Nonstructural Measures) และมาตรการใช้สิงก่อสร้าง 

(Structural Measures)  

เนืองจากในอดีต รัฐบาลได้ศกึษาและวางแผนรับมือนําท่วมโดยใช้สิงก่อสร้างเป็นหลกั ซึง

มีการใช้เงินทนุและทรัพยากรมหาศาล นอกจากนีการสร้างสิงก่อสร้างยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อม

และสงัคมโดยรอบ ซึงในบางกรณีการใช้มาตรการไมใ่ช้สิงก่อสร้างในการรับมือนําท่วมสามารถให้

ผลได้ไม่แตกต่างกับมาตรการแบบใช้สิงก่อสร้างและยังประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างอีก

ด้วย 

ดงันนัเพือให้แผนการรับมือปัญหานําท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการศึกษา

การใช้มาตรการทังการใช้สิงก่อสร้างและมาตรการไม่ใช้สิงก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับพืนทีและ

สภาพชมุชนในบริเวณนนั 

 

2.7  สภาพปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 

 

 เพือทําความเข้าใจในสภาพปัญหานําท่วมทีเกิดขึนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 

ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจ และเก็บข้อมลูในขณะเกิดปัญหานําท่วมเพือนํามาศกึษา โดยแบ่งเนือหาได้

ดงันี 

 

2.7.1  ความสําคัญของปัญหา 

1)  ปัญหานําท่วมภายในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเป็นปัญหาทีเกิดขึน

อย่างตอ่เนืองทกุปี 

2)  สร้างความเสียหายตอ่ทีอยู่อาศยั และทรัพย์สิน ของประชาชน 

3)  สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินชีวิตของประชาชนในชมุชน 

4)  ก่อให้เกิดปัญหาด้านสขุอนามยั ขณะเกิดปัญหานําท่วม 

5)  ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสะอาด และสภาพภมิูทศัน์ ภายหลงัปัญหานําท่วม 
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ภาพที 2.4  แสดงสภาพนําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง ทีสง่ผลกระทบตอ่ 

 ประชาชน 

 

2.7.2 สาเหตุของปัญหานําท่วม 

2.7.2.1  สาเหตจุากปัจจยัทางธรรมชาต ิ

1)  ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองอยู่ติดกับแหล่งนําธรรมชาติ ได้แก่ 

คลองทบัช้างบน ซึงอยู่ทางทิศตะวนัออก และ คลองทบัช้างลา่ง ทีอยู่ทิศตะวนัตก โดยทางนําทัง 2 

สายนี ได้รับนําโดยตรงจาก คลองแสนแสบ ทีอยู่ทางทิศเหนือของเขตสะพานสงู ดงันนั ระดบันําใน

คลองทบัช้างบนและคลองทบัช้างลา่ง มีความสมัพนัธ์กบัระดบันําในคลองแสนแสบ ดงัภาพที 2.5 
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ภาพที 2.5  เส้นทางการไหลของนําจากคลองแสนแสบสูค่ลองรอบชมุชนหมูบ้่านนกักีฬา 

 แหลมทอง (แสดงโดยลกูศรสีดําทึบ) 

 

2)  สภาพพืนทีภายในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองอยู่ตํากว่า

ระดบันําทะเล 

2.7.2.2  สาเหตจุากมนษุย์ 

1)  ปัญหาแผน่ดินทรุด 

ปัญหาแผน่ดินทรุดเนืองจากนําหนักกดทับ เช่น สร้างตึกขนาดใหญ่ ซึง

ลกัษณะนีจะมีการทรุดตวัเฉพาะพืนที 

ปัญหาแผน่ดินทรุดเนืองจากการเอาของเหลวออกจากพืนดิน เช่น การ

สบูนําบาดาลเป็นปริมาณมาก ซึงจะสง่ผลกระทบไปหลายตารางกิโลเมตร และลกัษณะนี จะทําให้

แผน่ดินทรุดตวัแบบเป็นแอง่กระทะ 

2)  ปัญหาจากทางระบายนํา 

ทางระบายนําชํารุด เนืองจากอายขุองทางระบายนํา รวมถึงการทรุดตวัของพืนดินทีไปกดทับทาง

ระบายนํา ดงัภาพที 2.6 

ทิศเหนือ 

หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 
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ภาพที 2.6  การทรุดตวัของพืนดินซึงเป็นเหตใุนทางระบายนําชํารุด 

 

ทางระบายนําอดุตนั เนืองมาจากเศษขยะ ใบไม้ รวมถึงเศษวสัดกุ่อสร้าง 

ทําให้การระบายนําทําได้ไมเ่ตม็ความสามารถ ดงัภาพที 2.7 

ทางระบายนําไมเ่พียงพอ ตอ่การระบายนํา เนืองมาจากการทีประชากร

ในชมุชนมีจํานวนมากขึน จํานวนทีอยู่อาศยัเพิมมากขึน แต่ไม่มีการปรับปรุงทางระบายนําตาม

การใช้งานทีเพิมมากขนึ 

นอกจากนีโครงสร้างของช่องรับนําหน้าคันหินของหมู่บ้านนักกีฬาฯ มี

ขนาดเพียง 0.4 เมตร ซึงไมเ่พียงพอตอ่การระบายนําจากถนนให้มีประสิทธิภาพ ดงัภาพที 2.7 

 

 
 

ภาพที 2.7  สภาพของช่องรับนําหน้าคนัหินทีมีขนาดเลก็ และเกิดการอดุตนั 

40 cm. 
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2.8  งานวิจยัทเีกียวข้อง 

  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะสิงแวดล้อม (2541) ได้ทําการเขียน

โปรแกรมเพือใช้คํานวณหาพืนทีเพือใช้ในการชะลอนําหรือกกัเก็บนําก่อนปลอ่ยลงสูท่างระบายนํา

สาธารณะและแหล่งนําตามธรรมชาติ พร้อมทังคู่มือการใช้งาน วตัถุประสงค์เพือให้เอกชนและ

ประชาชนทวัไป นอกเหนือจากหน่วยงานราชการ สามารถเลือกใช้วิธีการชะลอนําทีเหมาะสมกับ

สภาพพืนทีได้ หลกัการสําหรับประชาชนทัวไป คือ การใช้พืนทีบางส่วนของทีอยู่อาศยัเป็นพืนที

เก็บกกันําก่อนปล่อยลงสู่ทางระบายนําสาธารณะ ซึงช่วยลดการเกิดนําท่วมในชุมชน ในขณะที

โครงการพืนทีชะลอนําขนาดใหญ่มีความจําเป็นต้องใช้พืนทีเป็นบริเวณกว้าง 

สํานักระบายนํา (2547) ได้ดําเนินโครงการขึนทะเบียนบึง สระ และแอ่งนํา ของส่วน

ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เพือสงวนไว้เป็นทีรองรับและกกัเก็บนําชวัคราวเพือป้องกนันําท่วม ตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 29 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ซึงเรียกมาตรการนีว่าการบริหารพืนทีนําท่วม 

(Flood Plain Management) ประกอบด้วยการชะลอการไหลของนําโดยใช้แหล่งนําธรรมชาติใน

การกกัเก็บนําฝน และการบริหารพืนทีนําท่วมโดยการกําหนดเงือนไขการใช้ทีดิน ระบบคาดหมาย

นําท่วมและการเตือนภยั มาตรการแก้ไขนําท่วมฉกุเฉิน การประชาสมัพันธ์ข้อมลูเกียวกับปัญหา

นําท่วม และการสง่เสริมให้ประชาชนแตล่ะครัวเรือนมีมาตรการป้องกนันําท่วม 

สมคิด  บัวเพ็ง (2543) ได้รวบรวมข้อมูลทีเป็นสาเหตขุองวิกฤตการณ์นําบาดาล และ

แผน่ดินทรุดในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึงมีสาเหตมุาจากการสบูนําบาดาลในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลมาใช้เป็นจํานวนมาก ตงัแต่ปีพ.ศ. 2518 ทีมีการบันทึกไว้ว่ามีอตัราการใช้

นําบาดาลถึง 700,000 ลกูบาศก์เมตร ปีพ.ศ. 2525 มีถึงประมาณวนัละ 1.4 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึง

เป็นเหตใุห้เกิดปรากฎการณ์แผ่นดินทรุดตวั ระหว่างปีพ.ศ. 2521-2530 พบว่ามีการทรุดตวัไป

มากกวา่ 70 เซนติเมตร ในเขตกรุงเทพฝังตะวนัออกซึงเป็นสาเหตใุห้เกินปัญหานําท่วมตามมา 

ศรีสดุา  เตียวโป้ (2545) ได้ศกึษาการมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองสว่นท้องถิน 

โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ กลุ่มทางสงัคม การรับรู้

ขา่วสารในการปกครองสว่นท้องถินในรูปแบบ อบต. และ ความรู้ความเข้าใจในการปกครองส่วน

ท้องถินในรูปแบบ อบต. พบวา่ ปัจจยัทีสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของประชาชน คือ การเป็นสมาชิก

กลุม่ทางสงัคม และ การรับรู้ขา่วสาร 

สนุันต์  เสาโสภณ (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน เทศบาล

เมืองเบตง จงัหวดัยะลา ในการพฒันาชมุชน โดยได้แบ่งลําดบัขนัในการมีสว่นร่วมเป็น การมีส่วน
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ร่วมในขนัตอนการวางแผน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการ

ติดตามและประเมินผล ปัจจัยต่างๆทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ สถานภาพสมรส การได้รับข้อมลูขา่วสาร สมาชิกกลุ่มทางสงัคม สมาชิกกลุ่มอาชีพ พบว่า 

ปัจจยัทีมีผลตอ่การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน คือ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส การได้รับข้อมลูขา่วสาร และสมาชิกกลุม่ทางสงัคม 

พฤกษพงศ์  วิสทุธิ ดวงดษุดี (2550) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการจัดการขยะมลูฝอยของ

เทศบาลตําบลแมส่าย โดยปัจจยัทีมีผลตอ่การจดัการขยะมลูฝอย ประกอบด้วย สมรรถนะองค์การ

ด้านการจดัการขยะ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสงัคม กรมีสว่นร่วมของธรุกิจซือขายของเก่า

ในท้องถิน การมีส่วนร่วมของผู้ นําชุมชน การมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน การมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถินใกล้เคียง การมีส่วนร่วมของประชาชน พฤติกรรมการจัดการขยะมลู

ฝอยในครัวเรือน นโยบายการจัดการขยะของประเทศไทย กฎหมายทีเกียวข้อง พบว่า เทศบาล

ตําบลแม่สาย ไม่สามารถดําเนินการเก็บรวบรวม ขนย้าย และกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทงัชมุชนยงัขาดการจดัการขยะ ณ แหลง่กําเนิด นอกจากนียงัขาดการมีส่วนร่วม

จากภาคประชาสงัคม 

ชุติมา  ตุ๊นาราง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ

จดัการมลูฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครสมทุรปราการ ประชากรสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในการจดัการ

มลูฝอยชมุชนอยู่ในระดบักลาง เนืองมาจากข้อจํากดัด้านการดําเนินชีวิต และการขาดความสนใจ

ในการคดัแยกมลูฝอย ปัจจยัทีไมมี่ผลต่อการมีส่วนร่วมในการแยกมลูฝอย คือ เพศ อายุ จํานวน

สมาชิกในครัวเรือน ความเป็นเจ้าของในทีอยู่อาศยั สว่นปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแยก

มลูฝอย คือ สถานภาพในครัวเรือน ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จํานวนปีทีอยู่อาศัย 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัมลูฝอย ทศันคติ และความยินดีเข้าร่วม 

สํานักการระบายนํา (2547) ได้กําหนด แผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหานํา

ท่วมกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2547 โดยมีช่วงปฏิบัติงาน 3 ช่วง คือ ช่วงต้นฤดฝูน ตงัแต่เดือน

พฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ทีมีปริมาณนําฝนทัวไปไม่สูงนัก ช่วง ปลายฤดฝูน ตังแต่เดือน

สิงหาคม ถึง เดือนตลุาคม ทีมีปริมาณนําฝนสงู (35-90 ม.ม. ต่อวนั) และมีนําทุ่งจากภาคเหนือ

และตะวนัออก ไหลเข้าพืนที สุดท้าย คือ ช่วงนําเหนือไหลบ่าและนําทะเลหนุนสงู ตังแต่เดือน

ตลุาคม ถึง เดือนธนัวาคม หรือมกราคม ทีมีปริมาณนําฝนสงูในเดือนตลุาคม นําทุ่งจากภาคเหนือ

และตะวนัออก ไหลเข้าพืนที และระดบันําในแม่นําเจ้าพระยาสงูสดุ (ประมาณ +2.00 ถึง +2.27 

เมตร) แผนการป้องกนันําท่วมจากฝนตก โดยกําหนดพืนทีปิดล้อม (Polder System) ในเขตชมุชน
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หนาแน่น กําหนดการเตรียมการเพือป้องกันนําท่วมจากฝนตก ได้แก่ ซ่อมบํารุงเครืองสูบนํา 

ประตนํูา ท่อระบายนํา จดัเตรียมอปุกรณ์และเจ้าหน้าที เป็นต้น แผนการป้องกันนําท่วมเนืองจาก

นําหนนุ ได้แก่ การจัดทําแนวคนักันนํา ปิดท่อระบายนํา ทํานบกันนํา รวมถึงการประสานความ

ร่วมมือจากสว่นราชการอืนๆ เป็นต้น  

คมัภีร์  คร้ามพิมพ์ (2544) ได้ศึกษาการจัดการปัญหานําท่วมในพืนทีกรุงเทพมหานคร 

พบว่าปัญหานําท่วมเกิดจากการขาดการจัดการปัญหาทีดี ซึงการจัดการปัญหานําท่วมไม่

สอดคล้องกบัการขยายตวัของชมุชนเมือง รวมทงัการจดัการปัญหานําท่วมในแต่ละพืนทีปกครอง 

ทําให้เกิดปัญหากับพืนทีข้างเคียงจนเกิดเป็นความขัดแย้ง ดงันัน จึงเสนอแนวทางการจัดการ

ปัญหานําท่วมในลักษณะของลุ่มนํา แทนลักษณะเขตการปกครอง นอกจากนียังได้ เสนอให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพือให้ตรงกับความต้องการทีแท้จริงของ

ประชาชน โดยมีกฎหมายรองรับและกําหนดอํานาจปฏิบตัิงานให้ชัดเจน นอกจากนียังได้เสนอให้

นโยบายทีเกียวข้องกบัปัญหานําท่วม ควรเน้นไปทีการบรรเทามากกวา่การป้องกันเต็มรูปแบบ ซึง

รูปแบบนีสง่ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยกว่า มาตรการการใช้สิงก่อสร้างเพือป้องกันปัญหานํา

ท่วม 

บญุจง  ขาวสิทธิวงษ์ (2539) ได้วิเคราะห์สาเหตแุละปัญหาการจดัการวิกฤติการณ์นําของ

สงัคมไทย โดยมีหวัข้อสําคญัคือ วิกฤติการณ์นําเน่าเสีย นําแล้งหรือขาดแคลน และวิกฤติการณ์นํา

ท่วม โดยสาเหตขุองนําท่วมนนั มาจากการขาดแคลนพืนทีเก็บกกันํา รวมถึงป่าไม้ทีเปรียบเสมือน

เขือนตามธรรมชาติ สําหรับกรุงเทพมหานคร ซึงเป็นพืนทีลุม่เจ้าพระยาตอนลา่ง อยู่ในเขตอิทธิพล

ของนําทะเล จึงทําให้ประสบทังปัญหานําทะเลหนุน และนําเหนือไหลบ่า เมือรวมกับปัญหา

แผน่ดินทรุด ยิงทําให้กรุงเทพมหานคร มีโอกาสประสบกับปัญหานําท่วมทีถีขึน และรุนแรงมาก

ยิงขนึ ซึงการป้องกนัสามารถทําได้โดย การพฒันาแหลง่นํา เพือให้รองรับนํา การผนันําและระบาย

นํา โดยการสบูนําจากเขตกรุงเทพฯชนัใน ออกไปยงัเขตกรุงเทพฯชันนอก ได้แก่ มีนบุรี หนองจอก 

ลาดกระบงั ซึงทําให้เกิดความขดัแย้งกนัมาก พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงชีแนะแนวทางการ

แก้ปัญหานําท่วมกรุงเทพมหานครในระยะยาวไว้ ดงันี ขดุคลองลดัโพธิ  เพือให้นําไหลบ่าในแม่นํา

เจ้าพระยาไหลลงอา่วไทยได้เร็วขนึ, โครงการแก้มลิง โดยจดัหาพืนทีรับนําขนาดใหญ่เพือรองรับนํา 

และกกัเก็บไว้ใช้ในฤดแูล้ง, การป้องกันแผ่นดินทรุด, การสร้างเขือนสองฝังแม่นํา เพือป้องกันนํา

จากแมนํ่าไหลเข้าท่วมพืนที และการเพิมพืนทีป่าไม้ 

 



 
 

บทที 3 

 

วิธีการศึกษา 
 

 

 งานวิจยัเรืองการจดัการปัญหานําท่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทอง เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยทีศึกษาถึงสภาพของปัญหานํา

ท่วมภายในชุมชนขนาดใหญ่ ปัจจัยทีมีผลต่อการจัดการปัญหานําท่วม ผลกระทบทีเกิดขึนกับ

ประชาชนในชมุชน การรับมือและการบริหารจดัการปัญหานําท่วม และแนวทางการแก้ปัญหาทัง

จากหน่วยงานราชการ รวมไปถึงการจัดการทีดําเนินการโดยประชาชนในชุมชนเองโดยได้ใช้วิธี

การศกึษาเอกสาร และการใช้แบบสอบถาม โดยมีลําดบัของการศกึษา ดงันี 

1)  ศกึษาประวตัิความเป็นมาของชมุชนและสภาพทวัไป สภาพการเกิดปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหานําท่วม 

2)  ศกึษาเอกสาร และงานวิจัยทีมีความเกียงโยงกับปัญหา และบริบทของสิงทีต้องการ

ศกึษา 

3)  ศกึษาแนวทางการแก้ปัญหานําท่วมโดยภาครัฐฯ (หน่วยงานราชการ) ศึกษาวิธีการ

แก้ปัญหานําท่วมโดยคณะกรรมการหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง และการมีส่วนร่วมของชุมชน

หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

  4)  ศกึษาปัจจยัทีมีผลตอ่การเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหานําท่วม และการมี

สว่นร่วมของชมุชน 

 

3.1  บริบทของการศึกษา 

 

การศกึษาการจดัการปัญหานําท่วมและการมีสว่นร่วมของชมุชน ได้ทําการศึกษาในพืนที

หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง เขตสะพานสงู จังหวดักรุงเทพมหานคร กับประชาชนในหมู่บ้านและ

คณะกรรมการ  โดยมีระยะเวลาการศกึษาเป็นเวลา 1 ปี 
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โดยทําการศกึษาแนวทางการแก้ปัญหาของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง ได้แก่ สํานกังาน

เขตสะพานสูง สํานักการโยธา และสํานักการระบายนํา ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของ

คณะกรรมการชมุชน และศกึษานโยบายความร่วมมือของหน่วยงานราชการ กบัคณะกรรมการ 

ชมุชน และเก็บข้อมลูกลุ่มตวัอย่างภายในชุมชนเพือนํามาวิเคราะห์ถึงปัญหาทีเกิดขึนกับชุมชน 

ความรู้ในปัญหาของชมุชน และปัจจยัทีทําให้เกิดการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหานําท่วมภายใน

ชมุชน 

 

3.2  วิธีการดาํเนินการวิจยั และสถานททีาํการเก็บข้อมูล 

 

3.2.1  รวบรวมข้อมลูพืนฐานต่าง ๆ สภาพบริบททางกายภาพของหมู่บ้านนักกีฬาแหลม

ทอง ศกึษาเอกสาร ข้อมลูเดิมของชมุชน การสอบถามผู้ทีสามารถให้ข้อมลูภายในชมุชนได้ 

3.3.2  ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

3.3.3  ศกึษากระบวนการในการแก้ปัญหานําท่วมโดยชมุชนและหน่วยงานราชการ, ศกึษา

แนวทางการจดัการปัญหาของคณะกรรมการชมุชน 

3.3.4  เก็บข้อมลูโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 

(ใช้แบบสอบถามทีผู้ วิจยัสร้างขนึ) บนัทึกข้อมลูตา่ง ๆ ทีได้จากการดําเนินงาน และการแลกเปลียน

เรียนรู้มาจดัระบบ แยกแยะ วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู และสรุปผลการแก้ปัญหานําท่วมใน

หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

3.3.5  สรุปรวบรวม  เรียบเรียง บนัทึกเอกสารงานวิจยั 
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ภาพที 3.1  แผนภาพวิธีการศกึษา 

 

 

 

 

ศกึษาแนวทางแก้ปัญหาของภาครัฐฯ 

(หน่วยงานราชการ)  

และ 

 ศกึษาแผนการจัดการปัญหาของ

คณะกรรมการหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 

ศกึษาปัญหา 

และสาเหตทุีก่อให้เกิดปัญหา 

ศกึษาแนวทางการจดัการปัญหาจาก

งานวิจยัทีเกียวข้อง 

ศกึษาการมีสว่นร่วมในการรับมือปัญหา

นําท่วม และปัจจยัทีมีผลต่อการมีสว่น

ร่วมของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้

แบบสอบถาม 

จดัเรียงข้อมลู และทําการวิเคราะห์ ตาม

หลกัสถิติ 

สรุปผลการศกึษา 



36 
 

3.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ในการศกึษาครังนีได้กําหนดตวัแปรในการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเตรียมความพร้อม

รับมือปัญหานําท่วม และการมีสว่นร่วมในการรับมือปัญหานําท่วม ดงันี 

             3.3.1  ปัจจัยส่วนบุคคล 

  3.3.1.1  เพศ 

  3.3.1.2  อาย ุ

  3.3.1.3  สถานภาพสมรส 

  3.3.1.4  สภาพทีอยู่อาศยั 

  3.3.1.5  จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว 

  3.3.1.6  ระดบัการศกึษา 

  3.3.1.7  อาชีพ 

  3.3.1.8  รายได้เฉลียตอ่เดือน 

3.3.2  ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

3.3.2.1  การติดตามขา่วสาร 

3.3.2.2  ช่องทางการรับขา่วสาร 

3.3.2.3  ประโยชน์ของขา่วสาร 

3.3.3  ความรู้และการรับทราบถงึปัญหานําท่วมภายในชุมชน 

3.3.3.1  สภาพของปัญหา 

3.3.3.2  สภาพของชมุชน 

3.3.3.3  การจดัการทีมีอยู ่

3.3.4  ผลกระทบจากปัญหานําท่วม 

3.3.5  ความพร้อมในการรับมือภัยนําท่วม 

3.3.6  การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหานําท่วมในชุมชน 

3.3.7  ความพงึพอใจต่อการทาํงานของผู้เกียวข้อง 

3.3.7.1  ความพึงพอใจตอ่การทํางานของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง 

3.3.7.2  ความพึงพอใจตอ่การทํางานของกรรมการชมุชน  
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ภาพที  3.2  แผนภาพกรอบแนวคิดในการศกึษา 

 

3.4  สมมตฐิาน 
 

3.4.1  ประชาชนทีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที

แตกตา่งกนักนัมีความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่ง 

 3.4.2  ประชาชนทีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที

แตกตา่งกนัมีการรับทราบข้อมลูขา่วสารทีแตกตา่งกนั 

 3.4.3  ประชาชนทีมีปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ ลกัษณะของทีอยู่อาศยั และอาชีพทีแตกต่าง

กนัได้รับผลกระทบจากปัญหานําท่วมทีได้รับแตกตา่งกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การรับข้อมูล

ข่าวสาร 

ความรู้และการ

รับทราบถงึ

ปัญหานําท่วม 

ความพร้อมใน

การรับมือนําท่วม 

ผลกระทบจาก

ปัญหานําท่วม 

การมีส่วนร่วมใน

การรับมือและ

แก้ไขปัญหานํา

ท่วมในชุมชน 
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 3.4.4  ประชาชนทีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ลกัษณะของทีอยู่อาศยั อาชีพ และรายได้ที

แตกตา่งกนั มีการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชมุชนแตกตา่งกนั 

 3.4.5  ประชาชนทีมีปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่เพศ อายุ และอาชีพทีแตกต่างกัน มีส่วนร่วม

ในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมแตกตา่งกนั 

 3.4.6  ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมมีความสมัพันธ์กับการมี

