รายงานการศึกษา

เรื่อง ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

จัดทาโดย
นางสาวชนกนันท์ สอาด
รหัสประจาตัวนักศึกษา 7

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 – 5 เมษายน 2562
ปีงบประมาณ 2562

ก
คำนำ
การศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบฉบับนี้ เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
สถาบัน พัฒ นาบุคลากรด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย โดย
เป็นการศึกษาเพื่อ (1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับ
จั งหวัดในเขตรั บ ผิ ดชอบของบุ คลากรศูนย์ ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร และ
(2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชร
ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบไม่มากก็น้อย

นางสาวชนกนันท์ สอาด
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ข
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษา เรื่องความรู้ความเข้าใจของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย
ส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผู้ทาการศึกษา มีความตั้งใจ
ศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขต
รับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร และ (2) ศึกษาเปรียบเทียบ
ค่ า เฉ ลี่ ย คว าม รู้ ค ว าม เข้ าใ จเ กี่ ย ว กั บ กา รป ฏิ บั ติ ง าน ส นั บ สนุ นใ นภ าว ะฉุ ก เฉิ นใ ห้ กั บจั งห วั ด
ในเขตรั บ ผิ ดชอบ จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุคคลของบุคลากรศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย เขต 8
กาแพงเพชร
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุณ าและความช่ว ยเหลื อ อย่า งดี ยิ่ ง จากผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง พร้อมด้วย
นางวชรพร เพชรสุวรรณ คณะกรรมการตรวจงานวิจัย ที่ได้ให้คาปรึกษา ข้อชี้แนะ สละเวลาอันมีค่าตรวจทาน
แก้ไขข้อบกพร่อง ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ดร. ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้อานวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ประจาโครงการ ฯ ทุกท่าน ที่กรุณาประสิ ทธิ์
ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ทาให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จนประสบผลสาเร็จ
ขอขอบคุณ บุคลกรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา และกรุ ณาให้ความร่ว มมือ ในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จ
ลงด้วยดี

นางสาวชนกนันท์ สอาด
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15
เมษายน 2562

ค
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การศึกษาเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
ก าแพงเพชร เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น ในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ จั ง หวั ด ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ ในครั้ ง นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร และ (2) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัด
ในเขตรั บ ผิ ดชอบ จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุค คลของบุ คลากรศู นย์ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 8
กาแพงเพชร
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัยมีลักษณะคาถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (check-list) โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการ
สารวจกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม จานวน 65 ชุด โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยสรุปผลการศึกษา
ได้ ดังนี้
จากการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัด
ในเขตรับผิดชอบ ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชรผลการวิจัยค้นคว้า
พบว่า
1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนระเบียบ ข้อกฎหมำยในกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน จะเห็นได้ว่าจะ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมำยในกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ใช้สาหรับการเตรียมความ
พร้อม บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วยจังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร แผนป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยนาหลักแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อป้องกันภัย
ตามหลักสากล คือ “รับรู้ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” มาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในกรณีการประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือ และแนวทางการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางของศู น ย์ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ แ ละระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ (Incident
Command System : ICS) ตามแผนสนับสนุนฯของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร

2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนทรัพยำกร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล งบประมำณ)
จะเห็น ได้ว่า จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดในเขต
รับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร
ส่วนใหญ่มีความรู้และมีการเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมในการสนับสนุ นการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้ แก่จังหวัดในเขตรับผิ ดชอบ ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) มีห น้าที่เข้าพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่ได้รับข้อสั่งการจากส่วนกลางและบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และงบประมาณสาหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบให้เบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในอานาจ
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
ความรู้ความเข้าใจด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 แสดง
ให้รู้ ว่าบุคลากรของศูนย์ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร มีความรู้ความเข้าต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิ ดภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีความรู้ในเรื่องของกรณีการเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย การปฏิบัติห น้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการเตรียมการช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่ “ทัพหลัง/
กองหนุน หรือ Back office” ของศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน กลุ่มจังหวัด ในการปฏิบัติงาน
ในการช่ว ยเหลื อผู้ป ระสบภัยจั งหวัดต้องมีหนังสือร้องขอให้ ศูนย์ฯจะนาเครื่องจัก รออกไปปฏิบัติงาน และ
ส่ ว นยุ ทธศาสตร์ และการจั ดการ รั บ ผิ ดชอบศูนย์ประสานการปฏิบัติ ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่ว ยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
บางประการ เพื่อให้การบริหารจัดการของจังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 8 กาแพงเพชร มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1.1 การปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินจะต้องสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

1.2 สถานการณ์ความเสี่ยงของภัย ในแต่ละจังหวัดในเขตรับผิดชอบต่างกัน ดังนั้นการปฏิบัติงาน
จึงทาตามที่ได้รับการร้องขอจากจังหวัดในเขต ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนระงับเหตุให้ยุติโดยเร็วหรือลดความ
รุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น ดังนั้นบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ควรศึกษาทาความเข้าใจ
กับแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้มากขึ้น และมีการฝึกการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วน/ฝ่าย
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการวิจัยการการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของบุคลากร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต รวมถึงการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น ปัจจัยที่ทาให้การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยประสบผลสาเร็จ หรือในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่น่าศึกษาคือการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้ความช่วยเหลือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับใดเพื่อที่จะได้นาข้อมูล
มาพัฒนาการในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หัวข้อกำรวิจัย/ปัญหำกำรวิจัย
1.1.1 หัวข้อการวิจัย คือ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
1.1.2 ปัญหาการวิจัย คือ บุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ อย่างไร

1.2 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการนาแนวคิดการพัฒนา
ระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับ ชุมชน ในการเฝ้ าระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ ร่ว มกับธรรมชาติและการสร้างภูมิ
ต้านทานให้แก่ชุมชนตามแนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งการนาแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยเพื่อป้องกันภัยตามหลักสากลคือ "รู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน " (Resilience) โดย
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น เ กิ ด ภั ย ข ณ ะ เ กิ ด ภั ย แ ล ะ
หลั งเกิ ดภัย และกากั บ การดาเนิ น การขับ เคลื่ อนให้ เป็ นไปตามกรอบพระราชบัญญั ติป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.
2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) โดยกาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการ
ลดความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบู ร ณาการ
การจั ดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพิ่มประสิทธิภ าพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
(Build Back Better and Safer) และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภั ย เป็ น แนวทางหลั ก ในการด าเนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของแผน และน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
แผนการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2558 เพื่ อ ให้
ทุกหน่วยงานใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นแผนแม่บท (Master Plan)
ในการจัดการสาธารณภัย ของประเทศ โดยเป็นกรอบและทิศทางใน การปฏิบัติการด้านสาธารณภัยให้แก่
ประเทศไทย กาหนดให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือในการลด
ผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถสร้างมาตรฐานของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดขึ้นทุก
ชุ ม ชน ตลอดจนการผนวกแนวคิ ด และวิ ธี ก ารในการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ให้ อ ยู่ ใ น
กระบวนการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

