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รายงานการศึกษา 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 11 สุราษฎร์ธานี                    

ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
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ค ำน ำ 

 เอกสารการศึกษาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน          
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิจัยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ทราบ
ถึงระดับการมี ส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี                    
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ัง น าผลการศึกษา เสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นข้อมูล แนวทาง ในการจัดการและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย   
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ต่อไป 

 ผู้วิ จัยขอขอบพระคุณ คณะกรรมการท่ีปรึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหารวิทยาลัยป้องกัน               
และบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ผู้อ านวยการและคณะเจ้าหน้าท่ีโครงการนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 15 ท่ีให้ความรู้ แนะน า ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้และท่ีให้ความกรุณา
ในการจัดเก็บแบบสอบถามซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดท างานวิจัย 
 

                                                         วรรณชัย  ภูมิสถิตย์ 

                                                มีนาคม 2562 
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการศึกษาฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒกุล             
ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และคุณวรชพร เพชรสุวรรณ อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 15 ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และช้ีแนะแนวทางครั้งนี้
ด้วยด ีท าให้รายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ท่ีกรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  และท่ีให้ความกรุณาในการจัดเก็บแบบสอบถามซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการจัดท างานวิจัย 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไข
อุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรืออาจใช้เป็นแนวทางในการวิจัยต่อไป คุณความดีอันใดท่ีเกิดจากการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา คณาจารย์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา 
 
 

                                                                 วรรณชัย  ภูมิสถิตย์ 
                                                        มีนาคม 2562 



ค 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
  การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11               
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ                  
การมีส่วนร่วม ของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไข
อุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทสาธารณภัย 
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล                
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี               
จ านวน 70 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล               
สถิติเชิงพรรณนา (Description) ค่าจ านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  ผลการศึกษาวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11          
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
หากแยกเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก 2) ด้านการด าเนินงาน ในระดับมาก                
3) ด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง  

   จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมส่ีวนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11            
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นเพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ต่อไป ดังนี้  

   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1. ควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างระดับการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้น                

ใหเ้จ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท้ังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
   2. ควรน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นข้อมูลในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ

จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
   ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

   1. ด้านการตัดสินใจ ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ             
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยให้มากยิ่งขึ้น 
   2. ด้านการด าเนินงาน ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการป้องกัน             
และแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยอย่างมืออาชีพให้ครอบคลุมทุกด้าน ท้ังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
   3. ด้านการรับผลประโยชน์ ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
   4. ด้านการประเมินผล ควรให้ เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมในการตรวจสอบ ติดตามโครงการต่างๆ               
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม เช่น การแต่งต้ังให้ร่วมเป็นคณะท างาน             
ในการตรวจสอบ ติดตามโครงการ ฯลฯ 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 หัวข้อกำรวิจัย/ปัญหำกำรวิจัย 
  1.1.1 หัวข้อการวิจัย คือ การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11              
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  1.1.2 ปัญหาการวิจัย คือ ปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 
1.2 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - มกราคม 2560 ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้้าป่าไหลหลาก 
เข้าท่วมพื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต้ รวมท้ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเนื่องมาจากเกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม
เป็นเวลานานท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลาก น้้าท่วมฉับพลัน น้้าท่วมขัง และน้้าล้นตล่ิง โดยมีสาเหตุหลักมาจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้  สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน         
เป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ดังนี้  

จังหวัดชุมพร พื้นท่ีได้รับผลกระทบ จ้านวน 8 อ้าเภอ 65 ต้าบล 668 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง            
39 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 28,992 ครัวเรือน 92,223 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง  จ้านวน 25 หลัง 
บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จ้านวน 3,424 หลัง เสียชีวิต 4 ราย ส่ิงสาธารณประโยชน์  ถนน 636 แห่ง สะพาน 8 แห่ง            
อ่าง/ฝาย 134 แห่ง ท่อระบายน้้า 62 แห่ง ส่ิงกีดขวางทางน้้า 2 แห่ง การเกษตร ด้านพืช 2,038 ไร่ ด้านประมง 892 ไร่ 
2,590 ตารางเมตร มูลค่าความเสียหาย  167,224,275  ล้านบาท 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พื้นท่ีได้รับผลกระทบ จ้านวน 18 อ้าเภอ 119 ต้าบล 911 หมู่บ้าน 33 ชุมชน 
ราษฎรได้รับผลกระทบ 79,365 ครัวเรือน 232,061 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง จ้านวน 65 หลัง บ้านเรือน
เสียหายบางส่วน จ้านวน 791 หลัง เสียชีวิต 15 ราย ส่ิงสาธารณประโยชน์ ถนน 217 แห่ง สะพาน 30 แห่ง      
ท่อระบายน้้า 64 แห่ง การเกษตร ด้านพืช 320,397 ไร่ ด้านประมง 5,518 ไร่ ด้านปศุสัตว์ 80,743 ตัว มูลค่า 
ความเสียหาย 1,452,695,097 ล้านบาท  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นท่ีได้รับผลกระทบ จ้านวน 23 อ้าเภอ 164 ต้าบล 1,519 หมู่บ้าน                
104 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 265,665 ครัวเรือน 859,745 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง จ้านวน 99 หลัง 
บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จ้านวน 370 หลัง เสียชีวิต 29 ราย ส่ิงสาธารณประโยชน์  ถนน 2,165 แห่ง              
สะพาน 111 แห่ง ท่อระบายน้้า 159 แห่ง ด้านการเกษตร ด้านพืช 119,896 ไร่ ด้านประมง 10,374 ไร่ 1,075 ตร.ม. 
ด้านปศุสัตว์ 86,489 ตัว มูลค่าความเสียหาย 3,246,868,726 ล้านบาท 
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จังหวัดพัทลุง  พื้นท่ีได้รับผลกระทบ จ้านวน 11 อ้าเภอ 65 ต้าบล 670 หมู่บ้าน ชุมชน ราษฎรได้รับ
ผลกระทบ 54,549 ครัวเรือน 128,036 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง จ้านวน 3 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 
จ้านวน 892 หลัง เสียชีวิต 13 ราย ส่ิงสาธารณประโยชน์  ถนน 772 แห่ง สะพาน 38 แห่ง อ่าง/ฝาย 134 แห่ง 
การเกษตร ด้านพืช 15,526 ไร่ ด้านประมง 1,540 ไร่ 4,294 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ 150,707 ตัว มูลค่าความ
เสียหาย 1,109,292,921 ล้านบาท (สรุปถอดบทเรียนอุทกัยภาคใต้ พ.ศ. 2560) 

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้ด้าเนินการเตรียมความพร้อมและรับมือ
สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 1. จัดเจ้าหน้าท่ีติดตามข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 2. จัดเตรียมความพร้อมของทรัพยากร (ก้าลังเจ้าหน้าท่ีและวัสดุอุปกรณ์) โดยเฉพาะชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤติ (ERT) ให้สามารถออกปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 3. จัดเตรียมและซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ 
 4. รายงานผลการเตรียมความพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ  
 5. กรณีเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้รายงานผลการปฏิบัติให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทราบทุกระยะ  
 6. จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม                           
ขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
 7. มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจ้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
วาตภัย และดินถล่ม 

 เนื่องจากสถานการณ์น้้าท่วมในจังหวัดพื้นท่ีเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคม 2559 และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 
ส่งผลให้สถานการณ์น้้าท่วมรุนแรงขึ้น ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน ท้าให้ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อนเป็นจ้านวนมาก พื้นท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคใต้
อย่างมหาศาล ถึงแม้จังหวัดได้ต้ังศูนย์บัญชาการการเหตุการณ์จังหวัด ในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้ว 
แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งระบบ  

 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ตรวจสอบแนวโน้มสถานการณ์  ร่วมกับ 
กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่าสถานการณ์                 
ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2560 ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ยกระดั บการจัดการสาธารณภัย                 
เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) จัดต้ังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                
(ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต  11 สุราษฎร์ธานี โดยมี                
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นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นผู้ก้ากับ
ควบคุมพื้นท่ี (Area Command) และมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมท้ังส่วนราชการต่างๆ ร่วมบูรณาการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน จัดต้ังส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตามท่ีผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเห็นสมควร (ตามประกาศกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ       
ท่ี 01/2560 ประกาศ ณ วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ ระดับ 3)  

 การจัดต้ังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)  ให้รับผิดชอบบังคับ
บัญชา อ้านวยการ วินิจฉัยส่ังการ ควบคุม และประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัย               
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) 
 1. คณะท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ มีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะ ค้าแนะน้า ข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น โดยให้ค้านึงถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส้าคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ/ผู้อ้านวยการเห็นสมควร ท้ังนี้ จ้านวนของคณะท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญให้เป็นไปตามท่ีเห็นสมควร 
 2. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ีประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพื่อส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน โดยให้          
กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท้าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในศูนย์ ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม 
 3. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ มีหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม       
ด้านกฎหมาย ธุรการและก้าลังพล ท้ังนี้ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้ประสานงาน
ด้านกิจการต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันจัดท้า 
ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของศูนย์ประสานการปฏิบัติ ท้ังนี้ ให้ส้านักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องในส้านักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานหลักด้วย 
 4. ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ีปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน 
เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย บริการการแพทย์
และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และทางทหาร โดยให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ดังกล่าวร่วมกันจัดท้า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิบัติการ
สามารถลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเกิดเหตุ พร้อมท้ัง รักษาชีวิตและทรัพย์สิน และควบคุมให้สถานการณ์
กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
 5. ส่วนอ้านวยการ มีหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวบรวม 
ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ้าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
จัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีไ ด้รับจากส่วนปฏิบั ติการเป็นฐานด้าเนิน การ                          
ท้ังนี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / หน่วยงานตามท่ีผู้อ้านวยการมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ    
จัดท้า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงาน      
แก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ / ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
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6. ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี 
6.1 ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านท่ีจ้าเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการส่ือสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาและซ่อม
บ้ารุง การฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดท้า ขอบเขต 
แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ 
  6.2 ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับบริจาค 
โดยให้ส้านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง / ส้านักงานคลังจังหวัด เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้านงบประมาณ 
การเงิน การคลัง พร้อมท้ังส้านักนายกรัฐมนตรีและส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจ
ด้านการรับบริจาค พร้อมท้ังให้ร่วมกันจัดท้าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายในของส่วนสนับสนุน 
  6.3 ผู้มีอ้านาจหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพ   
และชัดเจนแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น 