สว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

 3.4.7  การรับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม

ในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

3.4.8  ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมมีความสัมพันธ์กับ การ

รับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วม 

 3.4.9  ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหาปัญหานําท่วมมีความสมัพันธ์กับ 

การเตรียมรับมือปัญหานําท่วมในชมุชน 

3.4.10  ความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหาปัญหานําท่วมมีความสมัพันธ์กับ 

ความพึงพอใจตอ่การปฏิบตัิงานของหน่วยงานราชการ และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชมุชน 

 

3.5  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 การศึกษา การจัดการปัญหานําท่วมในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ในครังนี ประชากรที

ศกึษาคือ ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง ซึงมีจํานวนประชากร 15,870 คน เป็นชาย 

7,904 คน และเป็นหญิง 7,966 คน  คิดเป็น 3,174 ครัวเรือน (สํานักงานเขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร, 2548) โดยพิจารณาการหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ณ ระดบัความเชือมนัทีร้อย

ละ 95 เมือยอมให้ความคลาดเคลือนของคา่การประมาณคา่สดัส่วนเกิดขึนได้ในระดบัร้อยละ ±5 

ตามสตูรของ Yamane (Yamane, 1976 อ้างถึงใน วิสาขา  ภู่จินดา, 2552: 97) สามารถหาขนาด

ตวัอย่างสําหรับการประมาณคา่สดัสว่นของประชากรจากสตูรตอ่ไปนี 
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    n  = N 

              1 + Ne2 

    n = 3,174 

             1 + (3,174)(0.05) 2 

    n = 355.2322 

 

เมือ  n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 N = จํานวนประชากร 

 e = คา่ความคลาดเคลือน ร้อยละ 5 หรือ 0.05 

 

ดงันนัจึงเลือกใช้จํานวนตวัอย่างเท่ากบั 360 ครัวเรือน การเก็บข้อมลูกลุม่ตวัอย่างโดยการ

เลือกตัวอย่างแบบโควตา และแบบบังเอิญ โดยทําการกําหนดจํานวนของกลุ่มตัวอย่างตาม

ลกัษณะทีอยู่อาศยัได้แก่ ทีอยู่อาศยับ้านเดียว/บ้านแฝดชันเดียว บ้านเดียว/บ้านแฝด 2 ชันขึนไป 

คอนโดมิเนียม (อาคารชดุ)/อพาร์ทเม้นท์ (อาคารพกัอาศยัเพือเช่า) อาคารพาณิชย์ ประเภทละ 90 

คน จากนนัจึงทําการเก็บข้อมลูในกลุม่ตวัอย่างด้วยการให้ทําแบบสอบถามซึงใช้การเลือกตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ  

 

3.6  เครืองมือทใีช้ในการวิจยั 

 

 การศกึษาครังนีได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

3.6.1  คําถามข้อมูลส่วนบุคคลเพือรวมรวมข้อมลูพืนฐานของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ลกัษณะทีอยู่อาศยั จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ตอ่เดือน 

3.6.2  คําถามเพือวดัความรู้ในสภาพปัญหานําท่วมในชุมชน ได้แก่ สภาพของปัญหา 

สภาพของชมุชน การจดัการทีมีอยู ่

3.6.3  คําถามเพือรวบรวมข้อมลูการรับข้อมลูขา่วสารของกลุม่ตวัอย่าง 

3.6.4  คําถามเพือวดัผลกระทบและความเสียหายทีได้รับ 

3.6.5  คําถามเพือการรวบรวมข้อมลูการเตรียมตัวรับมือปัญหานําท่วม มาตรการทีใช้

รับมือ 
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3.6.6  คําถามเพือวดัระดบัการมีส่วนร่วมในการช่วยรับมือ และแก้ปัญหานําท่วมของ

ประชาชนในชมุชน 

3.6.7  คําถามเพือวดัระดบัความพึงพอใจในการดําเนินงานของหน่วยงานทีเกียวข้อง 

ได้แก่ หน่วยงานข้าราชการ(หน่วยงานภาครัฐฯ) และ คณะกรรมการชมุชน 

โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 สว่นดงันี  

 สว่นที 1 คําถามข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ลกัษณะทีอยู่อาศยั จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน 

 ส่วนที 2 คําถามด้านความรู้ความเข้าใจทัวไปในปัญหานําท่วมภายในชุมชน โดยให้

คะแนนในข้อทีตอบว่าใช่ เป็น 1 คะแนน และไม่ใช่ เป็น 0 คะแนน ซึงมีคะแนนเต็ม 14 คะแนน 

แปรผลโดยการแบ่งชนัคะแนน เป็น 3 ระดบั คือ  

0-4 คะแนน มีความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหาอยู่ในระดบัตํา 

5-9 คะแนน มีความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหาอยู่ในระดบักลาง 

10-14 คะแนน มีความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหาอยู่ในระดบัสงู 

ส่วนที 3 คําถามด้านการรับรู้ข้อมูล โดยมีคําถามด้านการรับข่าวสาร หากผู้ ตอบ

แบบสอบถามไมไ่ด้มีการติดตามขา่วสาร ให้ข้ามสว่นนีไปทงัหมด 

 คําถามในแบบสอบถามด้านการรับรู้ข้อมูล ประกอบด้วย คําถามถึงช่องทางทีได้รับ

ขา่วสาร 9 ข้อ ประกอบด้วย ช่องทางจากคณะกรรมการชมุชน 5 ข้อ และจากหน่วยงานราชการ 4 

ข้อ แบบสอบถามถึงข้อมลูทีได้รับ 8 ข้อ ประกอบด้วยจากคณะกรรมการชุมชน 4 ข้อ และจาก

หน่วยงานราชการ 4 ข้อ 

 สว่นที 4 คําถามด้านผลกระทบทีได้รับจากปัญหานําท่วม จํานวน 8 ข้อ แบบสอบถามด้าน

ความพร้อมในการรับมือ จํานวน 8 ข้อ  

 ส่วนที 5 คําถามการมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม จํานวน 7 ข้อ 

แบบสอบถามด้านความพึงพอใจตอ่การดําเนินงานของหน่วยงานราชการ จํานวน 7 ข้อ และความ

พึงพอใจตอ่การดําเนินงานของกรรมการชมุชน จํานวน 8 ข้อ 
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3.7  การทดสอบเครืองมือในการศึกษา 
 

3.7.1  ความตรง (Validity) 

เพือประเมินว่าเครืองมือทีเขียนขึนสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การ

ประเมินความสอดคล้อง อาจจะใช้แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับ

วัตถุประสงค์โดยให้อาจารย์ทีปรึกษา และ ผู้ เ ชียวชาญตรวจสอบข้อคําถาม ประกอบด้วย

ผู้เชียวชาญด้านเนือหา ด้านวดัผลประเมินผลหรือด้านวิจยั การพิจารณาประเมินโดยผู้ เชียวชาญ

อย่างน้อย 3 คน (วิสาขา  ภูจิ่นดา, 2552: 182) 

โดยการประเมินเครืองมือทีใช้ในการศกึษา จะเป็นลกัษณะการพิจารณาใน 3 ประเดน็ คือ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม และไม่แน่ใจ โดยพิจารณาแบบสอบถาม ว่าวดัได้ตรงหรือสอดคล้องกับ

เนือหาและวตัถปุระสงค์หรือไม ่ใช้วิธีการกําหนดเป็นคะแนน ถ้าเหมาะสม ให้คา่ = 1, ไมเ่หมาะสม 

ให้คา่ = -1 และ ไมแ่น่ใจ ให้คา่ = 0 

 

คํานวณหาคา่ความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence Index) 

IOC = ผลรวมของคะแนนผู้เชียวชาญ 

จํานวนผู้เชียวชาญทงัหมด 

 

คา่ของ IOC ทีได้มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 แสดงวา่คําถามสามารถนําไปใช้ได้ 

หากผลลพัธ์ทีได้ มีคา่น้อยกวา่ 0.5 ควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขคําถามนนั 

หากผลลพัธ์ทีได้ มีคา่เป็น 0 หรือติดลบ ควรตดัข้อคําถามนนัทิง 

ซึงผลการทดสอบความสอดคล้องของคําถามทกุข้อมีคา่มากกวา่ 0.5 ดงันนั คําถามทกุข้อ

สามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมลูการศกึษาได้ รายละเอียดดงัภาคผนวก 

 

3.7.2  ความเทียง (Reliability) 

ความเทียง (Reliability) หรือความเชือมัน หมายถึง ความคงทีความมันคงหรือความ

สมําเสมอของผลการวดัค่าของความเชือมนัแสดงเป็นตวัเลขทีมีค่าไม่เกิน 1.00 หรือ 100% ซึง

เรียกวา่สมัประสิทธิ (Coefficient) ถ้าแบบทดสอบมีคา่สมัประสิทธิ สงูก็แสดงวา่มีความเชือมนัสงู 

3.7.2.1  คเูดอร์–ริชาร์ดสนั Kuder – Richardson (ค.ศ. 1937) (พิมพ์ทอง  

สงัสทุธิพงศ์  และวรวตัิ  กิติวงค,์ 2552: 24) 
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การหาความเชือมนัโดยการ ใช้เครืองมือ 1 ชุด ใช้ทดสอบเพียงครังเดียว และไม่

ต้องแบ่งครึงแบบทดสอบ โดยมีสมมติฐานทีว่าข้อคํา ถามในเครืองมือชุดเดียวกันจะวัดใน

องค์ประกอบเดียวกัน นันคือ เนือหาข้อคําถามแต่ละข้อภายในฉบับจะต้องมีความเป็นเอกพันธ์ 

ดงันัน การหาค่าความเชือมันโดยวิธีการนีจึงเป็นการวัดความสอดคล้องภายในของเครืองมือ 

(Internal Consistency)  

การคา่ KR - 20  

 
 

เมือ k หมายถึง จํานวนข้อ 

p หมายถึงสดัสว่นของคนทีทาถกูแตล่ะข้อ 

q หมายถึงสดัสว่นของคนทีทาผิดในแตล่ะข้อ = 1- p  

St
2 หมายถึงความแปรปรวนของคะแนนทงัฉบบั 

ข้อจํากดัทีสําคญัคือข้อคําถามจะต้องมีระบบการให้คะแนนเป็นแบบ 0 หรือ 1 กลา่วคือข้อ

ทีตอบถกูให้ 1 คะแนนตอบผิดให้ 0 คะแนนเท่านนั 

ผู้ วิจยัได้หาความเชือมนัของชดุคําถาม ด้านความรู้และการรับทราบสภาพของปัญหานํา

ท่วมในชมุชน ด้านการรับข้อมลูขา่วสาร และข้อมลูทีได้รับ ซึงเป็นคําถามทีมีการให้คะแนนแบบ 0 

และ 1 พบว่าค่าความเชือมนัของคําถาม เท่ากับ 0.9447 ซึงอยู่ในเกณฑ์ ความเชือมนัสงู ดงันัน 

คําถามชดุนีจึงสามารถนําไปใช้เพือรวบรวมข้อมลูในการศกึษาได้ 

3.7.2.2  การหาค่าสมัประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 1951 อ้างถึง

ใน พิมพ์ทอง  สงัสทุธิพงศ์  และวรวตัิ  กิติวงค,์ 2552)  

สามารถหาสมัประสิทธิ ของความเทียงของแบบทดสอบทีมีระบบการให้คะแนน

แบบอืนทีไม่ใช่ 0 กับ 1 หรือแบบ 0 / 1 ก็ได้ซึงเป็นการวดัทีให้ข้อมลูในลกัษณะต่อเนืองได้แก่

แบบทดสอบอัตนัยแบบเรียงความ (essay type tests) แบบวัดทัศนคติแบบประเมินผล

สมรรถภาพด้านตา่งๆทีต้องประเมินตามสเกลและแบบสอบถามชนิดประมาณค่า (rating scale) 

จึงให้ชือวา่คา่สมัประสิทธิแอลฟา (Coefficient α) โดยมีสตูรการคํานวณดงันี 
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โดย α คือ คา่ความเชือมนั 

k คือ จํานวนข้อ 

Si
2 คือ คา่ความแปรปรวนของคะแนนของบข้อสอบแตล่ะข้อ 

St
2 คือ คา่ความแปรปรวนของคะแนนของข้อสอบทงัฉบบั 

 

 ผู้ วิจยัได้หาความเชือมนัของชดุคําถาม ด้านผลกระทบจากปัญหานําท่วม ด้านการเตรียม

ความพร้อมรับมือปัญหานําท่วม ด้านการมีสว่นร่วมในการจดัการปัญหานําท่วม และด้านความพึง

พอใจตอ่การปฏิบตัิงานของหน่วยงานทีเกียวข้อง ซึงเป็นคําถามทีมีการให้คะแนน 1 ถึง 5 พบวา่คา่

ความเชือมันของคําถาม เท่ากับ 0.933 ซึงอยู่ในเกณฑ์ ความเชือมนัสงู ดงันัน คําถามชุดนีจึง

สามารถนําไปใช้เพือรวบรวมข้อมลูในการศกึษาได้ 

คา่ความเชือมนัของแบบทดสอบโดยอาศยัคา่ความแปรปรวนของคะแนนเป็นหลกั ได้แก่ 

การหาคา่ความเชือมนัโดยวิธีของคเูดอร์ ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) การหาค่าความเชือมนั 

โดยใช้ค่าสมัประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach; The Coefficient of Alpha) มีค่าความ

เชือมนัของเครืองมืออยู่ระหวา่ง 0.00 – 1.00 เมือคา่ความเชือมนัยิงเข้าใกล้ 1.00 ยิงมีความเชือมนั

สงู (อ้างถึงใน พิมพ์ทอง สงัสทุธิพงศ์, วรวตั ิกิติวงค์ 2552) เกณฑ์การแปลผลความเชือมนัมีดงันี 

0.00 - 0.20  ความเชือมนัตํามาก/ไมมี่เลย  

0.21 - 0.40  ความเชือมนัตํา 

0.41 - 0.70  ความเชือมนัปานกลาง  

0.71 - 1.00  ความเชือมนัสงู 

 

3.8  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูตามแหลง่ทีมา 2 สว่นคือ  

 ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูของ

ประชากรกลุม่ตวัอย่าง 
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 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาเอกสาร รายงาน บทความ ทาง

วิชาการ และวิทยานิพนธ์ทีเกียวข้องกบัปัญหานําท่วม รวมถึงทฤษฎีเกียวกบัการจดัการปัญหา 

 

3.9  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูปฐมภมิูทีได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 360 

ตวัอย่าง มาวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS: 

Statistics Package for Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี 

วิเคราะห์ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ เ ชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี ร้อยละ เพือแสดงภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง และ

เปรียบเทียบข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง ซึงประกอบด้วยปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ 

เพศ อาย ุสถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลียตอ่

เดือน กับปัจจัยในการรับรู้ข้อมลู การเตรียมตวั การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม รวมถึง

ความมีประสิทธิภาพในการให้ความรู้ความเข้าใจของกรรมการชมุชน และหน่วยงานราชการ 

วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test, F-test ทีระดบันัยสําคญั

ทางสถิติ 0.05 ในการหาปัจจัยทีเกียวมีความเกียวข้อง ระหว่างปัจจัยพืนฐานกับตัวแปร และ 

Pearson Correlation ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ในการวิเคราะห์หาสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร 

โดยใช้สถิติ LSD ในการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลียรายคู ่



 
 

บทที 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา “การจัดการปัญหานําท่วมและการมีส่วนร่วมของ

ชมุชน: กรณีศกึษา หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร” 

4.1  ผลการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบสอบถาม 

 4.1.1  ข้อมลูพืนฐาน (ลกัษณะสว่นบคุคล) 

 4.1.2  ความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วม 

 4.1.3  ช่องทางการรับทราบข้อมลูขา่วสาร 

 4.1.4  ผลกระทบทีได้รับจากปัญหานําท่วมในชมุชน 

 4.1.5  การเตรียมพร้อมรับมือปัญหา 

 4.1.6  การมีสว่นร่วมในการรับมือปัญหานําท่วมในชมุชน 

 4.1.7  ความพึงพอใจตอ่การทํางานของหน่วยงานทีเกียวข้อง 

 4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.3  ผลการศกึษาเชิงนโยบาย และการจดัการ 
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4.1  ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 

 

4.1.1  ข้อมูลพืนฐานส่วนบุคคล 

จากการศกึษากลุม่ตวัอย่างประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง จํานวน 360 คน 

ผลการศกึษามีดงันี (ตารางที 4.1) 

กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้หญิง จํานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 และเป็นผู้ชายจํานวน 157 

คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 

กลุม่ตวัอย่างทีมีอายไุมเ่กิน 15 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 อายุระหว่าง 16-30 

ปี จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 อายุ 31-45 ปี จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 อาย ุ

46-60 ปี จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และอายมุากกวา่ 60 ปีขนึไป จํานวน 49 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.6 

กลุม่ตวัอย่างนบัถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่โดยมีจํานวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 

นบัถือศาสนาอิสลาม จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และศาสนาคริสต์ จํานวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.3 นอกจากนีมีผู้ไมต่อบคําถามนี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

กลุม่ตวัอย่างมีวฒิุการศกึษาในระดบัปริญญาตรีมีจํานวนมากทีสดุ จํานวน 173 คน คิด

เป็นร้อยละ 48.1 อนปุริญญา ปวส./ปวช. จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ระดบัมธัยมศึกษา 

จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 วฒิุการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.7 และระดบัการศกึษาชนัประถมหรือตํากว่ามี 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 นอกจากนีมีผู้ ไม่ตอบ

คําถาม 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

กลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากึงหนึงสมรสแล้วมีจํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 กลุ่ม

ตวัอย่างทีเป็นโสด 123 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 หย่าร้าง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และตอบอืนๆ 

12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 โดยใน 12 คนนีระบวุา่คูส่มรสเสียชีวิตแล้ว 10 คน และมี 2 คนทีไม่ระบ ุ

นอกจากนียงัมีผู้ทีไมต่อบคําถามข้อนี 2 คน 

กลุม่ตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามระบจํุานวนสมาชิกในครอบครัวน้อยทีสดุคือ 1 คน และ

มากทีสดุคือ 10 คน โดยเฉลียแล้วกลุม่ตวัอย่างมีสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวละ 4 คน 

กลุม่ตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามระบเุวลาทีอาศยัอยู่ในชมุชนน้อยทีสดุคือ 2 ปี และมาก

ทีสดุคือ 39 ปี เฉลียแล้วกลุม่ตวัอย่างอาศยัในชมุชนมานาน 19 ปี  

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นผู้อยู่อาศยั จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 

และกลุม่ตวัอย่างทีเป็นหวัหน้าครอบครัว จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 



47 
 

กรรมสิทธิในการถือครองทีอยู่อาศยัของกลุ่มตัวอย่าง เกินกว่ากึงหนึงเป็นผู้ อยู่อาศัย 

จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 เป็นเจ้าของทีอยู่อาศยั จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 

และเป็นผู้เช่าอาศยั จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 นอกจากนียังมีผู้ ไม่ตอบคําถาม 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.8 

กลุม่ตวัอย่างจํานวนมากทีสดุประกอบอาชีพธรุกิจเอกชนมีจํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.3 รับจ้าง จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.2 และค้าขาย จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 

กลุ่มตวัอย่างจํานวนมากทีสดุมีรายได้ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท/ เดือน มีจํานวน 

111 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมามีรายได้ 5,001 - 15,000 บาท/ เดือน จํานวน 93 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.8 ไม่มีรายได้ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รายได้ 35,001 - 45,000 บาท/ เดือน มี

จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 น้อยกว่า 5,000 บาท/ เดือน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

และกลุ่มทีมีรายได้ตังแต่ 55,001 บาท/ เดือน ขึนไป มีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 

รายละเอียดดงัตารางที 4.1 

 

ตารางที 4.1  ข้อมลูสว่นบคุคล 

 

  ข้อมลูส่วนบคุคล จํานวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
   

 
ชาย 157 43.6 

 
หญิง 203 56.4 

อายุ 
   

 
ไม่เกิน 15 ปี 17 4.7 

 
16 ถงึ 30 ปี 98 27.2 

 
31 ถงึ 45 ปี 104 28.9 

 
46 ถงึ 60ปี 92 25.6 

 
มากกว่า 60 ปี 49 13.6 

ศาสนา 
   

 
พทุธ 307 85.3 

 
คริส 1 0.3 

 
อิสลาม 51 14.2 
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ตารางที 4.1  (ตอ่) 

 

  ข้อมลูส่วนบคุคล จํานวน(คน) ร้อยละ 

การศึกษา 
   

 
ประถมศึกษาหรือตํากว่า 11 3.1 

 
มธัยมศึกษา 71 19.7 

 
อนปุริญญา ปวส./ ปวช. 80 22.2 

 
ปริญญาตรี 173 48.1 

 
สงูกว่าปริญญาตรี 24 6.7 

สถานภาพสมรส 
   

 
โสด 123 34.2 

 
สมรส 222 61.7 

 
หย่า 1 0.3 

  หม้าย(คู่สมรสเสียชีวิต) 10 2.8 

สถานภาพในครอบครัว 
   

 
หวัหน้าครอบครัว 114 31.7 

 ผู้อยู่อาศัย (ลกูบ้าน) 246 68.3 

ลกัษณะทีอยู่อาศยั    

 บ้านชนัเดียว 90 25 

 บ้าน 2 ชนัขนึไป 90 25 

 
อาคารชดุ/ห้องพกั

(คอนโดมิเนียม,อาพาทเม้นท์) 
90 25 

 อาคารพานิชย์ 90 25 

กรรมสทิธิ ในทีอยู่อาศัย    

 เจ้าของบ้าน 138 38.3 

 ผู้ เช่าอาศัย 15 4.2 

 ผู้อยู่อาศัย 204 56.7 
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ตารางที 4.1  (ตอ่) 

 

  ข้อมลูส่วนบคุคล จํานวน(คน) ร้อยละ 

อาชีพ 
 

 

 
รับราชการ 17 4.7 

 
รัฐวิสาหกิจ 11 3.1 

 
ธุรกิจเอกชน 102 28.3 

 
รับจ้าง 72 20 

 
ค้าขาย 44 12.2 

 
นกัเรียน / นกัศกึษา 51 14.2 

 
อืนๆ ได้แก่   

 
ข้าราชการการเมือง 1 0.3 

 
ข้าราชการบํานาญ 25 6.9 

 
ทีปรึกษาด้านกฎหมาย 1 0.3 

 
แม่บ้าน 27 7.5 

  ไม่มี 5 1.4 

รายได้เฉลยีต่อเดือน 
 

  

 
น้อยกว่า 5,000 บาท 9 2.5 

 
5,001 – 15,000 บาท 93 25.8 

 
15,001 – 25,000 บาท 111 30.8 

 
25,001 – 35,000 บาท 46 12.8 

 
35,001 – 45,000 บาท 20 5.6 

 
45,001 – 55,000 บาท 3 0.8 

 
มากกว่า 55,001 บาท 3 0.9 

 
ไม่มีรายได้ 72 20 

 

 

 

 



50 
 
 4.1.2  ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในหมู่บ้านนักกีฬา

แหลมทอง 

 ระดบัความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในชุมชนของกลุ่มตวัอย่าง 

พบวา่กลุม่ตวัอย่างในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองเกินกว่ากึงหนึงมีความรู้เกียวกับปัญหานํา

ท่วมในระดบัสงู คือ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง จํานวน 86 คน คิด

เป็นร้อยละ 23.9 และน้อยทีสดุคือระดบัตํา จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ดงัตารางที 4.2 

 

ตารางที 4.2  ระดบัความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่าน 

          นกักีฬาแหลมทอง 

 

ระดบัความรู้ ช่วงของค่าเฉลยี จํานวน(คน) ร้อยละ 

สงู 0.67 - 1.00 208 57.8 

ปานกลาง 0.34 - 0.66 86 23.9 

ตํา 0.00 - 0.33 66 18.3 

    360 100 
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ตารางที 4.3  ความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 
 

คําถาม คําตอบ ค่าเฉลียความรู้* 

การรับทราบปัญหานําท่วมภายในชุมชน ใช่ ไม่ใช่ 

1.  ปัญหานําท่วมชุมชนหมู่บ้านนกักีฬาฯ เป็นปัญหาทีเกิดขึนทกุปี 338 (93.9%) 21 (5.8%) 0.94 

2.  สภาพปัญหานําทว่มแต่ละครังมีผลต่อการดํารงชีวติของสมาชิกใน

ชุมชนอย่างมาก 

329 (91.4%) 31 (8.6%) 0.91 

3.  ปัญหานําท่วมแต่ละปีได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและสภาพ

เศรษฐกิจภายในชุมชน 

319 (88.6%) 39 (10.8%) 0.89 

4.  การแก้ปัญหานําท่วมแต่ละครังเป็นความร่วมมือของคณะกรรมการ

ชุมชนและเขตสะพานสงู 

164 (45.6%) 192 (53.9%) 0.46 

5.  ทา่นทราบสถานทีหรือหมายเลขโทรศพัท์ทีจะติดต่อเพือขอความ

ช่วยเหลือในกรณีฉกุเฉิน 

คะแนนเฉลียการรับทราบปัญหานําทว่มภายในชุมชน 

187 (51.9) 165 (45.8%) 0.52 

 

0.74 

ความรู้เกียวกับสภาพภูมิศาสตร์หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ทราบ ไม่ทราบ  

1.  หมู่บ้านนกักีฬาฯ มีลําคลองขนาบทงั 2 ด้านคือทศิตะวนัตกและ

ตะวนัออก 

283 (78.6%) 76 (21.2%) 0.79 

2.  พืนทีภายในหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทองมีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะ 281 (78.1%) 77 (21.4%) 0.78 

3.  จุดทีตําทีสดุในหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทองอยู่ตํากวา่ระดบันําทะเล 227 (63.1%) 130 (36.1) 0.63 

4.  จุดทีเสียงต่อการทะลกัของนําจากคลองทงั 2 อยู่บริเวณท้ายซอยที

ติดกบัคลอง 

คะแนนเฉลียความรู้เกียวกบัสภาพภูมิศาสตร์หมู่บ้านนกักีฬาแหลม

ทอง 

271 (75.3%) 87 (24.2%) 0.75 

0.74 

ความรู้ด้านข้อมูลการจัดการปัญหานําท่วมภายในชุมชน ทราบ ไม่ทราบ  

1.  สํานกังานระบายนํา กทม.ได้ติดตงัเครืองสบูนําให้หมู่บ้านอย่าง

ถาวร 

251 (69.7%) 108 (30%) 0.69 

2.  มีเจ้าหน้าทีประจําการอยู่ ณ เครืองสบูนําตลอดเวลา 24 ชม. 199 (55.3%) 159 (44.2%) 0.55 

3.  เครืองสบูนําทงัหมดประกอบด้วย เครืองพลงังานไฟฟ้า และใช้

นํามนัดีเซล 

202 (56.1%) 157 (43.6%) 0.56 

4.  เครืองสบูนําดีเซลทียงัสามารถทํางานได้ในกรณีเกิดไฟฟ้าดบั 202 (56.1%) 157 (43.6%) 0.56 

5.  กรณีฉกุเฉินสามารถขอความช่วยเหลือเบืองต้นจากกรรมการชุมชน

และอาสาสมคัรประจําซอยได้ 

คะแนนเฉลียความรู้ด้านข้อมูลการจดัการปัญหานําทว่มภายในชุมชน 

188 (52.2%) 169 (46.9%) 0.52 

 

0.58 

ค่าเฉลีย   0.68 

 

หมายเหตุ: *ระดบัคา่เฉลียความรู้ ดใูนตารางที 4.2 
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4.1.2.1  การรับทราบปัญหานําท่วมภายในชมุชน 

ในการรับทราบปัญหานําท่วมภายในชมุชน ประชาชนในชุมชนมีการรับทราบใน

เรือง “ปัญหานําท่วมชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาฯ เป็นปัญหาทีเกิดขึนทุกปี” มากทีสดุ โดยมีคะแนน 

การรับทราบปัญหานําท่วม ของกลุ่มตัวอย่าง เฉลียเท่ากับ 0.94 คะแนน รองลงมา คือ การ

รับทราบในเรือง “ปัญหานําท่วมมีผลต่อการดํารงชีวิตของสมาชิกในชุมชน” โดยมีคะแนนการ

รับทราบเฉลีย ของกลุม่ตวัอย่าง เท่ากบั 0.91 คะแนน และมีการรับทราบในเรือง “การแก้ปัญหานํา

ท่วมเป็นความร่วมมือของคณะกรรมการชุมชนและเขตสะพานสูง” น้อยทีสดุคือ มีคะแนนการ

รับทราบเฉลีย ของกลุม่ตวัอย่าง เท่ากับ 0.46 คะแนน และมีคะแนนเฉลียการรับทราบปัญหานํา

ท่วมภายในชมุชน เท่ากบั 0.74 ซึงจดัอยู่ในระดบัสงู ดงัตารางที 4.3 

4.1.2.2  ความรู้เกียวกบัสภาพภมิูศาสตร์หมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

ความรู้ในด้านสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง พบว่า 

ประชาชนมีความรู้ในเรือง “หมู่บ้านนักกีฬาฯ ถูกลําคลองขนาบทัง 2 ด้านคือทิศตะวนัตกและ

ตะวนัออก” มากทีสดุ โดยมีคะแนนความรู้เฉลีย ของกลุม่ตวัอย่าง เท่ากบั 0.79 คะแนน รองลงมา

คือเรือง ”พืนทีภายในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองมีลกัษณะเป็นแอ่งกระทะ” โดยมีคะแนนความรู้

เฉลีย ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.78 คะแนน และ มีความรู้ในเรือง “จุดทีตําทีสุดในหมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทองอยู่ตํากวา่ระดบันําทะเล” น้อยทีสดุ คือ มีคะแนนความรู้เฉลีย ของกลุ่มตวัอย่าง 

เท่ากับ 0.63 คะแนน และมีคะแนนเฉลียความรู้เกียวกับสภาพภมิูศาสตร์หมู่บ้านนักกีฬาแหลม

ทอง เท่ากบั 0.74 ซึงจดัอยู่ในระดบัสงู ดงัตารางที 4.3 

4.1.2.3  ความรู้ด้านข้อมลูการจดัการปัญหานําท่วมภายในชมุชน 

  ความรู้ในด้านการจดัการปัญหานําท่วมของประชาชนในหมูบ้่านนักกีฬาฯ พบว่า 

ประชาชนในชมุชนมีความรู้ในเรือง ”การติดตงัเครืองสบูนําภายในชมุชน โดย สํานกังานระบายนํา 

กทม.” มากทีสดุ โดยมีคะแนนความรู้เฉลีย ของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากับ 0.69 คะแนน รองลงมาคือ

เรือง “เครืองสบูนําทงัหมดประกอบด้วย เครืองพลงังานไฟฟ้า และใช้นํามนัดีเซล” และเรือง “เครือง

สบูนําดีเซลทียังสามารถทํางานได้ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ” โดยมีคะแนนความรู้เฉลีย ของกลุ่ม

ตวัอย่าง เท่ากบั 0.56 คะแนน ทงั 2 เรือง และ ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในเรือง “การขอความ

ช่วยเหลือจากกรรมการชมุชนและอาสาสมคัรประจําซอย ในกรณีฉกุเฉิน” น้อยทีสดุ คือ มีคะแนน

ความรู้เฉลีย ของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากับ 0.52 คะแนน และมีคะแนนเฉลียความรู้ด้านข้อมลูการ

จดัการปัญหานําท่วมภายในชมุชน เท่ากบั 0.58 ซึงจดัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงัตารางที 4.3 
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 สรุปคะแนนความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในหมู่บ้านนักกีฬา

แหลมทอง โดย แบ่งชนัคา่เฉลีย คะแนนความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมใน

ชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาฯ เป็น 3 ระดบั คือ 0.00 - 0.33, 0.34 - 0.66 และ 0.67 – 1.00 พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างมีความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหาอยู่ในระดบัสงู คือ มีคา่เฉลีย ระดบั 0.68 

ดงัทีแสดงในตารางที 4.3 

 

 4.1.3  ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

 การรับทราบข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมในชุมชน มีกลุ่มตวัอย่างทีได้รับทราบข้อมลู

ขา่วสารจํานวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 และไมไ่ด้รับทราบข้อมลูข่าวสาร 74 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20.6 ดงัตารางที 4.4 

  4.1.3.1  ช่องทางขา่วสารทีเผยแพร่โดยคณะกรรมการชมุชนและคนในชมุชน 

  ช่องทางการกระจายขา่วสารของคณะกรรมการชมุชน ทีประชาชนในชุมชนได้รับ

มากทีสดุ คือ “การบอกเลา่ตอ่ ๆ กนั” มีจํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมาคือ ทาง ”

สิงพิมพ์ตา่งๆ (แผ่นพับ ใบประกาศ กระดานข้อความ คดัเอ้าท์ ไวล์นิล ฯลฯ)” มีจํานวน 249 คน 

คิดเป็นร้อยละ 69.2 และ ช่องทางทีมีผู้ รับน้อยทีสดุคือ “เวปไซต์ของชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลม

ทอง” จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ดงัตารางที 4.4 

  4.1.3.2  ช่องทางข่าวสารทีเผยแพร่โดยหน่วยงานราชการ (สํานักงานเขต 

สํานกังานระบายนํา กทม.) 

  ช่องทางการกระจายข่าวสารของหน่วยงานราชการ ทีประชาชนในชุมชนได้รับ

มากทีสดุ คือ ทางสือต่างๆ (โทรทัศน์ วิทยุ) มีจํานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ 

สิงพิมพ์ต่างๆมีจํานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 และทีน้อยทีสดุคือ การประชาสมัพันธ์นอก

สถานทีของหน่วยงานราชการ จํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ดงัตารางที 4.4 
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ตารางที 4.4  การรับทราบขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมในชมุชน 

 

การรับข้อมูลข่าวสาร จํานวน (คน) ร้อยละ 

ได้รับ 284 78..9 

ไม่ได้รับ 74 20.6 

คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน 
 

      1. วทิยุชุมชน 126 35 

      2. รถประกาศจากคณะกรรมการชุมชน 170 47.2 

      3. การบอกเลา่ต่อ ๆ กนั 278 77.2 

      4. เวปไซต์ของชุมชนหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทอง 107 29.7 

      5. สงิพมิพ์ต่างๆ (แผน่พบั ใบประกาศ กระดานข้อความ คดัเอ้าท์ ไวล์นิล ฯลฯ) 249 69.2 

หนว่ยงานราชการ (สํานกังานเขต สํานกังานระบายนํา กทม.) 
 

      1. สงิพมิพ์ต่างๆ 242 67.2 

      2. สือต่างๆ (โทรทศัน์  วทิย)ุ 264 73.3 

      3. เวปไซต์ของหนว่ยงานภาคราชการ ต่างๆ 107 29.7 

      4. การประชาสมัพนัธ์นอกสถานที 75 20.8 

 

  4.1.3.3  ข้อมลูทีได้รับจากการกระจายข่าวสารของคณะกรรมการชุมชนและคน

ในชมุชน 

  สาระสําคญัของข้อมลูขา่วสารทีเผยแพร่โดยคณะกรรมการชมุชน ทีกลุ่มตวัอย่าง

ได้มีการรับทราบ มากทีสุด คือ การเตรียมตัวรับมือ มีจํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 

รองลงมาคือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มี จํานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7 และทีน้อยทีสดุคือ 

ความรู้ทวัไปเกียวกบัปัญหานําท่วม มีจํานวน 243 คนคิดเป็นร้อยละ 67.5 ดงัตารางที 4.5 

  4.1.3.4  ข้อมลูทีได้รับจากการกระจายขา่วสารของหน่วยงานราชการ 

  สาระสําคญัของข้อมลูขา่วสารทีเผยแพร่โดยหน่วยงานราชการ ทีกลุ่มตวัอย่างได้

มีการรับทราบ มากทีสดุ คือ การเตรียมตวัรับมือ มีจํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมา

คือ ความรู้ทวัไปเกียวกบัปัญหานําท่วม มีจํานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 และ ทีน้อยทีสดุคือ 

การขอความช่วยเหลือ มีจํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ดงัตารางที 4.5 
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ตารางที 4.5  ขา่วสารทีได้รับ 

 

สงิทีได้รับจากการรับทราบข้อมลูข่าวสาร 
จํานวน

(คน) 
ร้อยละ 

คณะกรรมการชมุชน และคนในชุมชน 

      1. ความรู้ทวัไปเกียวกบัปัญหานําท่วม (เช่น ปัจจยัทีก่อให้เกิดนําท่วม) 243 67.5 

      2. การเตรียมตวัรับมือ                        (เช่น การขนย้ายข้าวของขนึทีสงู) 276 76.7 

      3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า                (เช่น การทําถุงนําทดแทนกระสอบทราย) 269 74.7 

      4. การขอความช่วยเหลอื 252 70 

หน่วยงานราชการ (สํานกังานเขต สาํนกังานระบายนํา กทม.) 
 

      1. ความรู้ทวัไปเกียวกบัปัญหานําท่วม (เช่น ปัจจยัทีก่อให้เกิดนําท่วม) 260 72.2 

      2. การเตรียมตวัรับมือ                        (เช่น การขนย้ายข้าวของขนึทีสงู) 278 77.2 

      3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า                (เช่น การทําถุงนําทดแทนกระสอบทราย) 248 68.9 

      4. การขอความช่วยเหลอื 162 45 

 

 สรุปคะแนนการรับทราบขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมในชมุชน 

คะแนนการรับทราบข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมในชุมชน ซึงพิจารณาจากการได้รับ

ขา่วสารผา่นช่องทางตา่งๆ (ตารางที 4.4) ทีมีทังสิน 9 ช่องทาง จากทังคณะกรรมการชุมชน และ

หน่วยงานราชการ มีคะแนนเตม็ 9 คะแนน โดยแบ่งชันคะแนน เป็น 3 ระดบั คือ 0-2 คะแนน 3-5 

คะแนน และ 6-9 คะแนน พบว่ากลุ่มตวัอย่างจํานวนมากทีสดุ จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.1 มีคะแนนการรับทราบขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมอยู่ในระดบัสงู รองลงมาคือระดบัปาน

กลาง จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 และน้อยทีสดุ คือ ระดบัตํา มีจํานวน 86 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.8ดงัในตารางที 4.6 
 

ตารางที 4.6  ระดบัคะแนนการรับทราบขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมในชมุชน 

 

ระดบัการรับข่าวสาร ช่วงของค่าเฉลยี จํานวน(คน) ร้อยละ 

สงู 6 - 9 155 43.1 

ปานกลาง 3 - 5 119 33.1 

ตํา 0 - 2 86 23.8 

    360 100 
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 4.1.4  ผลกระทบทีได้รับจากปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการสํารวจผลกระทบจากปัญหานําท่วมในกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัญหานําท่วมใน

ชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง สง่ผลกระทบตอ่ การคมนาคม มากทีสดุ โดยมีคะแนนเฉลียของผู้

ทีได้รับผลกระทบเท่ากับ 3.79 คะแนน รองลงมาคือ ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ/กิจการ มี

คะแนนเฉลียของผู้ทีได้รับผลกระทบเท่ากับ 3.56 คะแนน และทีน้อยทีสดุคือ ผลกระทบด้านการ

ติดตอ่สือสารหรือปฏิสมัพนัธ์กบัชมุชน โดยมีคะแนนเฉลียของผู้ทีได้รับผลกระทบ 1.84 คะแนน ดงั

ในตารางที 4.7 

 สรุปคะแนนระดบัผลกระทบจากปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง โดย

การแบ่งชนัคา่เฉลียผลกระทบ เป็น 3 ระดบั ได้แก่ 1.00 - 2.33 ผลกระทบอยู่ในระดบัตํา  2.34 - 

3.67 ระดับปานกลาง และ 3.68 - 5.00 อยู่ในระดบัสงู พบว่า คะแนนเฉลียผลกระทบทังหมด

เท่ากบั 2.53 คะแนน ซึงจดัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงัในตารางที 4.7 

 

 

 



 
 

 

ตารางที 4.7  ผลกระทบจากปัญหานําท่วม 

 

ผลกระทบ 

ระดับผลกระทบทีได้รับ 

5 4 3 2 1 

คะแนน

เฉลีย* 
ระดับของผลกระทบ** 

(มากทีสุด) (มาก) 

(ปรากฏ

ผลกระทบ

ชัดเจน) 

(ค่อนข้าง

น้อย) 
(น้อยมาก) 

1.  ความเสียหายต่อทีอยู่อาศยั 34(9.4%) 40(11.1%) 44(12.2%) 76(21.1%) 163(45.3%) 2.16 ตํา 

2.  ความเสียหายต่อทรัพย์สินและ/หรือของมีค่า 30(8.3%) 30(8.3%) 47(13.1%) 71(19.7%) 179(49.7%) 2.03 ตํา 

3.  ปัญหาการคมนาคม 135(37.5%) 75(20.8%) 111(30.8%) 17(4.7%) 21(5.8%) 3.79 สงู 

4.  ปัญหาต่อการประกอบอาชีพ/กิจการ 120(33.3%) 72(20%) 105(29.2%) 16(4.4%) 45(12.5%) 3.56 ปานกลาง 

5.   ปัญหาด้านจิตใจ 47(13.1%) 52(14.4%) 89(24.7%) 82(22.8%) 89(24.7%) 2.68 ปานกลาง 

6.   ปัญหาด้านสขุภาพ 33(9.2%) 30(8.3%) 32(8.9%) 84(23.3%) 178(49.4%) 2.02 ตํา 

7.  ปัญหาต่อการอยู่อาศยั 42(11.7%) 27(7.5%) 32(8.9%) 104(28.9%) 151(41.9%) 2.15 ตํา 

8.  ปัญหาด้านการติดต่อสือสารหรือปฏิสมัพนัธ์กบัชุมชน 29(8.1%) 25(6.9%) 27(7.5%) 63(17.5%) 212(58.9%) 1.84 ตํา 

            2.53 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: * คะแนนเตม็เท่ากบั 5 คะแนนตําสดุเท่ากบั 1 

       ** ระดบัของผลกระทบ 1.00 - 2.33 ระดบัตํา, 2.34 - 3.67 ระดบัปานกลาง, 3.68 - 5.00 ระดบัสงู
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 4.1.5  การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหา 

 จากการสํารวจการเตรียมตวัเพือรับมือกับปัญหานําท่วมของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า การ

เตรียมความพร้อมทีมีผู้ปฏิบตัิมากทีสดุคือ การป้องกนัทรัพย์สินและ/หรือของมีค่า มีคะแนนเฉลีย

คือ 2.43 คะแนน รองลงมาคือ การป้องกันทีอยู่อาศยั มีคะแนนเฉลียคือ 2.36 คะแนน และการ

เตรียมความพร้อมทีมีผู้ปฏิบตัิน้อยทีสดุคือ การติดต่อสือสาร มีคะแนนเฉลียคือ 1.47 คะแนน ดงั

ตารางที 4.8 

 สรุปคะแนนการเตรียมตวัเพือรับมือกับปัญหานําท่วมของกลุ่มตวัอย่าง โดยการแบ่งชัน

คา่เฉลียการเตรียมตวัเพือรับมือกบัปัญหานําท่วม เป็น 3 ระดบัได้แก่ 0.00 - 1.67 อยู่ในระดบัตํา  

1.68  - 3.35 ระดบัปานกลาง และ 3.36 - 5.00 อยู่ในระดบัสงู พบว่า คะแนนเฉลียการเตรียมตวั

เพือรับมือกบัปัญหานําท่วมทงัหมดเท่ากบั 1.96 จดัวา่อยู่ในระดบัปานกลาง ดงัตารางที 4.8 



 
 

ตารางที 4.8  การเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสภาวะนําท่วม 

 

การเตรียมความพร้อม 

ระดับของการเตรียมความพร้อม 

5 4 3 2 1 
ไม่ได้ทาํ 

คะแนน

เฉลีย* 

ระดับการเตรียมความ

พร้อม** (มากทีสุด) (มาก) (ปานกลาง) (น้อย) (น้อยมาก) 

1.  การป้องกนัอยู่อาศยั 52(14.4%) 32(8.9%) 83(23.1%) 38(10.6%) 136(37.8%) 16(4.4%) 2.36 ปานกลาง 

2.  การป้องกนัทรัพย์สนิและ/หรือของมีค่า 64(17.8%) 32(8.9%) 71(19.7%) 39(10.8%) 136(37.8%) 15(4.2%) 2.43 ปานกลาง 

3.  การเตรียมอาหารและนําดืม 42(11.7%) 13(3.6%) 65(18.1%) 39(10.8%) 182(50.6%) 16(4.4%) 1.99 ปานกลาง 

4.  การเตรียมยารักษาโรค 37(10.3%) 15(4.2%) 59(16.4%) 41(11.4%) 184(51.1%) 20(5.6%) 1.91 ปานกลาง 

5.  การเตรียมพร้อมเครืองนุง่หม่ 22(6.1%) 19(5.3%) 45(12.5%) 26(7.2%) 210(58.3%) 35(9.7%) 1.62 ตํา 

6.  การคมนาคม 34(9.4%) 33(9.2%) 48(13.3%) 48(13.3%) 146(40.6%) 47(13.1%) 1.91 ปานกลาง 

7.  การติดต่อสือสาร 38(10.6%) 9(2.5%) 25(6.9%) 20(5.6%) 189(52.5%) 74(20.6%) 1.47 ตํา 

              1.96 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: * คะแนนเตม็เท่ากบั 5 คะแนนตําสดุเท่ากบั 0 

       ** ระดบัการเตรียมความพร้อม 0.00 – 1.67 ระดบัตํา, 1.68 – 3.35 ระดบัปานกลาง, 3.36 – 5.00 ระดบัสงู
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 4.1.6  การมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ปัญหาของประชาชนในชุมชน 

 จากการสํารวจการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ปัญหานําท่วม ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 

กลุม่ตวัอย่างมีสว่นร่วมในกิจกรรม การบริจาคสมทบทนุซือทราย และกระสอบบรรจ ุมากทีสดุ คือ 

มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 1.85 คะแนน รองลงมาคือ การช่วยเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร มีคะแนนเฉลียคือ 

1.42 คะแนน และกิจกรรมทีมีสว่นร่วมน้อยทีสดุคือ การร่วมเป็นอาสาสมคัรกู้ภยั มีคะแนนเฉลียคือ 

0.24 คะแนน ดงัตารางที 4.9 

 สรุปคะแนนการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ปัญหานําท่วม ของกลุ่มตวัอย่าง โดยการ

แบ่งชนัคา่เฉลียการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ปัญหานําท่วม เป็น 3 ระดบัได้แก่ 0.00 - 1.67 

อยู่ในระดบัตํา  1.68  - 3.35 ระดบัปานกลาง และ 3.36 - 5.00 อยู่ในระดบัสงู พบวา่ คะแนนเฉลีย

การมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ปัญหานําท่วมทังหมดเท่ากับ 0.70 จัดว่าอยู่ในระดบัตํา ดัง

ตารางที 4.9 



 
 

 

ตารางที 4.9  การมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหานําท่วมในหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

การมีส่วนร่วม 

การให้ความสาํคัญต่อกจิกรรมทีท่านได้มีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
ไม่มีส่วนร่วม

ในกจิกรรม 

คะแนน

เฉลีย* 

ระดับของการมี

ส่วนร่วม** 
(มีส่วนร่วมทุก

ครัง) 

(มีส่วนร่วม

เกือบทุกครัง) 

(มีส่วนร่วมเป็น

บางครัง) 

(มีส่วนร่วม

น้อย) 

(มีส่วนร่วม

น้อยมาก) 

1.  ช่วยเผยแพร่ข้อมูลภายในชุมชน 22(6.1%) 21(5.8%) 33(9.2%) 17(4.7%) 185(51.4%) 75(20.8%) 1.42 ตํา 

2.  บริจาคเงินซือกระสอบทราย 23(6.4%) 26(7.2%) 61(16.9%) 78(21.7%) 109(30.3%) 57(15.8%) 1.85 ปานกลาง 

3.  ช่วยบรรจุกระสอบทราย 9(2.5%) 13(3.6%) 15(4.2%) 2(0.6%) 9(2.5%) 304(84.4%) 0.43 ตํา 

4.  ช่วยขน/ ทําแนวกระสอบทรายกนันํา 10(2.8%) 10(2.8%) 12(3.3%) 1(0.3%) 8(2.2%) 311(86.4%) 0.38 ตํา 

5.  คอยแจ้งเตือนระดบันําหรือเหตุฉกุเฉิน 13(3.6%) 5(1.4%) 10(2.8%) 3(0.8%) 8(2.2%) 314(87.2%) 0.36 ตํา 

6.  อาสาสมคัรกู้ภยั 7(1.9%) 5(1.4%) 10(2.8%) 0(0%) 2(0.6%) 329(91.4%) 0.24 ตํา 

7.  อาสาสมคัรเฝ้าระวงันํา 8(2.2%) 3(0.8%) 10(2.8%) 1(0.3%) 5(1.4%) 326(90.6%) 0.25 ตํา 