2

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของสาธารณภัย รวมทั้งการ
รักษาขวัญสร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยให้ยึดถือว่า
การรั ก ษาชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนเป็ น เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นล า ดั บ แรกที่ จ ะต้ อ งเร่ ง เข้ า ระงั บ และ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดั ง นั้ น ในภาวะปกติ จึ ง ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มไว้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถเผชิ ญ กั บ เหตุ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ สาหรับประเทศไทยการจัดการใน
ภาวะฉุ ก เฉิ น แต่ ล ะระดั บ ได้ ม อบหมายให้ ผู้ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตาม
พระราชบัญญัติป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นผู้ รับผิ ดชอบแต่ล ะระดั บของการจัดการ
สาธารณภัย
ดัง นั้ น ในระดั บ พื้น ที่ ศู นย์ ป้ อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย เขต 8 ก าแพงเพชร ได้ จั ด ท า
“แผนสนับ สนุ นการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558”
โดยให้มีความสอดคล้องกับ
แผนป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ.2558 และได้ ใ ช้ เ ป็ น แผนสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยให้กาหนดแนวทาง มาตรการ งบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ แนวทางและวิธีการให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่ เกิดขึ้น แนวทางการเตรียมความพร้อม ในการระดมทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยนาแนวคิด
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Management) และแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better And Safer)
มาเป็นกรอบในการดาเนินการจัดทาแผนดังกล่าว
อย่างไรก็ตามด้วยแนวทางบริหารจัดการและแนวทางดาเนินการยังมีความแตกต่างจากแผน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอดีต การนาไปสู่การปฏิบัติของ ภาคส่ว นต่างๆ จึงอาจมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน และพบปั ญหาอุป สรรคต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา “ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น ในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ จั ง หวั ด ในเขตรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร” เพื่อนามาจัดทาบทสรุปในภาพรวมเพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยด้านต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และนามาสู่การขยายผลในการปรับปรุงการดาเนินการสนับสนุน ใน
ภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ จั ง หวั ด ในเขตรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 8
กาแพงเพชร ในอนาคตต่อไป
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1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.3.1 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัด
ในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
1.3.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานสนับสนุนใน
ภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1.4.2 ขอบเขตประชากร บุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ที่มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งต่ อ การปฏิ บั ติ ง านสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นสาธารณภั ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ จั ง หวั ด
ในเขตรับผิดชอบ
1.4.3 ขอบเขตระยะเวลา ดาเนินระหว่างช่ว งเดือน มกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 ได้ทราบระดับความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ จั ง หวั ด ในเขตรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรของศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 8
กาแพงเพชร
1.5.2 ได้ ทราบปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้ านสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยดังกล่าวให้กับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ในการดาเนินการในอนาคตต่อไป
----------------------------------------
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเรื่ อ งในการวิ จั ย เรื่ อ ง ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความรู้ ค วามเข้ า ใจของบุ ค ลากร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับ
จั งหวัดในเขตรั บ ผิ ดชอบ” การศึกษาครั้งนี้ผู้ ศึ กษาได้ทาการรวบรวม และประมวลเอกสารต่างๆ โดย
แยกออกเป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อเรื่อง ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
1. แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 ทฤษฎีเรื่องความรู้ (KNOWLEDGE) และความเข้าใจ(UNDERSTANDING)
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน1(2546:1232)1ให้ ค วามหมายว่ า 1“ความรู้ ”1หมายถึ ง1สิ่ ง ที่ สั่ ง สมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ
“รู้” เป็นคากริยา หมายถึง แจ้ง เข้าใจ ทราบขั้นต้น ซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จาได้อาจจะโดยการฝึกหรือ
การเห็น ได้ยิน จาได้ ความรู้ขั้นนี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคาจากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี โครงสร้าง
และวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นต้น
จากความหมายดังกล่ าวสรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญา การทราบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ จากบทเรียนและประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมโดยสามารถวัดได้
หรือสังเกตได้
ความรู้ เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้ จากการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า (S-R) แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้สร้างสรรค์ให้ระหว่างความจา (ข้อมูล) กับสภาพ
จิ ตวิ ทยา ด้ ว ยเห ตุ นี้ ค ว าม รู้ จึ ง เป็ น คว า มจ า เป็ นที่ ส ร้ าง สรร ค์ ให้ สอด คล้ อ ง กั บสภ าพจิ ตใ จ
ของตนเอง ความรู้ จึ งเป็ น กระบวนการภายใน อย่ างไรก็ ตามความรู้ ก็ อาจส่ งผล ต่ อพฤติ กรรมที่ แสดงออก
ของมนุษย์ได้ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2553 : 120)
ประเภทของความรู้ สามารถแบ่งได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ใช้ในการจาแนกประเภท
ของความรู้ แต่แนวคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ “รูปแบบที่มองเห็น” ซึ่งสามารถจาแนกความรู้ออกเป็น
2 ประเภท (พรธิดา วิเชียรปัญญา. 2547) ดังนี้คือ
1. ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) มีชื่อเรียกที่หลากหลาย อาทิเช่น ความรู้ไม่ชัดแจ้ง ความรู้
ในตัวคน ความรู้ซ่อนเร้น ความรู้ฝังลึก เป็นต้น ความรู้ประเภทนี้จัดเป็นความรู้ที่ไม่เป็นทางการ หากแต่เป็น
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ความรู้ ที่ อ ยู่ ใ นตั ว ของแต่ ล ะบุ ค คล แฝงอยู่ ใ นความคิ ด ความเชื่ อ และค่ า นิ ย มของบุ ค คล ซึ่ ง เกิ ด จา ก
ประสบการณ์ การสังเกต การเรียนรู้ พรสวรรค์ต่าง ๆ และภูมิปัญญาเฉพาะบุคคลที่สั่งสมมานาน เป็นความรู้ที่
มีคุณค่าสูง เช่น ทักษะ ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ ทักษะในการทาอาหาร ทักษะการทอผ้า เป็นต้น ความรู้
ประเภทนี้ทาให้เป็นทางการและถ่ายทอดสื่อสารในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก แต่สามารถ
ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ได้โดยการสังเกตและเลียนแบบ ซึ่งใช้เวลาและต้นทุนสูงในการถ่ายทอดความรู้
ความรู้ประเภทนี้ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) มีชื่อเรียกที่หลากหลายเช่นเดีย วกัน อาทิ ความรู้
เด่นชัด ความรู้เปิดเผย ความรู้ที่ชัดเจน เป็นต้น ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้เชิงทฤษฎี หรือความรู้ที่เป็นเหตุ
และผลที่สามารถเขียนบรรยาย ถอดความ หรืออธิบายออกมาเป็นตัวอักษร หรือสามารถถ่ายทอดอย่างเป็น
ทางการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ เอกสาร เว็บไซต์ และอินทราเน็ต ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่แสดง
ออกมาโดยใช้ระบบสัญลักษณ์ จึงสามารถสื่อสารและเผยแพร่ได้อย่างสะดวก
ไลน์ เอสวินสัน (Leif Edvinsson) ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 3 ประเภท (O’Dell, Jackson and Essaides.
1998) ดังนี้
1. ความรู้เฉพาะบุคคล (Individual Knowledge) เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคน หรือ
เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงาน
2. ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคคลหรือพนักงานที่อยู่ในกลุ่มหรือฝ่ายงานต่าง ๆ ขององค์กร ทาให้เกิดเป็นความรู้โดยรวมของกลุ่ม
หรือองค์กร สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทางานของกลุ่ม หรือขององค์กรโดยรวมได้มากขึ้น
3. ความรู้ที่เป็นระบบ (Structural Knowledge) ความรู้ที่เป็นระบบ เป็นความรู้ที่เกิดจากการ
สร้างหรือต่อยอดขององค์ความรู้ ผ่านกระบวนการ คู่มือ จรรยาบรรณต่าง ๆ ในองค์กร
ความรู้ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น สามารถเป็นได้ทั้งความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) และหรือความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
วิจารณ์ พานิช ( 2546 ) ได้กล่าวถึงประเภทของความรู้ ว่าความรู้มีหลายประเภท ซึ่งอย่างน้อย
ความรู้น่าจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ความรู้เปิดเผย (explicit knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย อาจค้นหา
ได้ในหนังสือ ห้องสมุด หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2. ความรู้แฝง ( embedded knowledge ) เป็นความรู้แฝง อยู่ในกระบวนการทางาน หรือ
ขั้นตอนการทางาน แฝงอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรหรืออยู่ในแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์กติกา และ
ข้อตกลงต่าง ๆ ของการททางานร่วมกันในกลุ่มหรือองค์กร
3. ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในความคิด
ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์สั่งสมของบุคคล เป็นความรู้ที่มีพลังสูงสุด ใช้ประโยชน์ได้มาก แต่นามาใช้ยาก
ที่สุด จะต้องทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนถึงจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก
แล้วนาไปสู่การใช้ประโยชน์
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จากการแบ่งประเภทความรู้ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า สามารถแบ่งประเภทความรู้ได้หลาย
ลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่นามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง เช่น การแบ่งประเภทความรู้ตามรูปแบบหรือ
การมองเห็น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ความรู้โดยนัย กับความรู้ชัดแจ้ ง ถ้าแบ่งตามแหล่งที่มาของความรู้ ได้แก่
ความรู้ภายในกับความรู้ภายนอกองค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น หากแบ่งความรู้ตามลักษณะความเป็นเจ้าของ ได้แก่
ความรู้ของบุคคล ความรู้ขององค์กร และความรู้ของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
1.2 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema theory)
ณัฐพล มิสละ กล่าวว่า ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema theory) มีความเชื่อว่า ความรู้ของ
คนเราจะได้รับการรวบรวมเป็นหน่วยๆ เรียกว่า โครงสร้างความรู้ (Schemata) ซึ่งเป็นหน่วยความรู้ที่ได้รับการ
เรียบเรียงขึ้นจากความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับผู้คน สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ กระบวนการ มโนมติ และสิ่งต่างๆ
ที่เป็นพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้ (Rumelhart, 1984) ซึ่ง Piaget (1970) เสนอว่าความเติบโตทางสติปัญญา
เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนจัดจาแนกจาพวกทางด้านความคิด หรือโครงสร้างความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยมโนมติเกี่ยวกับ
สิ่ ง ของและเหตุ ก ารณ์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะบางประการร่ ว มกั น เมื่ อ คนเรามี
ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย จะเกิดการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้จัดจาพวกไว้แล้ว ถ้ามี
ลักษณะผสมกลมกลืนกัน ก็จะเพิ่มความรู้ใหม่เข้ากับโครงสร้างที่มีอยู่เดิม (Assimilation) แต่ถ้าข้อมูลใหม่นั้น
ไม่อยู่ในลักษณะความรู้ที่มีอยู่แล้ว ก็จะเกิดการปรับความรู้ด้วยการสร้างโครงสร้างความรู้ขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยน
โครงสร้างความรู้เก่าด้วยความรู้ใหม่ (Accommodation) โดยวิธีการนี้โครงสร้างความรู้ที่จัดตั้งขึ้นจะมีลักษณะ
ซับซ้อนมากขึ้น ส่วนGraves, Juel, & Graves (1998) ระบุว่า ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ เป็นมโนมติหนึ่งที่
สาคัญของจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยม โดยที่ทฤษฎีนี้ให้ความสนใจทางด้านความรู้ที่มีอยู่ในสมองของคนเรา และ
ความสาคัญของความรู้เหล่านี้ที่มีต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเชื่อว่าความรู้จะถูกรวบรวมในโครงสร้างที่จัดไว้
อย่างเป็นระเบียบ เรียกว่า โครงสร้างความรู้ (Schemata) และ Rumelhart (1980) กล่าวว่า โครงสร้าง
ความรู้เป็นที่รวบรวมความรู้ของคนเราเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ เหตุการณ์ ลาดับขั้นของเหตุการณ์ การ
กระทา ลาดับขั้นของการกระทา โดยที่เรามีโครงสร้างความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ เช่น บ้าน เกี่ยวกับสถานการณ์
เช่ น การอยู่ ใ นชั้ น เรี ย น เกี่ ย วกับ เหตุก ารณ์ เช่ น การไปดู การแข่ง ขัน ฟุต บอล และเกี่ย วกั บล าดั บขั้ นของ
เหตุการณ์ เช่น ตื่นนอน รับประทานอาหาร อาบน้า และไปทางาน เราตีความประสบการณ์ไม่ว่าจะโดยตรง
จากการเผชิญกับสิ่งต่างๆหรือโดยอ้อมจากการอ่าน โดยการเปรียบเทียบ หรือการจับคู่ประสบการณ์นั้นๆเข้า
กับโครงสร้างความรู้ ถ้าหากผู้อ่านมีเครือข่ายโครงสร้างความรู้ที่รวบรวมไว้อย่างหลากหลาย ก็จะมีความพร้อม
สูงในการเลือกดึงมาใช้ ถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยิ่งมากก็จะง่ายขึ้นในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
หั ว ข้ อ เรื่ อ งนั้ น ๆและก็ จ ะยิ่ ง เรี ย นรู้ ไ ด้ ม ากขึ้ น โครงสร้ า งความรู้ จ ะช่ ว ยอั น ดั บ แรกก็ คื อ ช่ ว ยให้ สิ่ ง ที่ อ่ า นมี
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ความหมาย สามารถเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ ใ หม่ กั บ ความรู้ เ ดิ ม พิ จ ารณาความส าคั ญ ของ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในบทอ่าน การสรุปโดยนัย และการจดจา (Anderson & Pearson, 1984) โครงสร้าง
ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการอ่านมี 3 ชนิด ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆบนโลก ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
การเรียบเรียงบทอ่าน และความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา (Adams & Bruce, 1982)
กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เชื่อว่า การอ่านเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่าน
กับบทอ่าน โดยอาศัยความรู้เดิมเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในการอ่านบทอ่านต่างๆ
1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน
ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 8 ก าแพงเพชร มี ภ ารกิ จ ทั้ ง ด้ า น การป้ อ งกั น
บรรเทา และการฟื้นฟู รวมไปถึงการให้ความรู้ทั้งองค์การภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้ตระหนัก
เกี่ยวกับสาธารณภัย บุคคล หรือองค์การ ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อองค์กรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ จั ง หวั ด ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อให้ การด าเนิ นงาน
มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
การจั ดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของสาธารณภัยรวม
ทั้งการรักษาขวัญ สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยให้
ยึดถือว่าการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องด่วนลาดับแรกที่จะต้องเร่งเข้าระงับและให้ความ
ช่วยเหลือ
2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร เป็นความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานตามภารกิจ ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย ตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร โดยแบ่งแยกภารกิจ โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 กาหนดแนวทาง มาตรการ งบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ แนวทางและ
วิธีการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น แนวทางการเตรียมความพร้อมในการระดม
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยนา
แนวคิดในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
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(Emergency Management) และแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better
And Safer) มาเป็นกรอบในการดาเนินการจัดทาแผนดังกล่าว
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินระดับกลุ่มจังหวัด มีแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติการเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้
ภาวะความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากภัยบรรเทาลงหรือหมดสิ้นโดยเร็ว และให้ถือว่าการักษาชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัยเป็นความสาคัญลาดับแรกที่จะต้องเร่งเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือ โดย
เน้นความรวดเร็วเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์และบูรณาการร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ /
อาสาสมัคร และประชาชน ดังนี้
องค์ความรู้ในการปฏิบัติเมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย ดาเนินการ ดังนี้
1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ โดยให้
ส่วนป้องกันและปฏิบัติการของศูนย์ฯ ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อมูล และ
ประเมินสถานการณ์ของภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดในเขตรับผิดชอบและประชาชนทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้
2. สนับ สนุ นการจั ดตั้งและการบริห ารจัดการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับ โดยให้
ส่ว นยุ ทธศาสตร์ และกาจัดการของศูนย์ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ว างแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการ
เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และศูนย์ฯ จะมีการจัดตั้ง “ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
กลุ่มจังหวัด” มีบทบาทเช่นเดียวกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ โดยอยู่ภายใต้การสั่งการของผู้อานวยการกลาง
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเตรีย มความพร้อมสนับสนุนทรัพยากร
ระดับสรรพกาลังอานวยการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการเผชิญเหตุและควบคุมเหตุการณ์
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวดเร็วและทั่วถึง
ทั้งนี้ มีการกาหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน/ฝ่ายของศูนย์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ดังนี้
1) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม รับผิดชอบโดยส่วนฝึกอบรม ทาหน้าที่ประสานข้อมูลเหตุการณ์
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลข่า วสารในภาวะฉุกเฉิน และบริหารจัดการศูนย์ประสานข้อมูลร่วม
(Joint Information Center : JIC) ร่วมกับหน่วยงานสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
2) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ รับผิดชอบโดยส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ทาหน้าที่ประสานงาน
กับหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
3) ส่วนปฏิบัติการ รับผิดชอบโดยส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ทาหน้าที่เป็น “ทัพหน้า” จัดการ
แก้ ไ ขปั ญ หาในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ ก ลั บ สู่ ภ าวะปกติ โ ดยเร่ ง ด่ ว น โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม
สถานการณ์ แจ้ ง เตื อ นล่ ว งหน้ า แจ้ ง เตื อ นภั ย สนั บ สนุ น ก าลั ง พล ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ชุ ด เผชิ ญ
สถานการณ์วิกฤติ (Emergency Response Team : ERT) เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และ
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ยานพาหนะเข้าเผชิญเหตุ ควบคุมสถานการณ์ สนับสนุนการดาเนินการภาวะฉุกเฉินและบรรเทาทุกข์ ตาม
ภารกิจต่างๆ เช่น ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย การอพยพเคลื่อนที่ย้ายผู้ประสบภัย การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
(ถนน สะพาน) รื้อซากปรักหักพัง รื้อถอนสิ่งกีดขวางเส้นทางคมนาคม การใช้กระสอบทรายกั้น การติดตั้ง
สะพานแบร์ลี่ย์ การประกอบติดตั้งบ้านน็อคดาวน์ การติดตั้งเต็นท์ยกพื้น เป็นต้น รวมทั้งการจัดการและติดตาม
ประเมินผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและภารกิจอื่นๆ ตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ร้องขอ โดยส่วนป้องกันและปฏิบัติการของศูนย์ฯ ได้จัดทาระเบียบปฏิบัติประจา (Standard Operating
Procedure : SOP) เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย
4) ส่วนอานวยการ รับผิดชอบโดยส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลและประเมินความต้องการและความจาเป็นในการสนับสนุน
ทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกับศูนย์บัญชาการ
เหตุ ก ารณ์ ทุ ก ระดั บ รวม ทั้ ง วางระบบและมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น ของศู น ย์ ฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
5) ส่วนสนับสนุน รับผิดชอบโดยส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย และฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่
ดังนี้
ส่ ว นสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรกู้ ภั ย ท าหน้ า ที่ จั ด เตรี ย มเครื่ อ งจั ก รกล ยานพาหนะ
เครื่ องมือและอุป กรณ์ใ ห้ พร้ อมให้ ค วามช่ว ยเหลื อ สนับสนุ นส่ ว นปฏิบัติ การในการจัดการในภาวะฉุกเฉิ น
ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางระบบจัดสรรข้อมูลทรัพยากรสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย
การจั ดส่ งกาลั ง บ ารุ ง /เสบี ย ง ให้ แก่พื้ นที่ประสบภัยที่มี ประสิ ทธิ ภ าพ ทั นเหตุการณ์ ทั่ว ถึงและเป็นธรรม
การบารุงทรัพยากรและจัดทาแผนการระดมสรรพกาลังในพื้นที่ข้างเคียง
ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่เป็น “ทัพหลัง/กองหนุน หรือ Back office” ของ
ศูนย์สนั บสนุนการปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด จัดทาเอกสารด้านการเงิน งบประมาณ และธุรการ
จั ด ท าค าสั่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการ/ข้ อสั่ ง การ จั ด การระบบการรั บบริ จ าค และสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านอื่ น ๆ ที่
ผู้อานวยการศูนย์ฯ มอบหมาย
3. การจั ดตั้งศูน ย์ สื่ อสาร การเชื่อมต่อระบบสื่ อสารระหว่างหน่ว ยงานเพื่อแจ้งเตือนภัยและ
บัญชาการเหตุการณ์ การสนับสนุนการเผชิญเหตุ และการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เช่น การรับแจ้งเหตุและ
การรายงานตัว การปฏิบัติการค้นหารและกู้ภัย การรายงานข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
4. กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบเกินขีดความสามารถของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ในการให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยศูนย์ฯ จะดาเนินการประสานขอรับ
การช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ใ นฐานะการก ากั บ ควบคุ ม พื้ น ที่ (Area
Command) เป็นต้น
สรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉิน หมายถึง ความสามารถที่บุคคลนาความรู้ความจา ที่ได้ไปดัดแปลงปรับปรุง เพื่อให้สามารถจับใจความ
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จัดเรียง แยกแยะ เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นของข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ โดยมีโครงสร้างของความรู้ คือ
ความรู้หรือความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวัดระดับความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ ข้อกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านทรัพยากร (การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล งบประมาณ) และด้าน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.4 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พนิดา มหายศนันท (2553) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจหลั กของข้าราชการ
สานักงานศาลปกครองในภูมิภาค พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจ (สมรรถนะหลัก) ของข้าราชการ
สานักงานศาลปกครองในภูมิภาค พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีผลต่อการปฏิบัติงานทาให้ความรู้ความ
เข้าใจ (สมรรถนะหลัก) ในการปฏิบัติงานของข้าราชการมีความแตกต่างกัน
กิ่งกาญจน์ ศิริบุญโกศัย (2554) ศึกษาเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจต่อประสิทธิภาพ ทัศนคติ ต่อระบบ
การประเมินการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความรู้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อั ณ ณ์ ญ าดา อภิ นิ ธิ ภิ ร มย์ (2554)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี
“
การเปรียบเทียบปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 : กรณีศึกษา
พนักงานฝ่ายผลิต”การค้นคว้าอิสระครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่ วนบุคคลต่อการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของพนักงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านความรู้ต่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของพนักงาน 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านทัศนคติต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 ของพนักงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ไอ.อี. พรีซิชั่น
จากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใช้การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่ างค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกั น
(Independent Samples t-test) และทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่ า 2
กลุ่มขึ้นไป (One-way ANOVA: F-test) ถ้าพบความแตกต่างก็จะทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี
Least Significant Difference (LSD) ผลการศึกษาพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีระดับความรู้อยู่ ใน
ระดับมีความรู้มากที่สุดและมีทัศนคติอยู่ในปานกลาง
ข้อมูลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร เป็นหน่วยงานสังกัดกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขที่ 125 ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
มีภารกิจทั้งด้าน การป้องกัน บรรเทา และการฟื้นฟู รวมไปถึงการให้ความรู้ทั้งองค์การภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชนเพื่อให้ตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัย บุคคล หรือองค์การ ดังนั้นบุคลากรของศูนย์ฯ จักต้องมีจิต
อาสาในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายองค์กร มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี ในส่วนของงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นงานที่เกิดขึ้น
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เฉพาะในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สาธารณภัย ทั้งในส่วนที่ลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
โดยตรง หรือ งานที่ต้องดาเนินการอยู่สานักงานเพื่อสนับสนุน บุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 8 กาแพงเพชร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โ ดยตรง ในการปฏิบัติภารกิจสนองต่อภารกิจหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุ
สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่รับผิ ดชอบ ต่อเสียสละ แรงกาย สติปัญญา ทักษะ ความสามารถ และบ่อยครั้งอาจจะ
ต้องใช้ความมานะ อดทน แสดงออกซึ่ง พฤติ กรรมที่ต้อ งทาประโยชน์ เพื่อสั งคมและส่ ว นรวม โดยไม่ห วั ง
ผลตอบแทน จึงต้องเริ่มต้นจากบุคลากรเหล่านั้น จะต้องมีความผูกพัน กับองค์กร คือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร อย่าลึกซึ้งแน่นแฟ้น
ดังนั้นบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร ซึ่งสาหรับการวิจัยนี้
จะหมายถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนและฝ่ายต่างๆตามโครงสร้างหน่วยงาน
จานวน 77 คน ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามหลักของการวิจัยเท่านั้น โดยบุคลากรเหล่านี้ มีอานาจหน้าที่และ
บทบาทแตกต่างกันไปสรุปได้ ดังนี้
1. ข้าราชการ เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้น บุคคลส่วนนี้ จะมีหน้าที อานวยการ บริหาร
จั ด การควบคุ ม และใช้ ทั ก ษะความสามารถพิ เ ศษ ในด้ า นงานวิช าการ รวมถึ งการตัด สิ น ใจ สั่ ง การ และ
ดาเนินการด้านงานเอกสาร เช่น เอกสารด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ในงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ลูกจ้างประจา เมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้น บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นผู้ช่วยกลุ่มข้าราชการ
แต่ส่วนใหญ่มักมีหน้าที่ ควบคุม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณ
ภัย ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญ ในการควบคุมมากกว่า กลุ่มข้าราชการ และงานที่ใช้แรงกาย
รวมถึงในส่วน การจัดพิมพ์เอกสาร ที่เกี่ยวข้องที่รับคาสั่งการจากกลุ่ม ข้าราชการ
3. พนั กงานราชการ เมื่อเกิดเหตุส าธารณภัย บุคคลกลุ่มนี้จะมีหน้าที่ทั่ว ไปและหลายคน มี
ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรกล แต่ส่วนใหญ่ จะเป็นอุปกรณ์ ที่มีขนาดเล็กและต้องใช้แรงกายของ
บุคคลเช่น เครื่องตัดถ่าง เครื่องเลื่อย และการขับเรือ และหลายครั้ง หากมีการใช้แรงงานบุคคลกลุ่มนี้มักได้รับ
การมอบหมายบ่อยครั้ง และส่วนที่ต้องสนับสนุน ในสานักงาน กลุ่มนี้ก็ปฏิบัติงานคล้ายกับกลุ่มลูกจ้างประจา

