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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิด
ภัยพิบัติอุทกภัยของชุมชนลุ่มนํ้าลำ�ตะคอง
The Influential Factors of Pre-Flood Disaster Management
in Lam Ta Klong basin community
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บทคัดย่อ

      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยของชุมชน      
ลุ่มนํ้าลำ�ตะคอง โดยการวิจัยเชิงปริมาณ มีหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระดับชุมชน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview Schedule) ที่พัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพกับผู้นำ�ชุมชน จำ�นวน               
300 ชุมชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558 ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับนํ้าของลุ่มนํ้าลำ�ตะคอง ประกอบด้วย
4 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอสีคิ้ว อำ�เภอสูงเนิน อำ�เภอขามทะเลสอ และอำ�เภอเมืองนครราชสีมา วิเคราะห์ข้อมูลระดับตัวแปร
เดียวใช้สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับสองตัวแปรใช้สถิติ Chi-square และการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับหลายตัวแปร
เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยของชุมชนลุ่มนํ้าลำ�ตะคองใช้การวิเคราะห์                 
เส้นทาง (Path Analysis: PA)
      ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยของชุมชนลุ่มนํ้าลำ�ตะคอง
ได้แก่ 1) ปัจจัยคุณลักษณะชุมชน ประกอบด้วย จำ�นวนครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพภาคการเกษตร มีอทิ ธิพลเชิงบวกทางอ้อม
ผ่านองค์ประกอบความเปราะบางทางสังคมของชุมชน ขนาดพื้นที่ลุ่มมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก และ มีอิทธิพลทางอ้อม        
เชิงบวกผ่านปัจจัยความเปราะบางทางสังคมของชุมชน ขนาดพื้นที่ภาคการเกษตร มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบ และมีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงลบผ่านปัจจัยความเปราะบางทางสังคมของชุมชน 2) ปัจจัยความเปราะบางทางสังคมของชุมชน มีอิทธิพล      
ทางตรงสูงสุด และมีค่าอิทธิพลเชิงบวก   
คำ�สำ�คัญ : ภัยพิบัติ อุทกภัย ความเปราะบาง ลุ่มนํ้าลำ�ตะคอง
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Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen 40000 Thailand
2
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ABSTRACT

This research aims to study the Influential factors of pre-f Disaster management in Lam Ta Klong basin
community. It has been conducted in quantitative approach. Structured interview at community level which
developed from the results of qualitative studies were applied to collect data from community leaders of 300
flood-experienced communities in 4 districts that are Si Kiew, Soong Noen, Kham Thale Sor, and Muang             
Nakhon Ratchasima Districts during in May to August 2015. Descriptive statistic was applied for univariate
analysis; Chi-square was applied for bivariate analysis, and path analysis was applied for multivariate analysis
to find Influential factors of pre-flood disaster management in Lam Ta Klong basin community.
The research results found that: 1) characteristics of community, number of agriculture household has             
influenced to the management of flood related disaster with positively indirect influence through vulnerability,
followed by sizes of marsh area with positively direct influence and has positively indirect influenced through
vulnerability. Lastly, size of cultivating area with negatively influence has an indirect influence through                    
vulnerability, 2) social vulnerability has positively direct influenced the most to the pre-flood disaster                          
management.
Keywords : Disaster, Flood, Vulnerability, Lam Ta Kong Basin

บทน�ำ

      “ภัยพิบตั ”ิ เป็นปรากฏการณ์หนึง่ ทีถ่ กู มองว่าเป็นผล
จากการพัฒนาที่ไม่สมดุล ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์
รุนแรง ที่สร้างความเสียหายทำ�ลายต่อมวลมนุษย์ในวง
กว้าง ทั้งทางสังคมวัตถุหรือสภาพแวดล้อม เกิดความสูญ
เสียเกินกว่าความสามารถของสังคมทีจ่ ะจัดการได้ (United
Nations, 1992) สาเหตุ ข องการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ มี ทั้ ง จาก
ธรรมชาติ (Natural Disaster) เช่น  นํ้าท่วม พายุ แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ไฟป่า เป็นต้น และภัยพิบัติจาก
การกระทำ�ของมนุษย์ (Man - made Disaster) เช่น อัคคีภยั
ภัยจากการจราจรและคมนาคมขนส่ง ภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย ภัยจากการทำ�งาน เป็นต้น (Pine, 1946)        
จากการศึกษาของ Shook (1997) ใน An Assessment of
Disaster Risk and its Management in Thailand  พบว่า
ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติอุทกภัยอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่สูง ภัยพิบัติอุทกภัยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ประจำ�ทุกปีของประเทศไทย นับเป็นภัยพิบัติที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประเทศมากทีส่ ดุ ลักษณะภัยพิบตั เิ มือ่ เกิด
ในแทบทุกครั้งจะครอบคลุมอาณาบริเวณในวงกว้าง และ
เป็นที่ที่มีประชากรอยู่หนาแน่น บุคคลกลุ่มแรกที่จะต้อง
รับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น คือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือ

เป็นด่านหน้าของการเผชิญต่อสภาวการณ์นั้นๆ  
      ในบริบทของประเทศไทย แม้ในอดีตจะเคยเกิด
เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติแต่กไ็ ม่รนุ แรงนัก การบริหารจัดการ
อยูใ่ นลักษณะการตอบสนองต่อภัยทีเ่ กิด โดยการช่วยเหลือ
และฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบภั ย เหล่ า นั้ น การบริ ห ารจั ด การไม่
ครอบคลุ ม ครบถ้ ว นทุ ก ประเด็ น ของการบริ ห ารจั ด การ        
กล่ า วคื อ ขาดความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ขาดแคลน                 
งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่อง
มื อ อุ ป กรณ์ ขาดการวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นสาธารณภั ย          
อย่างต่อเนือ่ ง ขาดการฝึกซ้อม แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการที่เพียงพอ
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553) โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่ประสบภัยควรจะเป็นระดับเบื้องต้นในการป้องกัน
และลดผลกระทบ แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการเกิด        
ภั ย พิ บั ติ ก็ ยั ง เกิ ด อี ก และที่ สำ � คั ญ บางพื้ น ที่ ก็ เ กิ ด ซํ้ า ซาก            
จึงเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าในระดับพืน้ ทีช่ มุ ชนยังไม่มกี าร
บริหารจัดการในการป้องกันและลดผลกระทบหรือถ้ามีกย็ งั
ไม่มปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ ภัยนัน้ เป็นสิง่ ภายนอกทีไ่ ม่สามารถ
คาดการณ์หรือจัดการไม่ให้เกิดขึน้ ได้ และเมือ่ มากระทบกับ
ความเปราะบางขององค์ประกอบในชุมชน ก็จะทำ�ให้ภัย
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กลายเป็นภัยพิบัติได้ การที่จะลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
โดยใช้แนวทางการลดความเปราะบางจึงเป็นแนวทางที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพราะจะทำ � ให้ ชุ ม ชนรู้ แ ละเข้ า ใจความ       
เปราะบางทีเ่ ป็นองค์ประกอบในชุมชนว่ามีสงิ่ ใด สถานทีใ่ ด
ปัจจัยใด ที่เมื่อเผชิญกับภัย และความอ่อนไหวต่อภัยแล้ว
จะส่ ง ผลให้ ภั ย ที่ ม ากระทบนั้ น กลายเป็ น ภั ย พิ บั ติ ไ ด้                      
ในบทความนีจ้ งึ มุง่ ศึกษาถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหาร
จั ด การก่ อ นการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย ของชุ ม ชนลุ่ ม นํ้ า                
ลำ�ตะคอง โดยยึดข้อมูลบนฐานของความคิดและการปฏิบตั ิ
ของชุมชน เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้น
ในอนาคต อันจะส่งผลต่อคุณค่าความมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
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2. ปัจจัยด้านความเปราะบางทางสังคมของชุมชน
ซึง่ ประกอบด้วย การจัดการความรูเ้ กีย่ วกับภัยพิบตั อิ ทุ กภัย
การสนับสนุนทางสังคม และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติอุทกภัย มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ        
ก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

      จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
และกำ�หนดตัวแปร โดยผู้วิจัยเชื่อว่าคุณลักษณะชุมชน       
เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิด
ภัยพิบัติอุทกภัย   เพราะชุมชนเป็นผู้เสี่ยงภัยและรับผล
กระทบโดยตรงจากภัยทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อาจส่งผลต่อการบริหาร
จัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย และแนวคิด “ความ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ เปราะบาง” (Vulnerability) เพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เงื่ อ นไขความเปราะบางขององค์ ป ระกอบในชุ ม ชน ที่         
ก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยของชุมชน ลุ่มนํ้าลำ�ตะคอง
หมายถึงการปฏิบัติของชุมชนที่ไม่สามารถช่วยตนเองให้
พ้ นจากเหตุ ภัยพิ บั ติอุทกภั ย ภายใต้ สภาวะการเปิ ดรั บ                    
สมมุติฐานการวิจัย
      1. ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย (exposure) ต่ อ ภั ย จากสภาพพื้ น ที่ และความไว                       
ขนาดพื้ น ที่ ภ าคการเกษตร ขนาดพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม จำ � นวน           (sensitivity) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะทำ�ให้เกิดภัย   และความ
ครัวเรือนที่ถูกนํ้าท่วม จำ�นวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ       สามารถหรือศักยภาพของระบบ ที่จะปรับตัวเข้ากับการ
ภาคการเกษตร จำ�นวนครัวเรือนที่ยากจน และ จำ�นวนวัย เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถดำ�รงอยู่หรือดำ�เนินกิจกรรม
พึ่งพิง มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติ ต่างๆ สืบเนื่องต่อไปได้ (Intergovernmental Panel on
Climate Chang (IPCC), 2001) ผู้วิจัยสามารถสร้างเป็น
อุทกภัย
กรอบแนวคิดได้ดังนี้ (ภาพที่ 1)
ปัจจัยด้านคุณลักษณะชุมชน
ขนาดพื้นที่ภาคการเกษตร
ขนาดพื้นที่ราบลุ่ม
จำ�นวนครัวเรือนที่ถูกนํ้าท่วม
จำ�นวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร
จำ�นวนครัวเรือนที่ยากจน  
จำ�นวนวัยพึ่งพิง
ปัจจัยด้านความเปราะบางทางสังคมของชุมชน
การจัดการความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัย
การสนับสนุนทางสังคม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัย

การบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย
1)  มิติการลดความรุนแรงของผลกระทบจาก
      ภัยพิบัติอุทกภัย   
2)  การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอุทกภัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

Ratchaphruek Journal Vol.15 No.1 (January - April 2017)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

      บทความเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหารจัดการ
ก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยของชุมชนลุ่มนํ้าลำ�ตะคอง
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีหน่วยวิเคราะห์ในระดับชุมชน
พื้นที่วิจัยคือลุ่มนํ้าลำ�ตะคองซึ่งเป็นลุ่มนํ้าหลักของจังหวัด
โดยศึกษาพื้นที่กลางนํ้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศ
ชัดเจนในความเปราะบางมีภาวะเสี่ยง และมีโอกาสเผชิญ
ภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย สู ง ไม่ ว่ า จะเป็ น จากภาวะนํ้า หลากหรื อ           
นํ้าท่วมขัง อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีความถี่ในการเกิดอุทกภัย  
(สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555)
รายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 		
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
บนพื้นที่กลางนํ้าของลุ่มนํ้าลำ�ตะคองที่เคยประสบภัยพิบัติ
อุทกภัยในรอบ 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 ได้แก่              
1) อำ�เภอสีควิ้ จำ�นวน 9 ตำ�บล 73 หมูบ่ า้ น/ชุมชน 2) อำ�เภอ
สูงเนิน จำ�นวน 11 ตำ�บล 89 หมู่บ้าน/ชุมชน 3) อำ�เภอ
ขามทะเลสอ จำ�นวน 2 ตำ�บล 11 หมู่บ้าน/ชุมชน และ               
4) อำ�เภอเมืองนครราชสีมา จำ�นวน 19 ตำ�บล 127 หมูบ่ า้ น/
ชุมชน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 4 อำ�เภอ 41 ตำ�บล 300 หมู่บ้าน/
ชุมชน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง        
(Structural Interview Schedule) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ประกอบด้วย
     