              0.70 ตํา 

 

หมายเหตุ: * คะแนนเตม็เท่ากบั 5 คะแนนตําสดุเท่ากบั 0 

                  ** ระดบัของการมีสว่นร่วม 0.00 – 1.67 ระดบัตํา, 1.68 – 3.35 ระดบัปานกลาง, 3.36 – 5.00 ระดบัสงู
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 4.1.7  ความพงึพอใจต่อการทาํงานของหน่วยงานทีเกียวข้อง 

  4.1.7.1  ความพึงพอใจในการทํางานของหน่วยงานราชการ 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของกลุม่ตวัอย่าง ในการปฏิบตังิานด้านการจัดการ

ปัญหานําท่วมในชุมชนของหน่วยงานราชการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในด้าน การ

ดําเนินการติดตงัเครืองสบูนําภายในชมุชน มากทีสดุ โดยคะแนนเฉลียคือ 2.99 คะแนน รองลงมา

คือ ด้านการให้ข้อมลูความรู้ด้านปัญหานําท่วม โดยมีคะแนนเฉลียคือ 2.41 คะแนน และด้านที

น้อยทีสดุคือ ด้านนโยบายช่วยชดเชยค่าความเสียหาย ทีเกิดจากปัญหานําท่วม โดยมีคะแนน

เฉลียคือ 1.29 คะแนน ดงัตารางที 4.10 

  สรุปคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการ

ปัญหานําท่วมในชมุชนของหน่วยงานราชการ โดยแบ่งคะแนน เป็น 3 ระดบัได้แก่ 1.00 - 2.33 อยู่

ในระดบัตํา  2.34 - 3.67 ระดบัปานกลาง และ 3.68 - 5.00 อยู่ในระดบัสงู พบว่า มีคะแนนเท่ากับ 

1.89 ซึงจดัอยู่ในระดบัตํา ดงัตารางที 4.10 



 
 

 

ตารางที 4.10  ความพึงพอใจในการแก้ปัญหานําท่วมในหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

  

ความพงึพอใจในการทาํงานของหน่วยงานราชการ 

ระดับของความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
คะแนนเฉลีย* 

ระดับความ

พงึพอใจ** (มากทีสุด) (มาก) (เฉยๆ) (น้อย) (น้อยมาก) 

1.   การให้ข้อมูลความด้านปัญหานําทว่ม 41(11.4%) 28(7.8%) 83(23.1%) 104(28.9%) 94(26.1%) 2.41 ปานกลาง 

2.   การแจกกระสอบทราย 21(5.8%) 7(1.9%) 64(17.8%) 40(11.1%) 217(60.3%) 1.73 ตํา 

3.   เครืองสบูนํา 85(23.6%) 54(15.0%) 107(29.7%) 13(3.6%) 89(24.7%) 2.99 ปานกลาง 

4.   อาหารและนําดืม 8(2.2%) 8(2.2%) 39(10.8%) 16(4.4%) 277(76.9%) 1.38 ตํา 

5.   การอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม 36(10.0%) 42(11.7%) 47(13.1%) 28(7.8%) 197(54.7%) 2.06 ตํา 

6.   การอํานวยความสะดวกด้านสาธารณสขุ 6(1.7%) 10(2.8%) 30(8.3%) 23(6.4%) 279(77.5%) 1.35 ตํา 

7.   การชดเชยค่าเสียหาย 6(1.7%) 3(0.8%) 37(10.3%) 12(3.3%) 290(80.6%) 1.29 ตํา 

            1.89 ตํา 

 

หมายเหตุ: * คะแนนเตม็เท่ากบั 5 คะแนนตําสดุเท่ากบั 1 

       ** ระดบัความพึงพอใจ 1.00 - 2.33 ระดบัตํา, 2.34 - 3.67 ระดบัปานกลาง, 3.68 - 5.00 ระดบัสงู
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  4.1.7.2  ความพึงพอใจในการทํางานของคณะกรรมการชมุชน 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของกลุม่ตวัอย่าง ในการปฏิบตัิงานด้านการจัดการ

ปัญหานําท่วมในชมุชนของคณะกรรมการชมุชน พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในด้านการ

สร้างแนวกระสอบทรายตามแนวคลองติดชมุชนเพือป้องกันนําท่วม มากทีสดุ โดยมีคะแนนเฉลีย

คือ 3.94 คะแนน รองลงมาคือ การจดัตงัจดุประสานงานหน้าลานเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน โดย

คะแนนเฉลียคือ 3.93 คะแนน และมีความพึงพอใจในด้านการรับอาสาสมคัรเฝ้าระวงัและรายงาน

สภาวะนําท่วม น้อยทีสดุ คือ มีคะแนนเฉลีย 3.46 คะแนน  

ดงัตารางที 4.11 

  สรุปคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการ

ปัญหานําท่วมในชมุชนของคณะกรรมการชมุชน โดยแบ่งคะแนน เป็น 3 ระดบัได้แก่ 1.00 - 2.33 

อยู่ในระดบัตํา  2.34 - 3.67 ระดบัปานกลาง และ 3.68 - 5.00 อยู่ในระดบัสงู พบว่า มีคะแนน

เท่ากบั 3.71 ซึงอยู่ในระดบัสงู ดงัตารางที 4.11 



 
 

 

ตารางที  4.11  ความพึงพอใจในการแก้ปัญหานําท่วมในหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

ความพงึพอใจในการทาํงานของคณะกรรมการชุมชน 

ระดับของความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
คะแนนเฉลีย* 

ระดับความ

พงึพอใจ** (มากทีสุด) (มาก) (เฉยๆ) (น้อย) (น้อยมาก) 

1.  การให้ข้อมูลความรู้ด้านปัญหานําทว่ม 209(58.1%) 46(12.8%) 35(9.7%) 7(1.9%) 52(14.4%) 3.89 สงู 

2.  การเปิดรับบริจาคเงิน/ วสัดุเพือการจดัทํากระสอบทราย 203(56.4%) 56(15.6%) 35(9.7%) 8(2.2%) 48(13.3%) 3.91 สงู 

3.  การสร้างกระสอบทรายตามแนวคลอง 205(56.9%) 66(18.3%) 22(6.1%) 6(1.7%) 51(14.2%) 3.94 สงู 

4.  การจดัตงัจุดประสานงานหน้าลานเอนกประสงค์ 207(57.5%) 59(16.4%) 27(7.5%) 5(1.4%) 51(14.2%) 3.93 สงู 

5.  การจดัตงัทีมอาสากู้ภยั 146(40.6%) 65(18.1%) 68(18.9%) 14(3.9%) 55(15.3%) 3.55 ปานกลาง 

6.  การตงัทีมงานเฝ้าระวงัและรายงานสภาวะนําท่วม 149(41.4%) 55(15.3%) 70(19.4%) 17(4.7%) 57(15.8%) 3.52 ปานกลาง 

7.  การรับอาสาสมคัรเฝ้าระวงัและรายงานสภาวะนําทว่ม 144(40.0%) 58(16.1%) 64(17.8%) 21(5.8%) 60(16.7%) 3.46 ปานกลาง 

8.  อาสาสมคัรสาธารณสขุ  143(39.7%) 56(15.6%) 72(20.0%) 17(4.7%) 60(16.7%) 3.47 ปานกลาง 

            3.71 สงู 

 

หมายเหตุ: * คะแนนเตม็เท่ากบั 5 คะแนนตําสดุเท่ากบั 1 

       ** ระดบัความพึงพอใจ 1.00 - 2.33 ระดบัตํา, 2.34 - 3.67 ระดบัปานกลาง, 3.68 - 5.00 ระดบัสงู
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4.2   ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

 สมมติฐานที 1 ประชาชนทีมีปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน มีความรู้และการรับทราบ

สภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั 

 ปัจจยัสว่นบคุคลทีมีความสมัพันธ์กับความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานํา

ท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และลกัษณะของอาชีพ ที

ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียดดงันี 

  สมมติฐานที 1.1 ประชาชนในชมุชนทีมีเพศแตกตา่งกนัมีความรู้และการรับทราบ

สภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดับนัยสําคญั 0.05 ประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน

นักกีฬาแหลมทองทีมีเพศทีต่างกันมีความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมใน

ชุมชนทีแตกต่างกัน พบว่าค่า Significant มากกว่า 0.05 แสดงว่า ประชาชนทีมีเพศทีต่างกัน มี

ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในชุมชนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.12 

 

ตารางที 4.12  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งเพศกบัความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของ 

            ปัญหานําท่วมภายในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

เพศ 

ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วม 

(n=360) 
t(df) P-Value* 

จาํนวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ชาย 157 9.6178 4.04547 
0.129 0.732 

หญิง 203 9.5616 4.13389 

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       t(df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบสองตวัแปรทีอิสระจากกนั (Independent  

       Sample t-test) 
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  สมมติฐานที 1.2 ประชาชนในชมุชนทีมีอายแุตกตา่งกนัมีความรู้และการรับทราบ

สภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงวา่ ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนักกีฬาแหลมทองทีมีอายุแตกต่างกันมีความรู้และการ

รับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในชุมชนทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 ดงัตารางที 4.13 

 

ตารางที 4.13 การทดสอบสมมติฐานระหวา่งอายกุบัความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของ 

  ปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

อายุ 

ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วม 

(n=360) 
F P-Value* 

จาํนวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ไม่เกิน15ปี 17 3.3529 0.99632 35.009 0.000 

16-30ปี 98 7.4184 4.0865 
  

31-45ปี 104 11.1058 3.52775 
  

46-60ปี 92 11.4891 2.90696 
  

มากกว่า60ปี 49 9.2857 3.59398 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.14 ดงันี 

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนักกีฬาแหลมทองทีมีอายุไม่เกิน 15 ปี มีความรู้และ

การรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกบั ประชาชนในช่วงอายุ 16 ถึง 30 

ปี ประชาชนในช่วงอาย ุ31 ถึง 45 ปี ประชาชนในช่วงอาย ุ46 ถึง 60 ปี และประชาชนในช่วงอาย ุ

60 ปีขนึไป  
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  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีมีอายุ 16 ถึง 30 ปี มีความรู้และ

การรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกบัประชาชนในช่วงอายุ 31 ถึง 45 

ปี ประชาชนในช่วงอาย ุ46 ถึง 60 ปี และประชาชนในช่วงอาย ุ60 ปีขนึไป 

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีมีอายุ 31 ถึง 45 ปี มีความรู้และ

การรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกบัประชาชนในช่วงอาย ุ60 ปีขนึไป

  

ตารางที 4.14  ความแตกตา่งรายคู ่

 

ระดับอายุ (I) ระดับอายุ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 P-Value* 

ไม่เกิน15ปี 16-30ปี 4.06543 0.000 

31-45ปี 7.75283 0.000 

46-60ปี 8.13619 0.000 

มากกว่า60ปี 5.93277 0.000 

16-30ปี 31-45ปี 3.6874 0.000 

46-60ปี 4.07076 0.000 

มากกว่า60ปี 1.86735 0.002 

31-45ปี มากกว่า60ปี 1.82005 0.003 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

   

  สมมติฐานที 1.3 ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาทีแตกต่างกันมีความรู้และการ

รับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงว่า ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมี

ความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.15 
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ตารางที 4.15 การทดสอบสมมตฐิานระหวา่งระดบัการศกึษากบัความรู้และการรับทราบสภาพ 

  ทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

ระดับการศึกษา 

ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วม 

(n=360) 
F P-Value* 

จาํนวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ประถมหรือตํากวา่ 11 7 4.79583 14.067 0.000 

มธัยมศึกษา 71 6.8169 4.44107 
  

อนปุริญญา ปวส./ปวช. 80 10.5 3.76526 
  

ปริญญาตรี 173 10.3295 3.57984 
  

สงูกวา่ปริญญาตรี 24 10.8333 3.01686 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.16 ดงันี 

  ประชาชนในหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีมีระดบัการศึกษาชันประถมศึกษาหรือ

ตํากวา่ มีความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกบัประชาชนที

มีการศกึษาในระดบัอนปุริญญา ปวส./ปวช. ระดบัการศกึษาปริญญาตรี และ ระดบัการศึกษาสงู

กวา่ปริญญาตรี 

  ประชาชนในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีระดบัการศึกษาชันมัธยมศึกษา มี

ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในชุมชนทีแตกต่างกับประชาชนทีมี

การศกึษาในระดบัอนุปริญญา ปวส./ปวช. ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ ระดบัการศึกษาสงู

กวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที 4.16  ความแตกตา่งรายคู ่

 

ระดับการศึกษา (I) ระดับการศึกษา (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 
P-Value* 

ประถมหรือตํากว่า อนปุริญญา ปวส./ปวช. 3.5000 0.005 

 
ปริญญาตรี 3.3295 0.005 

 
สงูกว่าปริญญาตรี 3.8333 0.006 

มธัยม อนปุริญญา ปวส./ปวช. 3.6831 0.000 

 
ปริญญาตรี 3.5126 0.000 

 
สงูกว่าปริญญาตรี 4.0164 0.000 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

       * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

  สมมติฐานที 1.4 ประชาชนทีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความรู้และการรับทราบสภาพ

ทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงวา่ ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความรู้และการ

รับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในชุมชนทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 ดงัตารางที 4.17 
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ตารางที 4.17  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งอาชีพกบัความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของ 

            ปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

อาชีพ 

ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วม 

(n=360) 

F P-Value* 

จาํนวน(คน) ค่าเฉลีย 
ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ราชการ 17 9.5882 3.98527 31.688 0.000 

รัฐวิสาหกิจ 11 10.0000 2.72029 
  

ธุรกิจเอกชน 102 10.6961 3.50894 
  

รับจ้าง 72 10.5417 3.8673 
  

ค้าขาย 44 11.5682 2.5645 
  

นกัเรียน/นกัศึกษา 51 3.8039 1.78907 
  

อืนๆ 61 10.1148 3.60138 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.18 ดงันี 

  ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพรับราชการ มี

ความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกบัประชาชนทีประกอบ

อาชีพค้าขาย และ อาชีพนกัเรียนนกัศกึษา 

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ อาชีพ

ธรุกิจเอกชน และอาชีพรับจ้าง มีความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชุมชนที

แตกตา่งกบัประชาชนทีประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา   



72 
 

 

  ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพค้าขาย มีความรู้

และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกต่างกับประชาชนทีประกอบอาชีพ

รับราชการ นกัเรียน/นกัศกึษา และอาชีพอืนๆ(ทีไมไ่ด้ระบไุว้ในตวัเลือก) 

  ประชาชนในชมุชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีความรู้

และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกต่างกับประชาชนทีประกอบอาชีพ

รับราชการ อาชีพรัฐวิสาหกิจ อาชีพธรุกิจเอกชน อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และอาชีพอืนๆ(ทีไมไ่ด้

ระบไุว้ในตวัเลือก) 

   

ตารางที 4.18  ความแตกตา่งรายคู ่

 

อาชีพ (I) อาชีพ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 
P-Value* 

ราชการ ค้าขาย 1.97995 0.037 

 
นกัเรียน/นกัศึกษา 5.78431 0.000 

รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน/นกัศึกษา 6.19608 0.000 

ธุรกิจเอกชน นกัเรียน/นกัศึกษา 6.89216 0.000 

รับจ้าง นกัเรียน/นกัศึกษา 6.73775 0.000 

ค้าขาย นกัเรียน/นกัศึกษา 7.76426 0.000 

 
อืนๆ 1.45343 0.027 

นกัเรียน/นกัศึกษา อืนๆ 6.31083 0.000 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

 สมมติฐานที 2 ปัจจยัสว่นบคุคลกบัการรับทราบข้อมลูขา่วสาร 

 ปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทอง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และลกัษณะของอาชีพ ทีระดบัความเชือมนั

ร้อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีรายละเอียดดงันี 

  สมมติฐานที 2.1 ประชาชนทีมีเพศแตกต่างกันมีการรับทราบข้อมูลข่าวสารที

แตกตา่งกนั 
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  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่คา่ Significant มากกวา่ 

0.05 แสดงวา่ ประชาชนทีมีเพศทีแตกตา่งกนั มีการรับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วม

ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.19 

 

ตารางที 4.19 การทดสอบสมมตฐิานระหวา่งเพศกบัการรับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหา 

  นําท่วมในชมุชนทีหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

เพศ 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม 

(n=360) 
t(df) P-Value* 

จาํนวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ชาย 157 0.7707 0.42173 -0.742 

(358) 
0.141 

หญิง 203 0.803 0.39875 

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       t(df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบสองตวัแปรทีอิสระจากกนั (Independent  

       Sample t-test) 

 

  สมมติฐานที 2.2 ประชาชนทีมีอายุแตกต่างกันมีการรับทราบข้อมลูข่าวสารที

แตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significantน้อยกว่า 

0.05 แสดงว่า ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับทราบ

ข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมภายในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 ดงัตารางที 4.20 
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ตารางที 4.20  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งอายกุบัการรับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหา 

            นําท่วมในชมุชนทีหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

อายุ 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม 

(n=360) 
F P-Value* 

จาํนวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ไม่เกิน15ปี 17 0.000 0.000 32.193 0.000 

16-30ปี 98 0.6531 0.47844 
  

31-45ปี 104 0.9327 0.25177 
  

46-60ปี 92 0.913 0.28332 
  

มากกว่า60ปี 49 0.7959 0.7959 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.21 ดงันี 

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีมีอายไุมเ่กิน 15 ปี มีการรับทราบ

ข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมภายในชุมชนแตกต่างกับประชาชนในช่วงอายุ 16 ถึง 30 ปี 

ประชาชนในช่วงอาย ุ31 ถึง 45 ปี ประชาชนในช่วงอาย ุ46 ถึง 60 ปี และประชาชนในช่วงอายุ 60 

ปีขนึไป 

  ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองในช่วงอายุ 16 ถึง 30 ปี มีการ

รับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกับปัญหานําท่วมภายในชุมชนแตกต่างกับประชาชนในช่วงอายุ 31 

ถึง 45 ปี ประชาชนในช่วงอาย ุ46 ถึง 60 ปี และประชาชนในช่วงอาย ุ60 ปีขนึไป 

  ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองในช่วงอายุ 31 ถึง 45 ปี มีการ

รับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมภายในชมุชนแตกตา่งกบัประชาชนในช่วงอายุ 60 ปี

ขนึไป 
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ตารางที 4.21  ความแตกตา่งรายคู ่

 

ระดับอายุ (I) ระดับอายุ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 P-Value* 

ไม่เกิน15ปี 16-30ปี 0.65306 0.000** 

31-45ปี 0.93269 0.000** 

46-60ปี 0.91304 0.000** 

มากกว่า60ปี 0.79592 0.000** 

16-30ปี 31-45ปี 0.27963 0.000** 

46-60ปี 0.25998 0.000** 

มากกว่า60ปี 0.14286 0.021** 

31-45ปี มากกว่า60ปี 0.13677 0.026** 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

  สมมติฐานที 2.3 ประชาชนทีมีอาชีพแตกต่างกันมีการรับทราบข้อมลูข่าวสารที

แตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงวา่ ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีอาชีพแตกต่างกันมีการรับทราบ

ข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมภายในชมุชนทีแตกตา่งกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 ดงัตารางที 4.22 
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ตารางที 4.22  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งอาชีพกบัการรับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบั 

            ปัญหานําท่วมในชมุชนทีหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

อาชีพ 

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมในชุมชน 

(n=360) 

F P-Value* 

จาํนวน(คน) ค่าเฉลีย 
ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ราชการ 17 0.7059 0.46967 36.412 0.000 

รัฐวสิาหกิจ 11 0.9091 0.30151 
  

ธุรกิจเอกชน 102 0.9118 0.28504 
  

รับจ้าง 72 0.9028 0.29834 
  

ค้าขาย 44 0.8864 0.32104 
  

นกัเรียน/นกัศึกษา 51 0.1765 0.38501 
  

อืนๆ 61 0.8852 0.32137 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.23 ดงันี 

  ประชาชนในชมุชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพรับราชการ มีการ

รับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมภายในชุมชนทีแตกต่างกับประชาชนทีประกอบ

อาชีพธรุกิจเอกชน อาชีพรับจ้าง อาชีพอาชีพนักเรียนนักศึกษา และอาชีพอืนๆ(ทีไม่ได้ระบุไว้ใน

ตวัเลือก) 

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ อาชีพ

ธรุกิจเอกชน อาชีพรับจ้าง และอาชีพค้าขาย มีการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม

ภายในชมุชนทีแตกตา่งกบัประชาชนทีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 
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  ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีการ

รับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําทว่มภายในชมุชนทีแตกตา่งกบัประชาชนทีประกออาชีพ

อืนๆ(ทีไมไ่ด้ระบไุว้ในตวัเลือก) 

 

ตารางที 4.23  ความแตกตา่งรายคู ่

 

อาชีพ (I) อาชีพ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 
P-Value* 

ราชการ ธุรกิจเอกชน 0.20588 0.016 

 
รับจ้าง 0.1969 0.025 

 
นกัเรียน/นกัศึกษา 0.52941 0.000 

 
อืนๆ 0.17936 0.045 

รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน/นกัศึกษา 0.73262 0.000 

ธุรกิจเอกชน นกัเรียน/นกัศึกษา 0.73529 0.000 

รับจ้าง นกัเรียน/นกัศึกษา 0.72631 0.000 

ค้าขาย นกัเรียน/นกัศึกษา 0.70989 0.000 

นกัเรียน/นกัศึกษา อืนๆ 0.70878 0.000 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

 สมมติฐานที 3 ปัจจยัสว่นบคุคลกบัผลกระทบจากปัญหานําท่วมทีได้รับ 

 ปัจจยัสว่นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์กบัผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทอง ได้แก่ ลกัษณะของทีอยู่อาศยั และลกัษณะของการประกอบอาชีพ 

  สมมติฐานที 3.1 ลกัษณะของทีอยู่อาศยัทีแตกต่างกันก่อให้เกิดผลกระทบจาก

ปัญหานําท่วมแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงวา่ ลกัษณะทีอยูอ่าศยัในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีแตกตา่งกนัได้รับผลกระทบ

จากปัญหานําท่วมภายในชมุชนทีแตกตา่งกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงัตารางที 

4.24 
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ตารางที 4.24  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งลกัษณะของทีอยู่อาศยักบัผลกระทบจากปัญหา 

            นําท่วม 

 

ทีอยู่อาศัย 

ผลกระทบทีได้รับจากปัญหานําท่วมในชุมชน 

(n=360) 

F P-Value* 

จาํนวน ค่าเฉลีย 
ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

บ้านชนัเดียว 90 23.9778 9.5764 24.392 0.000 

บ้าน 2 ชนัขนึไป 90 21.5667 9.4537 
  

อาคารชดุ 90 14.6556 3.2052 
  

อาคารพานิชย์ 90 20.6778 6.3562 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.25 ดงันี 

  บ้านชันเดียวได้รับผลกระทบแตกต่างกับทีอยู่อาศยัลกัษณะอืนๆ ได้แก่ บ้าน 2 

ชันขึนไป อาคารชุด/ห้องพัก และอาคารพาณิชย์ ในขณะทีบ้านทีมี 2 ชันขึนไปได้รับผลกระทบ

แตกต่างกับทีอยู่อาศยัทีเป็น อาคารชุด/ห้องพัก และทีอยู่อาศยัทีเป็น อาคารชุด/ห้องพัก ได้รับ

ผลกระทบแตกตา่งจากอาคารพาณิชย์ 
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ตารางที 4.25  ความแตกตา่งรายคู ่

 

อาชีพ (I) อาชีพ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 
P-Value* 

บ้านชนัเดียว บ้าน 2 ชนัขนึไป 2.4111 0.0340 

 
อาคารชดุ 9.3222 0.0000 

 
อาคารพาณิชย์ 3.3000 0.0004 

บ้าน 2 ชนัขนึไป อาคารชดุ 6.9111 0.0000 

อาคารชดุ อาคารพาณิชย์ 6.0222 0.0000 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

  สมมติฐานที 3.2 ประชาชนทีมีอาชีพแตกต่างกันได้รับผลกระทบจากปัญหานํา

ท่วมแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงวา่ ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีมีอาชีพแตกต่างกันได้รับผลกระทบ

จากปัญหานําท่วมภายในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงัตารางที 

4.26 
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ตารางที 4.26  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งอาชีพกบัผลกระทบจากปัญหานําท่วม 

 

อาชีพ 

ผลกระทบทีได้รับจากปัญหานําท่วมในชุมชน 

(n=360) 