 แนวทางปฏิบัติในการก้ากับควบคุมพื้นท่ี (Area Command) ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเครื่องมือส้าหรับใช้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
ท่ีมีขนาดรุนแรงมากครอบคลุมพื้นท่ีกว้างขวาง โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแต่งต้ัง 
และจัดส่งผู้ก้ากับควบคุมพื้นท่ีเข้าไปร่วมก้าหนดแนวทาง การปฏิบัติในพื้นท่ี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติของแต่ละ
จังหวัดเป็นไปตามข้อส่ังการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยความรับผิดชอบของ             
ผู้ก้ากับควบคุมพื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 1. ก้าหนดแนวทางการเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดท่ีประสบภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและไม่ขัดแย้งหรือซ้้าซ้อนกัน 
 2. ประสานการก้าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีของแต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดเอกภาพ ในการเผชิญเหตุ
ร่วมกัน 
 3. พิจารณาการร้องขอจัดสรร การปรับเปล่ียน และการเคล่ือนย้ายทรัพยากรท่ีได้รับการสนับสนุน 
จากส่วนกลางไปยังพื้นท่ีประสบภัยท่ีมีความจ้าเป็น 
 4. รายงานสถานการณ์ สภาวะแนวโน้ม และการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ีประสบภัย                  
ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ 
 5. ประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของแต่ละจังหวัดให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูระยะกลาง และระยะยาวให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง 
 ท้ังนี้ การแต่งต้ังผู้ก้ากับควบคุมพื้นท่ี ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ก้าหนด
โครงสร้าง จ้านวนบุคลากร แนวทางและระเบียบปฏิบัติประจ้าวัน เพื่อให้ผู้ก้ากับควบคุมพื้นท่ี ปฏิบัติงานได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต      
เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของผู้ก้ากับควบคุมพื้นท่ี (สรุปถอดบทเรียนอุทกภัยปี 60) 

  ผู้วิจัยในฐานะท่ีรับราชการสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติ
ราชการอยู่ท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี จึงได้ท้าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
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เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ เนื่องจากปัญหาอุทกภัยเป็นสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปีในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ดังนั้น การแก้ปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม    
ของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นหลักในการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงได้เล็งเห็นความส้าคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อ เป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อไป 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
   1.3.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต  11              
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   1.3.2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทสาธารณภัย เขต 11          
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  1.4.1 ขอบเขตในด้ำนเนื้อหำ 
      การศึกษาวิจัยครั้งครั้งนี้ เป็นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่                
ด้านการตัดสินใจ ด้านการด้าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล    
  1.4.2 ขอบเขตในด้ำนระยะเวลำ 
        การศึกษาครั้งนี้ ด้าเนินการในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 
  1.4.3 ขอบเขตในด้ำนพื้นที่ 
         พื้นท่ีส้าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษานี้ เป็นเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี จ้านวน 77 คน  
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
  1.5.1 ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต  11                 
สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  1.5.2 น้าผลการศึกษาเสนอต่อผู้อ้านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
เพื่อใช้เป็นข้อมูล แนวทาง ในการจัดการ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               
และสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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บทที่ 2 
 

   การทบทวนวรรณกรรม  
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้อง 
  ในการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี           
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญและน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
  2. ปรากฏการอุทกภัย 
  2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการกิจการใดๆ  ให้ประสบความส าเร็จ           
การพัฒนาในยุคท่ีผ่านมาเป็นการพัฒนาท่ีเน้นหนักในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ท าให้
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการผลิต ทางธุรกิจ จนเกินขอบเขต ท าให้ทรัพยากรร่อยหรอ
เส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วมเป็นวิธีท่ีจะระดมประชาชนให้มีบทบาทในการพัฒนาได้ดีท่ีสุด นักวิชาการ
จ านวนมากได้อธิบายความหมายของค าว่าการมีส่วนร่วมไว้มากมาย โดยมีรายละเอียดแตกต่างกัน   
 โคแฮน แอนด์ อัพฮอฟฟ์ (Cohn and Up Hoff, 1980) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมโดยท่ัวไป         
ในขั้นตอนการตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้ตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอน
การปฏิบัติการด้วย การตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์ และการประเมินผลในกิจกรรม          
การพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์            
และการประเมินผลด้วย โดยท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากขั้นตอนการตัดสินใจแล้วท้ังส้ิน นอกจากนี้ก็ยังมีผล
สะท้อนกลับจากการประเมินผล และการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย ซึ่งได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
    1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision – making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น 
ประการแรกสุด คือ การก าหนดความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ จากนั้นเลือกนโยบายและประชากร                
ท่ีเกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตาม
แผนท่ีวางไว้ 
    2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (implementation) ในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบของการ
ด าเนินงานตามโครงการนั้น จะได้มาจากค าถามท่ีว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์   
ได้โดยวิธีใด เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 
    3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ นอกจาก
ความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายใน
กลุ่ม ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมท้ังผลประโยชน์ในทางบวก และผลท่ีเกิดขึ้นในทางลบท่ีเป็นผลเสียของ
โครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย 
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    4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) ส่ิงส าคัญท่ีจะต้องสังเกตุ คือ ความเห็น 
ความชอบและความคาดหวัง ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ 
    รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีโคเฮนและอัพฮอฟฟ์ได้กล่าวไว้ แสดงให้เห็นว่าการมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนตัดสินใจนั้นมีความส าคัญมาก เนื่องจากการตัดสินใจจะมีผลต่อการปฏิบัติการ และจากการ
ปฏิบัติก็จะมีผลต่อไปยังการรับผลประโยชน์และการประเมินผล และโคเฮนและอัพฮอฟฟ์ ได้แสดงความสัมพันธ์
ของการมีส่วนร่วมว่ามีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้ ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะส่งผล
ต่อส่วนอื่นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ภาพ 2.1 วงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของโคเฮนและอัพฮอฟฟ์ 
  2.1.2 ปรากฏการอุทกภัย 
  อุทกภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากน้ าท่วมหรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะท่ีน้ าไหลเอ่อ  ล้นฝ่ัง
แม่น้ า ล าธาร หรือทางน้ าเข้าท่วมพื้นท่ี ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ าหรือเกิดจากการสะสมน้ าบนพื้นท่ี               
ซึ่งระบายออกไม่ทันท าให้พ้นท่ีนั้นปกคลุมไปด้วยน้ า โดยท่ัวไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจากน้ าท่วมซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ลักษณะใหญ่ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ 

การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

Decision making 

การมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 

Implementation 

การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 

Benefit 

การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

Evaluation 
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  1. น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตล่ิง เป็นสภาวะน้ าท่วมท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ             
มักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก 
ณ บริเวณนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้ าล้นตล่ิง น้ าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ า
และมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายได้ทัน ความเสียหายจะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร
และอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับความเสียหายอื่นๆ มีไม่มากนักเพราะสามารถเคล่ือนย้ายไปอยู่ในท่ี                 
ท่ีปลอดภัย 
  2. น้ าท่วมฉับพลัน เป็นภาวะน้ าท่วมท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นท่ี เนื่องจากฝนตกหนักใน
บริเวณพื้นท่ีซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือการต้านน้ าน้อย เช่น บริเวณต้นน้ าซึ่งมีความชัน
ของพื้นท่ีมาก พื้นท่ีป่าถูกท าลายไปท าให้การกักเก็บหรือการต้านน้ าลดน้อยลง บริเวณพื้นท่ีถนนและสนามบิน            
เป็นต้น หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เข่ือนหรืออ่างเก็บน้ าพังทลาย น้ าท่วมฉับพลันมักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก
ไม่เกิน 6 ช่ัวโมง และมักเกิดขึ้นในบริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย          
แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้ าท่ีอยู่ห่างออกไป เนื่องจากน้ าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคล่ือนท่ีด้วยความ
รวดเร็วมากโอกาสท่ีจะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้น ความเสียหายจากน้ าท่วมฉับพลันจึงมีมากท้ังแก่ชีวิต
และทรัพย์สิน 
  สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ มีดังนี้ 

  1. ฝนตกหนักจากพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุท่ีเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นเวลาหลายช่ัวโมง           
มีปริมาณฝนตกหนักมากจนไม่อาจไหลลงสู่ต้นน้ าล าธารได้ทันจึงท่วมพื้นท่ีท่ีอยู่ในท่ีต่ า มักเกิดในช่วงฤดูฝนหรือ              
ฤดูร้อน 
  2. ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อน เมื่อพายุนี้ประจ าอยู่ท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลานานหรือ
แทบไม่เคล่ือนท่ี จะท าให้บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดต่อกันตลอดเวลา ยิ่งพายุมีความรุนแรงมาก เช่น มีความรุนแรง
ขนาดพายุโซนร้อนหรือไต้ฝุ่น เมื่อเคล่ือนตัวไปถึงท่ีใดก็ท าให้ท่ีนั้นเกิดพายุลมแรง ฝนตกหนักเป็นบริเวณก ว้าง             
และมีน้ าท่วมขัง นอกจากนี้ถ้าความถ่ีของพายุท่ีเคล่ือนท่ีเข้ามาหรือผ่านเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ถึงแม้จะในช่วงส้ันแต่ก็
ท าให้น้ าท่วมเสมอ 
  3. ฝนตกหนักในป่าบนภูเขา ท าให้ปริมาณน้ าบนภูเขาหรือแหล่งต้นน้ ามาก มีการไหลและเช่ียว
อย่างรุนแรงลงสู่ท่ีราบเชิงเขา เกิดน้ าท่วมขึ้นอย่างกะทันหัน เรียกว่าน้ าท่วมฉับพลัน เกิดขึ้นหลังจากท่ีมีฝนตกหนัก
ในช่วงระยะเวลาส้ันๆ หรือเกิดก่อนท่ีฝนจะหยุดตก มักเกิดขึ้นในล าธารเล็กๆ โดยเฉพาะตอนท่ีอยู่ใกล้ต้นน้ า               
ของบริเวณ ลุ่มน้ า ระดับน้ าจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
  4. ผลจากน้ าทะเลหนุน ในระยะท่ีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวท่ีท าให้ระดับน้ าทะเล 
ขึ้นสูงสุด น้ าทะเลจะหนุนให้ระดับน้ าในแม่น้ าสูงขึ้นอีกมาก เมื่อประจวบกับระยะเวลาท่ีน้ าป่าและจากภูเขาไหลลง
สู่แม่น้ า ท าให้น้ าในแม่น้ าไม่อาจไหลลงสู่ทะเลได้ ท าให้เกิดน้ าเอ่อล้นตล่ิงและท่วมเป็นบริเวณกว้างยิ่งถ้ามีฝนตก
หนักหรือมีพายุเกิดข้ึนในช่วงนี้ ความเสียหายจากน้ าท่วมชนิดนี้จะมีมาก 
  5. ผลจากลมมรสุมมีก าลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมท่ีพัดพาความช้ืนจาก
มหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เมื่อมีก าลังแรงเป็นระยะเวลาหลาย วัน ท าให้
เกิดคล่ืน  ลมแรง ระดับน้ าในทะเลตามขอบฝ่ังจะสูงขึ้น ประกอบกับมีฝนตกหนักท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ยิ่งถ้ามีพายุ
เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ก็จะยิ่งเสริมให้มรสุมดังกล่าวมีก าลังแรงขึ้นอีก ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีน
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เข้าสู่ไทย ปะทะขอบฝ่ังตะวันออกของภาคใต้ มรสุมนี้มีก าลังแรงเป็นครั้งคราว เมื่อบริเวณความกดอากาศสูง              
ในประเทศจีนมีก าลังแรงขึ้นจะท าให้มีคล่ืนค่อนข้างใหญ่ในอ่าวไทย และระดับน้ าทะเลสูงกว่าปกติ บางครั้งท าให้มี
ฝนตกหนักในภาคใต้ ต้ังแต่จังหวัดชุมพร ลงไปท าให้เกิดน้ าท่วมเป็นบริเวณกว้าง 
  6. ผลจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด เมื่อเกิดแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟบนบกและภูเขาไฟ
ใต้น้ าระเบิด เปลือกของผิวโลกบางส่วนจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อเนื่องกัน บางส่วนของผิวโลกจะสูงขึ้น
บางส่วนจะยุบลง ท าให้เกิดคล่ืนใหญ่ในมหาสมุทรซัดขึ้นฝ่ัง เกิดน้ าท่วมตามหมู่เกาะและเมืองตามชายฝ่ังทะเลได้ 
เกิดขึ้นบ่อยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก 
  สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระท าของมนุษย์ มีดังนี้ 
  1. การตัดไม้ท าลายป่า ในพื้นท่ีเส่ียงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะท าให้อัตราการไหลสูงสุดเพิ่มมาก
ขึ้นและไหลมาเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มความรุนแรงของน้ าในการท าลายและยังเป็นสาเหตุของดินถล่มด้วย นอกจากนี้ยังท า
ให้ดินและรากไม้ขนาดใหญ่ถูกชะล้างให้ไหลลงมาในท้องน้ า ท าให้ท้องน้ าต้ืนเขินไม่สามารถระบายน้ าได้ทันที 
รวมท้ังก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนทางด้านท้ายน้ า 
  2. การขยายเขตเมืองลุกล้ าเข้าไปในพื้นท่ีลุ่มต่ า (Flood plain) ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ าธรรมชาติ
ท าให ้ไม่มีท่ีรับน้ า ดังนั้นเมื่อน้ าล้นตล่ิงก็จะเข้าไปท่วมบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีลุ่มต่ าซึ่งเป็นเขตเมืองท่ีขยายใหม่ก่อน 
  3. การก่อสร้างโครงสร้างขวางทางน้ าธรรมชาติท าให้มีผลกระทบต่อการระบายน้ าและ
ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 
  4. การออกแบบทางระบายน้ าของถนนไม่เพียงพอ ท าให้น้ าล้นเอ่อในเขตเมือง ท าความ
เสียหายให้แก่ชุมชนเมืองใหญ่ เนื่องจากการระบายได้ช้ามาก 
  5. การบริหารจัดการน้ าท่ีไม่ดีเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดน้ าท่วมโดยเฉพาะบริเวณด้านท้าย
เข่ือนหรืออ่างเก็บน้ า 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ฐิติภัทรา ค าผงแดง (2553) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบั ติ             
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา : ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก” จากผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
มีความเช่ือว่า เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานราชการท่ีต้องมาให้ความช่วยเหลือ โดยมีขั้นตอนท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมทางความคิด เพราะว่า ในอดีตของประชาชนส่วนใหญ่เคยมีประสบ
ปัญหาอุทกภัยมาก่อน จึงท าให้เกิดความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน แต่ยังขาดองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับ การปฏิบัติตนก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม              
ในการจัดการภัยพิบัติของชุมชนต่อไป 

  พล เช้ือทหาร (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอุทกภัย ดินโคลนถล่มของ
ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” จากผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
อุบัติภัยจากอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญ
เท่าท่ีควร ว่าพื้นท่ีท่ีตนเองอยู่มีความเส่ียงภัยจากอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะมีทัศนคติหรือความน่าเช่ือว่า
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ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเมื่อมีการเตรียมความพร้อมบ่อยๆ แล้วไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ประชาชนก็เกิดอาการ             
เบื่อหน่ายขึ้นมาได้ จึงท าให้การป้องกันลดน้อยถอยลงหรือผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่ประสบปัญหาอุทกภัย ดิน
โคลนถล่มด้วยตนเอง ประกอบกับเมื่อเตรียมความพร้อมบ่อยๆ แล้ว ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหลายฝ่ายโดยเฉพาะ
ฝ่ายภาครัฐและองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อาจเกิดความเสียดายงบประมาณการป้องกันและบรรเทาปัญหา             
จากอุทกภัย ดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การสร้างเขื่อนหรือก าแพงกั้นน้ า เพื่อจ ากัดพื้นท่ี
การไหลให้อยู่ในเฉพาะล าน้ า ไม่ท่วมล้นตล่ิงเป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระท าของหน่วยงานภาครัฐ 

 กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษา : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรับ
ผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก เนื่องจากประชาชนได้เข้าร่วมประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลนางั่ว โดยท่ีประชุมได้เสนอความต้องการของชุมชนให้ได้รับการบรรจุ               
ในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลต าบลนางั่ว เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาในปีถัดไป  

  กุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
กรณีศึกษา : อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ด้านการเสนอความคิดเห็น การวางแผน ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการด าเนินการและปฏิบัติการ ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผลอยู่ใน
ระดับน้อย เนื่องจากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว แต่ยังขาดก ารร่วมมือในการ
ด าเนินงาน 

  อรพิน หาญธรรม (2556) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ                    
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา : หมู่ท่ี 1 บ้านตาดเสริม ต าบลบ้านม่วง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย” จากผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบและวิธีการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นมี
รูปแบบท่ีเหมาะสมและประชาชนให้ความส าคัญในการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ทราบได้จาก
ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติในด้านต่างๆ และได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี เนื่องจากความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน ผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพ ฉะนั้น ประชาชนจึงจ าเป็นต้องท าทุกวิธีเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง 

 น้อยใจ แก้ววงษา (2558) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลบางซ้าย อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนท่ีมีเพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตกต่งกัน 

  จากการทบทวนแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัยและเคย
ประสบภัยมาก่อนจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความ
เสียหาย และผลกระทบท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย ดังนั้น                   
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ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะน าเอาผลการศึกษาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนน า
ผลการศึกษาเสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นข้อมูล            
ท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน
ต่อไป 
 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทาง ในการวิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและ
แก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ” โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

               ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 
     (Independent Variables)                                       (Dependent Variables) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 สมมุติฐานของการวิจัย 
  เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน               
มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยแตกต่างกัน 
2.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้  
 ประเภทต าแหน่ง หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด 
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการมี
ส่วนร่วมใน 4 ด้านดังนี้ 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. ประเภทต าแหน่ง 

การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี         

ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย                    
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