12

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ไว้ดังนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล

ตัวแปรตาม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- เพศ

สนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขต

- อายุ

รับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา

- ระดับการศึกษา

สาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
- ด้านระเบียบ ข้อกฎหมายในการ

- ตาแหน่ง
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
-

ด้านด้านทรัพยากร (การใช้วัสดุ อุปกรณ์

เครื่องมือ เครื่องจักรกล งบประมาณ)
- ด้านบทบาทหน้
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึ
กษา าที่ความรับผิดชอบ

3. การวัดตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
2.5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล : เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
2.5.1.2 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยความรู้ความเข้าใจ : ความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4. นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้นาเสนอ
นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้
ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถที่บุคคลนาความรู้ความจา ที่ได้ไปดัดแปลงปรับปรุง
เพื่อให้สามารถจับใจความ จัดเรียง แยกแยะ เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็นของข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ โดยมี
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โครงสร้างของความรู้ คือ ความรู้หรือความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ งานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรั บผิดชอบศูน ย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร หมายถึง การดาเนินงานตามภารกิจ ในการบริหารจัดการสาธารณภัย
ตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 8 กาแพงเพชร โดยแบ่งแยกภารกิจ โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558 กาหนดแนวทาง มาตรการ งบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ แนวทางและวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น แนวทางการเตรียมความพร้อมในการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการสนั บ สนุ น การจั ดการสาธารณภัยของจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยนาแนวคิด ในการ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency
Management) และแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better And Safer)
มาเป็นกรอบในการดาเนินการจัดทาแผนดังกล่าว
บุคลากรของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร หมายถึงข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงาน ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ระหว่างช่วงเวลา เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 จาก 4 ส่วนงาน 1 ฝ่าย จานวน 77 คน แต่ใน
การวิจัยจะดาเนินการกับตัวแทนประชากรการวิจัยจานวน 65 คน ที่ได้มาจากการคานวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 8 ก าแพงเพชร หมายถึ ง หน่ ว ยงานสั ง กั ด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่เลขที่ 125 ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

5. สมมติฐานการวิจัย
5.1 เพศที่แตกต่างกันทาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชรแตกต่างกัน
5.2 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนั บสนุนในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
แตกต่างกัน
5.3 ตาแหน่งที่แตกต่างกันทาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชรแตกต่างกัน
5.4 ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งานที่ แตกต่ างกั นท าให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
สนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชรแตกต่างกัน

----------------------------------------
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บทที่ 3
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
การวิจั ย เรื่ อง “ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ” เป็นการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่บุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เฉพาะที่ ปฏิบัติงานในช่วงเดือน มกราคม
2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 77
คน ดังตาราง
ตำรำง จำนวนประชำกรของบุคลำกร ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 8 กำแพงเพชร
ที่
1
2
3
4
5

ส่วน/ฝ่ำย
ส่วนงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ส่วนงานป้องกันและปฏิบัติการ
ส่วนงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
ส่วนงานฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
รวมทั้งสิ้น (77 คน)

ข้ำรำชกำร
ชำย หญิง
1
2
3
1
4
1
1
2
3
9
9
18

ประเภทบุคลำกร
ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร
ชำย หญิง ชำย
หญิง
1
7
1
28
10
1
6
2
2
42
3
11
2
45
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3.2 กลุม่ ตัวอย่ำง
การวิจัยครั้งนี้ใชการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling ด้วยการ
สุ่มแบบแข่งขัน และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้
3.2.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัอย่างโดยอาศัยเกณฑ์จากการคานวณโดยใช้สูตรของ Taro
Yamane (1967) ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 65
n
n
N
e
n

=
=
=
=

=

1 +NNe2

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา (77)
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (หรือกาหนดความเชื่อมั่น) (0.05)
65 คน

3.2.2 การสุ่มตัวอย่าง จากนั้นแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายตามสัดส่วน โดย
แยกตามเพศ ช่วงอายุ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม (Proportion) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling) ดังนี้
ตำรำง จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงของบุคลำกร ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต 8 กำแพงเพชร
ที่
1
2
3
4
5

ส่วน/ฝ่ำย
ส่วนงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
ส่วนงานป้องกันและปฏิบัติการ
ส่วนงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
ส่วนงานฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
รวมทั้งสิ้น (65 คน)

ข้ำรำชกำร
ชำย หญิง
1
1
2
1
4
1
1
2
3
8
8
16

ประเภทบุคลำกร
ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร
ชำย หญิง ชำย หญิง
1
5
1
23
9
1
5
2
2
34
3
10
2
37
12
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดย
แบบสอบถามประกอบไปด้วยคาถามทั้งหมด 12 ข้อ เป็นคาถามแบบปลายปิด จานวน 1 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น
ส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม ข้อมูล
ทั่วไป ที่เป็นข้อเท็จจริงรวม 5 ข้อ ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร โดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคาตอบที่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะของคาถามเป็นคาถามปลายปิดในรูปแบบเลือกตอบ (ตามคาตอบที่กาหนดให้ ซึ่งมีทั้งชนิด
2 ตัวเลือกและมากกว่า)
ส่ ว นที่ 2 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจของบุ ค ลากรศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คาถามในส่วนนี้มีลักษณะการให้ข้อมูลแบบวัดความรู้ ถูก ผิด จานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม ปลายเปิด จานวน 2 ข้อ ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร โดยให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามเขี ยนค าตอบที่เ ป็น ความคิ ดเห็ น ของตนเอง
ในส่ ว นที่คาดว่าเป็ น ปั ญหาอุป สรรค และการเสริมสร้างการด าเนินการตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุ ก เฉิ น กลุ่ ม จั ง หวั ด พ.ศ.2558 ของศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เขต 8 ก าแพงเพชร
ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร

3.5 เกณฑ์ในกำรให้คะแนน
การกาหนดคะแนนคาตอบที่ได้จากแบบสอบถามในการวัดค่าตัวแปรต่างๆ เพื่อคานวณค่าทาง
สถิติ มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 วัดความรู้ ของผู้ตอบแบบถาม คือ
ตอบถูก ได้