F P-Value* 

จาํนวน(คน) ค่าเฉลีย 
ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ราชการ 17 20.2353 7.6936 4.054 0.001 

รัฐวิสาหกิจ 11 21.3636 5.2777 
  

ธุรกิจเอกชน 102 21.8431 8.3793 
  

รับจ้าง 72 19.2500 7.7799 
  

ค้าขาย 44 22.2955 7.9871 
  

นกัเรียน/นกัศึกษา 51 15.7255 3.9753 
  

อืนๆ 61 20.5902 10.5173 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.27 ดงันี 

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพรับราชการ อาชีพ

รัฐวิสาหกิจ และอาชีพค้าขาย ได้รับผลกระทบจากปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลม

ทองแตกตา่งจากประชาชนทีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา   

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพธุรกิจเอกชน ได้รับ

ผลกระทบจากปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองแตกต่างกับอาชีพรับจ้าง และ

นกัเรียน/นกัศกึษา 

  ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพรับจ้างได้รับ

ผลกระทบจากปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองแตกต่างกับ อาชีพค้าขาย และ

นกัเรียน/นกัศกึษา 
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  ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ได้รับ

ผลกระทบจากปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองแตกต่างกับ อาชีพอืนๆ(ทีไม่ได้

ระบไุว้ในตวัเลือก) 

 

ตารางที 4.27  ความแตกตา่งรายคู ่

 

อาชีพ (I) อาชีพ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 
P-Value* 

ราชการ นกัเรียน/นกัศึกษา 4.5098 0.046 

รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน/นกัศึกษา 5.6382 0.036 

ธุรกิจเอกชน รับจ้าง 2.5931 0.037 

 
นกัเรียน/นกัศึกษา 6.1177 0.000 

รับจ้าง ค้าขาย 3.0455 0.049 

 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.5245 0.017 

ค้าขาย นกัเรียน/นกัศึกษา 6.5699 0.000 

นกัเรียน/นกัศึกษา อืนๆ 4.8647 0.002 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

 สมมติฐานที 4 ปัจจยัสว่นบคุคลกบัการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหานําท่วม 

 ปัจจยัสว่นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์กบัการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน

หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ได้แก่ ลักษณะของทีอยู่อาศัย ลักษณะของการประกอบอาชีพ และ

รายได้ของประชากรในชมุชน 

  สมมติฐานที 4.1 ลกัษณะของทีอยู่อาศยัทีแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อม

รับมือปัญหานําท่วมแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงวา่ลกัษณะทีอยู่อาศยัของประชากรทีแตกตา่งกนั มีผลให้การเตรียมตวัรับมือปัญหานํา

ท่วมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.28 
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ตารางที 4.28  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งลกัษณะทีอยู่อาศยักบัการเตรียมพร้อมรับมือ 

            ปัญหานําท่วม 

 

ทีอยู่อาศัย 

การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน 

(n=360) 

F P-Value* 

จาํนวน ค่าเฉลีย 
ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

บ้านชนัเดียว 90 17.9000 10.1838 23.748 0.000 

บ้าน 2 ชนัขนึไป 90 15.8222 9.5806 
  

อาคารชดุ 90 8.3222 4.3675 
  

อาคารพาณิชย์ 90 12.7333 6.9408 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.29 ดงันี 

  ประชาชนทีอาศยัอยู่ในบ้านชันเดียว และบ้าน 2 ชันขึนไป มีการเตรียมพร้อม

รับมือปัญหานําท่วมแตกตา่งจากประชาชนทีอาศยัอยู่ในอาคารชดุ/ห้องพกั และประชาชนทีอาศยั

อยู่ในอาคารพาณิชย์ 

  ประชาชนทีอาศยัอยู่ในอาคารชดุ/ห้องพกั มีการเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วม

แตกตา่งจากประชาชนทีอาศยัอยู่ในอาคารพาณิชย์ 
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ตารางที 4.29  ความแตกตา่งรายคู ่

 

ลักษณะทีอยู่  (I) ลักษณะทีอยู่  (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 
P-Value* 

บ้านชนัเดียว อาคารชดุ 9.5778 0.0000 

 
อาคารพานิชย์ 5.1667 0.0000 

บ้าน 2 ชนัขนึไป อาคารชดุ 7.5000 0.0000 

 
อาคารพานิชย์ 3.0889 0.0110 

อาคารชดุ อาคารพานิชย์ 4.4111 0.0000 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

  สมมติฐานที 4.2 ประชาชนทีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมรับมือ

ปัญหานําท่วมแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงวา่ลกัษณะการประกอบอาชีพของประชาชนทีแตกต่างกัน มีผลให้การเตรียมตวัรับมือ

ปัญหานําท่วมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.30 
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ตารางที 4.30  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งอาชีพกบัการเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วม 

 

อาชีพ 

การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน 

(n=360) 

F P-Value* 

จาํนวน(คน) ค่าเฉลีย 
ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ราชการ 17 14.7647 8.4965 3.652 0.002 

รัฐวิสาหกิจ 11 14.0909 7.0349 
  

ธุรกิจเอกชน 102 15.0196 9.5066 
  

รับจ้าง 72 13.7639 8.7218 
  

ค้าขาย 44 13.7955 8.7831 
  

นกัเรียน/นกัศึกษา 51 8.5882 6.1617 
  

อืนๆ 61 15.0164 8.9675 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.31 ดงันี 

  ประชาชนทีประกอบอาชีพรับราชการ อาชีพธรุกิจเอกชน อาชีพรับจ้าง และอาชีพ

ค้าขาย มีการเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองแตกต่างจาก

ประชาชนทีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา   

  ประชาชนทีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีการเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมใน

ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองแตกต่างจากประชาชนทีประกอบอาชีพอืนๆ (ทีไม่ได้ระบุไว้ใน

ตวัเลือก) 
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ตารางที 4.31  ความแตกตา่งรายคู ่

 

อาชีพ (I) อาชีพ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 
P-Value* 

ราชการ นกัเรียน/นกัศึกษา 6.1765 0.011 

ธุรกิจเอกชน นกัเรียน/นกัศึกษา 6.4313 0.000 

รับจ้าง นกัเรียน/นกัศึกษา 5.1757 0.001 

ค้าขาย นกัเรียน/นกัศึกษา 5.2072 0.004 

นกัเรียน/นกัศึกษา อืนๆ 6.4282 0.000 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

  สมมติฐานที 4.3 ประชาชนทีมีรายได้แตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมรับมือ

ปัญหานําท่วมแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงว่ารายได้ของประชาชนทีแตกต่างกัน มีผลให้การเตรียมตัวรับมือปัญหานําท่วม

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.32 
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ตารางที 4.32  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งรายได้กบัการเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วม 

 

รายได้ต่อเดือน 

การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน 

(n=360) 

F P-Value* 
จาํนวน

(คน) 
ค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

5,000 บาทหรือน้อยกวา่ 9 16.2222 11.8192 3.131 0.003 

5,001 ถึง 15,000 บาท 93 15.0212 9.5166 

15,001 ถึง 25,000 บาท 111 13.3604 8.8017 

25,001 ถึง 35,000 บาท 46 15.1304 7.9515 

35,001 ถึง 45,000 บาท 20 14.5000 6.9092 

45,001 ถึง 55,000 บาท 3 24.3333 16.7730 

มากกวา่ 55,000บาทขึนไป 3 17.3333 8.9629 

ไม่มีรายได้ 71 10.0986 7.1237 

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.33 ดงันี 

  ประชาชนทีมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ประชาชนทีมีรายได้ 5,001 ถึง 

15,000 บาทตอ่เดือน ประชาชนทีมีรายได้ 25,001 ถึง 35,000 บาทต่อเดือน ประชาชนทีมีรายได้ 

35,001 ถึง 45,000 บาทตอ่เดือน และประชาชนทีมีรายได้ 45,001 ถึง 55,000 บาทตอ่เดือน มีการ

เตรียมตวัรับมือกบัปัญหานําท่วมในชมุชนแตกตา่งกบัประชาชนทีไมมี่รายได้ 

  ประชาชนทีมีรายได้ 15,001 ถึง 25,000 บาทต่อเดือน มีการเตรียมตวัรับมือกับ

ปัญหานําท่วมในชุมชนแตกต่างกับประชาชนทีมีรายได้ 45,001 ถึง 55,000 บาทต่อเดือน และ

ประชาชนทีไมมี่รายได้  

 



87 
 

 

ตารางที 4.33  ความแตกตา่งรายคู ่

 

รายได้ (I) รายได้ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 
P-Value* 

5,000 บาทหรือน้อยกว่า ไม่มีรายได้ 6.1236 0.046 

5,001 ถงึ 15,000 บาท ไม่มีรายได้ 4.9229 0.000 

15,001 ถงึ 25,000 บาท 45,001 ถงึ 55,000 บาท 10.9729 0.031 

ไม่มีรายได้ 3.2618 0.013 

25,001 ถงึ 35,000 บาท ไม่มีรายได้ 5.0318 0.002 

35,001 ถงึ 45,000 บาท ไม่มีรายได้ 4.4014 0.045 

45,001 ถงึ 55,000 บาท ไม่มีรายได้ 14.2347 0.005 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

 สมมติฐานที 5 ปัจจยัสว่นบคุคลกบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

 ปัจจยัสว่นบคุคลทีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม

ในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง ได้แกเ่พศ อาย ุและอาชีพ 

  สมมติฐานที 5.1 ประชาชนทีมีเพศทีแตกตา่งกนัมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไข

ปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant มากกว่า 

0.05 แสดงวา่ ประชาชนทีมีเพศทีตา่งกนั มีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชน

ไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.34 
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ตารางที 4.34  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งเพศกบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหา 

            นําท่วม 

 

เพศ 

การส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม

(n=360) 
t(df) P-Value* 

จาํนวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ชาย 157 4.4904 5.8404 1.153 

(358) 
0.087 

หญิง 203 5.2709 6.7472 

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       t(df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบสองตวัแปรทีอิสระจากกนั (Independent  

       Sample t-test) 

 

  สมมติฐานที 5.2 ประชาชนทีมีอายทีุแตกตา่งกนัมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไข

ปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงวา่ ประชาชนทีมีอายทีุตา่งกนั มีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชน

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.35 
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ตารางที 4.35  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งอายกุบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไข 

            ปัญหานําท่วม 

 

อายุ 

การส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

(n=360) 
F P-Value* 

จาํนวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ไม่เกิน15ปี 17 1.1765 1.9117 6.291 0.000 

16-30ปี 98 3.5408 5.1617 
  

31-45ปี 104 4.6731 5.7428 
  

46-60ปี 92 7.3261 8.5846 
  

มากกว่า60ปี 49 5.0612 4.2348 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.36 ดงันี 

  ประชาชนอายุไม่เกิน 15 ปีมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมใน

ชมุชนทีแตกตา่งกบัประชาชนอาย ุ31 ถึง 45 ปี ประชาชนอาย ุ46 ถึง 60 ปี และประชาชนทีมีอายุ

มากกวา่ 60 ปีขนึไป 

  ประชาชนทีมีอาย ุ16 ถึง 30 ปี และประชาชนทีมีอายุ 31 ถึง 45 ปี มีส่วนร่วมใน

การรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกบัประชาชนอาย ุ46 ถึง 60 ปี 

  ประชาชนทีมีอาย ุ46 ถึง 60 ปีมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมใน

ชมุชนทีแตกตา่งกบัประชาชนทีมีอายมุากกวา่ 60 ปีขนึไป 
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ตารางที 4.36  ความแตกตา่งรายคู ่

 

ระดับอายุ (I) ระดับอายุ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 P-Value* 

ไม่เกิน15ปี 31-45ปี 3.4966 0.032 

46-60ปี 6.1496 0.000 

มากกว่า60ปี 3.8848 0.026 

16-30ปี 46-60ปี 3.7853 0.000 

31-45ปี 46-60ปี 2.6530 0.003 

46-60ปี มากกว่า60ปี 2.2649 0.039 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

  สมมติฐานที 5.3 ประชาชนทีมีอาชีพทีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการรับมือและ

แก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงว่า ประชาชนทีมีอาชีพทีต่างกัน มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมใน

ชมุชนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.37 
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ตารางที 4.37  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งอาชีพกบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไข 

            ปัญหานําท่วม 

 

อาชีพ 

การส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

(n=360) 

F P-Value* 

จาํนวน(คน) ค่าเฉลีย 
ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

ราชการ 17 4.9412 5.1777 3.158 0.005 

รัฐวิสาหกิจ 11 6.8182 8.0227 
  

ธุรกิจเอกชน 102 4.3333 5.2262 
  

รับจ้าง 72 5.4861 7.6287 
  

ค้าขาย 44 6.2045 7.4477 
  

นกัเรียน/นกัศึกษา 51 1.9608 4.4134 
  

อืนๆ 61 6.3607 6.3954 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.38 ดงันี 

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ รับจ้าง 

และค้าขาย มีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชนทีแตกต่างกันกับประชาชนที

เป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีประกอบอาชีพธรุกิจเอกชน มีสว่น

ร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชนทีแตกต่างกันกับประชาชนทีเป็นนักเรียน/

นกัศกึษา และอาชีพอืนๆ (ทีไมไ่ด้ระบไุว้ในตวัเลือก)  
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  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีเป็นนกัเรียน/นักศึกษา มีส่วนร่วม

ในการรับมือและแก้ไขปัญหานําทว่มในชมุชนทีแตกตา่งกนักบัประชาชนทีประกอบอาชีพอืนๆ (ที

ไมไ่ด้ระบไุว้ในตวัเลือก)   

 

ตารางที 4.38  ความแตกตา่งรายคู ่

 

อาชีพ (I) อาชีพ (J) 
ความแตกต่างของค่าเฉลีย 

(I-J) 1 
P-Value* 

รัฐวิสาหกิจ นกัเรียน/นกัศึกษา 4.8574 0.020 

ธุรกิจเอกชน นกัเรียน/นกัศึกษา 2.3726 0.028 

 
อืนๆ 2.0273 0.046 

รับจ้าง นกัเรียน/นกัศึกษา 3.5253 0.046 

ค้าขาย นกัเรียน/นกัศึกษา 4.2438 0.001 

นกัเรียน/นกัศึกษา อืนๆ 4.3999 0.000 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

  สมมติฐานที 5.4 ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาทีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ

รับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั 

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงวา่ ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาทีต่างกัน มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานํา

ท่วมในชมุชนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.39 
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ตารางที 4.39  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งการศกึษากบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไข 

            ปัญหานําท่วม 

 

ระดับการศึกษา 
การส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

(n=360) 
F P-Value* 

 

จาํนวน 

(คน) 
ค่าเฉลีย 

ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน   

ประถมหรือตํากว่า 11 9.3636 9.6465 2.528 0.04 

มธัยมศึกษา 71 3.3944 5.3009 
  

อนปุริญญา ปวส./ปวช. 80 4.9250 7.3962 
  

ปริญญาตรี 173 5.2428 6.0808 
  

สงูกว่าปริญญาตรี 24 5.3333 5.0188 
  

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.40 ดงันี 

  ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีมีระดบัการศึกษาชันประถมหรือ

ตํากว่า มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมแตกต่างกับประชาชนทีมีการศึกษา

ระดบัชนัมธัยมศกึษา อนปุริญญา ปวส./ปวช. และชนัปริญญาตรี 

  ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีระดับการศึกษาระดับชัน

มธัยมศกึษา มีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมแตกต่างกับประชาชนทีมีการศึกษา

ระดบัชนัปริญญาตรี 
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ตารางที 4.40  ความแตกตา่งรายคู ่

 

ระดับการศึกษา (I) ระดับการศึกษา (J) 
ความแตกต่างของ

ค่าเฉลีย (I-J) 1 
P-Value* 

ประถมหรือตํากว่า มธัยม 5.9693 0.004 

 
อนปุริญญา ปวส./ปวช. 4.4386 0.030 

 
ปริญญาตรี 4.1209 0.037 

มธัยม ปริญญาตรี 1.8484 0.039 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

  สมมติฐานที 5.5 ประชาชนทีมีรายได้ทีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการรับมือและ

แก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนทีแตกตา่งกนั  

  จากการทดสอบสมติฐาน ทีระดบันยัสําคญั 0.05 พบว่าค่า Significant น้อยกว่า 

0.05 แสดงว่า ประชาชนทีมีรายได้ทีต่างกัน มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมใน

ชมุชนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 ดงัตารางที 4.41 
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ตารางที 4.41  การทดสอบสมมติฐานระหวา่งรายได้กบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไข 

            ปัญหานําท่วม 

 

รายได้ต่อเดือน 

การส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

(n=360) 

F P-Value* 

จาํนวน(คน) ค่าเฉลีย 
ค่าเบียงเบน 

มาตรฐาน 

5,000 บาทหรือน้อยกว่า 9 8.6667 8.8882 8.132 0.000 

5,001 ถงึ 15,000 บาท 93 4.6237 5.6893 

15,001 ถงึ 25,000 บาท 111 4.4865 5.3375 

25,001 ถงึ 35,000 บาท 46 6.1522 6.8051 

35,001 ถงึ 45,000 บาท 20 5.5000 5.5298 

45,001 ถงึ 55,000 บาท 3 7.6667 7.5055 

มากกว่า 55,000บาทขนึไป 3 27.6667 7.5056 

ไม่มีรายได้ 71 3.2817 6.0644 

 

หมายเหตุ: * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

       F คือ การทสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  

       ANOVA) 

 

  ผู้ศกึษาจึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD ซึง

ได้ผลตามตารางที 4.42 ดงันี 

  พบวา่กลุม่ตวัอย่างทีมีรายได้ตํากวา่ 5,000 บาทตอ่เดือน มีส่วนร่วมในการรับมือ

และแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนแตกต่างกันกับกลุ่มตวัอย่างทีมีรายได้ 15,001 ถึง 25,000 บาท 

กลุม่ตวัอย่างทีมีรายได้มากกวา่ 55,000 บาทขนึไป และกลุม่ทีไมมี่รายได้ 

  กลุม่ตวัอย่างทีมีรายได้ 5,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างทีมีรายได้ 

15,001 ถึง 25,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างทีมีรายได้ 35,001 ถึง 45,000 บาทต่อเดือน และ

กลุม่ตวัอย่างทีมีรายได้ 45,001 ถึง 55,000 บาทตอ่เดือน มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหา

นําท่วมในชมุชนแตกตา่งกนักบักลุม่ตวัอย่างทีมีรายได้มากกวา่ 55,000 บาทขนึไป  
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  กลุ่มตวัอย่างทีมีรายได้ 25,001 ถึง 35,000 บาท มีส่วนร่วมในการรับมือและ

แก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชนแตกต่างกันกับ กลุ่มตวัอย่างทีมีรายได้มากกว่า 55,000 บาทขึนไป 

และกลุม่ทีไมมี่รายได้   

  กลุม่ตวัอย่างทีมีรายได้มากกวา่ 55,000 บาทตอ่เดือนมีสว่นร่วมในการรับมือและ

แก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนแตกตา่งกนักบักลุม่ตวัอย่างทีไมมี่รายได้  

 

ตารางที 4.42  ความแตกตา่งรายคู ่

 

รายได้ (I) รายได้ (J) 
ความแตกต่างของ

ค่าเฉลีย (I-J) 1 
P-Value* 

5,000 บาทหรือน้อยกว่า 15,001 ถงึ 25,000 บาท 4.1802 0.042 

มากกว่า 55,001 บาทขนึไป 19.0000 0.000 

ไม่มีรายได้ 5.3849 0.011 

5,001 ถงึ 15,000 บาท มากกว่า 55,001 บาทขนึไป 23.0430 0.000 

15,001 ถงึ 25,000 บาท มากกว่า 55,001 บาทขนึไป 23.1802 0.000 

25,001 ถงึ 35,000 บาท มากกว่า 55,001 บาทขนึไป 21.5145 0.000 

ไม่มีรายได้ 2.8705 0.011 

35,001 ถงึ 45,000 บาท มากกว่า 55,001 บาทขนึไป 22.1667 0.000 

45,001 ถงึ 55,000 บาท มากกว่า 55,001 บาทขนึไป 20.0000 0.000 

มากกว่า 55,001 บาทขนึไป ไม่มีรายได้ 24.3849 0.000 

 

หมายเหตุ: ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

      * ทีระดบันยัสําคญั 0.05 

 

 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

  1)  ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหา

นําท่วม กบั การรับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมในชมุชน 

  จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของ

ปัญหานําท่วม กับ การรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมในชุมชน โดยการใช้ค่า

สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 
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99 พบวา่ มีคา่สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.664 และค่า Significant น้อยกว่า 0.01 แสดงว่า

ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วม มีความสัมพันธ์กับการรับทราบข้อมูล

ขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมในชมุชน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

  2)  ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหา

นําท่วม กบั การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชมุชน 

  จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของ

ปัญหานําท่วม กับ การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 99 พบว่า 

มีคา่สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.086และค่า Significant มากกว่า 0.01 แสดงว่าความรู้และ

การรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วม ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการเตรียมพร้อมรับมือปัญหานํา

ท่วมในชมุชน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

  3)  ทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานํา

ท่วมในชมุชน กบั การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชน 

  จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหา

นําท่วมในชมุชน กบั การมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชน โดยการใช้ค่า

สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 

99 พบวา่ มีคา่สมัประสิทธิ สหสมัพันธ์ เท่ากับ 0.215 และค่า Significant น้อยกว่า 0.01แสดงว่า

การรับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกับปัญหานําท่วม มีความสมัพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการรับมือ

และแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

  4)  ทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานํา

ท่วมในชมุชน กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานภาครัฐฯระหวา่งการเกิดปัญหานํา

ท่วมในชมุชน 

  จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหา

นําท่วมในชุมชน กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐฯ โดยการใช้ค่า

สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 

99 พบวา่ มีคา่สมัประสิทธิ สหสมัพันธ์ เท่ากับ 0.246 และค่า Significant น้อยกว่า 0.01แสดงว่า

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจในการ

ปฏิบตัิงานของหน่วยงานภาครัฐฯ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
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  5)  ทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานํา

ท่วมในชมุชน กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชมุชนระหว่างการเกิดปัญหา

นําท่วมในชมุชน 

  จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหา

นําท่วมในชุมชน กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน โดยการใช้ค่า

สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 

99 พบวา่ มีคา่สมัประสิทธิ สหสมัพันธ์ เท่ากับ 0.527 และค่า Significant น้อยกว่า 0.01แสดงว่า

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจในการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชมุชน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

  6)  ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชมุชน กับ 

การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชมุชน 

  จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมใน

ชุมชน กับ การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน โดยการใช้ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์

เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 99 พบว่า มีค่า

สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.533 และคา่ Significant น้อยกวา่ 0.01แสดงว่าผลกระทบทีเกิด

จากปัญหานําท่วมในชุมชน มีความสมัพันธ์กับ การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

  7)  ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชมุชน กับ 

การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชน 

  จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมใน

ชมุชน กบั การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชนโดยการใช้ค่าสมัประสิทธิ

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 99 พบว่า 

มีคา่สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.169 และคา่ Significant น้อยกวา่ 0.01แสดงว่าผลกระทบที

เกิดจากปัญหานําท่วมในชมุชน มีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานํา

ท่วมในชมุชนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

  8)  ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชมุชน กับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานภาครัฐฯระหวา่งการเกิดปัญหานําท่วมในชมุชน 

  จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมใน

ชุมชน กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐฯโดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ
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สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 99 พบว่า 

มีคา่สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.203 และคา่ Significant น้อยกวา่ 0.01แสดงว่าผลกระทบที

เกิดจากปัญหานําท่วมในชมุชน มีความสมัพนัธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐฯ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

  9)  ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชมุชน กับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชมุชนระหวา่งการเกิดปัญหานําท่วมในชมุชน 

  จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมใน

ชุมชน กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ

สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 99 พบว่า 

มีคา่สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์ เท่ากบั -0.014 และคา่ Significant มากกวา่ 0.01 แสดงวา่ ผลกระทบ

ทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชมุชน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ในทิศทางตรงกนัข้าม 

  10)  ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของ

ปัญหาปัญหานําท่วม กบั การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

  จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของ

ปัญหาปัญหานําท่วม กับการมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมโดยการใช้ค่า

สมัประสิทธิ สหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 

99 พบว่า มีค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์ เท่ากับ 0.116 และค่า Significant มากกว่า 0.01 แต่ค่า 

Significant น้อยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหาปัญหานําท่วม 