1. ด้านการตัดสินใจ 
2. ด้านการด าเนินงาน 
3. ด้านการรับผลประโยชน์ 
4. ด้านการประเมินผล 
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 การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย จุดเส่ียงภัย จุดปลอดภัย 
การติดต้ังอุปกรณ์เตือนภัย 
 การด าเนินงาน หมายถึง การเข้าร่วมโดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร 
ด าเนินการและการเข้าร่วมในการร่วมแรงใจในการจัดการอุทกภัย 
 การรับผลประโยชน์ หมายถึง การรับผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคมหรือโดยส่วนตัว 
 การประเมินผล หมายถึง การควบคุมและตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม รวมท้ังเป็นการแสดงถึง           
การปรับตัวในการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย 
 อุทกภัย  คือ ภัยหรืออันตรายท่ีเกิดจากน้ าท่วมหรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะท่ีน้ าไหลเอ่อ  ล้นฝ่ัง
แม่น้ า ล าธาร หรือทางน้ าเข้าท่วมพื้นท่ี ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ าหรือเกิดจากการสะสมน้ าบนพื้นท่ี               
ซึ่งระบายออกไม่ทันท าให้พ้นท่ีนั้นปกคลุมไปด้วยน้ า 
 เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  หมายถึงข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติงาน ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
ระหว่างช่วงเวลา เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 จาก 4  ส่วนงาน 1 ฝ่าย จ านวน  77  คน 
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ต้ังอยู่เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองไทร อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 มีพื้นท่ี
รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 
   การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี           
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของ
และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมชองเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการ
ป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี          
จ านวน  70 คน   
 
3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ จ านวน 70 ฉบับ  
 
3.3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัว โดยอาศัยเกณฑ์การค านวณ โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ซึ่งได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 ตัวอย่าง           
 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วยค าถามท้ังหมด 23 ข้อ เป็นค าถามแบบปรายปิด 19 ข้อ และเป็นค าถามแบบปรายเปิด จ านวน 4 ข้อ  
แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทต าแหน่ง  
  ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย จ านวน 19 ข้อ ซึ่งมีองค์ประกอบ
ท้ังหมด 4 ด้าน คือ 
  1. ด้านการตัดสินใจ    จ านวน  4  ข้อ  
  2. ด้านการด าเนินงาน    จ านวน  8  ข้อ 
  3. ด้านการรับผลประโยชน์   จ านวน  4  ข้อ 
  4. ด้านการประเมินผล   จ านวน  3  ข้อ 
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  โดยค าถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ              
ลิเคิร์ท (Liker’s scale) ท่ีมี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
  ผู้วิจัยก าหนดน้ าหนักหรือค่าคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับมากท่ีสุด ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 5  
  ระดับมาก ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 4 
  ระดับปานกลาง ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 3 
  ระดับน้อย ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 2 
  ระดับน้อยที่สุด ให้น้ าหนักหรือคะแนนเป็น 1 
  ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล 
 
3.5 เกณฑ์การให้คะแนน 
  การก าหนดคะแนนค าตอบจากแบบสอบถามในการวัดค่าตัวแปรต่างๆ เพื่อค านวณค่าทางสถิติ                
มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามฯ เป็นลักษณะมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4.21 - 5.00  หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกอยู่ในระดับมาก 
  ค่าคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.00 - 1.80  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
3.6 การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม  
  น าแบบสอบถามท่ีเรียบร้อยแล้วทดลองใช้ (Try-Out)  กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีจะศึกษา จ านวน 30 ฉบับ แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบัค (Cornbrash’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .903 
 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 70 ตัวอย่าง  
โดยผู้วิจัยได้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  
  1. ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
  2 . เมื่ อผู้มี ส่ วนร่ วมในการจัดการอุทกภัยยินดี เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิ จัยจะให้แบบสอบถาม                 
และอธิบายหัวข้อในแบบสอบถาม 
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  3. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของค าตอบ
ในแบบสอบถาม หากพบว่าค าตอบมีไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะซักถามเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน 
 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิ จัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีละฉบับ               
และน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Description) อธิบายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าจ านวน 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์ความพึงพอใจการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย โดยใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 
    2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย โดยใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วย t-test (Independent t-test) เป็นการทดสอบประชากรกลุ่มตัวอย่าง                
2 กลุ่ม โดยท่ีสุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มอย่างอิสระต่อกัน โดยในขั้นตอนแรกท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ด้วยสถิติการทดสอบของ Levine หากผลการทดสอบพบว่า ค่าความแปรปรวน
ของท้ัง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันก็จะใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances Assumed แต่ถ้าค่าความแปรปรวนของ             
ท้ัง 2 กลุ่ม แตกต่างกันใช้การทดสอบ t แบบ Equal Variances not Assumed   
   2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ด้วย One Way ANOVA (One Way Analysis of 
Variance) และทดสอบรายคู่ โดยวิธี LSD  
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  บทที่ 4  
 

ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี             
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
จากแบบสอบถาม จ านวน 70 ฉบับ และได้น าแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยและน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  แล้วน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบ
ค าอธิบายแบ่งการวิเคราะห์และการแปลความหมาย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่องนี้ น าเสนอเป็น  3 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11                
สุราษฎร์ธานีในการจัดการอุทกภัย 
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11                
สุราษฎร์ธานีในการจัดการอุทกภัย จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 n  แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 x   แทนค่าเฉล่ีย 
 S.D  แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 SS  แทนผลบวกก าลังสองของข้อมูล 
 MS  แทนค่าเฉล่ียผลบวกก าลังสองของข้อมูล 
 df  แทนล าดับข้ันแห่งความเป็นอิสระ 
 t  แทนค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างประชากร 2 กลุ่ม 
 F  แทนค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม 
 p-value แทนค่านัยส าคัญของการเปรียบเทียบ One Way ANOVA 
 *  แทนนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทต าแหน่ง ดังตารางที่ 4.1 – 4.4  
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  ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูล
ท่ัวไปจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
41 
29 

 
58.6 
41.4 

 
1 
2 

รวม 70 100.0  

  จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 และเพศหญิง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 ตามล าดับ 

  ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลท่ัวไป
จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
2. อาย ุ
30 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 - 60 ปี 

 
20 
22 
28 

 
28.6 
31.4 
40.0 

 
3 
2 
1 

รวม 70 100.0  

  จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0        
รองลงมา มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และมีอายุ 30 - 40 ปี จ านวน 20 คน        
คิดเป็นร้อยละ 28.6 ตามล าดับ 

  ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลท่ัวไป
จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
3. ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปวช./ปวส. 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

 
10 
20 
31 
9 

 
14.3 
28.6 
44.3 
12.8 

 
3 
2 
1 
4 

รวม 70 100.0  
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  จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 
รองลงมาจบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 
ตามล าดับ 
  ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการจัดอันดับข้อมูลท่ัวไป
จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
4. ประเภทต าแหน่ง 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 

 
22 
30 
18 

 
31.4 
42.9 
25.7 

 
2 
1 
3 

รวม 70 100.0  

  จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ส่วนใหญ่ประเภทต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.9 รองลงมาประเภทต าแหน่ง ข้าราชการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และประเภทต าแหน่ง พนักงาน
ราชการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 ตามล าดับ 
  

  ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี            
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล ดังตารางท่ี 4.5 – 4.9 
  ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

การมีส่วนร่วม x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรับผลประโยชน์ 
ด้านการประเมินผล 

3.93 
3.59 
3.19 
3.03 

.840 

.940 
1.146 
1.063 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
2 
3 
4 

รวม 3.61 .856 มาก  

  จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
( x = 3.61) และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านการตัดสินใจ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93) รองลงมา               
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ด้านการด าเนินงาน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.59) ด้านการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง   
( x = 3.19) ส่วนสุดท้ายด้านการประเมินผล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.03) ตามล าดับ 

  ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี       
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ       
ด้านการตัดสินใจ 

ประเด็นการมีส่วนร่วม x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการตัดสินใจ 
1. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ 
2. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเส่ียงภัยเกี่ยวอุทกภัย ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบหรือไม่ 
3 .  ท่ าน เคยรั บ รู้ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ จุดปลอดภั ย / จุ ดอพย พ             
เกี่ยวอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ 
4. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลว่าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ศูนย์ ปภ.เขต 11 
สุราษฎร์ธานี มีอุปกรณ์เตือนอุทกภัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
หรือไม่ 
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รวม 3.93 .840 มาก  

  จากตารางท่ี 4.6 ด้านการตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93) และหากพิจารณาเป็น      
รายข้อ พบว่า ข้อ 1. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก          
( x = 3.86) รองลงมา ข้อ 4. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลว่าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี                  
มีอุปกรณ์เตือนอุทกภัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79) และส่วนสุดท้าย ข้อ 
2. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเส่ียงภัยเกี่ยวอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ และข้อ 3. ท่านเคยรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับจุดปลอดภัย/จุดอพยพ เกี่ยวอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.74) 
ตามล าดับ 
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  ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี              
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ               
ด้านการด าเนินงาน 

ประเด็นการมีส่วนร่วม x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการด าเนินงาน 
5. บุคลากรมีความเต็มใจ มีขวัญก าลังใจท่ีดีและมีความพร้อม      
ในการปฏิบัติงานทุกสถานการณ์ 
6. เมื่อเกิดอุทกภัยภัยมีการประสานขอความช่วยเหลือจากทหาร 
เครือข่าย อาสาสมัคร 
7. มีการจัดหา สนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและมีการ
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยท่ีเกิดได้ 
8. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการ
วิกฤตอุทกภัย 
9. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะอย่าง
ต่อเนื่อง 
10. มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการวิกฤตอุทกภัยในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 
11. มีการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
อยู่เป็นประจ า 
12. มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการจัดการ
วิกฤตอุทกภัยในพื้นท่ี 
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รวม 3.59 .940 มาก  

