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แนวทางการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริหารส่ วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง
Guidelines of flood crisis mananagement in the Tambon Administration Organization
Lumliang sub-district, Kraburi district Ranong province
นายณรงค์ ดํากุล1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ จินดาพล อาจารย์ทีปรึ กษา2
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นักศึกษาระดับปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
บทคัดย่อ

การวิจยั ในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาระดับการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หาร
ส่ ว นตําบลลําเลียง อําเภอกระบุ รี จังหวัด ระนอง 2) ศึก ษาเปรี ยบเทียบการจัด การวิก ฤตอุทกภัยในพืนที
องค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุ รี จังหวัดระนอง จําแนกตามบทบาทหน้าทีในการจัดการ
วิกฤตอุทกภัย และ 3) เสนอแนวทางการจัด การวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง การศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทีใช้
คือ ผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คน ผูป้ ฏิบตั ิงาน จํานวน 15 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามบทบาท
หน้าที (Purposive sampling) และประชากรในพืนทีตําบลลําเลียง จํานวนทังสิ น 8,948 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 368 คน โดยใช้ตารางของ (Krejcie Morgan , 1970 : 608-609) โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชันภูมิ
(Stratified Random Sampling) และทําการสุ่ มตัวอย่างเพือเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติใช้ในการ
วิเคราะห์ข ้อมูล ได้แก่ ค่ าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ ทดสอบค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับของการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลียจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลียสูงทีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านสถานที ด้านงบประมาณ และด้าน
วัสดุอุปกรณ์และเครื องมือเครื องใช้ ตามลําดับ 2) บทบาทหน้าทีในการจัดการวิกฤตอุทกภัยต่างกันส่ งผลต่อ
การจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลลําเลียง ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะแนวทาง
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ในการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง มีประเด็นสําคัญดังนี ประการแรก การ
วางแผนบริ หารจัด การอุท กภัย การป้ องกัน และลดผลกระทบ การเตรี ย มความพร้ อม การจัด การใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน/นําท่วม และ การจัดการหลังจากเกิดภัยพิบตั ิ ประการทีสอง ภาวะผูน้ าํ ในช่วงวิกฤตใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ ประการทีสาม การสร้างความร่ วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพือแก้ไข
ปัญหาร่ วมกัน ประการทีสี การจัดเตรี ยมศูนย์พกั พิงชัวคราวให้ได้มาตรฐานและเป็ นระบบ
คําสําคัญ ; การจัดการ วิกฤต อุทกภัย
Abstract
The purposes of this study were to : 1) Study the level flood crisis mananagement in the Tambon
Administration Organization Lumliang sub-district, Kraburi district Ranong province. 2) To compare the
flood crisis mananagement in the Tambon Administration Organization Lumliang sub-district, Kraburi
district Ranong province. by role in flood crisis management and 3) The proposed approach to flood crisis
management in the Tambon Administration Organization Lumliang sub-district, Kraburi district Ranong
province. This was the quantitative research using questionnaire. The samples used were 5 administrators,
15 officers selected by purposive sampling technique and 8,948 people in Lumliang sub- district with 368
of samples using (Krejcie Morgan, 1970: 608-609) Stratified Random Sampling. The sample size was
selected by simple random sampling. The instrument was questionnaire. Data was analyzed by frequency,
percentage, average, standard deviation and Using the test ANOVA (One-Way ANOVA).