มีความสมัพนัธ์กบั การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 
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ตารางที 4.43  สรุปผลความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

ค่า

สัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์ 

Sig. 
ความ 

สัมพันธ์ 

1. ความรู้และการรับทราบสภาพทวัไป

ของปัญหานําทว่ม 

การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 0.664 0.000 

2. ความรู้และการรับทราบสภาพทวัไป

ของปัญหานําทว่ม 

การเตรียมพร้อมรับมือปัญหา 0.086 0.103 

3. การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไข

ปัญหานําทว่ม 

การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 0.215 0.000 

4. ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐฯ 

การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 0.246 0.000 

5. ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการชุมชน 

การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 0.527 0.000 

6. ผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วม การเตรียมพร้อมรับมือปัญหา 0.533 0.000 

7. การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไข

ปัญหานําทว่ม 

ผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําทว่ม

ในชุมชน 

0.169 0.001 

8. ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐฯ 

ผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําทว่ม

ในชุมชน 

0.203 0.000 

9. ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการชุมชน 

ผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําทว่ม

ในชุมชน 

-0.014 0.795 

10. การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไข

ปัญหานําทว่ม 

ความรู้และการรับทราบสภาพ

ทวัไปของปัญหานําทว่ม 

0.116 0.028 *
 

 

   มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

    ไมมี่ความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.01 

*  มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 
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4.3  ผลการศึกษาเชิงนโยบาย และการจดัการ 
  

 ผู้ศกึษาได้ทําการศกึษานโยบาย การจดัการ และมาตรการต่างๆ ทีใช้ในการแก้ไขปัญหา

นําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ทังจากหน่วยงานราชการทีเ กียวข้อง และ

คณะกรรมการชมุชน 

 

 4.3.1  การศึกษานโยบายและการจัดการของหน่วยงานราชการ 

 หน่วยงานราชการทีเกียวข้องกบัปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ได้แก่ 

สํานักงานเขตสะพานสูง สํานักการระบายนําเขตกรุงเทพมหานคร และสํานักการโยธาเขต

กรุงเทพมหานคร  

 ในปีพ.ศ. 2546 สํานักการระบายนํากรุงเทพมหานคร ได้แก้ปัญหาโดยทําการวางท่อ

ระบายนําพร้อมวางเครืองสบูนํา ไว้ตามจดุตา่งๆ ดงันี 

  4.3.1.1  วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ทีถนนนักกีฬา

แหลมทอง จากท้ายหมู่บ้าน บริเวณซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 มาลงทีซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 

ระบายลงคลองทบัช้างลา่ง 

  4.3.1.2  วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.20 เมตร จากปากซอย

นกักีฬาแหลมทอง 12 ถึงท้ายซอยนกักีฬาแหลมทอง 12 ลงสูค่ลองทบัช้างบน 

  4.3.1.3  สํานักงานเขตสะพานสงูได้วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 

1.00 เมตร จากปากซอยนกักีฬาแหลมทอง 48  เขาสูซ่อยนกักีฬาแหลมทอง 40 แยก 1 ถึงนักกีฬา

แหลมทอง 40 แยก 1-4 ระบายลงคลองทบัช้างบน ตามรูปภาพที 4.1 
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ภาพที 4.1  แสดงแนวท่อระบายนําทีปรับปรุงใหม ่

 

  4.3.1.4  สํานักงานเขตสะพานสงูได้ตงัเครืองสูบนําทีบริเวณท้ายซอยนักกีฬา

แหลมทอง 3  ระบายนําลงคลองทับช้างล่าง โดยเครืองสูบนําทัง 4 จุด อยู่ในความดูแลของ

สํานกังานเขตสะพานสงู มีเจ้าหน้าทีดแูลการระบายนํา ซึงพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชัวโมง ดงั

รูปภาพที 4.2 
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ภาพที 4.2  แสดงตําแหน่งของเครืองสบูนําในจดุตา่งๆ 

 

  นอกจากนี สํางานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ยังได้วางมาตรการในการ

เตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วม ดงันี 

  1)  มาตรการการลอกท่อระบายนํา กําจัดตะกอนและสิงปฏิกูลทีอดุตนั

ท่อระบายนําในชมุชนปีละ 1 ครัง โดยการจ้างเหมากรมราชทณัฑ์ 

  2)  มาตรการการพร่องนําในท่อระบายนําเพือเตรียมรับนําจากฤดฝูนใน

เดือนพฤษภาคม(สํานักการระบายนํา, 2547) โดยทําการสูบนําจากบ่อพักนําทิงลงสู่ทางนํา

ธรรมชาต ิ

  3)  มาตรการการแจกกระสอบทรายแก่ประชาชนในเขตสะพานสงู เพือ

นําไปป้องกนันําทีอาจท่วมสูที่อยู่อาศยั 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานกังานเขตสะพานสงูได้ดําเนินแผนการปรับปรุงยกระดบั

ผิวการจราจร สงูขนึจากเดิม 0.35 เมตร ประกอบด้วยหินคลกุหนา 0.15 เมตร และคอนกรีตหนา 

0.20 เมตร โดยเพิมความกว้างของช่องการจราจรทังขาเข้าและออกโดยทําการลดขนาดความ

กว้างของเกาะกลางเดิมมีขนาด 2.00 ถึง 2.50 เมตร เหลือขนาดเพียง 1.00 เมตร และการสร้าง
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ช่องรับนําหน้าคนัหินมีขนาดความกว้าง 0.80 เมตร นอกจากนียงัมีโครงการสร้างช่องรับนําหน้าคนั

หินเพิมขนึ 144 ช่องซึงสามารถรับนําเพือระบายลงสูท่่อระบายนําเร็วขนึเป็น 2 เท่าของปัจจบุนั 

 

 4.3.2  การศึกษานโยบาย และการจัดการของคณะกรรมการชุมชน 

 จากการศึกษาแผนการจัดการปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง โดย

คณะกรรมการชมุชน(วาระเลือกตงั 2554) ได้มีการเตรียมการดงันี 

  4.3.2.1  การเฝ้าระวงัจดุเสียงทีนําสามารถไหลเข้าท่วมพืนทีในชุมชน ได้แก่ ซอย

นกักีฬาแหลมทอง 1/5/6/7/13/15 และ 38 

  4.3.2.2  การติดตอ่ขอให้พืนทีโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) เพือเป็นทีพัก

พิงฉกุเฉินแก่ผู้ประสบปัญหานําท่วมทีอยู่อาศยั 

  4.3.2.3  การตงัจดุประชาสมัพนัธ์ปัญหานําท่วมในบริเวณหน้าลานอเนกประสงค์ 

เพือกระจายข่าวสาร รับลงทะเบียนผู้ อพยพจากปัญหานําท่วมทีอยู่อาศัย และเปิดรับบริจาค 

สมทบทนุซือทรายและกระสอบทราย 

 

 
 

ภาพที 4.3  การตงัจดุประชาสมัพนัธ์ปัญหานําท่วมในบริเวณหน้าลานอเนกประสงค์ของ

คณะกรรมการชมุชน 
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  4.3.2.4  การบรรจกุระสอบทราย การลําเลียงกระสอบทรายไปวางตามจดุเสียง

ตา่งๆ ในชมุชน การแจกกระสอบทรายให้ประชาชนนําไปป้องกนัทีอยู่อาศยั ดงัรูปภาพที 4.4 และ

รูปภาพที 4.5 ตามลําดบั และการจดัทําเอกสารเผยแพร่ ให้ความรู้และการเตรียมการรับมือปัญหา

นําท่วมภายในชมุชน 

 

 
 

ภาพที 4.4  การบรรจทุรายลงกระสอบ 

 

 
 

ภาพที 4.5  การลําเลียงกระสอบทรายไปวางตามจดุเสียงตา่งๆ ในชมุชน 



 
 

บทที 5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 

 การศึกษาครังนีมีจุดประสงค์เพือศึกษาสภาพปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา

แหลมทอง เพือศึกษาการรับมือและการบริหารจัดการปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา

แหลมทอง และเพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการจัดการปัญหานําท่วมในชุมชน และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัการปัญหา 

 กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการศกึษา ได้แก่ ประชาชนทีอาศยัอยู่ในชมุชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลม

ทอง เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร จํานวน 360 คน รวมทังการศึกษาแผนการดําเนินงานเพือ

รับมือนําท่วมของกรรมการชุมชน (กรรมการชุมชนทีได้จากการเลือกตงัของคนในชุมชนหมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทอง) เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมลูคือ แบบสอบถามทีผู้ วิจยัได้ออกแบบขึน สถิติที

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถิติพรรณนาประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าความถี ค่าเฉลีย ส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ประกอบด้วย การทดอบ t-Test, F-Test และ Pearson 

Correlation เพือทดสอบสมมติฐาน 

 

5.1  ผลการศึกษาสภาพปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 
 

 จากการศกึษาพบวา่ปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง มีสาเหตมุาจาก 

 

5.1.1  สภาพภูมิประเทศ 

หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง อยู่ตํากว่าระดับนําทะเล พืนทีในชุมชนมีลักษณะเป็นแอ่ง

กระทะ และถกูล้อมรอบด้วยคลอง 2 เส้นทงัด้านทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก ทําให้มีความเสียง

ในการเกิดนําท่วมสูง หากเกิดฝนตกหนัก และปริมาณนําในลําคลองเพิมปริมาณขึนสูง
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5.1.2  สภาพสิงก่อสร้างในชุมชน 

ในกรณีเกิดปัญหานําท่วมในชมุชน เส้นทางคมนาคมหลกัในชมุชนหมูบ้่านนักกีฬาแหลม

ทองมกัถกูนําท่วมสงู ทําให้เกิดปัญหาในการสญัจรของประชาชนในชุมชน นอกจากนีทางระบาย

นําภาพในชุมชน ประสบปัญหาชํารุด อดุตัน และไม่สามารถรองรับปริมาณการระบายนําใน

ปัจจบุนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5.2  ผลการศึกษาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

 

5.2.1  ลักษณะส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากึงหนึงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.4 กลุ่ม

ตวัอย่างจํานวนมากทีสดุมีอายรุะหวา่ง 31-45 ปี ร้อยละ 28.9 สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ ร้อยละ 

85.3 กลุม่ตวัอย่างจํานวนมากทีสดุมีวฒิุการศกึษา ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 48.1 กลุม่ตวัอย่าง

มากกวา่กึงหนึงสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 61.7 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ เป็นลกูบ้านหรือผู้อยู่อาศยั

ร้อยละ 68.3 กลุม่ตวัอย่างมากกวา่กึงหนึงมีลกัษณะการครอบครองทีอยู่อาศยัเป็นของตวัเองร้อย

ละ 56.7 กลุ่มตวัอย่างจํานวนมากทีสดุประกอบอาชีพ ธุรกิจเอกชน ร้อยละ 28.3 กลุ่มตวัอย่าง

จํานวนมากทีสดุมีรายได้เฉลียอยู่ที 15,001-25,000 บาทตอ่เดือน ร้อยละ 30.8 

 กลุม่ตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามระบจํุานวนสมาชิกในครอบครัวน้อยทีสดุคือ 1 คน และ

มากทีสดุคือ 10 คน โดยเฉลียแล้วกลุม่ตวัอย่างมีสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวละ 4 คน 

 

 5.2.2  ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในหมู่บ้านนักกีฬา 

     แหลมทอง 

   5.2.2.1  การรับทราบปัญหานําท่วมภายในชมุชน 

   ข้อมลูเกียวกับปัญหาในชุมชนทีมีผู้ รับทราบมากทีสุดคือ ปัญหานําท่วมชุมชน

หมู่บ้านนักกีฬาฯ เป็นปัญหาทีเกิดขึนทุกปีมีคะแนนเฉลียคือ 0.94 คะแนน และข้อมูลเกียวกับ

ปัญหาในชมุชนทีมีผู้ รับทราบน้อยทีสดุ คือ การแก้ปัญหานําท่วมแต่ละครังเป็นความร่วมมือของ

คณะกรรมการชมุชนและเขตสะพานสงูมีคะแนนเฉลียคือ 0.46 คะแนน 

  5.2.2.2  ความรู้เกียวกบัสภาพภมิูศาสตร์ของหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

  ข้อมลูเกียวกบัสภาพภมิูศาสตร์ของหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีผู้ รับทราบมาก

ทีสุดคือ บริเวณทีตังของหมู่บ้านนักกีฬาฯ ถูกลําคลองขนาบทัง 2 ด้านคือทิศตะวันตกและ
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ตะวนัออกมีคะแนนเฉลียคือ 0.79 คะแนน และทีมีผู้ ทีทราบน้อยทีสดุคือ จุดทีตําทีสดุในหมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทองอยู่ตํากวา่ระดบันําทะเล มีคะแนนเฉลียคือ 0.63 คะแนน 

  5.2.2.3  ความรู้ด้านข้อมลูการจดัการปัญหานําท่วมภายในชมุชน 

  ข้อมูลเกียวกับการจัดการปัญหานําท่วมในชุมชนทีมีผู้ รับทราบมากทีสุดคือ 

สํานักงานระบายนํา กทม.ได้ติดตังเครืองสบูนําให้หมู่บ้านอย่างถาวร มีคะแนนเฉลียคือ 0.69 

คะแนน ข้อมลูเกียวกบัการจดัการปัญหานําท่วมในชมุชนทีมีผู้ รับทราบน้อยทีสดุคือ การขอความ

ช่วยเหลือเบืองต้นจากกรรมการชมุชนและอาสาสมคัรประจําซอยได้ในกรณีฉกุเฉินมีคะแนนเฉลีย

คือ 0.52 คะแนน 

 

5.2.3  ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

การรับทราบขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมในชมุชนผู้ทีได้รับทราบข้อมลูขา่วสารมีจํานวน 

284 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 และไมไ่ด้รับข้อมลูขา่วสาร 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 

ช่องทางการกระจายขา่วสารทีเผยแพร่โดยคณะกรรมการชมุชน ทีมีผู้ รับมากทีสดุคือ การ

กระจายขา่วสารโดยการบอกเลา่ตอ่ ๆ กนัมีจํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมาคือ การ

กระจายข่าวสารผ่านทางสิงพิมพ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น แผ่นพับ ใบประกาศ กระดานข้อความ 

คดัเอ้าท์ ไวล์นิล ฯลฯ มีจํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 และช่องทางการกระจายข่าวสารทีมี

ผู้ รับน้อยทีสดุ คือ การแจ้งขา่วสารผา่นทางเวปไซต์ของชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซึงมีผู้ รับ

จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7และผู้ทีได้รับทราบข้อมลู 

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารภายในชมุชนโดยการบอกเล่า พูดคยุเป็นหัวข้อในการ

สนทนา เป็นการกระจายขา่วสารทีดีทีสดุ โดยผู้ให้และผู้ รับขา่วสารจะอยู่ในระดบัเดียวกัน (Peer-

to-Peer) ซึงในทีนีหมายถึงการเป็นผู้อยู่อาศยัในชมุชนเช่นเดียวกนั โดยผู้ รับขา่วสารอาจได้รับโดย

ความสมคัรใจ หรือผู้ รับแสวงหาขา่วสารนนั (Information Seeking) เพราะเป็นประโยชน์แก่ตวัเอง 

หรือ อาจเป็นการรับขา่วสารด้วยความไมเ่ตม็ใจ (Information Yielding) ซึงเกิดขึนเพราะผู้ รับอาจ

มีความเกรงใจไมก่ล้าปฏิเสธหวัข้อสนทนา หรือเป็นการบอกเล่าซํากันของคนหลายคนจนผู้ รับไม่

อาจหลีกเลียงขา่วสารได้ (Information Avoidance) 

 ช่องทางการกระจายขา่วสารทีเผยแพร่โดยหน่วยงานราชการ (สํานักงานเขต สํานักงาน

ระบายนํา กทม.) ทีมีผู้ รับมากทีสดุคือ การแจ้งขา่วสารผา่นทางสือต่างๆ (โทรทัศน์  วิทยุ) จํานวน 

264 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ การเผยแพร่ขา่วสารผา่นทางสิงพิมพ์ต่างๆ จํานวน 242 
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คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 และช่องทางการเผยแพร่ทีมีผู้ รับน้อยทีสดุ คือ การประชาสมัพันธ์นอก

สถานของทางหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง มีจํานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าข้อมูลการเตรียมตัวรับมือปัญหานําท่วมเป็นประโยชน์มากทีสุด 

รองลงมาคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และกลุม่ตวัอย่างเห็นว่าข้อมลูความรู้ทัวไปของปัญหาการ

เกิดนําท่วม เป็นประโยชน์น้อยทีสดุ  

กลุม่ตวัอย่างเห็นวา่ ข้อมลูการเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วม ทีได้จากหน่วยงานราชการ 

นันเป็นประโยชน์มากทีสุดรองลงมาคือความรู้ทัวไปเกียวกับปัญหานําท่วมและการขอความ

ช่วยเหลือมีประโยชน์น้อยทีสดุ 

 

5.2.4  ผลกระทบทีได้รับจากปัญหานําท่วมในชุมชน 

ผลกระทบทีมีผู้ ได้รับมากทีสดุจากปัญหานําท่วมคือ ปัญหาด้านการคมนาคม คะแนน

เฉลียคือ 3.79 คะแนน รองลงมาคือผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและกิจการ คะแนนเฉลียคือ 

3.56 คะแนน และผลกระทบทีสง่ผลน้อยทีสดุ คือผลกระทบด้านการติดต่อสือสารหรือปฏิสมัพันธ์

กบัชมุชนคะแนนเฉลียคือ 1.84 คะแนน 

 

5.2.5  การเตรียมพร้อมรับมือปัญหา 

การเตรียมความพร้อมทีมีผู้ปฎิบตัิมากทีสดุคือ การป้องกนัทรัพย์สินและของมีค่า คะแนน

เฉลียคือ 2.43 คะแนนรองลงมาคือการป้องกันอยู่อาศยัคะแนนเฉลียคือ 2.36 คะแนน และการ

เตรียมพร้อมทีมีผู้ปฏิบตัิน้อยทีสดุคือ ด้านการติดตอ่สือสารคะแนนเฉลียคือ 1.47 คะแนน 

 

5.2.6  การมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ปัญหาของประชาชน 

กิจกรรมทีมีผู้มีสว่นร่วมมากทีสดุคือ การบริจาคเงินสมทบทนุซือทราย และกระสอบบรรจุ

คะแนนเฉลียคือ 1.85 คะแนน รองลงมาคือการช่วยเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารปัญหานําท่วมในชุมชน

คะแนนเฉลียคือ 1.42 คะแนน กิจกรรมทีมีผู้มีสว่นร่วมน้อยทีสดุคือ อาสาสมคัรกู้ภยั คะแนนเฉลีย

คือ 0.24 คะแนน 

 

5.2.7  ความพงึพอใจต่อการทาํงานของหน่วยงานทีเกียวข้อง 

 การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ทีมีผู้พึงพอใจมากทีสดุคือ การดําเนินการติดตัง

เครืองสบูนําภายในชมุชนคะแนนเฉลียคือ 2.99 คะแนนรองลงมาคือ การให้ข้อมลูด้านปัญหานํา
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ท่วม คะแนนเฉลียคือ 2.41 คะแนน และการปฎิบตัิงานของหน่วยงานภาครัฐ ทีมีผู้พอใจน้อยทีสดุ

คือ การชดเชยคา่เสียหาย คะแนนเฉลียคือ 1.29 คะแนน 

 การปฎิบตัิงานของคณะกรรมการชมุชน ทีมีผู้พึงพอใจมากทีสดุคือการวาง/ เรียงกระสอบ

ทรายตามแนวคลองติดชมุชนป้องกนันําท่วมคะแนนเฉลียคือ 3.94 คะแนนรองลงมาคือ การจัดตงั

จดุประสานงานหน้าลานเอนกประสงค์ของหมูบ้่านคะแนนเฉลียคือ 3.93 และ การปฎิบัติงานของ

คณะกรรมการชุมชน ทีมีผู้พอใจน้อยทีสดุคือการรับอาสาสมคัรเฝ้าระวงัและรายงานสภาวะนํา

ท่วมให้ทราบคะแนนเฉลียคือ 3.46 คะแนน 

 

5.3  อภปิรายผลการศึกษา 

 

 5.3.1  ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วม 

         ในชุมชน 

 ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีอายุแตกต่างกันมีความรู้และการ

รับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในชุมชนทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีมีค่าเฉลียความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมใน

ชมุชน มากทีสดุ อยู่ในช่วงอายรุะหวา่ง 46 – 60 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายรุะหวา่ง 31 – 45 ปี ซึงทัง 

2 กลุม่นนั อยู่ในวยัทํางาน และมีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนมากมาย ทําให้มีโอกาสได้รับข้อมลูความรู้

มากกวา่ช่วงอายอืุนๆ 

 ประชาชนในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความรู้และ

การรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในชุมชนทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที

ระดับ 0.05 พบว่า ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีได้การศึกษาตังแต่ระดับ

อนปุริญญาขนึไป จะมีความรู้และการรับทราบสภาพทวัไปของปัญหานําท่วมในชมุชนมาก เพราะ

มีโอกาสได้รับข้อมลูความรู้มากกวา่ระดบัชนัมธัยมศึกษา ในขณะทีตวัอย่างในกลุ่มทีมีการศึกษา

ระดบัประถมหรือตํากว่านัน เกินกว่าครึงเป็นผู้ ใหญ่ทีมีอายุตังแต่ 31 ปีขึนไป ซึงมีความรู้ในสิง

รอบตัวมากกว่ากลุ่มอายุตํากว่า 30 ทําให้ค่าเฉลียในกลุ่มนีสูงกว่า กลุ่มมธัยมศึกษา ทีมีกลุ่ม

ตัวอย่าง ทีอายุตํากว่า 30 ปี มากกว่าครึงหนึง ดังทีแสดงในตารางที 5.1 ซึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานข้างต้น ทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีค่าเฉลียความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของ

ปัญหานําท่วมในชมุชน มากทีสดุ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 46 – 60 ปี และมีช่วงอายุระหว่าง 31 – 

45 ปี รองลงมา 
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ตารางที  5.1  แสดงจํานวนของกลุม่ตวัอย่างในแตล่ะช่วงอาย ุทีมีการศกึษาในระดบัตา่งๆ 

 

  

การศกึษา 

Total ประถม

หรือตาํ

กว่า 

มัธยมศกึษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 

อาย ุ ไม่เกิน 15 ปี 3 14 0 0 0 17 

 
16-30 ปี 0 27 19 50 2 98 

 
31-45 ปี 1 8 30 57 8 104 

 
46-60 ปี 3 13 24 42 10 92 

 
มากกวา่ 60 ปี 4 9 7 24 4 48 

Total 11 71 80 173 24 359 

 

ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีอาชีพแตกต่างกันมีความรู้และการ

รับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในชุมชนทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 พบวา่ตวัอย่างทีเป็นนกัเรียน/นักศึกษา มีความรู้และการรับทราบสภาพปัญหานําท่วมน้อย

ทีสดุ ทังนีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่าง นักเรียน/นักศึกษา มีความสนใจในด้านอืนมากกว่า เช่น 

การเลน่กีฬา การเข้ากลุม่กิจกรรมกบัเพือนฝงู และความสนใจในด้านความบนัเทิง เป็นต้น 

 

 5.3.2  ปัจจัยส่วนบุคคลทีมีความสัมพันธ์กับการรับทราบข้อมูลข่าวสารของปัญหา 

         นําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 

 ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับทราบข้อมูล

ขา่วสารเกียวกับปัญหานําท่วมภายในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

พบวา่ กลุม่ตวัอย่างในช่วงอาย ุ31 – 45 ปี มีการรับข่าวสารมากทีสดุ รองลงมาคือ ช่วงอายุ 46 – 

60 ปี ซึงทงั 2 กลุม่นนั อยู่ในวยัทํางาน และมีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนมากมาย ทําให้มีโอกาสได้รับ

ข้อมลูความรู้มากกวา่ช่วงอายอืุนๆ 

 ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีอาชีพแตกต่างกันมีการรับทราบข้อมลู

ขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมภายในชมุชนทีแตกตา่งกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

พบวา่ตวัอย่างทีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีการข่าวสารน้อยทีสดุ และมีค่าเฉลียแตกต่างจากกลุ่ม

อาชีพอืน อย่างเห็นได้ชดั อาจเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่าง นกัเรียน/นกัศึกษา มีความสนใจในด้านอืน
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มากกวา่ เช่น การเลน่กีฬา การเข้ากลุม่กิจกรรมกับเพือนฝงู และความสนใจในด้านความบันเทิง 

เป็นต้น 

.   