2.1 ข้อมูลคุณลักษณะชุมชน เป็นข้อคำ�ถาม
เกีย่ วกับคุณลักษณะของชุมชนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ประกอบด้วย
พื้นที่ภาคการเกษตร พื้นที่ราบลุ่ม ครัวเรือนที่ถูกนํ้าท่วม       
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร วัยพึ่งพิง และ  
ครัวเรือนที่ยากจน เป็นคำ�ถามแบบปลายเปิด สำ�หรับเติม
ตัวเลขในช่องว่าง
2.2 ค วามเปราะบางทางสังคมของชุมชนลุม่ นาํ้
ลำ � ตะคอง พิ จ ารณาความเปราะบางของชุ ม ชนจาก
พฤติกรรมของชุมชน โดยให้ผู้นำ�ชุมชนหรือกรรมการชุมชน

ที่ผู้นำ�ชุมชนมอบหมายที่สามารถให้ข้อมูลได้ ประเมินการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัย การสนับสนุนทาง
สังคม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
อุทกภัย โดยมีขอ้ คำ�ถามว่า “ชุมชนของท่านได้มกี ารจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัย การสนับสนุนทางสังคม
และ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัย
มากน้อยเพียงใด” เป็นตัวแปรที่มีระดับการวัดเป็นระดับ
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) เมื่อวิเคราะห์ในระดับ            
สองตัวแปร ได้ทำ�การจัดกลุ่มใหม่เป็นตัวแปรระดับความ
เปราะบางของชุมชน แบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่               
(1) ระดับสูง (2) ระดับปานกลาง และ (3) ระดับตํ่า วัดจาก
ค่าคะแนนของแต่ละข้อคำ�ถามทีไ่ ด้รวมกัน โดยทีก่ ารจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัย มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง
0-66 คะแนน การสนับสนุนทางสังคม มีค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 14-56 คะแนน และ การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติอุทกภัย มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 18-72
คะแนน รวมคะแนนอยู่ระหว่าง 0-194 คะแนน ในการ          
แปลผลเป็ น ระดั บ ความเปราะบางของชุ ม ชน ผู้ วิ จั ย ได้
กำ�หนดเกณฑ์องิ กลุม่ ดังนี้ ระดับสูง มีคา่ คะแนนอยูร่ ะหว่าง
121-194 คะแนน ระดับปานกลาง มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง
61-120 คะแนน และ ระดับตํ่า มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง         
0-60  คะแนน
2.3 การบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติ
อุทกภัยของชุมชนลุ่มนํ้าลำ�ตะคอง พิจารณาการบริหาร
จั ดการก่ อนการเกิ ดภั ยพิ บัติอุทกภั ยจากพฤติ กรรมของ
ชุมชน โดยให้ผู้นำ�ชุมชนหรือกรรมการชุมชนที่ผู้นำ�ชุมชน
มอบหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ ภัยพิบัติอุทกภัยของชุมชนได้ ในมิติการลดความ
รุนแรงของผลกระทบภัยพิบัติอุทกภัย และมิติการเตรียม
พร้ อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย เป็ น คำ � ถามแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่ า เป็ น ตั ว แปรที่ มี ร ะดั บ การวั ด เป็ น ระดั บ
อันตรภาคชั้น เมื่อวิเคราะห์ในระดับสองตัวแปร ได้ทำ�การ
จัดกลุม่ ใหม่เป็นตัวแปรระดับการบริหารจัดการก่อนการเกิด
ภัยพิบัติอุทกภัย แบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ระดับ
สูง (2) ระดับปานกลาง และ (3) ระดับตํ่า โดยวัดจากค่า
คะแนนของแต่ละข้อคำ�ถามที่ได้รวมกัน มีค่าคะแนนอยู่
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ระหว่าง 0-60 คะแนน ในการแปลผลเป็นระดับการบริหาร