1

คะแนน หมายถึง รู้

ตอบผิด ได้

0

คะแนน หมายถึง ไม่รู้

3.6 กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของแบบสอบถำม
การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามที่เรียบเรียงแล้ว
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมของภาษา (Wording) เพื่อขอคาแนะนาในการตรวจสอบแก้ไขก่อนนาไปเก็บข้อมูลสาหรับการหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) จะได้กระทาต่อไป
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3.7 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง คืนทั้งหมด จากเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองสระบุรี จานวน 4 ส่วน 1 ฝ่าย รวมทั้งสิ้น 65 ชุด
1.2 นาแบบสอบถามที่ได้มาทาการลงรหัสก่อนที่จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
2. ข้อมูลทุติย ภูมิ (Secondary Data) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไ ด้มาจากของ
อินเตอร์เน็ท หนังสือและวารสาร ตารา ต่างๆ งานวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน โดยนาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างอิง
และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
หลั งจากที่ ได้ เก็ บรวบรวมข้ อมู ลแล้ ว ผู้ ศึ กษาได้ ท าการตรวจสอบความถู กต้ องสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถามแล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel ร่วมกับ เครื่อง
คานวณ
1. หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้พรรณนาแจกแจงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. หาค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของระดับความคิดเห็น นามาวิเคราะห์ และเขียนรายงานเชิงพรรณนา
3. เปรียบเทียบกับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับจังหวัดในเขตรั บผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร โดย
จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึก ษา สถานภาพสมรส รายได้ ต่ อเดื อ น
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยการแสดงค่าเฉลี่ย ( X )
4. เปรียบเทียบ S.D ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ,SS ผลบวกกาลังสองของข้อมูล ,S ค่าเฉลี่ย
ผลบวกกาลังสองของข้อมูล ,df ลาดับขั้นแห่งความเป็นอิสระ ,t-test ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม , F ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม และ
Sig นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ นามาวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และ
รวบรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้การอิงเกณฑ์ ทั้งในกรณีการแปลความข้อมูลตามรายข้อและในภาพรวมโดยผู้วิจัย จะแบ่งเกณฑ์
ในการวัดครั้งนี้ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
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0.00 – 0.20
0.21 – 0.40
0.41 – 0.60
0.61 – 0.80
0.81 – 1.00

มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด
มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย
มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด

รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลกับตัวแปร ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัด
ในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทา
การรวบรวมข้อมูลจากการสารวจกลุ่มตัว อย่างจากแบบสอบถาม จานวน 65 ชุด และได้นาแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยและนามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ แล้ว
นาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบายแบ่งการวิเคราะห์และการแปลความหมาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องนี้ นาเสนอเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขต
รับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
n
แทนจานวนกลุ่มตัวอย่าง
x
แทนค่าเฉลี่ย
S.D
แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D
แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SS
แทนผลบวกกาลังสองของข้อมูล
MS
แทนค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของข้อมูล
df
แทนลาดับขั้นแห่งความเป็นอิสระ
t
แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่ม
F
แทนค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม
Sig
แทนนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การแปลความหมาย
ระดับค่าเฉลี่ย
0.00 – 0.20
0.21 – 0.40
0.41 – 0.60
0.61 – 0.80
0.81 – 1.00

แปลความหมาย
มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด
มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย
มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก
มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ทั่วไปจาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

53
12
65

81.5
18.5
100.0

1. เพศ
ชาย
หญิง

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 65 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 และเพศหญิง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
2. อายุ
25 - 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 - 45 ปี
46 – 50 ปี
51 – 55 ปี
เกิน 56 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

1
4
5
6
14
24
11
65

1.5
6.2
7.7
9.2
21.5
36.9
16.9
100.0

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 55 ปี จานวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมา มีอายุระหว่าง 46 - 50 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 อายุ มีอายุเกิน
56 ปีขึ้นไป จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 มีอายุระหว่าง 41 - 45 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2
มีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.2 และ มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จาแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
3. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
อนุปริญญาตรี / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

15
23
20
7
65

23.1
35.4
30.8
10.8
100.0

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่า ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี /ปวส.
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
30.8 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 และจบการศึกษา
ปริญญาโท จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไป
จาแนกตามการดารงตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
4. การดารงตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา
39
60.0
พนักงานราชการ
11
16.9
วิศวกร
4
6.2
นายช่าง
3
4.6
เจ้าพนักงานธุรการ
2
3.1
รวม
65
100.0
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่ตาแหน่งลูกจ้างประจา จานวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา ตาแหน่งพนักงานราชการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ16.9 ตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตาแหน่งวิศวกร จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2
ตาแหน่งนายช่าง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.1 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลทั่วไปจาแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ไม่เกิน 5 ปี
1
1.5
5 – 10 ปี
11
16.9
10 – 15 ปี
2
3.1
เกิน 15 ปีขึ้นไป
51
78.5
รวม
65
100.0
จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เกิน 15 ปีขึ้นไป
จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี จานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.9 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 – 15 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และ
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ จั ง หวั ด ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ( x ) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D)
ด้านระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

x

S.D

ระดับความรู้
ความเข้าใจ
มากที่สุด

1.แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ศูนย์ 0.92 0.268
ปภ. เขต 8 กาแพงเพชร ใช้สาหรับการเตรียมความพร้อม บูรณาการความ
ร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร
2.แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็นการนา
0.90 0.291 มากที่สุด
แนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อป้องกันภัยตามหลักสากล คือ
“รับรู้ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน”
3.การให้ความช่วยเหลือจังหวัดในเขตรับผิดชอบไม่จาเป็นต้องมีการประกาศภัย 0.86 0.348 มากที่สุด
4.การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command
System : ICS) ตามแผนสนับสนุนฯของศูนย์
รวม

0.86 0.348

มากที่สุด

0.88 0.153

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุน
ในภาวะฉุกเฉินให้ กับจั งหวัดในเขตรั บผิ ดชอบ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ด้านระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.88 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่
แผนสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในภาวะฉุ ก เฉิ น กลุ่ ม จั ง หวั ด พ.ศ.2558 ศู น ย์ ปภ. เขต 8
กาแพงเพชร ใช้ส าหรับการเตรียมความพร้อม บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 รองลงมาคือ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็นการนาแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพื่อป้องกันภัยตามหลักสากล คือ “รับรู้ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 และ
การให้ความช่วยเหลือจังหวัดในเขตรับผิดชอบไม่จาเป็นต้องมีการประกาศภัย มีค่าเฉลี่ย 0.72 และการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และระบบบัญชาการเหตุการณ์
(Incident Command System : ICS) ตามแผนสนับสนุนฯของศูนย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 0.86
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะ
ฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ จั ง หวั ด ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ( x ) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D)
ด้านทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล งบประมาณ)
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

x

S.D ระดับความรู้
ความเข้าใจ

1.ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) มีหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ
เผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่ได้รับข้อสั่งการจาก
ส่วนกลางและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
2.เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ส่วนฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่
วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการเตรียมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
3.ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ต้องจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมในการสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ให้แก่จังหวัดในเขตรับผิดชอบ
4.งบประมาณสาหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบให้เบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