 5.3.3  ปัจจัยส่วนบุคคลกับผลกระทบจากปัญหานําท่วมทีเกิดขนึ 

 ลกัษณะทีอยู่อาศยัในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองทีแตกต่างกันได้รับผลกระทบจาก

ปัญหานําท่วมภายในชมุชนทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยทีอยู่อาศยั

ประเภทอาคารชดุหรือห้องพกับนตกึหลายชนัได้รับผลกระทบโดยรวมน้อยทีสดุ เนืองจากอยู่บนที

สงูนําท่วมไม่ถึงทําให้ความเสียงด้านความเสียหายต่อทีอยู่และทรัพย์สินมีน้อย ในขณะทีทีอยู่

อาศยัประเภทบ้านชนัเดียวได้รับผลกระทบจากปัญหานําท่วมมากทีสดุ เพราะมีข้อจํากัดในการ

เตรียมขนย้ายสิงของเพือหลีกเลียงความเสียหายจากนําท่วมโดยทีอยู่อาศยัประเภทบ้าน 2 ชันขึน

ไป ได้รับผลกระทบรองลงมา ตามด้วยทีอยู่อาศยัประเภทอาคารพานิชย์ 

 ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทีมีอาชีพแตกต่างกันได้รับผลกระทบจาก

ปัญหานําท่วมภายในชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยประชาชนที

ประกอบอาชีพค้าขายได้รับผลกระทบมากทีสดุ รองลงมาคืออาชีพธุรกิจเอกชน ส่วนประชาชนที

เป็นนกัเรียน/นกัศกึษาทีอยู่ในชมุชน ได้รับผลกระทบน้อยทีสดุ 

. 

 5.3.4  ปัจจัยส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหานําท่วม 

 ลกัษณะทีอยู่อาศยัของประชาชนทีแตกตา่งกนั มีผลให้การเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยทีอยู่อาศยัประเภทบ้านชันเดียวมีการ

เตรียมตัวรับมือมากทีสุด รองลงมาคืออยู่อาศัยประเภทบ้าน 2 ชันขึนไป และอาคารพานิชย์

ตามลําดบั ในขณะทีทีอยู่อาศยัประเภทอาคารชดุมีการเตรียมตวัน้อยทีสดุ 

 ลกัษณะการประกอบอาชีพของประชาชนทีแตกตา่งกนั มีผลให้การเตรียมตวัรับมือปัญหา

นําท่วมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยอาชีพทีมีการเตรียมตวัมากทีสดุคือ

ธุรกิจเอกชน และอาชีพอืนๆ(ทีไม่ได้ระบุไว้ในตวัเลือก) รองลงมา ส่วนประชาชนทีเป็นนักเรียน/

นกัศกึษา มีการเตรียมตวัน้อยทีสดุ 

 รายได้ของประชาชนทีแตกตา่งกนั มีผลให้การเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วมแตกต่างกัน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยประชาชนทีมีรายได้ 25,001 ถึง 35,000 บาทต่อเดือน

มีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหานําท่วมมากทีสุด รองลงมาคือประชาชนทีมีรายได้ 15,001 ถึง 

25,000 บาทตอ่เดือน ในขณะทีประชาชนทีมีรายได้มากกวา่ 55,000บาทตอ่เดือน และประชาชนที

ไมมี่รายได้มีการเตรียมตวัรับมือกบัปัญหานําท่วมน้อยมาก 
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 5.3.5  ปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

 ประชาชนทีมีเพศทีต่างกัน มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชนไม่

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสดุา เตียวโป้ 

(2545) ในการศกึษา ปัจจยัทีสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถินใน

รูปแบบองค์การบริหารสว่นตําบล: ศกึษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ดอนชมพู อําเภอโนนสงู 

จงัหวดันครราชสีมา ซึงพบวา่ปัจจยัเรืองเพศ ไมมี่ความสมัพนัธ์กบั การมีสว่นร่วมของกลุม่ตวัอย่าง 

 ประชาชนทีมีอายุทีต่างกัน มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชน

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 แสดงว่าประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา

แหลมทองมีอายมุากขนึ จะมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนมากขึน แต่ไม่

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศรีสดุา เตียวโป้ (2545) ในการศึกษา ปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการปกครองสว่นท้องถินในรูปแบบองค์การบริหารสว่นตําบล: ศกึษากรณีองค์การ

บริหารสว่นตําบล ดอนชมพ ูอําเภอโนนสงู จงัหวดันครราชสีมา ซึงพบวา่อายไุมมี่ความสมัพันธ์กับ

การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง เนืองมาจากอายุน้อยทีสุดในการวิจัยคือ 18 ปี ในขณะที 

การศึกษาการจัดการปัญหานําท่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา หมู่บ้านนักกีฬา

แหลมทอง เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร ในครังนี มีตวัอย่างทีอายนุ้อยทีสดุคือ ไมเ่กิน 15 ปี 

แต่เมือพิจารณาการมีส่วนร่วม เฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีมีอายุตงัแต่ 31 ปีขึนไปพบว่าไม่มี

ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญั ซึงล้วนแตส่อดคล้องกบัการศกึษาของ ศรีสดุา เตียวโป้ (2545) 

และการศกึษาของ สนุนัต์ เสาโสภณ (2554) ทีไมมี่กลุม่ตวัอย่างอาย ุ15 ปีหรือตํากวา่ทงัสิน 

 ประชาชนทีมีอาชีพทีต่างกัน มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชน

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยประชาชนในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลม

ทองทีประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชนมากทีสดุ 

รองลงมาคืออาชีพอืนๆ (ทีไม่ได้ระบุไว้ในตวัเลือก) และประชาชนทีเป็นนักเรียน/นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมน้อยทีสดุซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ตุ๊นาราง 

(2553) 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ประชาชนทีมีระดบัการศึกษาทีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน

การรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึง

สอดคล้องกบัการศกึษาของ สนุนัต์ เสาโสภณ (2554)  
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 จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ประชาชนทีมีรายได้ทีต่างกัน มีส่วนร่วมในการรับมือและ

แก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึงสอดคล้องกับ

การศกึษาของ สนุนัต์ เสาโสภณ (2554) 

 

 5.3.6  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานํา 

         ท่วม กับ การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานํา

ท่วม กบั การรับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วมในชมุชนพบวา่ความรู้และการรับทราบ

สภาพทัวไปของปัญหานําท่วม สมัพันธ์กับการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมใน

ชมุชน ซึงสอดคล้องกบั การศกึษาของ ยพุดี สพุรรณพงศ์ (2547) 

 

 5.3.7  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานํา 

         ท่วม กับ การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานํา

ท่วม กบั การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชมุชน พบวา่ความรู้และการรับทราบสภาพทัวไป

ของปัญหานําท่วม ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชมุชน 

 

 5.3.8  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมใน 

         ชุมชน กับ การมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม

ในชุมชน กับ การมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชน พบว่า การรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม มีความสมัพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไข

ปัญหานําท่วมในชมุชน ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรีสดุา เตียวโป้ (2545) ทีได้ระบุว่า การ

รับรู้ขา่วสารสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของประชาชน 

จากการศึกษาข้อมลูทีรวบรวมจากแบบสอบถามทําให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 78.9) มีการรับทราบข้อมลูขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วม และปัจจัยนียังมีความสมัพันธ์

กบัความรู้และการรับทราบสภาพของปัญหานําท่วมในชมุชน จึงทําให้การรับทราบข้อมลูข่าวสาร

เป็นปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมอย่างเดน่ชดั 
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 5.3.9  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมใน 

         ชุมชน กับความพงึพอใจในการปฎิบัติงานของหน่วยงานราชการระหว่าง 

         การเกิดปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม

ในชมุชน กับ ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐฯ พบว่า การรับทราบข้อมลู

ขา่วสารเกียวกบัปัญหานําท่วม มีความสมัพนัธ์กบั ความพึงพอใจในการปฎิบตัิงานของหน่วยงาน

ภาครัฐฯ 

 

 5.3.10  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมใน 

   ชุมชน กับความพงึพอใจในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน 

   ระหว่างการเกิดปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรับทราบข้อมลูข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม

ในชมุชน กบั ความพึงพอใจในการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการชุมชน พบว่า การรับทราบข้อมลู

ข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วม มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของ

คณะกรรมการชมุชน 

 

 5.3.11  ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน กับ การ 

   เตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน กับ 

การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชมุชน พบวา่ ผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน 

มีความสมัพนัธ์กบั การเตรียมพร้อมรับมือปัญหานําท่วมในชมุชน 

จากการศึกษา พบว่า ผลกระทบจากปัญหานําท่วม มีความสมัพันธ์ต่อ การเตรียมตัว

รับมือปัญหานําท่วม เมือพิจารณาผลกระทบจากปัญหานําท่วมทีมีต่อทีอยู่อาศยัประเภทต่างๆ 

พบวา่ มีความสอดคล้องกบั ระดบัการของเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วม โดย ในกลุม่บ้านชนัเดียว

ทีได้รับผลกระทบมากทีสดุ มีการเตรียมความตวัมากทีสดุ รองลงมาคือ บ้าน 2 ชัน อาคารพานิชย์ 

และอาคารชดุตามลําดบั  

จึงสรุปได้วา่ ระดบัของการเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วม เกิดจากการมีประสพการณ์ ที

ได้รับผลกระทบจากปัญหานําท่ว 
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 5.3.12  ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน กับ การ 

   มีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน กับ 

การมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชนพบวา่ ผลกระทบทีเกิดจากปัญหานํา

ท่วมในชมุชน มีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมในชมุชน 

 

 5.3.13  ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน กับ  

   ความพงึพอใจในการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐฯระหว่างการเกิด 

   ปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน กับ 

ความพึงพอใจในการปฎิบตัิงานของหน่วยงานภาครัฐฯพบว่า ผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วม

ในชมุชน มีความสมัพนัธ์กบั ความพึงพอใจในการปฎิบตัิงานของหน่วยงานภาครัฐฯ 

 

 5.3.14  ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน กับ  

   ความพงึพอใจในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนระหว่างการเกดิ 

   ปัญหานําท่วมในชุมชน 

 จากการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างผลกระทบทีเกิดจากปัญหานําท่วมในชุมชน กับ 

ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน พบว่า ผลกระทบทีเกิดจากปัญหานํา

ท่วมในชมุชน ไมมี่ความสมัพนัธ์กบั ความพึงพอใจในการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการชมุชน 

 

 5.3.15  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหา 

 ปัญหานําท่วม กับ การมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม 

 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหา

ปัญหานําท่วม กับ การมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วม พบว่า ความรู้และการ

รับทราบสภาพทวัไปของปัญหาปัญหานําท่วมมีความสมัพันธ์กับ การมีส่วนร่วมในการรับมือและ

แก้ไขปัญหานําท่วม 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 

 

 5.4.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1) ระดบัของการเตรียมตวัรับมือปัญหานําท่วม เกิดจากการมีประสพการณ์ ที

ได้รับผลกระทบจากปัญหานําท่วม ซึงประชาชนทีอาศยับ้านชนัเดียวทีได้รับผลกระทบจากปัญหา

นําท่วมมากทีสดุ มีการเตรียมความตวัรับมือมากทีสดุ แสดงให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานตา่งๆ ควรให้ความสําคญักบัประชาชนทีอาศยับ้านชนัเดียวเป็นอนัดบัแรก ยกเว้นกรณี

เหตเุร่งดว่นฉกุเฉิน 

2) จากการจดัระดบัคะแนนการมีสว่นร่วมในการรับมือและแก้ไขปัญหานําท่วมใน

ชมุชน ทีพบวา่คะแนนรวมอยู่ในระดบัตํา อาจเป็นเพราะชมุชนมีขนาดใหญ่สง่ผลให้การร่วมมือกัน

เป็นไปได้ยาก ประกอบกับสภาวการณ์ในช่วงคบัขนั ประชาชนจะให้ความสําคญักับการจัดการ

ปัญหาสว่นบคุคลเป็นอนัดบัแรก หากต้องการเพิมระดบัของการมีสว่นร่วมของชมุชน ควรพิจารณา

ปัจจัยทีมีความเกียวข้อง ได้แก่ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ และการรับทราบข่าวสารของ

ประชาชนในชมุชน 

3) การรับข้อมลูขา่วสารโดยการบอกเลา่ปากตอ่ปาก เป็นวิธีการทีใช้กันมากทีสดุ 

ถึงร้อยละ 77.2 จากกลุม่ตวัอย่าง ซึงมีข้อได้เปรียบคือสามารถกระจาย หรือเข้าถึงชมุชนได้ง่าย แต่

ในทางกลบักนั ข้อมลูปากตอ่ปากนี มีโอกาสคลาดเคลือนได้ง่าย และทงัยังไม่มีความน่าเชือถือใน

เชิงวิชาการ ซึงข้อเสียนีสามารถแก้ไขได้จากการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานราชการ โดยการให้

ข้อมลูขา่วสารทีมีความน่าเชือถือ ผา่นทางสือโทรทัศน์ และวิทยุ ซึงกลุ่มตวัอย่างมีการรับข่าวสาร

ผา่นช่องทางนีถึงร้อยละ 73.3 และการใช้สือสิงพิมพ์ตา่งๆ ควบคูไ่ปด้วย เพือให้เกิดความเข้าใจใน

ปัญหานําท่วม นอกจากนี การเผยแพร่สิงพิมพ์ของคณะกรรมการชุมชนก็มีส่วนช่วยในการให้

ข้อมลูแก่ประชาชนในชมุชนเป็นอย่างมาก 

4) จากการศึกษา ทําให้ทราบว่าการคมนาคม ภายในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา

แหลมทอง ได้รับผลกระทบจากปัญหานําท่วมมากทีสดุ ซึงปัญหานีก็ได้รับการพิจารณาเป็นอย่าง

มาก จากหน่วยงานหลายๆฝ่าย การแก้ปัญหาโดยการยกระดบัพืนผิวการจราจร บนเส้นทางเดินรถ

สายหลกัภายในชมุชน ดจูะเป็นการแก้ไขปัญหาทีดีทีสดุ แต่ในทางกลบักัน เมือถนนสายหลกัถูก

ยกสงูขนึ นําทีท่วมถนนหลกัจะไหลลงมาอยู่ทีถนนย่อย เช่นในตรอก หรือซอยทีมีคนอยู่อาศยั สิง

สําคญัในการแก้ไขปัญหานีคือ การระบายนําออกจากพืนทีอยู่อาศยัก่อนทีจะมีปริมาณสงูจนไหล

เข้าสูที่อยู่อาศยั ท่อระบายนําทีมีขนาดทีเพียงพอต่อการระบายนํา จึงเป็นสิงทีจําเป็นอย่างมาก 
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ดงันนั ในการแก้ปัญหาการจราจรอนัเนืองมาจากสภาวะนําท่วมในชุมชน จึงควรมีการปรับปรุง

เส้นทางระบายนําควบคูไ่ปกบัการปรับปรุงถนน 

 

5.4.2  ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีมีส่วนเกียวข้อง 

5.4.2.1  หน่วยงานราชการ 

เมือพิจารณาข้อได้เปรียบของหน่วยงานราชการ (สํานักงานเขต, สํานักการ

ระบายนํา, สํานกัการโยธา) ในการจดัการปัญหานําท่วมในชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง คือ มี

กําลงัในการขบัเคลือนนโยบายทีมีความซับซ้อน หรือมีขนาดใหญ่ ได้แก่ การดําเนินการปรับปรุง 

และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค นอกจากนียังมีสามารถอํานวยข้อมูลทีมีความจําเป็นแก่

ประชาชน ในการรับมือปัญหานําท่วม ซึงเป็นข้อมลูทีมีความน่าเชือถือสงู และสามารถนําไป

อ้างอิงได้ 

ตวัอย่างโครงการทีดําเนินการโดยหน่วยงานราชการ 

  1)  นโยบายการปรับปรุงยกระดบัพืนผิวการจราจรภายในชุมชนหมู่บ้าน

นกักีฬาแหลมทอง ของสํานกังานเขตสะพานสงู ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นโครงการทีส่งผล

กระทบต่อสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน จึงจําเป็นต้องการศึกษาการประเมินผล

กระทบตอ่สิงแวดล้อมเบืองต้น (Initial Environmental Examination: IEE) 

2)  สํานกังานเขตสะพานสงูได้เปิดเวทีประชาพิจารณ์ในเดือนสิงหาคม 

พ.ศ.2554 ซึงการประชุมนันได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนน้อยมาก โดยมีผู้ เข้าร่วม

ประชมุนอกเหนือจากบคุลากรจากทางหน่วยงานราชการ และคณะกรรมการชุมชน ประมาณ 20 

คน ซึงอาจเป็นผลมาจากการขาดความเข้าใจในกระบวนการการมีส่วนร่วม และการเผยแพร่

ขา่วสารทีมีจํากดั ดงันนัการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร และการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจาก

การดําเนินโครงการตา่งๆภายในชมุชน จึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก 

3)  นโยบายอืนๆทีสามารถนํามาใช้ในการจัดการปัญหาการคมนาคม

ขณะเกิดนําท่วม ได้แก ่

(1)  การจัดหาพาหนะอํานวยคามสะดวกแก่ประชาชนในชุมชน

ในขณะเกิดนําท่วม โดยการจัดหาพาหนะทีสามารถลําเลียงผู้ โดยสารได้เป็นจํานวนมาก และ

สามารถสญัจรผา่นบริเวณทีเกิดปัญหานําท่วมได้ 

(2)  การรณรงค์ให้พาหนะร่วมกันของประชาชนในชุมชน เช่น การ

อาศยัพาหนะของประชาชน ทีสามารถสญัจรผา่นบริเวณทีเกิดนําท่วมได้ร่วมทางเดียวกนั 
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 5.4.2.2  คณะกรรมการชมุชน 

  ข้อได้เปรียบของคณะกรรมการชุมชน คือ มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมี

ความเข้าใจในปัญหาทีกําลงัเผชิญมากกว่าหน่วยงานราชการ นอกจากนีคณะกรรมการชุมชนมี

ความยืดหยุ่นในการดําเนินนโยบายขนาดเลก็ หรือกําหนดแนวทางการจัดการปัญหาเฉพาะหน้า 

ดงันนับทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการชมุชน คือ การเป็นตวักลางในการติดต่อประสานงาน

กบัหน่วยงานราชการในท้องถิน และการเป็นตวัแทนของประชาชนในชมุชน ในการตดัสินใจจดัการ

เหตกุารณ์ทีเกิดขึนภายในชุมชน ดงันัน นโยบายในการจัดการปัญหานําท่วมภายในชุมชน ของ

กรรมการชมุชน ควรกําหนดให้ชดัเจนและเป็นแบบแผน เพือความยังยืนในการรับมือและจัดการ

ปัญหานําท่วมในชมุชน ไมว่า่ผู้ ทีนําไปใช้จะเป็นกรรมการชมุชนในวาระใดก็ตาม 

  ตวัอย่างโครงการทีดําเนินการโดยคณะกรรมการชมุชน 

1)  การตงัจุดประชาสมัพันธ์ เพือให้ข้อมลูปัญหานําท่วมในชุมชน และ

การเปิดรับบริจาคเงิน เพือจดัหากระสอบทราย 

2)  การติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาในชุมชน เพือขอยืมอาคาร

เรียนมาใช้เป็นศนูย์พกัพิงชวัคราว ในกรณีเกิดเหตนํุาท่วมสงู 

3)  การเปิดรับอาสาสมัครจากประชาชนในชุมชน ในการช่วยดูแล

สอดสอ่งปัญหาตา่งๆทีจะเกิดขนึในขณะเกิดเหตนํุาท่วม 

 

 5.4.3  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจัิยในครังต่อไป 

5.4.3.1  ในการเก็บข้อมลูแบบสอบถามนนั จํานวนข้อคําถามไมค่วรมีปริมาณมาก

เกินไป เพราะจะทําให้ผู้ทําแบบสอบถามเกิดความรําคาญ หรือเบือหน่ายในการตอบคําถาม ซึง

สง่ผลตอ่การให้ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามได้ เช่น การตอบแบบสอบถามไม่ครบ และการให้

ข้อมลูทีคลาดเคลือนจากความเป็นจริง นอกจากนี ยงัทําให้การจดัเรียงข้อมลูเพือนําไปวิเคราะห์มี

ความซบัซ้อน ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย 

5.4.3.2  ในการศกึษาแผนการปฏิบัติงาน และนโยบายในการจัดการนําท่วมของ

หน่วยงานราชการ ควรมีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีมีส่วนเกียวข้องโดยตรง 
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แบบสอบถามงานวจัิยเรือง แนวทางการการจัดการปัญหานําท่วมและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง แขวง/ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………………………… 

แบบสอบถามนีเป็นสว่นหนงึของงานวิจยัทีจะรวบรวมผลการวิจยัไปเป็นแนวคิดเพือการนําเสนอในการ

บริหารจดัการปัญหานําทว่มของชมุชนหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทอง ซงึประสบอยู่เป็นประจํา ระหว่างผู้ เกียวข้องคือ

ประชาชนในหมู่บ้านฯ คณะกรรมการหมู่บ้านฯ และกทม.หรือเขตฯ ทีมีส่วนเกียวข้องในการแก้ปัญหานําท่วม

หมู่ บ้านนักกีฬาแหลมทองร่วมกัน ได้ ร่วมกันพิจารณาการแก้ปัญหานําท่วมในระยะยาวอย่างยังยืน 

(แบบสอบถามมีทงัสนิ  5  ตอน)  

……………………………………………......................................................................................…………

………… 

ตอนที 1   ข้อมลูพืนฐานทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   ชาย  หญิง 

2. อายุ 

15 ปีหรือตํากว่า   16 – 30 ปี   31 – 45 ปี 

46 – 60 ปี   สงูกว่า 60 ปี  
 

3. นบัถือศาสนา  พทุธ  คริสต์  อิสลาม  อืนๆระบุ

.................... 

4. ระดบัการศึกษา 

ประถมศึกษาหรือตํากว่า   มธัยมศกึษา   อนปุริญญา 

ปวส./ปวช. 

ปริญญาตรี    สงูกว่าปริญญาตรี   อืนๆระบุ

...................... 

5. สถานภาพสมรส 

โสด   สมรส   หย่า   อืนๆระบุ

...................... 

6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว................................................................................ คน 

7. ระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทอง ............................................... ปี 

8. สถานะในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หวัหน้าครอบครัว  ผู้อาศยั   อืน ๆ ระบ ุ................................. 

9. ลกัษณะทีอยู่อาศยั 

บ้านชนัเดียว  บ้าน 2 ชนัขนึไป  อาคารชดุ  ตึกแถว/ห้องแถว 

10. กรรมสทิธิการถือครองทีอยู่อาศยั 

เป็นของตนเอง             เช่า                            เป็นผู้อาศยั            อืน ๆ ระบ ุ
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11. อาชีพ 

รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ   ธุรกิจเอกชน 

รับจ้าง    ค้าขาย      นกัเรียน / นิสติ / นกัศกึษา 

อืนๆระบ.ุ................................................. 

12. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) 

5,000 บาทหรือตํากว่า          5,001 – 15,000 บาท    15,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 35,000 บาท          35,001 – 45,000 บาท   45,001 – 55,000 บาท 

55,001 – 65,000 บาท          65,001 – 75,000 บาท   75,001 – 85,000 บาท

85,001 – 100,000 บาท          มากกว่า 100,001 บาท    อืนๆระบ.ุ................... 