จัดการก่อนการเกิดภัยพิบตั อิ ทุ กภัย ผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนดเกณฑ์
อิงกลุม่ ดังนี้ ระดับสูง มีคา่ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 36-60 คะแนน
ระดับปานกลาง มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 18-35  คะแนน
และ ระดับตํ่ามีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0-17 คะแนน
ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้
สูตรการวิเคราะห์ของ ครอนบาช (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ปรากฏว่าได้ค่าความเที่ยง 0.92 ซึ่งถือว่าอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย และผู้ ช่ ว ย            
นักวิจัยอีกจำ�นวน 3 คน ดำ�เนินการสัมภาษณ์ (Interview)
จากผู้นำ�ชุมชนหรือผู้ที่ผู้นำ�ชุมชนมอบหมาย ที่มีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการภัยพิบตั ขิ องชุมชนหมูบ่ า้ น/ชุมชนละ 1 คน
จำ�นวน 300 คน รายละเอียด ดังนี้
3.1 การเตรียมความพร้อมผูช้ ว่ ยนักวิจยั ผูว้ จิ ยั
ได้ดำ�เนินการจัดอบรมผู้ช่วยนักวิจัยถึงกระบวนการเก็บ
ข้อมูลในแต่ละขัน้ ตอน พร้อมทัง้ อธิบายเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในประเด็ น ของการตี ค วามและให้        
ความหมายเกี่ยวกับข้อคำ�ถามในแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกัน
3.2 ศึกษาเส้นทางและทำ�เนียบกำ�นัน/ผู้ใหญ่
บ้านในอำ�เภอเป้าหมาย เพือ่ ให้ได้หมายเลขโทรศัพท์ในการ
ติดต่อ และนัดหมายในการขออนุญาตเข้าพบ เพื่อแนะนำ�
ตัวเอง ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล ชี้แจง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา และเพื่ อ ทำ � การนั ด หมาย              
วันเวลาในการสัมภาษณ์ต่อไป
3.3 เตรี ย มความพร้ อ มในการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ
ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ช่วยนักวิจัย พาหนะเดินทาง จำ�นวน
แบบสัมภาษณ์ นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ได้จดั เตรียมหนังสือเพือ่ ขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกับหน่วยงานระดับอำ�เภอ
แยกเป็นรายหมู่บ้าน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ในชุมชน          
การประกอบอาชีพ จำ�นวนครัวเรือน และจำ�นวนประชากร
พร้อมช่วงวัย
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1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรเดียว (Univariate
Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพือ่ แสดงการกระจายของข้อมูล
และอธิบายคุณลักษณะทั่วไปของชุมชนลุ่มนํ้าลำ�ตะคอง
และระดับการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลสองตัวแปร (Bivariate
Analysis) การวิเคราะห์ในระดับนีใ้ ช้การวิเคราะห์ตารางไขว้
(Cross-tabulation) เพื่อพิจารณาการกระจายระดับการ
บริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในแต่ละปัจจัย
โดยใช้ ส ถิ ติ ไ คสแคว์ (Chi-square) เพื่ อ ทดสอบความ
สัมพันธ์ ทำ�ให้ได้ผลการวิเคราะห์วา่ ตัวแปรอิสระใดบ้างทีม่ ี
ความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติ
อุทกภัย โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ Contingency Coefficient
(CC.) เพื่อบ่งชี้ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายตัวแปร (Multivariate
Analysis)
       