  จากตารางท่ี 4.7 ด้านการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.59) และหากพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 6. เมื่อเกิดอุทกภัยภัยมีการประสานขอความช่วยเหลือจากทหาร เครือข่าย อาสาสมัคร         
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80) รองลงมา ข้อ 7. มีการจัดหา สนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและ      
มีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยท่ีเกิดได้ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.77)  ข้อ 5. บุคลากรมีความเต็มใจ       
มีขวัญก าลังใจท่ีดีและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกสถานการณ์  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.66)                  
ข้อ 9. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.60)  
ข้อ 8. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการวิกฤตอุทกภัยมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก                
( x = 3.59)  ข้อ 12. มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพื้นท่ีมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.54)  ข้อ 11.มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการวิกฤตอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ มีส่วนร่วมอยู่
ระดับปานกลาง ( x = 3.40) ส่วนสุดท้าย ข้อ 10. มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการวิกฤตอุทกภัยใน เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.20) ตามล าดับ 
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  ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ             
ด้านการรับผลประโยชน์ 

  จากตารางท่ี 4.8 ด้านการรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.19) และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 13. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการวิกฤตอุกทกภัยในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม               
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.29) รองลงมา ข้อ 14. การต้ังงบประมาณล่วงหน้าในการจัดการวิกฤต
อุทกภัยอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.20)  ข้อ 15. มีงบประมาณค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.19)  ส่วนสุดท้าย           
ข้อ 16. ท่านได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ       
ปานกลาง ( x = 3.16) ตามล าดับ 

  ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ    
ด้านการประเมินผล 

ประเด็นการมีส่วนร่วม x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการประเมินผล 
17. หน่วยงานของท่านแต่งต้ังหรือมอบหมายท่านเป็นผู้ตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย 
18. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ 
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย 
19. มีการติดตามโครงการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย  
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รวม 3.03 1.063 ปานกลาง  

ประเด็นการมีส่วนร่วม x  S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการรับผลประโยชน์ 
13. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการวิกฤตอุกทกภัย               
ในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
14. มีการตั้งงบประมาณล่วงหน้าในการจัดการวิกฤตอุทกภัยอย่าง
ยั่งยืน 
15.  มี งบประมาณค่าตอบแทนแก่ เ จ้ าหน้า ท่ี ผู้ปฏิบั ติงาน           
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
16. ท่านได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 
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  จากตารางท่ี 4.9 ด้านการประเมินผล โดยภาพร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.03) และหาก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ 17. หน่วยงานของท่านแต่งต้ังหรือมอบหมายท่านเป็นผู้ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย ข้อ 18. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ 
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย และ ข้อ 19. มีการติดตามโครงการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.04) ตามล าดับ 

  ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11            
สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
(ตารางท่ี 4.10 – 4.14)  อายุ (ตารางท่ี 4.15 – 4.19) ระดับการศึกษา (ตารางท่ี 4.20 – 4.25) และต าแหน่ง
(ตารางท่ี 4.26 – 4.32) 

  ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11            
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามเพศ 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการอุกภัย 

เพศ x  S.D t df p-value 

ภาพรวม ชาย 
หญิง 

3.44 
3.86 

.743 

.953 
-2.085 68 .041 

  จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ในภาพรวม จ าแนกตามเพศ    
โดยใช้สถิติ t พบว่า ด้านการตัดสินใจ มีค่า p-value เท่ากับ .041 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า 
เจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยแตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11       
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนกตามเพศ 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการอุกภัย 

เพศ x  S.D t df p-value 

ด้านการตัดสินใจ ชาย 
หญิง 

3.78 
4.14 

.791 

.875 
-1.782 68 .079 
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  จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนก
ตามเพศ โดยใช้สถิติ t พบว่า ด้านการตัดสินใจ มีค่า p-value เท่ากับ .079 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจ ไม่แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11               
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการด าเนิงาน จ าแนกตามเพศ 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการอุกภัย 

เพศ x  S.D t df p-value 

ด้านการด าเนินงาน ชาย 
หญิง 

3.34 
3.93 

.762 
1.067 

-2.551 47.521 .014 

  จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการด าเนินงาน 
จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t พบว่า ด้านการด าเนินงาน มีค่า p-value เท่ากับ .014  ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการด าเนินงาน
แตกต่างกัน  

  ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11               
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามเพศ 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการอุกภัย 

เพศ x  S.D t df p-value 

ด้านการรับผลประโยชน์ ชาย 
หญิง 

2.85 
3.66 

1.038 
1.143 

-3.052 68 .003 

  จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการรับผลประโยชน์
จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t พบว่า ด้านการรับผลประโยชน์ มีค่า p-value เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่า .05         
จึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการรับ
ผลประโยชน์แตกต่างกัน  

 

 

 



24 
 

  ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11               
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล จ าแนกตามเพศ 
 
 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการอุกภัย 

เพศ x  S.D t df p-value 

ด้านการประเมินผล ชาย 
หญิง 

2.93 
3.17 

1.058 
1.071 

-.952 68 .345 

 

  จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล         
ของเจ้าหน้าท่ี จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t พบว่า ด้านการประเมินผล มีค่า p-value เท่ากับ .345 ซึ่งมากกว่า 
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการ
ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน  

  ตารางท่ี 4.15 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11               
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามอายุ 
 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

1.208 
49.378 
50.586 

.604 

.737 
.819 .445 

  จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามอายุ โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .445 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หมายความ ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยไม่แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11          
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนกตามอายุ 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

.236 
48.407 
48.643 

.118 

.722 
.163 .850 
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  จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนก
ตามอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .850 ซึ่งมากกว่า .05                     
จึงปฎเิสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจไม่
แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11          
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการด าเนินงาน จ าแนกตามอายุ 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการด าเนินงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

.781 
60.205 
60.986 

.391 

.899 
.435 .649 

  จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนก
ตามอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .649 ซึ่งมากกว่า .05                     
จึงปฏเิสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการด าเนินงาน
ไม่แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11          
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามอายุ 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการรับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

.756 
89.830 
90.586 

.378 
1.341 

.282 .755 

  จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการรับผลประโยชน์ 
จ าแนกตามอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .755 ซึ่งมากกว่า .05                     
จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการรับ
ผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน 
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  ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11          
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล จ าแนกตามอายุ 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

5.863 
72.080 
77.943 

2.931 
1.076 

2.725 .073 

  จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล 
จ าแนกตามอายุ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .073 ซึ่งมากกว่า .05                     
จึงปฏเิสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการประเมินผล
ไม่แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบการมีส่วนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
66 
69 

2.243 
48.343 
50.586 

.748 

.732 
1.021 .389 

  จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .389 ซึ่งมากกว่า .05                  
จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ไม่แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11                  
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df ss MS F p-value 

ด้านการตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
66 
69 

6.315 
42.328 
48.643 

2.105 
.641 

3.282 .026 
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  จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนก
ตามระดับการศึกษา  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .026 ซึ่งน้อยกว่า .05    
จึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการ
ตัดสินใจแตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

สถานภาพส่วน
บุคคล x  

มัธยมศึกษา ปวช./ปวส.  ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี
3.40 3.70 4.19 4.11 

มัธยมศึกษา 3.40   .794*  
ปวช./ปวส. 3.70   .494*  
ปริญญาตร ี 4.19     
สูงกว่าปริญญาตร ี 4.11     
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี               
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  
จ าแนกตามระดับการศึกษา มีจ านวน 2 คู่ พบว่า 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจ มากกว่า
การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจ มากกว่า
การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการศึกษาระดับปวช. / ปวส. 

  ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11             
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการด าเนินงาน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการด าเนินงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
66 
69 

1.283 
59.702 
60.986 

.428 

.905 
.473 .702 
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  จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการด าเนินงาน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .702 ซึ่งมากกว่า 
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย           
ด้านการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11        
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการรับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
66 
69 

7.989 
82.596 
90.586 

2.663 
1.261 

2.128 .105 

  จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการรับผลประโยชน์ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .105 ซึ่งมากกว่า 
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าท่ีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการ
รับผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.25 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11             
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
66 
69 

7.871 
70.072 
77.943 

2.624 
1.062 

2.471 .069 

  จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล 
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .069 ซึ่งมากกว่า 
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย              
ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
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  ตารางท่ี 4.26 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11             
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

3.023 
47.563 
50.586 

1.512 
.710 

2.129 .127 

  จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามประเภท
ต าแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .127 ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยไม่แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.27 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11               
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

4.892 
43.751 
48.643 

2.446 
.653 

3.745 .029 

  จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนก
ตามประเภทต าแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .029 ซึ่งน้อยกว่า .05     
จึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย               
ด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.28 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

สถานภาพสวนบุคคล x  
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  

4.32 3.77 3.72 
ข้าราชการ 4.32  .552* .596* 
ลูกจ้างประจ า 3.77    
พนักงานราชการ 3.72    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ               
ด้านการตัดสินใจ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง มีจ านวน 2 คู่ พบว่า 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจ มากกว่าการมีส่วนร่วม          
ในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นลูกจ้างประจ า 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจ มากกว่าการมีส่วนร่วม             
ในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นพนักงานราชการ 

  ตารางท่ี 4.29 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11            
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการด าเนินงาน จ าแนกตามประเภท
ต าแหน่ง 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการด าเนินงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