 

ตอนที 2   ความรู้ความเข้าใจและการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทอง (ให้กา

เครืองหมาย ถกู () ลงในช่องทีท่านเลอืกตอบทุกข้อ) 

 

 

 

 

 

ความรู้ความเข้าใจและการรับทราบสภาพทัวไปของปัญหานําท่วมในหมู่บ้านฯ 

 

คําตอบ 

2.1  การรับทราบปัญหานําท่วมภายในชุมชน ใช่ ไม่ใช่ 

      1. ปัญหานําทว่มชุมชนหมู่บ้านนกักีฬาฯ เป็นปัญหาทีเกิดขึนทกุปี   

      2. สภาพปัญหานําท่วมแต่ละครังมีผลต่อการดํารงชีวติของสมาชิกในชุมชนอย่างมาก   

      3. ปัญหานําทว่มแต่ละปีได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สนิและสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน   

      4. การแก้ปัญหานําทว่มแต่ละครังเป็นความร่วมมือของคณะกรรมการชุมชนและเขตสะพานสงู   

      5. ทา่นทราบสถานทีหรือหมายเลขโทรศพัท์ทีจะติดต่อเพือขอความช่วยเหลือในกรณีฉกุเฉิน   

2.2  ความรู้เกียวกับสภาพภูมิศาสตร์หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ทราบ ไม่ทราบ 

1. หมู่บ้านนกักีฬาฯ มีลําคลองขนาบทงั 2 ด้านคือทศิตะวนัตกและตะวนัออก   

2. พืนทีภายในหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทองมีลกัษณะเป็นแอ่งกะทะ   

3. จุดทีตําทีสดุในหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทองอยู่ตํากวา่ระดบันําทะเล   

4. จุดทีเสียงต่อการทะลกัของนําจากคลองทงั 2 อยู่บริเวณท้ายซอยทีติดกบัคลอง   

2.3  ความรู้ด้านข้อมูลการจัดการปัญหานําท่วมภายในชุมชน ทราบ ไม่ทราบ 

      1. สํานกังานระบายนํา กทม.ได้ติดตงัเครืองสบูนําให้หมู่บ้านอย่างถาวร   

      2. มีเจ้าหน้าทีประจําการอยู่ ณ เครืองสบูนําตลอดเวลา  24 ชม.   

      3. เครืองสบูนําทงัหมดประกอบด้วย เครืองพลงังานไฟฟ้า และใช้นํามนัดีเซล   

      4. เครืองสบูนําดีเซลทียงัสามารถทํางานได้ในกรณีเกิดไฟฟ้าดบั   

      5. กรณีฉกุเฉินสามารถขอความช่วยเหลือเบืองต้นจากกรรมการชุมชนและอาสาสมคัรประจําซอยได้   
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ตอนที 3   ช่องทางทีได้รับทราบข่าวสารเกียวกบัปัญหานําท่วมในชมุชนหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทอง (ให้กา

เครืองหมาย ถกู () ลงในช่องทีท่านเลอืกตอบทุกข้อ) 

การรับทราบข่าวสารปัญหานําท่วมภายในชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสาร     ไม่ได้รับรับข้อมูลข่าวสาร 

(ข้ามไปทําตอนที 4) 

 

 

 

 

ท่านรับทราบข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาฯ จากแหล่งใดและสือใดบ้าง ใช่ ไม่ใช่ 

คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน 

      1. วิทยุชุมชน   

      2. รถประกาศจากคณะกรรมการชุมชน   

      3. การบอกเลา่ต่อ ๆ กนั   

      4. เวปไซต์ของชุมชนหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทอง   

      5. สงิพมิพ์ต่างๆ (แผน่พบั ใบประกาศ กระดานข้อความ คดัเอ้าท์ ไวล์นิล ฯลฯ)   

      6. อืน ๆ ระบ ุ..............................................................................................................   

สงิทีท่านได้รับจากการกระจายข่าวสารของคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน ใช่ ไม่ใ

ช่ 

      1. ความรู้ทวัไปเกียวกบัปัญหานําทว่ม (เช่น ปัจจยัทีก่อให้เกิดนําทว่ม)   

      2. การเตรียมตวัรับมือ                        (เช่น การขนย้ายข้าวของขึนทีสงู)   

      3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า                (เช่น การทําถุงนําทดแทนกระสอบทราย)   

      4. การขอความช่วยเหลือ   

      5. อืน ๆ ระบ ุ..............................................................................................................   

ท่านรับทราบข่าวสารเกียวกับปัญหานําท่วมในชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาฯ จากแหล่งใดบ้าง ใช่ ไม่ใช่ 

หน่วยงานราชการ (สํานกังานเขต สํานกังานระบายนํา กทม.) 

      1. สงิพมิพ์ต่างๆ   

      2. สือต่างๆ (โทรทศัน์  วทิย)ุ   

      3. เวปไซต์ของหนว่ยงานภาครัฐ ต่างๆ   

      4. การประชาสมัพนัธ์นอกสถานที   

      5. อืน ๆ ระบ ุ..............................................................................................................   

สงิทีท่านได้รับจากการกระจายข่าวสารของหน่วยงานราชการ ใช่ ไม่ใ

ช่ 

      1. ความรู้ทวัไปเกียวกบัปัญหานําทว่ม (เช่น ปัจจยัทีก่อให้เกิดนําทว่ม)   

      2. การเตรียมตวัรับมือ                        (เช่น การขนย้ายข้าวของขึนทีสงู)   

      3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า                (เช่น การทําถุงนําทดแทนกระสอบทราย)   

      4. การขอความช่วยเหลือ   

      5. อืน ๆ ระบ ุ..............................................................................................................   

แหล่งอืน ๆ นอกเหนือจากกรรมการชุมชน คนในชุมชน และหน่วยงานราชการ ระบุ ........................ 
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ตอนท ี4   ผลกระทบ การเตรียมการและวิธีการป้องกนัทีท่านได้ดําเนินการในสว่นทีได้รับผลกระทบจากสภาวะ

นําท่วมในหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทอง (ให้กาเครืองหมาย ถกู () ลงในช่องทีท่านเลอืก ตอบทกุข้อ) 

       ความหมายของค่าตัวเลข  1 – 5     คือ ได้รับผลกระทบน้อยมาก (1) ไปจนถงึ หนกัมากทีสดุ (5) 
 

ประเภทของผลกระทบ การเตรียมความพร้อม วิธีการ 
ระดับผลกระทบทีได้รับ 

มาก 5 4 3 2 1 น้อย 

4.1  ประเภทของผลกระทบ 

1. ความเสียหายต่อทีอยู่อาศยั มาก      น้อย 

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สนิและ/หรือของมีค่า มาก      น้อย 

3. ปัญหาการคมนาคม มาก      น้อย 

4. ปัญหาต่อการประกอบอาชีพ/กิจการ มาก      น้อย 

5. ปัญหาด้านจิตใจ มาก      น้อย 

6. ปัญหาด้านสขุภาพ มาก      น้อย 

7. ปัญหาต่อการอยู่อาศยั มาก      น้อย 

8. ปัญหาด้านการติดต่อสือสารหรือปฏิสมัพนัธ์กับชุมชน มาก      น้อย 

9. อืนๆระบ ุ................................................................ มาก      น้อย 

 

หากท่านได้เตรียมตวัในด้านใดๆ ให้กาเครืองหมาย ถกู () ลงในช่อง (ทํา) หากไม่ ให้กาเครืองหมายในช่อง 

(ไม่ทํา) และข้ามไปข้อถัดไป 

ความหมายของค่าตวัเลข  1 – 5     คือ ได้เตรียมความพร้อม น้อยมาก (1) ไปจนถงึ หนกัมากทีสดุ (5) 

 

4.2  การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะนําท่วม 

ระดับของการเตรียมความพร้อม 

มาก 5 4 3 2 1 น้อย 

1. การป้องกนัอยู่อาศยั                            ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

2. การป้องกนัทรัพย์สินของมีค่า               ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

3. การเตรียมอาหารและนําดืม                 ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

4. การเตรียมยารักษาโรค                         ทํา           ไม่ทํา มาก      น้อย 

5. การเตรียมพร้อมเครืองนุง่หม่                ทํา           ไม่ทํา มาก      น้อย 

6. การคมนาคม                                      ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

7. การติดต่อสือสาร                                 ทํา           ไม่ทํา มาก      น้อย 

8. อืนๆระบ ุ............................................................... มาก      น้อย 

 



130 
 
ตอนท ี5  การให้ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านฯ และวดัความพึงพอใจในการแก้ปัญหา

นําท่วมของผู้ทีเกียวข้อง 

หากท่านมีสว่นร่วมในกิจกรรมนนัๆให้กาเครืองหมาย ถูก () ลงในช่อง (ทํา) หากไม่ ให้กาเครืองหมายในช่อง 

(ไม่ทํา) และข้ามไปข้อถัดไป 

ความหมายของค่าตวัเลข   1 - 5   คือ ท่านได้ให้ความสําคญัต่อกิจกรรมนนั น้อยมาก (1) ไปจนถงึ มากทีสดุ (5) 
 

การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานําท่วม 

ในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 

 

การให้ความสําคัญการมีส่วนร่วม 

มาก 5 4 3 2 1 น้อย 

5.1 กจิกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและแก้ปัญหานําท่วม 

1. ช่วยเผยแพร่ข้อมูลภายในชุมชน                 ทํา           ไม่ทํา มาก      น้อย 

2. บริจาคเงินซือกระสอบทราย                       ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

3. ช่วยบรรจุกระสอบทราย                             ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

4. ช่วยขน/ ทําแนวกระสอบทรายกันนํา           ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

5. คอยแจ้งเตือนระดบันําหรือเหตุฉกุเฉิน         ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

6. อาสาสมคัรกู้ภยั                                        ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

7. อาสาสมคัรเฝ้าระวงันํา                              ทํา            ไม่ทํา มาก      น้อย 

 

       ความหมายของค่าตัวเลข  1 - 5     คือ พอใจ น้อยมาก (1) ไปจนถงึ พอใจ มากทีสดุ (5) 
 

ความพึงพอใจในการแก้ปัญหานําท่วมในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง 
 

5.2  ท่านพึงพอใจในการทํางานของหน่วยงานราชการ 
ระดับของความพึงพอใจ 

มาก 5 4 3 2 1 น้อย 

1. การให้ข้อมลูความด้านปัญหานําท่วม มาก      น้อย 

2. ความช่วยเหลอืทีได้รับจากภาครัฐฯ เขตและสาํนักระบายนํา กทม. 

- การแจกกระสอบทราย มาก      น้อย 

- เครืองสบูนํา มาก      น้อย 

- อาหารและนําดืม มาก      น้อย 

- การอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม มาก      น้อย 

- การอํานวยความสะดวกด้านสาธารณสขุ มาก      น้อย 

- การชดเชยค่าเสยีหาย มาก      น้อย 

3. อืน ๆ ระบ ุ...................................................... มาก      น้อย 
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5.3  ท่านพงึพอใจในการทาํงานของคณะกรรมการชุมชน 

ระดับของความพงึพอใจ 

มาก 5 4 3 2 1 น้อย 
1. การให้ข้อมูลความรู้ด้านปัญหานําทว่ม มาก      น้อย 
2. การเปิดรับบริจาคเงิน/ วสัดุเพือการจดัทํากระสอบทราย มาก      น้อย 
3. การวางกระสอบทรายตามแนวคลองติดชุมชนป้องกนันําทว่ม มาก      น้อย 
4. การจดัตงัจุดประสานงานหน้าลานเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน มาก      น้อย 
5. ทีมอาสากู้ภยั ทีช่วยดําเนินการและประสานงานในด้านต่าง ๆ มาก      น้อย 
6. ทีมงานเฝ้าระวงัและรายงานสภาวะนําทว่มให้ทราบ มาก      น้อย 
7. อาสาสมคัรเฝ้าระวงัและรายงานสภาวะนําทว่มให้ทราบ มาก      น้อย 
8. อาสาสมคัรสาธารณสขุ ดูแลผู้ป่วย คนชรา มาก      น้อย 
9. อืน ๆ ระบ ุ.................................................................. มาก      น้อย 

 

ตอนท ี6  ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหานําท่วมในหมู่บ้านนกักีฬาแหลมทอง 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบพระคณุทุกท่านทีกรุณาตอบ

แบบสอบถาม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

แบบประเมินความตรงด้านเนือหาของแบบสอบถาม 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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การหาค่าดัชนความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

รายนามผู้ทรงคณุวฒิุ ทีให้ความอนเุคราะห์ในการประเมินความเทียงตรงเชิงเนือหา 

 รศ.ดร.จําลอง โพธิ บญุ 

 รศ.ดร.บญุจง ขาวสิทธิวงศ ์

 ดร.รติพร ถึงฝัง 

คา่ดชันีความสอดคล้องของวตัถปุระสงค ์

ข้อที 
คะแนนของผู้เชียวชาญ ผลรวม

คะแนน 
IOC ผลการพิจารณา 

ท่านที 1 ท่านที 2 ท่านที 3 

1 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

22 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
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ข้อที 
คะแนนของผู้เชียวชาญ ผลรวม

คะแนน 
IOC ผลการพิจารณา 

ท่านที 1 ท่านที 2 ท่านที 3 

23 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

25 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

26 1 0 1 2 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 

27 1 0 1 2 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 

28 1 0 1 2 0.67 สามารถนําไปใช้ได้ 

29 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

30 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

31 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

32 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

33 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

34 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

35 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

36 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

37 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

38 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

39 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

40 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

41 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

42 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

43 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

44 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

45 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

46 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

47 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

48 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

49 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

50 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
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ข้อที 
คะแนนของผู้เชียวชาญ ผลรวม

คะแนน 
IOC ผลการพิจารณา 

ท่านที 1 ท่านที 2 ท่านที 3 

51 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

52 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

53 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

54 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

55 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

56 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

57 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

58 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

59 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

60 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

61 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

62 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

63 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

64 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

65 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

66 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

67 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

68 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

69 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

70 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

71 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

72 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

73 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

74 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

75 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

76 1 1 1 3 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

เอกสารจัดทาํโดยคณะกรรมการชุมชน 
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แถลงการณ์ฉบบัที 1 

เรือง " การเตรียมความพร้อมรับมือภยัพิบตัิ ชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง " 

 

ตามที เกิดเหตภุยัพิบตัินําท่วมในหลายจงัหวดั ทงัเหตมีุพาย ุฝนตกหนัก นําล้นเขือนและ 

นําทะเลหนุนสงูนัน แม้กรุงเทพมหานครจะพยายามในการป้องกันอย่างเต็มทีแต่นําอาจท่วม

กรุงเทพมหานครหลายจดุซึงยงัไมส่ามารถคาดการระดบันําได้ชดัเจน 

รวมทงั ภยัพิบตัินําท่วมเกิดขึนอย่างกว้างขวางจากสภาพการ การคาดหวงัและรอความ

ช่วยเหลือจากภายนอกจึกเป็นเรืองยาก การเตรียมความพร้อมรับมือภยัพิบัตินําท่วม โดยความ

ร่วมมือของทกุคนในชมุชนจึงเป็นเรืองสําคญัยิง คณะกรรมชมุชน ฯ จึงขอเรียนให้ทกุท่านทราบวา่ 

1. หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนจํานวน 3,325 หลงัคา

เรือน ประชากรประมาณ 17,870 คน 

2. จากการประชมุร่วมกนั และการสํารวจพบวา่จดุทีนําไหลเข้าหมู่บ้าน จากคลองทับช้าง

บน และคลองทับช้างล้าง ช่วงท้ายซอยใน 7 ซอยคือ ซอยนักกีฬาแหลมทอง 1, 5, 6, 7, 13, 15 

และ ซอย 38 

3. คณะกรรมการ ฯ ได้ตงัโต๊ะรับเงินสมทบทุนเพือนําไปป้องกันปัญหาระดบันําทีจะไหล

เข้าหมู่บ้าน ได้แล้วเบืองต้นจํานวน 18,000 บาท ( ณ วนัที 13 ต.ค. 54 ) จะนําไปซือทรายและ

กระสอบทงันีของให้จิตอาสาทกุท่านได้ช่วยกนัร่วมแรงกรอกทราย ณ บริเวณด้านหน้าตลาด ( โดย

จะแจ้งให้ทราบอีกครังนึง เนืองจากทรายขาดตลาดจึงไมอ่าจกําหนดเวลาได้ชดัเจน ) 

4. ขอให้ทกุท่านช่วยกนัติดตอ่ / ประสานญาติมิตร เพือนฝงู ฯลฯ ทีมีทรายหรือวสัดอืุน ๆ 

ได้ช่วยกนันํามาป้องกนั ณ จดุทีมีปัญหาข้างต้น 

5. ขอให้สามาชิกแต่ละซอยได้มีการปรึกษาหารือกัน หาคณะทํางานหรือทีมอาสาสมคัร

ประจําซอย เพือสํารวจจนํุารัว และร่วมกนัแก้ไขปัญหา ช่วยกนัเฝ้าระวงัปัญหาขยะปากท่อ ช่วยกนั

สํารวจจํานวนคนพิการ ผู้สงูอาย ุเดก็เลก็ รวมทงัหาวิธีอพยพหากเกิดเหตฉุกุเฉิน 

6. กรณีนําท่วมสงูขนึเลือย ๆ อาจต้องตดัไฟฟ้าเพือนความปลอดภยั การเข้ามาช่วยเหลือ

จากภายนอก หากกระจายในพืนทีกว้างจะยากลําบาก คณะกรรมการ ฯ ได้เตรียมจุดอพยพไว้ ณ 

โรงเรียนสมโภชกรุงอนสุรณ์ (200 ปี) ขอให้ทกุทา่นได้เตรียมอปุกรณ์ยงัชีพ อาทิเช่น อาหาร นํา นม 

ผ้าห่ม มุ้ง ยา ไฟฉาย ฯลฯ อนึงควรย้ายมาจุดอพยพก่อนทีระดับนําจะสงูมากเกินไปและพืนที

ดงักลา่วเน้นรองรับผู้หญิง เดก็ คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วย เป็นลําดบัแรก 
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7. หมูบ้่านนกักีฬา ฯ มีเครืองสบูนําของกรุงเทพมหานครกระจายตามซอยต่าง ๆ 11 ตวั 

ดงันี ซอย 38 (22 ง. เดิม) 4 ตวั (ไฟฟ้า 2 ดีเซล 2) ซอย 8 จํานวน 2 ตวั (ไฟฟ้า) ซอย 7 จํานวน 1 

ตวั (ไฟฟ้า) ซอย 6 จํานวน 4 ตวั (ไฟฟ้า 2 ดีเซล 2) ขอให้ท่านทีอาศยัอยู่แตล่ะซอยได้ร่วมดแูล / ให้

กําลงัในเจ้าหน้าที ฯ รวมทังช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีต่าง ๆ ทังนีเพือนให้เครืองสบูนํา ได้ทํางาน

อย่างเตม็ที 

 

 

แถลงการณ์ฉบบัที 2 

เรืองการเตรียมอพยพประชาชน 

 

ด้วยวิกฤตินําท่วมกรุงเทพทีกําลงัเกิดขนึเวลานี คณะกรรมการชมุชนฯร่วมกบัคณะทํางาน

สู้ วิกฤติภยันําท่วมได้ประชุมวางแผนการเพือเตรียมรับมือกับภยันําท่วมทีอาจเกิดขึนกับหมู่บ้าน

นกักีฬาฯอีกครังหนึงเมือวนัที 21 ตลุาคม  2554 

และขอประกาศแจ้งมายงัพีน้องชาวชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทองดงันี 

1.  แผนการเตรียมความพร้อมประชาชน  เพือเคลือนย้ายไปยงัจดุทีปลอดภยั ในกรณีเกิด

วิกฤติภยันําท่วม โดยจดุทีเป็นทีพกัพิงชวัคราวคือ โรงเรียนสมโภชกรุงอนสุรณ์ (200 ปี )สามารถรับ

ได้ 800 คน  มีจดุรับลงทะเบียนทีหน้าตลาดลานเอนกประสงค์ของชุมชน เริมลงทะเบียน วนัที 22 

ตลุาคม  2554  หากเกินจํานวนทีรับได้ จะประสานไปยงัโรงเรียนศรีพฤฒา  เพือขอให้พืนทีเป็นจุด

พกัพิงชวัคราวอีกจดุหนึง 

2.  การเตรียมสญัญาณแจ้งเหตแุละวิธีการแจ้ง  โดยการยิงพลสุญัญาณ เป็น  3 ระดบั

ดงันี 

- ระดบัที 1 เมือนําขนึสงู ระดบั ตาตุม่ 

- ระดบัที 2 เมือนําขนึสงูระดบั หวัเขา่ 

- ระดบัที 3 เมือนําขนึสงูในระดบัเอว 

วิธีการยิงพล ุสญัญาณ  จะยิง เป็นชดุๆละ 8 นดั  จํานวน  4 ชดุ ใน 4 จดุตอ่ไปนี คือ 

- จดุที 1  บริเวณ ซอย 1 

- จดุที  2  บริเวณหน้าตลาด 

- จดุที  3 ซอย 5 หลงัโรงเรียนศรีพฤฒา 

- จดุที  4 บริเวณ ซอย 23 (เก่า) ทางออกมอเตอร์เวย์ 
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3. การรองรับการการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ ป่วย  ทีมงานอสส. ร่วมกับหน่วย

เคลือนทีศนูย์สาธารณสขุ 68 สามารถรองรับผู้ป่วยปฐมภมิู และส่งต่อไปยังโรงพยาบาล จุดทีใกล้

ทีสดุ เช่น รพ.นพรัตน์ และสรุปข้อมลูผู้ ป่วย, ผู้ พิการ, ผู้สงูอายุ, เด็กและหญิงมีครรภ์ เพือให้การ

ช่วยเหลือก่อน 

4. การเตรียมทีมอาสาสมัครกู้ ภยั ในเบืองต้น  มีรถกะบะสงู  2 คนั , เรือหางยาว 2 ลํา 

เตรียมพร้อมสําหรับการขนย้าย 

5. การเตรียมการเฝ้าระวงั เตรียมกระสอบทรายสํารองไว้เพือเสริมจุดทีนําสามารถไหล

ทะลกัเข้ามาได้ 

6. การกระจายข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชน ในทกุๆช่องทาง ทังสืออินเตอร์เน็ต  การนํารถ

ออกวิงกระจายเสียงตามซอยต่างๆ การออกสือ วิทยุชุมชน และการออกใบปลิว ทังนี มีรายชือผู้

ประสานงานดงัตอ่ไปนี 

 

ลาํดบัที ภารกิจ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศพัท์ หมายเหต ุ

1 อาสาสมคัรกู้ภัย นายภิญโญ จนัทร์ปาน 087-9913543 โครงการบ้านปราง

ทิพย์ 

2 อาสาสมคัรสาธารณสขุ นางสมิุตรา วชัรภาสกร 086-5658239 รองประธาน 

3 อาสาสมคัรเฝ้าระวัง นายสมเกียรติ โชคชัยมา

ดล 

080-9109844 รองประธาน 

4 อาสาสมคัรศนูย์พกัพิง นางเบญวรรณ คมกฤส 080-5914083 ประธาน 

 

เพือเป็นการเตรียมตวัได้ทนัก่อนเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน  ขอให้พีน้องชาวชมุชนหมูบ้่าน

นกักีฬาแหลมทองทกุท่าน โปรดติดตามขา่วทกุระยะ และร่วมกนัเฝ้าระวงัและแจ้งขา่วแก่กนั และ

เตรียมตวัให้พร้อมสําหรับการอพยพขนย้าย 

 

 

ด้วยความเชือมนัในพลงัชมุชน 

คณะกรรมการชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 
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เอกสารจดัทําโดยคณะกรรมการชมุชนหมูบ้่านนกักีฬาแหลมทอง 

 

DIY อปุกรณ์กนันําท่วมทําเอง “ถงุกนันําท่วม” ใช้แทนกระสอบทราย 

 
 

ถุงนํา ใช้กันนําท่วมบ้านแทนกระสอบทราย ผมทดลองทําดูแล้วและเห็นว่ามันมี

ประสิทธิภาพพอๆกบักระสอบทราย ประหยดักวา่ และใช้นําแทนทราย โดยอาศยัหลกัการเดียวกัน

กบักระสอบทราย กลา่วคอื  

ทรายเป็นมวลสารทีมีนําหนัก กระสอบเป็นภาชนะทีบังคับให้ทรายอยู่ในรูปทรงของ

กระสอบ จึงทําให้กระสอบทรายมีนําหนักมากพอทีจะต้านทานแรงดนัของนําได้ ยิงวางซ้อนกัน

หลายชนัและหลายแถวก็จะยิงต้านทานแรงดนัของนําได้มากขนึตามลําดบั 

ทีนี นําก็เป็นมวลสารทีเมือรวมตวักนัมากๆ ก็จะมีนําหนกัมากเช่นกัน ถุง จึงเป็นภาชนะที

บังคับให้นําอยู่ในรูปทรงของถุง จึงทําให้ถุงนํามีนําหนักมากพอทีจะต้านทานแรงดนัของนําได้

เช่นเดียวกบักระสอบทราย ยิงวางซ้อนกนัหลายชนัก็จะยิงทําให้ต้านทานแรงดนัของนําได้มากขึน

เช่นกนั ซึงการวางซ้อนกันหลายชันนันก็ต้องเพิมแถวการวางถุงนําลงไปด้วยเพือเป็นการถ่ายเท

นําหนกัของถงุนําให้กระจายออกไปทําให้ถงุไมแ่ตกง่าย 
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วิธีอดุท่อระบายนําในบ้านเวลาเกิดนําท่วม 
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