3.1 การวิ เ คราะห์ เ มทริ ก ซ์ ค วามสั ม พั น ธ์         
(Correlation Matrix) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ในแต่ละลักษณะของตัวแปร เพื่อศึกษาว่า
ตั ว แปรต่ า งๆ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งไร เพื่ อ นำ � ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากการวิเคราะห์ไปสู่การวิเคราะห์
ความเป็นเส้นตรงของความสัมพันธ์ (Linearity of relation)
ระหว่างตัวแปรและความสัมพันธ์กันมากระหว่างตัวแปร
อิสระ (Multicollinearity) ที่อยู่ในสมการเดียวกัน (สุชาติ  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2551) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Correlation Coefficient) แล้วจึงนำ�ตัวแปรเข้าสูก่ ารวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
3.2 การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ
(Path Analysis) เพื่ออธิบายถึงเส้นทางความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ปัจจัยด้านคุณลักษณะชุมชน และ ปัจจัย
ด้านความเปราะบาง กับการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัย
พิบัติอุทกภัย
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ชุมชนลุม่ นาํ้ ลำ�ตะคอง มีการบริหารจัดการก่อนการ
เกิดภัยพิบตั อิ ทุ กภัยอยูใ่ นระดับปานกลาง (คะแนนระหว่าง
18-35 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 68.7 มีชุมชนเพียงร้อยละ
16.3 ที่มีการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย         
อยูใ่ นระดับสูง การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหาร
จัดการก่อนการเกิดภัยพิบตั อิ ทุ กภัย เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระดับหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) โดยใช้การ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นไปตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยดำ�เนินการวิเคราะห์เมทริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตั ว แปรที่ นำ � เข้ า สู่ ก ารวิ เ คราะห์ เพื่ อ นำ � ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์               
สหสัมพันธ์จากการวิเคราะห์ ไปพิจารณาความเป็นเส้นตรง
ของความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรและความสัมพันธ์กนั มาก
ระหว่างตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการเดียวกัน ดำ�เนินการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์       
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 8 ตัว       
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.644 คือความสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวน
พื้นที่ภาคการเกษตร กับจำ�นวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
ภาคการเกษตร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สูงไม่เกิน
0.75 ถือว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity จึงดำ�เนินการ
วิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวแปรอิสระ      
บางตัวเท่านัน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิด
ภัยพิบัติอุทกภัย (ตารางที่ 1) ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ชุมชน ประกอบด้วย จำ�นวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ        
ภาคการเกษตร ขนาดพื้ น ที่ ลุ่ ม และขนาดพื้ น ที่ ภ าค
การเกษตร และ ปัจจัยด้านความเปราะบางทางสังคม      
(ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 1) รายละเอียดดังนี้
1. ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย           
1) จำ � นวนครั ว เรื อ นที่ ป ระกอบอาชี พ ภาคการเกษตร                  
มีอทิ ธิพลโดยรวมต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบตั ิ
อุทกภัย โดยมีอิทธิพลเชิงบวกทางอ้อมผ่านองค์ประกอบ
ความเปราะบาง เท่ากับ 0.025764 ชี้ให้เห็นว่าจำ�นวน          
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ตอ่ ความเปราะบาง เพราะการประกอบอาชีพ
ในชุ ม ชนชนบทมี ค วามเสี่ ย งจากอุ ท กภั ย เพราะโดย               