0.93 0.242 มากที่สุด

รวม

0.91 0.135 มากที่สุด

0.80 0.403 มากที่สุด

0.96 0.174 มากที่สุด

0.93 0.242 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุน
ในภาวะฉุกเฉิ นให้ กับจั งหวัดในเขตรั บผิ ดชอบ โดยการหาค่าเฉลี่ ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.91 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ ย เรี ย งจากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ส่ ว นป้ อ งกั น และปฏิ บั ติ ก าร ต้ อ งจั ด เตรี ย มเครื่ อ งจั ก รกล
ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ ห้ พ ร้ อ มในการสนั บ สนุ น การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ แ ก่ จั ง หวั ด ในเขต
รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 รองลงมาคือชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) มีหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุน
การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่ได้รับข้อสั่งการจากส่วนกลางและบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย และงบประมาณสาหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้กับ
จังหวัดในเขตรั บผิดชอบให้เบิ กจ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในอานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 0.93 และเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ส่วนฝึกอบรม ปฏิบัติ
หน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.80
ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับ
จั ง หวั ด ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ( x ) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D)
ด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

x

S.D ระดับความรู้
ความเข้าใจ

1.จังหวัดที่ประสบภัยต้องมีการร้องขอต่อศูนย์ฯ จึงจะสามารถนา
เครื่องจักรออกไปช่วยเหลือได้
2.เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ส่วนฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่
วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการเตรียมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
3.ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่ “ทัพหลัง/กองหนุน หรือ Back office”
ของศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด
4.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย รับผิดชอบศูนย์ประสานการปฏิบัติ ทา
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้า
ร่วมปฏิบัติงาน
รวม

0.86 0.348 มากที่สุด
0.93 0.242 มากที่สุด

0.87 0.331 มากที่สุด
0.83 0.377 มากที่สุด

0.87 0.166 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุน
ในภาวะฉุ กเฉิ นให้ กับจั งหวัดในเขตรั บผิ ดชอบ โดยการหาค่าเฉลี่ ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ด้านทรั พยากร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่องจักรกล งบประมาณ) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย ส่วนฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการเตรียมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 รองลงมาคือฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่ “ทัพหลัง/กองหนุน หรือ
Back office” ของศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน กลุ่มจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 รองลงมา
คือจังหวัดที่ประสบภัยต้องมีการร้องขอต่ อศูนย์ฯ จึงจะสามารถนาเครื่องจักรออกไปช่วยเหลือได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.86 และส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย รับผิดชอบศูนย์ประสานการปฏิบัติ ทาหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83
4.3 การทดสอบสมมุติฐานงานวิจัย
ตารางที่ 4.9 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ
ค่าเฉลี่ยคะแนน
จานวน (คน)
ร้อยละ
ระดับความรู้
0.61 – 0.80
10
15.4
ความรู้ความเข้าใจในระดับมาก
0.81 – 1.00
55
84.6
ความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด
รวม
65
100.00
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบในระดับมากที่สุด จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6รองลงมามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบในระดับมาก จานวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จาแนกตามเพศ
ระดับความรู้ความเข้าใจ เพศ
S.D
t
Df
Sig
x
ภาพรวม
ชาย 0.88
0.095 -1.540
63
.925
หญิง 0.93
0.092
จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชร จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t – test พบว่า มีค่า sig เท่ากับ .925 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าที่เพศชายและเพศหญิงมี ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จาแนกตามอายุ
ระดับความรู้ความ แหล่งความ
เข้าใจ
แปรปรวน
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

ss

MS

F

Sig

4
60
64

10.486
133.053
143.538

2.621
2.218

1.182

.328

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบั ติงาน
สนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชร จาแนกตามอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ .328 ซึ่ง
มากกว่า .05 จึ งปฏิเสธสมมติฐ านหมายความ ว่าบุคลากรที่มีอายุต่างกั น
มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับความรู้ความ แหล่งความ
เข้าใจ
แปรปรวน
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

ss

MS

F

Sig

4
60
64

4.509
52.938
57.446

1.127
.882

1.278

.289

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชร จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ
.289 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหมายความ ว่าบุคลากร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จาแนกตามตาแหน่ง
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ระดับความรู้ความ แหล่งความ
df
ss
MS
F
Sig
เข้าใจ
แปรปรวน
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
4
9.400
2.350
.805
.527
ภายในกลุ่ม
60
175.216 2.920
รวม
64
184.615
จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8
กาแพงเพชร จาแนกตามระดับตาแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ
.527 ซึง่ มากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหมายความว่าบุคลากรที่มีตาแหน่งต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน
ให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จาแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระดับความรู้ความ แหล่งความ
df
ss
MS
F
Sig
เข้าใจ
แปรปรวน
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
4
4.509
1.127
1.278
.289
ภายในกลุ่ม
60
52.938
.882
รวม
64
57.446
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย เขต 8
กาแพงเพชร จาแนกตามระดับตาแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ
.289 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหมายความว่าเจ้าหน้าที่ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับ
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน
4.4 ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. การปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินจะต้องสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
2. สถานการณ์ความเสี่ยงของภัย ในแต่ละจังหวัดในเขตรับผิดชอบต่างกัน ดังนั้นการปฏิบัติงาน
จึงทาตามที่ได้รับการร้องขอจากจังหวัดในเขต ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนระงับเหตุให้ยุติโดยเร็วหรือลดความ
รุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น ดังนั้นบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ควรศึกษาทาความเข้าใจ
กับแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้มากขึ้น และมีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วน/ฝ่าย
-------------------------------------------------