4.387 
56.599 
60.986 

2.193 
.845 

2.596 .082 

 จากตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการด าเนินงาน 
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-valueเท่ากับ .082 ซึ่งมากกว่า .05         
จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการ
ด าเนินงานไม่แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.30 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11             
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามประเภท
ต าแหน่ง 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการรับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

9.522 
81.064 
90.586 

4.761 
1.210 

3.935 .024 

  จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการรับผลประโยชน์ 
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .024             
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ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ
อุทกภัย ด้านการรับผลประโยชน์แตกต่างกัน 

  ตารางท่ี 4.31 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการรับผลประโยชน์ 
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

สถานภาพสวนบุคคล x  
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  

3.73 2.90 3.00 
ข้าราชการ 3.73  .827* .727* 
ลูกจ้างประจ า 2.90    
พนักงานราชการ 3.00    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ           
ด้านการรับผลประโยชน์ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง มีจ านวน 2 คู่ พบว่า 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการรับผลประโยชน์ มากกว่าการมีส่วน
ร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นลูกจ้างประจ า 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นข้าราชการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการรับผลประโยชน์ มากกว่าการมีส่วน
ร่วมในการจัดกาอุทกภัย ด้านการรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นพนักงานราชการ 

  ตารางท่ี 4.32 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11            
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการประเมินผล จ าแนกตามประเภท
ต าแหน่ง 

การมีส่วนร่วม         
ในการจัดการอุทกภัย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df ss MS F p-value 

ด้านการประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
67 
69 

3.652 
74.291 
77.943 

1.826 
1.109 

1.647 .200 

  จากตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการด าเนินงาน 
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่ามีค่า  p-value เท่ากับ .200               
ซึ่งมากกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ
อุทกภัย ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11          
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ” โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย         
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทสาธารณภัย เขต 11           
สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้น ท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล                    
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม รวมท้ังส้ิน จ านวน 70 ฉบับ โดยใช้ตาราง        
ของ (Krejcie Morgan, 1970 : 608-609) โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 

 การวิ จัยครั้ งนี้  เป็นการวิ จัย เชิงปริมาณ เครื่ องมือ ท่ี ใช้ ในการวิ จัย  ไ ด้แก่  แบบสอบถาม 
(questionnaires) ซึ่งมีลักษณะค าถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (check-list) และมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ และค าถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยแจกแจงค่าจ านวนและค่าร้อยละ  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            

เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล เครื่องมือเครื่องใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย              
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วย t-test (Independent t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าจ านวน ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบ
รายคู่โดยวิธี LSD  

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

  ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11          
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 70 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.6 และเพศหญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมีอายุระหว่าง 30-40 ปี น้อยท่ีสุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ระดับการศึกษา 
ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี น้อยท่ีสุด จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.8 ประเภทต าแหน่ง ส่วนใหญ่ประเภทต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.9 และประเภทต าแหน่งพนักงานราชการ น้อยท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 ตามล าดับ 
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  2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11          
สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 1) ด้านการตัดสินใจ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านการด าเนินงาน  มีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก 3) ด้านการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านการประเมินผล มีส่วนร่วมอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยเป็นรายด้านได้ดังนี้  
   2.1 ด้านการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า               
1) ท่านเคยรับรู้ข้อมูลการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ อยู่ในระดับมาก 2) ท่านเคยรับรู้ข้อมูลว่าในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบของ ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี มีอุปกรณ์เตือนอุทกภัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่              
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 3) ท่านเคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเส่ียงภัยเกี่ยวอุทกภัย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่             
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 4) ท่านเคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดปลอดภัย/จุดอพยพ เกี่ยวอุทกภัยในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบหรือไม่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
   2.2 ด้านการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า                  
1) บุคลากรมีความเต็มใจ มีขวัญก าลังใจท่ีดี และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกสถานการณ์ มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก 2) เมื่อเกิดอุทกภัยภัยมีการประสานขอความช่วยเหลือจากทหาร เครือข่าย อาสาสมัคร มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก 3) มีการจัดหา สนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และมีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยท่ีเกิดได้           
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 4) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการวิกฤตอุทกภัย มีส่วนร่วม      
อยู่ในระดับมาก 5) บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก                  
6) มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการวิกฤตอุทกภัยใน เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง              
7) มีการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้อยู่เป็นประจ า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง             
8) มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการจัดการวิกฤตอุทกภัยในพื้นท่ี มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
   2.3 ด้านการรับผลประโยชน์  โดยภาพร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และหากพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า 1) มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการวิกฤตอุกทกภัยในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ        
ปานกลาง 2) มีการตั้งงบประมาณล่วงหน้าในการจัดการวิกฤตอุทกภัยอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง                  
3) มีงบประมาณค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ           
ปานกลาง 4) ท่านได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
   2.4 ด้านการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และหากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
1) หน่วยงานของท่านแต่งต้ังหรือมอบหมายท่านเป็นผู้ตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไข
อุทกภัย มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ในการ
ป้องกันและแก้ไขอุทกภัย มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 3) มีการติดตามโครงการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไข
อุทกภัย มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  
   3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11                    
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิจัยเป็นรายด้าน ดังนี้ 
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    3.1 ด้านการตัดสินใจ  
     3.1.1 จ าแนกตามเพศ พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .079 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า เจ้าหน้าท่ี
เพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน 
        3.1.2 จ าแนกตามอายุ พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .850 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน 
   3.1.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .026 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน 
     3.1.4 จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .127 ซึ่งมากกว่า .05 
หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยไม่แตกต่างกัน 
  ตารางท่ี 5.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ด้านการตัดสินใจ 
 

สถานภาพส่วนบุคคล ค่า p-value ผลการเปรียบเทียบ 
เพศ .079 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ .850 ไม่แตกต่าง 
ระดับการศึกษา .026 แตกต่าง 
ประเภทต าแหน่ง .127 ไม่แตกต่าง 

    3.2 ด้านการด าเนินงาน 
   3.2.1 จ าแนกตามเพศ พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .014 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า 
เจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการด าเนินงานแตกต่างกัน  
         3.2.2 จ าแนกตามอายุ พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .445 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยไม่แตกต่างกัน 
   3.2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .702 ซึ่งมากกว่า .05 
หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน 
  3.2.4 จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .082 ซึ่งมากกว่า .05 
หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการด าเนินงาน                  
ไม่แตกต่างกัน 
   ตารางท่ี 5.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีฯ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ด้านการด าเนินงาน 

สถานภาพส่วนบุคคล ค่า p-value ผลการเปรียบเทียบ 
เพศ .014 แตกต่าง 
อาย ุ .445 ไม่แตกต่าง 
ระดับการศึกษา .702 แตกต่าง 
ประเภทต าแหน่ง .082 ไม่แตกต่าง 
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    3.3 ด้านการรับผลประโยชน์  
   3.3.1 จ าแนกตามเพศ พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า  
เจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการรับผลประโยชน์แตกต่างกัน  
       3.3.2 จ าแนกตามอายุ พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .755 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการรับผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน 
   3.3.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .105 ซึ่งมากกว่า .05 
หมายความว่า เจ้าท่ีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการรับผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน 
   3.3.4 จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .024 ซึ่งน้อยกว่า .05 
หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการรับผลประโยชน์
แตกต่างกัน 
   ตารางท่ี 5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีฯ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ด้านการรับผลประโยชน์ 
 

สถานภาพส่วนบุคคล ค่า p-value ผลการเปรียบเทียบ 
เพศ .003 แตกต่าง 
อาย ุ .755 ไม่แตกต่าง 
ระดับการศึกษา .105 แตกต่าง 
ประเภทต าแหน่ง .024 แตกต่าง 

    3.4 ด้านการประเมินผล  
   3.4.1 จ าแนกตามเพศ พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .345 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า 
เจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน  
       3.4.2 จ าแนกตามอายุ พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .073 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
   3.4.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .069 ซึ่งมากกว่า .05 
หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน 
   3.4.4 จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง พบว่ามีค่า p-value เท่ากับ .200  ซึ่งมากกว่า .05 
หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย ด้านการประเมินผล                  
ไม่แตกต่างกัน 
   ตารางท่ี 5.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีฯ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ด้านการประเมินผล 

สถานภาพส่วนบุคคล ค่า p-value ผลการเปรียบเทียบ 
เพศ .345 ไม่แตกต่าง 
อาย ุ .073 ไม่แตกต่าง 
ระดับการศึกษา .065 ไม่แตกต่าง 
ประเภทต าแหน่ง .200 ไม่แตกต่าง 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี             

ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11                 

สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก            
ทุกคนมีความตระหนักว่าเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี                    
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีภารกิจหลักในการสนับสนุนจังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธาณภัยท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555) ท่ีได้ศึกษาเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กรณีศึกษา : ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว ในองค์ประกอบ                
4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากประชาชนได้เข้าร่วมประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลต าบลนางั่ว โดยท่ี
ประชุมได้เสนอความต้องการของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลต าบลนา งั่ว                
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาในปีถัดไป  

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11                 
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ี พบว่า  

   2.1 เจ้าหน้าท่ีเพศชายและเพศหญิง มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยแตกต่างกัน เนื่องจากเพศ
หญิงจะมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยได้น้อยกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะการเผชิญ เหตุและโต้ตอบ
สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าท่ีของผู้ชายเป็นหลัก ผู้หญิงจะปฏิบัติหน้าท่ีด้านธุรการ การเงิน บัญชี 
การประชาสัมพันธ์ ฯ 