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบริเวณพื้นที่ลุ่ม             
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยโดยเสมอ การประกอบอาชีพ
จึ ง ทำ � ให้ มี ความเสี่ ยงจากอุ ทกภั ยส่ ง ผลต่ อการดำ � รงชี พ            
2) ขนาดพื้นที่ลุ่มมีอิทธิพลโดยรวมต่อการบริหารจัดการ
ก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย เท่ากับ 0.004712 โดยมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวก เท่ากับ 0.002 และ อิทธิพลทางอ้อม
เชิ ง บวก ผ่ า นองค์ ป ระกอบความเปราะบาง เท่ า กั บ
0.002712 ชี้ให้เห็นว่าขนาดพื้นที่ลุ่ม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย เพราะ
เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการประสบอุทกภัยได้ง่าย และ
3) ขนาดพื้นที่ภาคการเกษตร มีอิทธิพลโดยรวมต่อการ
บริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบตั อิ ทุ กภัย โดยมีคา่ อิทธิพล
เชิงลบ เท่ากับ  -0.001339 ขนาดพื้นที่ภาคการเกษตรมี
อิทธิพลทางตรงเชิงลบเท่ากับ -0.001 และมีอทิ ธิพลทางอ้อม
เชิงลบผ่านองค์ประกอบความเปราะบาง เท่ากับ -0.000339
ชีใ้ ห้เห็นว่าขนาดพืน้ ทีภ่ าคการเกษตรมากขึน้ แต่การบริหาร
จัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยลดลง เพราะชุมชนที่มี
ที่ตั้งบริเวณตอนบน สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงและมี
ขนาดพืน้ ทีม่ าก จึงทำ�ให้พนื้ ทีภ่ าคการเกษตรอยูบ่ ริเวณทีส่ งู
และเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ชุมชนส่วนนี้
จึ ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การก่ อ นการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย ใน               
ระดับตํ่า ในขณะที่ชุมชนที่มีที่ตั้งบริเวณตอนกลางซึ่งมี
ลักษณะเป็นแอ่งรับนํ้าก่อนระบายสู่พื้นที่ตอนปลาย ที่มี
ลักษณะพืน้ ทีร่ าบนํา้ ท่วมถึง สภาพพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบส่วนใหญ่
และมีจำ�นวนพื้นที่น้อย จึงทำ�ให้พื้นที่ภาคการเกษตรอยู่
บริเวณทีร่ าบนํา้ ท่วมถึง และเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจาก
อุทกภัยเสมอ ชุมชนส่วนนี้จึงมีการบริหารจัดการก่อนการ
เกิดภัยพิบตั อิ ทุ กภัยในระดับสูง ดังนัน้ การผลิตทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ที่
ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงเป็น
ข้อจำ�กัดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์อทุ กภัยได้  
2. ปัจจัยด้านความเปราะบางทางสังคมของชุมชน
มีอิทธิพลโดยรวมสูงสุดต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิด
ภัยพิบัติอุทกภัย โดยมีค่าอิทธิพลเชิงบวก เท่ากับ 0.339           
ชี้ให้เห็นว่าความเปราะบางเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย
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-0.001**
ขนาดพื้นที่
ภาคการเกษตร