The research results were as follows : 1) Levels flood crisis mananagement in the Tambon
Administration Organization Lumliang sub-district, Kraburi district Ranong province. in overall and in
each aspect were in medium rate the average score from descending include personnel averaged the
highest, followed the structure, location, budget, material equipment and tools respectively. 2) the role of
managing the flood as well. Affect the flood crisis areas in the Tambon Administration Organization
Lumliang sub-district not different. 3) Recommendations for managing flood crisis areas in the Tambon
Administration Organization Lumliang sub-district. Key issues as follows. The first, a flood management
plan, prevention and decreasing effects , the preparation, Emergency Management / Flood, and after
management disaster. The second, the leadership in the crisis, decided to resolve the situation. The third,
building partnerships with various sectors. To resolve the problem together. The fourth, preparation
temporary shelter to the standards and systems.
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บทนํา
เนืองจากอุทกภัยถือเป็ นภัยพิบตั ิทางธรรมชาติทีประเทศไทยประสบและต้องเผชิญหน้าอยู่เป็ นประจํา
ทุกปี อาจจะหนักบ้างหรื อเบาบ้างและบางปี ก็ตอ้ งเผชิญหลายสิบครัง ถึงแม้เวลาจะผ่านไปแต่ประเทศไทยยัง
ไม่สามารถรับมือกับภัยพิบตั ิดงั กล่าวได้ดีพอสมควร จุดบอดหรื อปั ญหาของการบริ หารจัดการวิกฤตอยู่ที
ระบบป้ องกันและเตือนภัย ทีตัวคนหรื อมีขอ้ บกพร่ องอืนทีมองข้ามไป (ถอดบทเรี ยนต่างประเทศ “โมเดล”
รั บมื อวิ กฤตนําท่ ว ม : ไทยพับลิก ้า ,2554) การเกิ ด มหาอุท กภัยปี 2554 นับเป็ นครั งรุ น แรงที สุ ด เป็ น
ประวัติการณ์ ซึงเกิดขึนตังแต่ตน้ ปี จนถึงปลายปี และมีพืนทีประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ
อุทกภัยครังนีส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทังทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอืนอีกเป็ นจํานวนมาก โดยมีพืนทีประสบอุทกภัยและมีการประกาศ
เป็ นพืนทีภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ นตังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนเดือนพฤศจิกายน รวมทังสิ น 65 จังหวัด
ทังนีมีผเู้ สียชีวิต 657 ราย สูญหาย 3 คน (บันทึกเหตุการณ์มหาอุทกภัย, 2554)
ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ได้เกิดสาธารณภัยเป็ นประจําทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ งสา
ธารณภัยทีเกิดจากธรรมชาติ คือ อุทกภัย นําป่ าไหล่หลากและดินโคลนถล่ม เนืองจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนาน
ถึงแปดเดือนในแต่ละปี รวมทังลักษณะทางภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูงชันเกือบทังหมด การสร้างบ้านเรื อนอยู่
ในหุ บเขาแคบ (รู ปตัววี) อยู่ชิดติดริ มนํา และการสร้างบ้านขวางร่ องเขา เป็ นต้น เมือปี พ.ศ. 2532 ได้รับ
ความเสียหายจากพายุเกย์เล็กน้อย พ.ศ. 2540 ได้รับอิทธิพลจากพายุซีตา้ ทําให้ฝนตกหนักต่อเนื องหลายวัน
เป็ นเหตุให้เกิดดินไหลมากกว่า 70 แห่ ง และมีนาํ ป่ าไหลหลาก ทําให้บา้ นเรื อนและพืนทีการเกษตรได้รับ
ความเสียหายเป็ นจํานวนมาก และมีชาวพม่าเสี ยชีวิต 2-3 ราย พ.ศ. 2549 ได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน
ช้างสาร ทําให้เกิดนําป่ าไหลหลากส่งผลให้บา้ นเรื อนและพืนทีการเกษตรได้รับความเสียหาย และในปี พ.ศ.
2551 เกิดนําป่ าไหลหลากทําให้บา้ นเรื อนและพืนทีการเกษตรได้รับความเสี ยหายจํานวนมาก (กรมทรัพยากร
ธรณี , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม : เมษายน 2552)
ดังนัน ผูว้ ิจ ัยในฐานะเป็ นเจ้าหน้าที ของรั ฐ สังกัด กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ซึ งเป็ น
หน่วยงานหลักทีกํากับดูแลการจัดการสาธารณภัยในพืนทีจังหวัดระนอง ได้เล็งเห็นว่าองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลลําลียง ซึงเป็ นหน่วยงานหลักทีอยูใ่ กล้ชิดกับประชาชนมีความรู้เข้าใจสภาพปัญหา อุปสรรคและความ
ต้องการของประชาชนในพืนทีทีเกิดอุทกภัยเป็ นอย่างดีและเป็ นองค์กรหนึ งทีมีภารกิจสําคัญในการจัดการ
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กับภัยพิบตั ิ ซึงเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้อาํ นาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ นของตนเอง โดยได้กาํ หนดอํานาจ
และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในการบริ หารจัดการสาธารณภัยทีเกิดขึนในพืนทีรับผิดชอบ
ของตนเองและการสนับสนุ นพืนทีใกล้เคียง เนื องจากท้องถิ นเป็ นพืนทีแรกทีต้องเผชิญกับสถานการณ์ภยั
พิบตั ิ ซึ งถ้าหากองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ นสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตหรื อภาวะฉุ ก เฉิ นที เกิ ดขึ นได้
เหตุการณ์นนจะไม่
ั
ขยายผลจนเกิดเป็ นภัยพิบตั ิ ด้วยเหตุนีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจึงมีบทบาทสําคัญมาก
ในปัจจุบนั ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษาเรื อง การจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพือนําผลการศึกษาทีได้ไปใช้ประโยชน์และเป็ นแนวทางในการจัดการวิกฤต
อุทกภัยในพืนทีจังหวัดระนอง รวมทังเป็ นการสร้างความเชือมันในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพืนทีจังหวัดระนองอย่างยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาระดับการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
2. เพือศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง จําแนกตามบทบาทหน้าทีในการจัดการวิกฤตอุทกภัย
3. เพือนําเสนอแนวทางการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครังนี มุ่งเน้นศึกษาเกียวกับแนวทางการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ ด้านสถานที และด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือเครื องใช้ โดยมุ่งเน้นศึกษาในพืนทีองค์การ
บริ หารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เท่านัน
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษานี คือ ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงาน และประชาชนในพืนทีตําบลลําเลียง อําเภอกระ
บุรี จังหวัดระนอง จํานวน 8,948 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558 สํานักทะเบียนอําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง)
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ผูศ้ ึกษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คน ผูป้ ฏิบตั ิงาน จํานวน 15 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามบทบาท
หน้าที (Purposive sampling) และประชากรในพืนทีตําบลลําเลียง จํานวน 368 คน โดยใช้ตารางของ (Krejcie
Morgan , 1970 : 608-609)
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คื อ บทบาทหน้าที ในการจัดการวิกฤตอุทกภัย ได้แก่
ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงาน และประชาชนทัวไป
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีตําบลลําเลียง อําเภอกระ
บุรี จังหวัดระนอง ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที และด้านวัสดุอุปกรณ์
และเครื องมือเครื องใช้
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การศึกษาครังนี ดําเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 - มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน
การทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวทางการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระ
บุรี จังหวัด ระนอง ผูว้ ิจ ัยได้ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎีทีเกี ยวข้อง กรอบแนวคิ ดในการวิจ ัยมาทบทวน ได้แก่
แนวคิดเกียวกับการจัดการวิกฤตอุทกภัย แนวคิดทฤษฎี เกี ยวกับนโยบายสาธารณะ และแนวคิ ด ทฤษฏี
เกียวกับภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์แล้วมาสรุ ปได้ ดังนี
จากการศึกษาความหมายของแนวคิดเกียวข้องกับการจัดการวิกฤตอุทกภัย ได้มีนัก วิชาการได้ให้
ความหมายของการจัดการวิกฤตอุทกภัย ดังนี หัสยา ไทยานนท์ (2555) ได้อธิบายถึงปั จจัยหลักสําคัญของ
สาเหตุในการเกิดอุทกภัยออกเป็ น 2 ประการด้วยกันกล่าวคือ การเกิดอุทกภัยโดยปั จจัยหลักจากธรรมชาติ
และการเกิดอุทกภัยโดยปัจจัยหลักจากการกระทําของมนุษย์ ทังนีอุทกภัยทีเกิดโดยปัจจัยหลักจากธรรมชาติ
แบ่งได้ 3 กรณี คือ (1) นําจากฟ้ า (Precipitation) อาจเป็ นลักษณะฝน หิมะ ละอองหรื อลูกเห็บ (2) นําจากแหล่งเก็บ
กักนํา เช่น เขือน อ่างเก็บนํา ประตูระบายนํา ฝายทดนํา โดยสาเหตุทีทําให้นาํ ท่วม คือ การระบายนําส่ วนเกิน
ในปริ มาณมากทิ งออกไป และ (3) นําท่วมจากนําทะเลหนุ นเกิดจากระดับนําทะเลยกตัวสูงขึนแล้วท่วมพืนที