   2.2 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี             
ทุกคนมีหน้าท่ีหลักในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบอยู่แล้ว ช่วงอายุจึงไม่ใช้ข้อจ ากัดในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือภัยอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ทุกคนมองว่าความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่ิงส าคัญอันดับแรกท่ีจะต้องให้การช่วยเหลืออย่ารวดเร็ว ท่ัวถึง และเป็นธรรม  
  2.3 เจ้าหน้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยแตกต่างกัน เนื่องจาก
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีผลในด้านการตัดสินใจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการศึกษาสูงจะมีศักยภาพ 
ประสบการณ์ มีอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบในด้านการตัดสินใจ ด้านการประเมินผลมากกว่าด้านอื่นๆ  
   2.4 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประเภทต าแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากเมื่อเกิดอุทกภัยหรือสาธารณภัยต่างๆ ทุกคนจะต้องร่วมกันบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าว ท่ีเกิดขึ้น            
โดยแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบกันท าตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดเฉพาะด้าน 

  
5.3 ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11            
สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ต่อไป ดังนี้  
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  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. ควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างระดับการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าท่ี              

มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท้ังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
  2. ควรน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นข้อมูลในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการ 

ภัยพิบัติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  1. ด้านการตัดสินใจ ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ             
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยให้มากยิ่งขึ้น 
  2. ด้านการด าเนินงาน ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจากอุทกภัยอย่างมืออาชีพให้ครอบคลุมทุกด้าน ท้ังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
  3. ด้านการรับผลประโยชน์ ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
  4. ด้านการประเมินผล ควรให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมในการตรวจสอบ ติดตามโครงการต่างๆ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม เช่น การแต่งต้ังให้ร่วมเป็นคณะท างานในการตรวจสอบ ติดตาม
โครงการ ฯลฯ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นท่ีน่าศึกษาซึ่งคาดว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ท่ีจะท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11                        
สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ หรือท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันได้               
รวมท้ังอาจเป็นแนวทางส าหรับใช้ในการวางแผน เตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลดผลกระทบท่ีเหมาะสม
ส าหรับพื้นท่ีของตนเอง ดังนี้ 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม          
มากขึ้น 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยทุกประเภทท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
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ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี (2560) สรุปถอดบทเรียนสถานการณ์อุทกภัย
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี                 

ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพืน้ที่รับผดิชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………. 

คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ                
เพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 15           
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 2. ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ถือเป็นความลับ ไม่ต้องเขียนช่ือ – สกุล ลงในแบบสอบถาม 
ดังนั้น กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและครบทุกข้อ ซึ่งค าตอบท่ีได้จะไม่มีผลต่อตัวท่านแต่อย่างใด 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
ต าแหน่ง รายได้  
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย มีท้ังหมด 4 ด้าน 
   2.1 ด้านการตัดสินใจ  
   2.2 ด้านการด าเนินงาน 
   2.3 ด้านการรับผลประโยชน์ 
   2.4 ด้านการประเมินผล 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการจัดการอุทกภัย                  
 

***************************** 
 
 
 
 

วรรณชัย  ภูมิสถิตย์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

สังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
หลักสูตร นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นท่ี 15 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี                         

ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพืน้ที่รับผดิชอบ                 
*************************** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบตามสภาพที่เป็นจริง 
1. เพศ 

1.  ชาย  2.  หญิง 

2. อาย ุ   
1.  30 – 40  ปี 2.  41 – 50 ปี 3.  51 – 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

 1.  ประถมศึกษา 2.  มัธยมศึกษา 3.  ปวช./ปวส. 
 4.  ปริญญาตรี 5.  สูงกว่าปริญญาตรี 

4. ประเภทต าแหน่ง 

 1.  ข้าราชการ 2.  ลูกจ้างประจ า 3.  พนักงานราชการ 
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ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย 

 คําชี้แจง ข้อค าถามต่อไปนี้ถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โปรดกรอกแบบสอบถามโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยให้ตอบเพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อค าถาม 
 

ลําดับ การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

 1. ด้านการตัดสินใจ      
1. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลการเกิดอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

หรือไม่ 
     

2. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเส่ียงภัยเกี่ยวอุทกภัยในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบหรือไม่ 

     

3. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลกี่ยวกับจุดปลอดภัย/จุดอพยพ เกี่ยว
อุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ 

     

4. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลว่าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ ศูนย์ ปภ.เขต 
11 สุราษฎร์ธานี  มีอุปกรณ์เตือนอุทกภัยอยู่ ในเขตพื้น ท่ี
รับผิดชอบหรือไม่หรือไม่ 

     

 2. ด้านการดําเนินงาน      
5. บุคลากรมีความเต็มใจ มีขวัญก าลังใจท่ีดีและมีความพร้อม ใน

การปฏิบัติงานทุกสถานการณ์ 
     

6. เมื่อเกิดอุทกภัยภัยมีการประสานขอความช่วยเหลือจากทหาร 
เครือข่าย อาสาสมัคร  

     

7. มีการจัดหา สนับสนุน จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและมีการ
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยท่ีเกิดได้ 

     

8. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการ
วิกฤตอุทกภัย 

     

9. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

10. มีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการวิกฤตอุทกภัยในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

     

11. มีการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
อยู่เป็นประจ า 

     

12. มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการจัดการวิกฤต
อุทกภัยในพื้นท่ี 
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ลําดับ การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัย มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

 3. ด้านการรับผลประโชยน์      
13. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการวิกฤตอุกทกภัย               

ในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
     

14. มีการตั้งงบประมาณล่วงหน้าในการจัดการวิกฤตอุทกภัยอย่าง
ยั่งยืน 

     

15. มีงบประมาณค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการช่วย            
เหลือผู้ประสบอุทกภัย 

     

16. ท่านได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีในการช่วยเหลือ            
ผู้ประสบอุทกภัย 

     

 4. ด้านการประเมินผล      
17. หน่วยงานของท่านแต่งต้ังหรือมอบหมายท่านเป็นผู้ตรวจสอบ

ติดตามประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย 
     

18. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย 

     

19. มีการติดตามโครงการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
ด้านการตัดสินใจ..................................................................................................................................... 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
ด้านการด าเนินงาน.................................................................................................................................. 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
ด้านการรับผลประโยชน์.......................................................................................................................... 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
ด้านการประเมินผล................................................................................................................................. 

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

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

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

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีตอบแบบสอบถาม 
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แบบการเสนอโครงร่างการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Proposal) 
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 

 

1. ชื่อผู้จัดทํา  นายวรรณชัย  ภูมิสถิตย์   เลขประจําตัว  16   

2.  ชื่อเร่ือง  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกัน
และแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

3.  ความเป็นมาของเร่ืองและสถานการณ์ปัจจุบัน 
  เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - มกราคม 2560 ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ าป่าไหลหลาก             

เข้าท่วมพื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต้ รวมท้ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเนื่องมาจากเกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม
เป็นเวลานานท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง และน้ าล้นตล่ิง โดยมีสาเหตุหลักมาจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ส่ิงสาธารณประโยชน์ 
และทรัพย์สิน ของประชาชนได้รับความเสียหายสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวน
มากโดยเฉพาะจังหวัดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

  ชุมพร พื้นท่ีได้รับผลกระทบ จ านวน 8 อ าเภอ 65 ต าบล 668 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 39 ชุมชน 
ราษฎรได้รับผลกระทบ 28,992 ครัวเรือน 92,223 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง  จ านวน 25 หลัง บ้านเรือน
เสียหายบางส่วน จ านวน 3,424 หลัง เสียชีวิต 4 ราย ส่ิงสาธารณประโยชน์  ถนน 636 แห่ง สะพาน 8 แห่ง อ่าง/ฝาย 
134 แห่ง ท่อระบายน้ า 62 แห่ง ส่ิงกีดขวางทางน้ า 2 แห่ง การเกษตร ด้านพืช 2,038 ไร่ ด้านประมง 892 ไร่ 2,590 
ตารางเมตร มูลค่าความเสียหาย  167,224,275  ล้านบาท 

  สุราษฎร์ธานี  พื้นท่ีได้รับผลกระทบ จ านวน 18 อ าเภอ 119 ต าบล 911 หมู่บ้าน 33 ชุมชน 
ราษฎรได้รับผลกระทบ 79,365 ครัวเรือน 232,061 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง จ านวน 65 หลัง บ้านเรือน
เสียหายบางส่วน จ านวน 791 หลัง เสียชีวิต 15 ราย ส่ิงสาธารณประโยชน์ ถนน 217 แห่ง สะพาน 30 แห่ง ท่อระบาย
น้ า 64 แห่ง การเกษตร ด้านพืช 320,397 ไร่ ด้านประมง 5,518 ไร่ ด้านปศุสัตว์ 80,743 ตัว มูลค่าความเสียหาย 
1,452,695,097 ล้านบาท (สรุปถอดบทเรียนอุทกัยภาคใต้ พ.ศ. 2560) 

 นครศรีธรรมราช พื้นท่ีได้รับผลกระทบ จ านวน 23 อ าเภอ 164 ต าบล 1,519 หมู่บ้าน 104 ชุมชน 
ราษฎรได้รับผลกระทบ 265,665 ครัวเรือน 859,745 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง จ านวน 99 หลัง บ้านเรือน
เสียหายบางส่วน จ านวน 370 หลัง เสียชีวิต 29 ราย ส่ิงสาธารณประโยชน์  ถนน 2,165 แห่ง  สะพาน 111 แห่ง 
ท่อระบายน้ า 159 แห่ง ด้านการเกษตร ด้านพืช 119,896 ไร่ ด้านประมง 10,374 ไร่ 1,075 ตร.ม. ด้านปศุสัตว์ 
86,489 ตัว มูลค่าความเสียหาย 3,246,868,726 ล้านบาท 