ขนาดพื้นที่ลุ่ม
จำ�นวนครัวเรือน
ที่ประกอบอาชีพ
ภาคการเกษตร

-0.004**
ความเปราะบาง 0.339** การบริหารจัดการ
ก่อนการเกิดภัยพิบัติ
ทางสังคมของชุมชน
อุทกภัย

0.008**

0.076**

-0.002*
หมายเหตุ: *   ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05  
                * * ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .01
ภาพที่ 2 ปัจจัยเชิงสาเหตุตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการคำ�นวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการบริหารจัดการ
ก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัย
ผลทางตรง
ผลทางอ้อม
ผลรวม
ตัวแปรอิสระ
		
(Direct Effect)
(Indirect Effect)
(Total Effect)
ขนาดพื้นที่ภาคการเกษตร
-0.001
(-0.001x 0.339) = -0.000339 -0.001339
ขนาดพื้นที่ลุ่ม
0.002
(0.008 x 0.339) =0.002712
0.004712
ความเปราะบางทางสังคมของชุมชน  
0.339
0.339
จำ�นวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร
(0.076 x 0.339) =0.025764
0.025764

อภิปรายผล
     

จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ชุมชนมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติ
อุทกภัย ประกอบด้วย

1.1 จำ � นวนครั ว เรื อ นที่ ป ระกอบอาชี พ ภาค
การเกษตร  มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการบริหารจัดการก่อนการ
เกิดภัยพิบัติอุทกภัย อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยผ่านองค์ประกอบความเปราะบาง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก
สภาพพื้นที่บางช่วงมีสภาพเป็นแอ่งรับนํ้า ส่งผลให้มีความ
เปราะบางทำ�ให้ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร
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สามารถรับมือได้อย่างจำ�กัด ซึ่งสอดคล้องกับ Cutter,       
Emrich, Webb and Morath (2009) ที่พบว่าการผลิตที่อยู่
บนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
จนเป็นข้อจำ�กัดที่ทำ�ให้ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์
อุทกภัยได้
1.2 ขนาดพื้นที่ลุ่ม มีอิทธิพลทางตรงต่อการ
บริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบตั อิ ทุ กภัย อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการทีช่ มุ ชนมีจ�ำ นวน
พื้นที่ลุ่ม  จึงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยอยู่เสมอ
ชุมชนโดยส่วนใหญ่จึงมีการบริหารจัดการก่อนการเกิด          
ภัยพิบัติอุทกภัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Padi,       
Baldassarre and Castellarin (2011) พบว่าพื้นที่ราบ       
ตามตลิ่ ง แม่ นํ้ า เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การประสบ
อุทกภัยได้ง่าย ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบตามตลิ่ง
ควรทำ � แผนที่ อุ ท กภั ย อี ก ทั้ ง ไม่ ค วรที่ จ ะตั้ ง ถิ่ น ฐานหรื อ
พัฒนาในบริเวณนี้เพิ่ม และควรสร้างความตระหนักของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบนํ้าท่วมถึง และการรับรู้เกี่ยว
กับความเสี่ยงอุทกภัยของชุมชน
1.3 ขนาดพื้นที่ภาคการเกษตร มีอิทธิพลทาง
ตรงต่ อ การบริ ห ารจั ด การก่ อ นการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย       
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเป็นอิทธิพล           
เชิ ง ลบ ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ นื่ อ งจากชุ ม ชนมี พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นภาค
การเกษตรแตกต่ า งกั น มาก คื อ พื้ น ที่ ต อนบนของช่ ว ง      
กลางนํา้ ยังมีความลาดชันสูงและเป็นพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ ลำ�ตะคอง
ไม่ไหลผ่านต้องรอนํา้ ฝนในการเพาะปลูกเท่านัน้ ด้วยสภาพ
พื้นที่จึงเหมาะกับการปลูกพืชไร่มากกว่าการทำ�นาหรือ           
ทำ�สวน และเป็นพืน้ ทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยจึงไม่มี
การบริหารจัดการใดๆ ดังนั้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจึงเป็น
พื้นที่ตอนกลางซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งรับนํ้าก่อนระบายสู่
พื้นที่ตอนปลาย ที่มีลักษณะพื้นที่ราบนํ้าท่วมถึงและพื้นที่
ทำ�การเกษตรมีจ�ำ นวนน้อยแต่ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย
จึงมีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบและเตรียมพร้อม
รับภัย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Marrreo and Yarnal
(2010) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การเกิดอุทกภัย ได้แก่
ขนาดพื้นที่ที่ถือครองที่ดิน สมาชิกในชุมชนควรมีความ
ตระหนัก รับรู้และเข้าใจ และควรเพิ่มความสามารถในการ
ปรับตัวให้มากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย

2. ปัจจัยด้านความเปราะบางทางสังคมของชุมชน
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบตั ิ
อุทกภัย อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Mano (2011) ที่กล่าวว่า           
การบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก คื อ การ
ประเมินความเปราะบางและศักยภาพของชุมชน จะทำ�ให้
ชุมชนสามารถเข้าใจปัญหาและศักยภาพของชุมชน เพือ่ นำ�
มาสู่การบริหารจัดการที่เหมาะสมได้ และสอดคล้องกับ
IPCC (2001) ที่กล่าวว่า ความเปราะบางเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติ
อุทกภัย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความเปราะบาง หมายถึง การทีร่ ะบบ
มี ค วามไวง่ า ยหรื อ ไม่ มี ค วามสามารถในการรั บ มื อ กั บ             
ภัยพิบัติ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
           จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ความ      
เปราะบางทางสังคมของชุมชน มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จั ด การภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรมี
แนวทางหรือนโยบายในการเสริมสร้างความเปราะบาง          
ให้ กลายเป็ นความพร้ อมรั บมื อและฟื้ น กลั บเร็ ว เมื่ อเกิ ด          
ภัยพิบัติอุทกภัย เพื่อให้ชุมชนได้มีทักษะและความพร้อม      
ในการรับมือกับภัยพิบัติอุทกภัย ทั้งทางด้านการจัดการ
ความรู้ การสนับสนุนทางสังคม และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัย เพราะชุมชนเป็นผู้มีความรู้
และความเข้าใจในคุณลักษณะของชุมชน ทัง้ ด้านกายภาพ
ด้านสังคม และด้านทุนมนุษย์ อันจะนำ�มาซึง่ เพือ่ การบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของชุมชน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษา
ชุมชนตอนกลางของลุม่ นาํ้ ลำ�ตะคอง ซึง่ มีสภาพภูมปิ ระเทศ
ทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาพึน้ ทีก่ ลางนาํ้ บริเวณ
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่อำ�เภอสูงเนิน
และอำ�เภอขามทะเลสอที่มีลักษณะเป็นแอ่งรับนํ้า เพื่อนำ�
ไปสู่แนวทางในการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ชุมชนบางกลุ่มมี
ความเปราะบางในระดับมาก ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถปฏิบตั กิ าร
ในการบริหารจัดการก่อนการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยได้
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