โดยตรง และสุภสั สรณ์ ทวีวิไลศิริกุล (2556) หลักการการเตรี ยมความพร้อมในการจัดการในภาวะวิกฤตตาม
พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 คือ การทีส่ วนราชการ
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สามารถนําบทเรี ยนสถานการณ์ความรุ นแรงสําคัญทีผ่านมามาปรับกระบวนการทํางานใหม่ โดยเฉพาะในเรื อง
การบริ การประชาชนเพือให้ม นใจว่
ั
าภารกิจหลักของราชการ หรื องานบริ การประชาชนทีสําคัญสามารถ
ดําเนินงาน หรื อให้บริ การได้อย่างต่อเนืองไม่สะดุดหยุดลงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรื อภัยพิบตั ิต่างๆ
โดยยึดแนวทางการดําเนินการเตรี ยมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 4 ขันตอน คือ 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กบั ส่วนราชการ 2) การเตรี ยมความพร้อมของส่วนราชการในการจัดทําแผนรองรับการดําเนิ นภารกิจการ
ให้บริ การประชาชนได้อย่างต่อเนือง (Business Continuity Plan) 3) การซักซ้อมแผนและนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง 4)
การส่งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการอย่างยังยืน
จากการศึก ษาความหมายของแนวคิ ด ทฤษฎี เกี ยวกับนโยบายสาธารณะได้มีนัก วิ ชาการได้ใ ห้
ความหมายของนโยบายสาธารณะ ดังนี เดวิด อีสตัน (David Easton 1953 : 129) ได้นิยามคําว่า นโยบาย
สาธารณะ หมายถึง อํานาจในการจัด สรรค่ านิ ยมและการแจกแจงคุณค่ าต่างๆ อย่างถูก ต้องตามกฎหมาย
ให้แก่สงั คมส่วนรวม กล่าวคือ บุคคลและองค์กรทีสามารถใช้อาํ นาจดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นันก็คือ รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลทีเกียวข้อง ดังนันการกระทําหรื อไม่กระทําเป็ นผลมาจาก
การจัดสรรค่านิยมของสังคม โธมัส อาร์ ดาย (Thomas R. Dye , 1984 : 1) ได้นิยามคําว่า นโยบายสาธารณะ
หมายถึง สิ งทีรัฐบาลเลือกจะกระทําหรื อไม่กระทํา ในส่ วนรัฐบาลเลือกทีกระทําครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ
ทังหมดของรัฐบาล ทังทีเป็ นกิจกรรมทีเป็ นภารกิจหลักและกิจ กรรมทีเป็ นภารกิจที เกิดขึนในบางโอกาส
รวมทังวัตถุประสงค์ทีดําเนินการทีรัฐบาลเลือกกระทําบรรลุเป้ าหมายด้วยดี ในการให้บริ การประชาชน และ
สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2553 : 21-23) ได้นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่าเป็ นกิจกรรมทีรัฐเลือกที
จะกระทําหรื อไม่กระทําเป็ นการใช้อาํ นาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพือตอบสนองค่านิยมของสังคม ผูม้ ี
อํานาจในการกําหนดนโยบาย ได้แก่ ผูน้ ําทางการเมือง ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบัน
ราชการ เป็ นต้น
จากการศึกษาความหมายของแนวคิดเกียวข้องกับแนวคิด ทฤษฏีเกียวกับภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์
ได้มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าํ ดังนี Yukl (2010) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าํ เป็ นเรื อง
ของการใช้อิทธิพล ผูท้ ีใช้อิทธิพล จุดมุ่งหมายในการใช้อิทธิพล ลักษณะของการใช้อิทธิพล และผลลัพธ์ของ
การพยายามใช้อิทธิพล และยังมีบางความหมายทียามแตกต่างไปว่าภาวะผูน้ าํ ไม่ใช่เป็ นเพียงการกระทํา ภาวะ
ผูน้ าํ เป็ นชีวิตของเรา เป็ นวิถีการดําเนินชีวิต ภาวะผูน้ าํ เกิดขึนจากภายใน ภาวะผูน้ าํ เกียวกับว่าเรารักใครมาก
เท่ า ๆ กับว่า เราทําอะไร และรั ต นิ ก รณ์ จงวิศาล (2556 หน้า 14) ได้ให้ค วามหมายว่า ภาวะผูน้ ําเป็ น
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คุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถ หรื อกระบวนการทีเป็ นปฏิสัมพันธ์หรื อเป็ นวิธีการดํา เนิ นชีวิตของ
บุคคลทีสามารถมีอทิ ธิพลต่อผูอ้ ืน กลุ่มคน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความปรารถนา ทําให้เกิดความ
เชือถือศรัทธา การยอมรั บ ความพยายาม การอุทิศตัว การใช้ความสามารถอย่างดีทีสุ ด และช่วยเพิ มพลัง
อํานาจของผูอ้ ืนเพือให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
กรอบแนวคิดในการศึกษาครังนี ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมสรุ ปเป็ นตัวแปรอิสระ ได้แก่
บทบาทหน้าทีในการจัดการวิกฤตอุทกภัย ส่ วนตัวแปรตาม คือ การจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การ
บริ หารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
การจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริหาร

บทบาทหน้ าทีในการจัดการวิกฤต

ส่ วนตําบลลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

อุทกภัย

1. ด้านโครงสร้าง

1. ผูบ้ ริ หาร

2. ด้านบุคลากร

2. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

3. ด้านงบประมาณ

3. ประชาชนทัวไป

4. ด้านสถานที
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือเครื องใช้

วิธีดําเนินการวิจยั
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เพือศึกษาแนวทางการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การ
บริ หารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ หาร จํานวน 5
คน ผูป้ ฏิบตั ิงาน จํานวน 15 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามบทบาทหน้าที (Purposive
sampling) และประชาชนทั วไปในพืนทีตําบลลําเลียง จํานวน 8,948 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 368 คน
(โดยใช้ตารางของ (Krejcie Morgan, 1970 :608-609) การเทียบสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่าง เมือได้จาํ นวนกลุ่ม
ตัวอย่างตามขนาดกลุ่มผูใ้ ห้ข ้อมูลแล้ว โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชันภูมิต ามบทบาทหน้าที (Stratified
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random sampling) และทําการสุ่มตัวอย่างเพือเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ าย
(Simple random sampling)
เครื องมือทีใช้ในการวิจ ัยครั งนี คือ แบบสอบถามที ผูว้ ิจ ัยได้ พฒ
ั นาและสร้ างขึ นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทีได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือศึกษาแนวทางการจัดการ
วิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ
การวิจยั ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป (SPSS) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เกียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูก้ รอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและตําแหน่ง เป็ นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ
ตอนที 2 เกี ยวกับ การจัด การวิ ก ฤตอุ ท กภัย ในพืนที องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลลํา เลีย งเป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ ด้านสถานที และด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือเครื องใช้
ตอนที 3 ข้อเสนอและข้อคิดเห็นเกียวกับแนวทางการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
2. ขันตอนการวิจยั
2.1 ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.2 จัดทําแบบสอบถาม ทดลองใช้ปรับปรุ งจนสมบูรณ์
2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และนําเสนอผลการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครังนี ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 368
คน โดยผูว้ ิจยั ได้มีขนตอนดํ
ั
าเนินการ ดังนี
1. ผูว้ ิจยั ได้แนะนําตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษา อธิบายหัวข้อในแบบสอบถามและ
ขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีมีส่วนเกียวข้องกับการจัดการวิกฤตอุทกภัย
2. เมือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของคําตอบในแบบสอบถาม หากพบว่าคําตอบมีไม่ครบถ้วน ผูว้ ิจยั จะซักถามเพิ มเติมจนได้ขอ้ มูลทีครบถ้วน
3. ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป (SPSS)
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามทีได้รับทังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีละฉบับ
และนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการคํานวณค่าสถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติโดยมี
ขันตอน ดังนี
1. การวิ เคราะห์ ข ้อมูลจากแบบสอบถามตอนที 1 ซึ งเป็ นสถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผูก้ รอก
แบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามตอนที 2 ซึงเป็ นข้อมูลเกียวกับการจัดการวิกฤตอุทกภัยใน
พืนที องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง ทําการวิเคราะห์ด ้ว ยสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้วยค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามตอนที 3 ซึงเป็ นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกียวกับแนวทางการ
จัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลลําเลียง เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือทดสอบสมมติฐาน
ทําการวิเคราะห์สมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ตัว แปรอิ สระ ได้แก่ ผูบ้ ริ ห าร ผูป้ ฏิบัติ งานและประชาชนทั วไป กับตัว แปรตาม ได้แ ก่ ด้านบุ ค ลากร
ด้านงบประมาณ ด้านสถานที และด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือเครื องใช้ การประเมินผลด้วยการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง มากกว่า 2 กลุ่มขึนไป ด้วย One Way ANOVA (One Way
Analysis of Variance)
ผลการวิจยั
1) ผลการศึกษาระดับการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเมือพิจารณาจําแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลียสูงทีสุ ด
( X = 3.49) รองลงมาได้แก่ ด้านโครงสร้าง ( X = 3.40) ด้านสถานที ( X = 3.20) ด้านงบประมาณ ( X =
3.13) และด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือเครื องใช้ ( X = 2.98) ตามลําดับ
2) ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง จําแนกตามบทบาทหน้าทีในการจัดการวิกฤตอุทกภัย โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรื อง แนวทางการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี
1) จากผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง อําเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง ในองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที และ
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือเครื องใช้ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการจัดการวิกฤตอุทกภัยใน
พืนทีองค์การบริ หารส่วนตําบลลําเลียง ได้ดาํ เนิ นการตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2542 และเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550 ทีให้อาํ นาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ นของตนเอง
และเป็ นไปตามแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ น อําเภอและจังหวัดในการจัดการกับสาธารณภัย
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อเนก อ่อนมันคง (2553: 3) ทีได้ศึกษาเรื อง การให้บริ การด้านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลนครชัยศรี พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คื อ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร และด้านระบบการทํางาน
2) จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการจัด การวิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่ ว นตําบล
ลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จําแนกตามบทบาทหน้าทีในการจัดการวิกฤตอุทกภัย โดยภาพรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึงอาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงาน และประชาชนทีอยูใ่ นพืนที
องค์การบริ หารส่วนตําบลลําเลียง ได้มีความตระหนัก ความสนใจ ความพร้อมรับกับการเปลียนแปลง และเรี ยนรู้
ทีจะอยูก่ บั ภัยนําท่วมทีเกิดขึนให้ได้ มีการวางแผน ฝึ กซ้อมแผน และมีส่วนร่ วมในการกําหนดมาตรการป้ องกัน
และลดผลกระทบจากสาธารณภัย รวมทังการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวต่อไป ทังแบบทีใช้โครงสร้างและ
ไม่ใช้โครงสร้าง โดยได้ดาํ เนินการตามแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 – 2557 “บทว่าด้วยการ
บริ หารจัดการนําและอุทกภัย” และเป็ นไปตามคู่มือการจัดการภัยพิบตั ิทอ้ งถิ น (2554) ซึงสอดคล้องกับ ไททัศน์
มาลา ,สุ นทรชัย ชอบยศ และพิศาล พรหมพิทักษ์กุล (2555) ที ได้ศึกษาเรื อง แนวทางการจัดการอุทกภัย
กรณี ศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ด้านปัจจัยทีนําไปสู่ความสําเร็ จในการจัดการอุทกภัย 1) มีการป้ องกันและลด
ผลกระทบ 2) มีการเตรี ยมความพร้อมของเทศบาลและประชาชนให้มีความสามารถในการอยู่กบั นํา 3) มีการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน/การสูภ้ ยั นําท่วม มีการบริ หารจัดการวิกฤต การสร้างความร่ วมมือ ระบบการสื อสาร
ในช่วงวิกฤต การจัดตังศูนย์บัญชาการฉุ กเฉิ นและศูนย์พกั พิงชัวคราว และ 4) มีการจัดการหลังเกิดภัยอย่าง
เหมาะสม
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อค้นพบทีแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของแนวทางการจัดการ
วิกฤตอุทกภัยในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําเลียง ทีควรพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพ มีขอ้ เสนอแนะไว้
ดังนี
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
1.1 ด้านโครงสร้ าง ควรมีการจัด โครงสร้ างสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจน มีเอกภาพ และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้จริ งให้เหมาะสมมากยิงขึน
1.2 ด้านบุคลากร ควรบรรจุแต่งตังเจ้าหน้าที บุคลากรทีเกียวข้องให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริ บทของพืนทีตําบลลําเลียง
1.3 ด้านงบประมาณ ควรจัด สรรงบประมาณที เกี ยวกับการจัด การวิก ฤตอุทกภัย ทังในด้าน
โครงสร้างและมิใช่โครงสร้างอย่างสมําเสมอ
1.4 ด้านสถานที ควรจัดหาสถานทีทีใช้เป็ นศูนย์พกั พิงชัวคราวให้เป็ นระบบและมีความปลอดภัย
1.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื องมือเครื องใช้ ควรจัดหาเครื องมือเครื องใช้ทีทันสมัยและพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบถึงบทบาทหน้าทีของหน่ วยงานทุกระดับทังแต่จงั หวัด อําเภอ และ
ท้องถิ นว่ามีแนวทางในการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพืนทีแตกต่างกันหรื อไม่
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