  พัทลุง  พื้นท่ีได้รับผลกระทบ จ านวน 11 อ าเภอ 65 ต าบล 670 หมู่บ้าน ชุมชน ราษฎรได้รับ
ผลกระทบ 54,549 ครัวเรือน 128,036 คน บ้านเรือนเสียหายท้ังหลัง จ านวน 3 หลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 
จ านวน 892 หลัง เสียชีวิต 13 ราย ส่ิงสาธารณประโยชน์  ถนน 772 แห่ง สะพาน 38 แห่ง อ่าง/ฝาย 134 แห่ง 
การเกษตร ด้านพืช 15,526 ไร่ ด้านประมง 1,540 ไร่ 4,294 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ 150,707 ตัว มูลค่า                
ความเสียหาย 1,109,292,921 ล้านบาท 
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  เนื่องจากสถานการณ์น้ าท่วมในจังหวัดพื้นท่ีเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคม 2559 และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 
ส่งผลให้สถานการณ์น้ าท่วมรุนแรงขึ้น ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน ท าให้ราษฎร
ได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก พื้นท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคใต้
อย่างมหาศาล ถึงแม้จังหวัดได้ต้ังศูนย์บัญชาการการเหตุการณ์จังหวัด ในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้ว              
แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งระบบ  

  กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ตรวจสอบแนวโน้มสถานการณ์ ร่วมกับ 
กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่าสถานการณ์                
ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2560 ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็น               
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) จัดต้ังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                
(ส่วนหน้า) ขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต  11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา โดยมี                 
นายประยูร  รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นผู้ก ากับ
ควบคุมพื้นท่ี (Area Command) และมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมท้ังส่วนราชการต่างๆ ร่วมบูรณา
การให้ความช่วยเหลือประชาชน จัดต้ังส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตามท่ีผู้บัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเห็นสมควร (ตามประกาศกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ท่ี 01/2560 ประกาศ ณ วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ ระดับ 3)  

  การจัดต้ังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ให้รับผิดชอบบังคับ
บัญชา อ านวยการ วินิจฉัยส่ังการ ควบคุม และประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการจัดกา รสาธารณภัย              
ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) 
  1. คณะท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ มีหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อมูลทางวิชาการ การ
สังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ/ผู้อ านวยการเห็นสมควร ท้ังนี้ จ านวนของคณะท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญให้เป็นไปตามท่ีเห็นสมควร 
  2. ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ีประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ เพื่อส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่ือมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน โดยให้         
กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในศูนย์ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ร่วม 
  3. ศูนย์ประสานการปฏิบัติ มีหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม       
ด้านกฎหมาย ธุรการและก าลังพล ท้ังนี้ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) ให้ประสานงาน
ด้านกิจการต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันจัดท า 
ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของศูนย์ประสานการปฏิบัติ ท้ังนี้ ให้ส านักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องในส านักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานหลักด้วย 
  4. ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าท่ีปฏิบัติการลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกป้อง
ทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย บริการ
การแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และทางทหาร โดยให้หน่วยงาน
ท่ีมีหน้าท่ีดังกล่าวร่วมกันจัดท า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนปฏิบัติการ เพื่อให้การ
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ปฏิบัติการสามารถลดอันตรายท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีเกิดเหตุ พร้อมท้ัง รักษาชีวิตและทรัพย์สิน และควบคุมให้
สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  
 5. ส่วนอ านวยการ มีหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย 
รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบั ติการเป็นฐานด าเนินการ                          
ท้ังนี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / หน่วยงานตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ    
จัดท า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนสถานท่ีปฏิบัติงาน                  
แก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ / ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
 6. ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ี 
  6.1 ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านท่ีจ าเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการส่ือสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การโยธาและซ่อมบ ารุง 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน โดยให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดท า ขอบเขต 
แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ 
  6.2 ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการรับ
บริจาค โดยให้ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง / ส านักงานคลังจังหวัด เป็นหน่วยรับผิดชอบภารกิจด้าน
งบประมาณ การเงิน การคลัง พร้อมท้ังส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วย
รับผิดชอบภารกิจด้านการรับบริจาค พร้อมท้ังให้ร่วมกันจัดท าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้างภายในของส่วน
สนับสนุน  
  6.3 ผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพ   
และชัดเจนแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น 

  แนวทางปฏิบัติในการก ากับควบคุมพื้นท่ี (Area Command) ของกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเครื่องมือส าหรับใช้การจัดการสาธารณภัยในภาวะ
ฉุกเฉินท่ีมีขนาดรุนแรงมากครอบคลุมพื้นท่ีกว้างขวาง โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
แต่งต้ัง และจัดส่งผู้ก ากับควบคุมพื้นท่ีเข้าไปร่วมก าหนดแนวทาง การปฏิบัติในพื้นท่ี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติของ
แต่ละจังหวัดเป็นไปตามข้อส่ังการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยความรับผิดชอบ
ของ            ผู้ก ากับควบคุมพื้นท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทางการเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดท่ีประสบภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและไม่ขัดแย้งหรือซ้ าซ้อนกัน 
 2. ประสานการก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีของแต่ละจังหวัดเพื่อให้เกิดเอกภาพ ในการเผชิญเหตุ
ร่วมกัน 
 3. พิจารณาการร้องขอจัดสรร การปรับเปล่ียน และการเคล่ือนย้ายทรัพยากรท่ีได้รับการสนับสนุน 
จากส่วนกลางไปยังพื้นท่ีประสบภัยท่ีมีความจ าเป็น 
 4. รายงานสถานการณ์ สภาวะแนวโน้ม และการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ีประสบภัย                  
ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ 
 5. ประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของแต่ละจังหวัดให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูระยะกลาง และระยะยาวให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง 
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 ท้ังนี้ การแต่งต้ังผู้ก ากับควบคุมพื้นท่ี ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
ก าหนดโครงสร้าง จ านวนบุคลากร แนวทางและระเบียบปฏิบัติประจ าวัน เพื่อให้ผู้ก ากับควบคุมพื้นท่ี ปฏิบัติงานได้
อย่าง   มีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต      
เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของผู้ก ากับควบคุมพื้นท่ี (สรุปถอดบทเรียนอุทกภัยปี 60) 

 ผู้วิจัยในฐานะท่ีรับราชการสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติ
ราชการอยู่ท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
องค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีมีมาตรฐานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย 
ดังนั้น ผู้วิ จัยจึงได้ท าการศึกษาเรื่องการมี ส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ในการหาแนวทางในการบริหารจัดการอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นอาศัยการมีส่วนร่วม                       
ของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นหลัก ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
4.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี           

ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

4.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี           
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

5.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 5.1 ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี                  
ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

5.2 น าผลการศึกษาเสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้
เป็นข้อมูล แนวทาง ในการจัดการ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                               
และสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

6.  วิธีการและขอบเขตการศึกษา 
6.1 วิธีการศึกษา การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามแบบปรายปิด จ านวน 19 ข้อ และ
ปรายปิด จ านวน 4 ข้อ  
6.2 ขอบเขตการศึกษา  

 6.2.1 ขอบเขตในด้านเนื้อหา 
     การศึกษาวิจัยครั้งครั้งนี้ เป็นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่                
ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล    
 6.2.2 ขอบเขตในด้านระยะเวลา 
       การศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 
 6.2.3 ขอบเขตในด้านพื้นที่ 
        พื้นท่ีส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษานี้ เป็นเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี จ านวน 77 คน  
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6.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทาง ในการวิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในการป้องกัน
และแก้ไขอุทกภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ” โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

               ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 
     (Independent Variables)                                       (Dependent Variables) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4 สมมุติฐาน (ถ้ามี) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี มีสถานภาพ              
ส่วนบุคคลต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยแตกต่างกัน 

7. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ การมีส่วนร่วม ของโคแฮน แอนด์ อัพฮอฟฟ์ 
(Chen and Up Hoff, 1980) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision – making) 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (implementation)  

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits)  

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation)  
 
      ลงช่ือ ………………......………….......…………… 
         (นายวรรณชัย  ภูมิสถิตย์) 

                                                                  นักศึกษา นบ.ปภ. รุ่นท่ี 15 

      อนุมัติ    ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก …………………………………………………................……..………….…………………… 
 

                               ลงช่ือ ……………………………………………….. 
                                                 (นางปนดัดา ภู่เจริญศิลป์) 

                                          หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวล าภู 
                                           รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร 

                                             ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ประเภทต าแหน่ง 

การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี         

ในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย                    
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

1. ด้านการตดัสนิใจ 
2. ด้านการด าเนินงาน 

3. ด้านการรับผลประโยชน์ 

4. ด้านการประเมินผล 
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ประวัติผู้ศึกษาวิจัย 

 
ชื่อ – สกุล   นายวรรณชัย  ภูมิสถิตย์ 
วัน เดือน ปี เกิด   29 ธันวาคม 2518 
สถานที่เกิด   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตร ี  นิติศาสตรบัณฑิต 
     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ประวัติการรับราชการ  
      ปี 2548   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3   
     ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี 
     ปี 2551   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 4   
     ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง   
      ปี ๒๕๕๕   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
      ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง   
      ปี 2555 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติช านาญการ   
     ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
 

 
 