บทที่ 5
สรุปผล และอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดใน
เขตรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เขต 8 ก าแพงเพชร”
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม จานวน 65 ชุด โดยวิธีสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบอย่ า งง่ า ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) ซึ่งมีลักษณะคาถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (check-list) โดยผู้วิจัยได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
1.
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 65 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย จ านวน
53 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 และเพศหญิง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 55
ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมา มีอายุระหว่าง 46 - 50 ปี จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
21.5 อายุ เกิน 56 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 อายุ 41 - 45 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2
อายุ 36 - 40 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 อายุ 31 – 35 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และ
อายุ 26 - 30 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี/ปวส. จานวน 23
คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 และจบการศึกษาปริญญาโท
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ส่วนใหญ่ ตาแหน่งลูกจ้างประจา จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0
รองลงมา ตาแหน่งพนักงานราชการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ16.9 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตาแหน่งวิศวกร จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตาแหน่งนายช่าง จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1
2. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขต
รับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร พบว่า ส่วนใหญ่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานสนั บสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบในระดับมากที่สุ ด
จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบในระดับมาก จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 ด้านระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ โดยการ
หาค่ าเฉลี่ ย ( x ) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.88
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย เรี ย งจากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ แผนสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในภาวะฉุ ก เฉิ น
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กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ใช้สาหรับการเตรียมความ
พร้อม บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดกาแพงเพชร
นครสวรรค์ และจั งหวัดพิจิ ตร มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0.92 รองลงมาคื อ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
แห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็นการนาแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อป้องกันภัยตามหลักสากล คือ
“รับรู้ – ปรับตัว – ฟืน้ เร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 และการให้ความช่วยเหลือจังหวัดในเขต
รับผิดชอบไม่จาเป็นต้องมีการประกาศภัย มีค่าเฉลี่ย 0.72 และการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปตาม
แนวทางของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)
ตามแผนสนับสนุนฯของศูนย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 0.86
2.2 ด้านทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล งบประมาณ) พบว่าจากการวิเคราะห์
ข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ โดย
การหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.91 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ส่วนป้องกัน
และปฏิบัติการ ต้องจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมในการสนับสนุนการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินให้แก่จังหวัดในเขตรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 รองลงมาคือชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ
(ERT) มีห น้ าที่เข้าพื้น ที่เพื่อสนั บ สนุ น การเผชิญเหตุ การช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย ทันทีที่ได้รับข้อสั่ งการจาก
ส่ ว นกลางและบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย และงบประมาณส าหรั บ
การปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบให้เบิกจ่ายจากเงินทดรอง
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวั ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 0.93 และเมื่อเกิด
หรื อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ส่ ว นฝึ กอบรม ปฏิบัติหน้าที่ว างแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล
การเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80
2.3 ด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้านทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล งบประมาณ) พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เมื่อเกิดหรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ส่ว นฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการ
เตรี ยมการช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัย พิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 รองลงมาคือฝ่ายบริห ารทั่ว ไป ทาหน้าที่
“ทัพหลัง/กองหนุน หรือ Back office” ของศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.87 รองลงมาคือจังหวัดที่ประสบภัยต้องมีการร้องขอต่ อศูนย์ฯ จึงจะสามารถนาเครื่องจักรออกไป
ช่วยเหลือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.86 และส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย รับผิดชอบศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83
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3. การทดสอบสมมุติฐาน
3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
จาแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t – test พบว่า มีค่า sig เท่ากับ .925 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หมายความว่า เจ้าหน้าที่เพศชายและเพศหญิงมี ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนใน
ภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร จาแนก
ตามอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ .328 ซึง่ มากกว่า .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหมายความ ว่าบุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุน
ในภาวะฉุกเฉินไม่แตกต่างกัน
3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
จาแนกตามระดับ การศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ .289
ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหมายความ ว่าบุคลากร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน
3.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
จ าแนกตามระดับ ตาแหน่ ง โดยใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ .527
ซึ่งมากกว่า .05 จึง ปฏิเสธสมมติฐานหมายความว่า บุคลากรที่มีตาแหน่งต่างกัน มี ระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน
3.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะ
ฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
จ าแนกตามระดับ ตาแหน่ ง โดยใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ .289
ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหมายความว่าเจ้าหน้าที่ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน
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5.2 อภิปรายผล
จากการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ ของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชรผลการวิจัยค้นคว้า พบว่า
1. ความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน จะเห็นได้ว่าจะ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีความรู้ความสามารถในการการ
ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ใช้สาหรับการเตรียมความ
พร้อม บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ในเขตรับผิดชอบ ประกอบด้วยจังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยนาหลักแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อป้องกันภัย
ตามหลักสากล คือ “รับรู้ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” มาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในกรณี การประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่ว ยเหลือ และแนวทางการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident
Command System : ICS) ตามแผนสนับสนุนฯของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร
2. ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล งบประมาณ)
จะเห็น ได้ว่า จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดในเขต
รับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร
ส่วนใหญ่มีความรู้และมีการเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมในการสนับสนุนการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ให้ แก่จังหวัดในเขตรับผิ ดชอบ ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) มีห น้าที่เข้าพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ ประสบภัยทันทีที่ได้รับข้อสั่งการจากส่วนกลางและบูรณาการ
ความร่ วมมือกับ หน่ ว ยงานภาคีเครือข่าย และงบประมาณสาหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบให้เบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ในอานาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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3. ความรู้ความเข้าใจด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ
ความรู้ความเข้าใจด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87 แสดง
ให้รู้ ว่าบุคลากรของศูนย์ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร มีความรู้ความเข้าต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีความรู้ในเรื่องของกรณีการเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย การปฏิบัติห น้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการเตรียมการช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่ “ทัพหลัง/
กองหนุน หรือ Back office” ของศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน กลุ่มจังหวัด ในการปฏิบัติงาน
ในการช่ว ยเหลื อผู้ป ระสบภัยจั งหวัดต้องมีหนังสือร้องขอให้ ศูนย์ฯจะนาเครื่องจักรออกไปปฏิบัติงาน และ
ส่ ว นยุ ทธศาสตร์ และการจั ดการ รั บ ผิ ดชอบศูนย์ประสานการปฏิบัติ ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่ว ยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กาแพงเพชร ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
บางประการ เพื่อให้การบริหารจัดการของจังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 8 กาแพงเพชร มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1. การปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉินจะต้องสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
2. สถานการณ์ความเสี่ยงของภัย ในแต่ละจังหวัดในเขตรับผิดชอบต่างกัน ดังนั้นการปฏิบัติงานจึง
ทาตามที่ได้รับการร้องขอจากจังหวัดในเขต ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนระงับเหตุให้ยุติโดยเร็วหรือลดความรุนแรง
ของภัยที่เกิดขึ้น ดังนั้นบุคลากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ควรศึกษาทาความเข้าใจกับแผน
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ ม ากขึ้ น และมี ก ารฝึ ก การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วน/ฝ่าย
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการวิจัยการการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของบุ
คลาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต รวมถึงการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น ปัจจัยที่ทาให้การ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ประสบผลสาเร็จ หรือในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่
2.3

เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่น่าศึกษาคือ

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้ความช่วยเหลือว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับใดเพื่ อที่จะได้
นาข้อมูลมาพัฒนาการในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป

----------------------------------
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขต
รับผิดชอบของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เขต 8 กาแพงเพชร
*******
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 ผู้วิจัย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามรายละเอียด 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของ
บุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เขต 8 กาแพงเพชร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
1. เพศ
1)  ชาย

2)  หญิง

1)  25 - 30 ปี
3)  36 - 40 ปี
5)  46 - 50 ปี
7)  เกิน 56 ปีขึ้นไป

2)  31 - 35 ปี
4)  41- 45 ปี
6)  51-55 ปี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
1)  ประถมศึกษา
3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
5)  ปริญญาตรี
7)  ปริญญาเอก
4. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
1)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3)  นายช่าง
5)  พนักงานราชการ
7)  อื่น ๆ
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
1)  ไม่เกิน 5 ปี
3)  10-15 ปี

2)  มัธยมศึกษาตอนต้น
4)  อนุปริญญาตรี/ปวส.
6)  ปริญญาโท

2)  วิศวกร
4)  เจ้าพนักงานธุรการ
6)  ลูกจ้างประจา

2)  5-10 ปี
4)  เกิน 15 ปีขึ้นไป

-2ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสนับสนุนในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบของบุคลากร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เขต 8 กาแพงเพชร ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการเลือก
คาถาม
ถูก ผิด
ด้านระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
1.แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ศูนย์ ปภ. เขต 8 กาแพงเพชร
ใช้สาหรับการเตรียมความพร้อม บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของจังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร
2.แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็นการนาแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยเพื่อป้องกันภัยตามหลักสากล คือ “รับรู้ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน”
3.การให้ความช่วยเหลือจังหวัดในเขตรับผิดชอบไม่จาเป็นต้องมีการประกาศภัย
4.การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ตามแผนสนับสนุนฯของศูนย์
ด้านทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล งบประมาณ)
5.จังหวัดที่ประสบภัยต้องมีการร้องขอต่อศูนย์ฯ จึงจะสามารถนาเครื่องจักรออกไปช่วยเหลือได้
6.ศูนย์เขต ฯ ต้องมีรายการบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรกลให้เป็นปัจจุบัน และซ่อมบารุงให้พร้อมสาหรับ
การปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาเมื่อมีการร้องขอ
7.ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ต้องจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมในการ
สนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้แก่จังหวัดในเขตรับผิดชอบ
8.งบประมาณสาหรับการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้กับจังหวัดในเขต
รับผิดชอบให้เบิกจ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ในอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด
ด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
9.ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) มีหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทันทีที่ได้รับข้อสั่งการจากส่วนกลางและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
10.เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ส่วนฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน
กากับดูแลการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
11.ฝ่ายบริหารทั่วไป ทาหน้าที่ “ทัพหลัง/กองหนุน หรือ Back office” ของศูนย์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด
12.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย รับผิดชอบศูนย์ประสานการปฏิบัติ ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ / ปัญหาอุปสรรค / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
นางสาวชนกนันท์ สอาด นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล

นางสาวชนกนันท์ สอาด

วัน เดือน ปี เกิด

1 ตุลาคม 2514

สถานที่เกิด

จังหวัดอุทัยธานี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแห่ง
ปริญญาโท
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ประวัติการรับราชการ
ปี 2542

ปี 2544

ปี 2551

ปี 2561 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทกาแพงเพชร อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร
ตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 4
ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทกาแพงเพชร อาเภอเมืองกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาแพงเพชร
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ตาแหน่ง รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กาแพงเพชร

