2
ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ
ของชุุมชน
Factors Influencing Community Potential in Dealing with Natural
Disasters
อนันต์ บุญสนอง
Anan Boonsanong

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
24 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

ปััจจััยที่่มี� อิี ทิ ธิิพลต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิของชุุมชน
Factors Influencing Community Potential in Dealing with Natural Disasters
อนันต์ บุญสนอง1
Anan Boonsanong

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
e-mail : ananboonsanong@gmail.com
Faculty of Business Administration Krirk University, 3, Ram Inthra Road, Anusawari Subdistrict,
Bang Khen District, Bangkok 10220, Thailand.
e-mail : ananboonsanong@gmail.com

1

2

Received : 5 June 2020 Revised : 3 August 2020 Accepted : 17 August 2020

บทคััดย่่อ
การวิิจัยั นี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลความร่่วมมืือของคนในชุุมชน เครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนใน
ชุุมชน การสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของคนในชุุมชน การมีีจิติ สำำ�นึกึ สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชนและภาวะบีีบ
คั้้�นทางภััยพิิบััติิที่่�มีีผลต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชนผลการวิิจััย พบว่่า ตััวแปร
ในด้้านเครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชนและความร่่วมมืือของคนในชุุมชนตลอดจนการมีีจิิตสำำ�นึึก
สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมมีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชน ส่่วน
ตััวแปรที่่�ส่่งผลทางอ้้อม ได้้แก่่ เครืือข่่ายความร่่วมมืือและการมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมมีีอิิทธิิพลต่่อ
ศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิของชุุมชน ส่่วนตััวแปรที่่�ส่่งผลทางตรงและทางอ้้อม ได้้แก่่ เครืือ
ข่่ายความร่่วมมืือและการมีีจิติ สำำ�นึกึ สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมมีีอิทิ ธิิพลต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ าง
ธรรมชาติิของชุุมชน
คำำ�สำำ�คััญ : ความร่่วมมืือของคนในชุุมชน; เครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชน; การสร้้างจิิตสำำ�นึึกของ
คนในชุุมชน; การมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชน; ภาวะบีีบคั้้�นทางภััยพิิบััติิ;
และศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชน
Abstract
The purpose of this research was to investigate the influence of the people cooperation,
the cooperation network, the public consciousness, and the disaster pressure affecting the
capacity in dealing with natural disasters of the people in the community. The research
results found that the variables of the cooperation network and the cooperation of people
in the community as well as the public consciousness had direct influences on the ability
to handle natural disasters in the community. The indirect variables of the cooperation
network and public consciousness had influences on the ability to deal with natural disasters
in the community. The variable that directly and indirectly affecting the cooperation network
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and public consciousness had influences on the ability to handle natural disasters in the
community.
Keywords : Community Cooperation; Community Cooperation Network; Building Public
Consciousness; Public Consciousness of the Community; Disaster Pressure;
Community Capacity in Dealing with Natural Disasters
บทนำ�
	ที่่�ผ่่านมาประเทศไทยเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิรุุนแรงขนาดใหญ่่ การเตรีียมการในการจััดการภััย
พิิบัติั ทิ างธรรมชาติิ และระบบที่่�มีีอยู่่�จะไม่่สามารถรองรัับได้้ ต้้องอาศััยการแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้าเกืือบทั้้�งหมด
ถึึงแม้้ว่่าการทุ่่�มเทกำำ�ลััง และความร่่วมมืือร่่วมใจของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องจะทำำ�ให้้วิิกฤตการณ์์ผ่่านพ้้นไป แต่่ในด้้าน
การพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภััยพิิบััติิจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ให้้ก้้าวหน้้า และมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อรองรัับ
สาธารณภััยในอนาคตที่่�มีีแนวโน้้มจะรุุนแรงขึ้้�น การขาดประสิิทธิิภาพดัังกล่่าว ขึ้้�นอยู่่�กัับนโยบายและแผน
โครงสร้้างการจััดองค์์การ ระบบข้้อมููลการประสานงาน ทรััพยากรการบริิหาร กฎหมาย ความตระหนัักของ
ประชาชน ตลอดจนความตั้้�งมั่่�นในทางการเมืืองของผู้้�บริิหาร (กระทรวงมหาดไทย กรมป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย, 2556) การบริิหารจััดการภััยพิิบััติิในเชิิงรุุกจะสามารถลดความสููญเสีีย และลดผลกระทบจากภััย
พิิบััติิได้้เป็็นอย่่างมากโดยมีีผลการศึึกษาจากสถาบััน World Watch โดย Abramovitz (2001) ได้้กล่่าวไว้้ว่่า
การลงทุุนสำำ�หรัับการป้้องกัันภััยพิิบััติิจำำ�นวน 1 บาท จะเป็็นผลให้้สามารถลดความสููญเสีีย และลดผลกระทบ
จากภััยพิิบััติิ มููลค่่าถึึง 8 บาท ซึ่่�งจะเห็็นได้้ชััดว่่า ประเทศที่่�พััฒนาแล้้วทุุกประเทศได้้ใช้้กลยุุทธ์์เชิิงรุุกในการ
บริิหารจััดการภััยพิิบััติิทั้้�งสิ้้�น จากรายงานของเครืือข่่ายข้้อมููลเพื่่�อการลดภััยพิิบััติิในชุุมชน International
Strategy for Disaster Reduction (2005) ได้้จััดอัันดัับพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุทกภััย เช่่น ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
ญี่่�ปุ่่�น เฮติิ อิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งได้้จัดั ให้้ประเทศไทยเป็็นพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุทกภััยเป็็นลำำ�ดับั ที่่� 7 ของโลก เหตุุการณ์์
มหาอุุทกภััยระหว่่าง เดืือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 ถึึง เดืือนมกราคม พ.ศ. 2555 ทำำ�ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 813 คน
ผู้้�ประสบภััย 9.5 ล้้านคน ความเสีียหายทางเศรษฐกิิจคิิดเป็็น 40,000 ล้้านบาท เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวเป็็นบท
เรีียนอัันยิ่่�งใหญ่่ให้้กัับประเทศไทย และรััฐบาลหัันมาให้้ความสำำ�คััญ กัับการเตรีียมพร้้อมรัับภััยพิิบััติิธรรมชาติิ
โดยศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ที่่�ชุ
ิ มุ ชุุนจะสามารถรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ไิ ด้้ หรืือไม่่ได้้นั้้�น ขึ้้�นอยู่่�กัับความเสี่่�ยง
ในการเกิิดภััยพิิบััติิของชุุมชน ความตระหนัักถึึงภััยพิิบััติิ ความล่่อแหลมที่่�เกิิดจากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของ
ชุุมชน และการเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นของชุุมชน ADRC. (2012)
แนวคิิดเรื่่�องการจััดการความเสี่่�ยงจากภััยพิิบัติั โิ ดยอาศััยชุุมชนเป็็นฐาน (community based disaster
risk management) นั้้�น อติิวรรณ์์ คุุณาภิินัันท์์ (2555) กล่่าวว่่า เป็็นวิิธีีการที่่�มุ่่�งสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้แก่่ชุุมชน ได้้
ตระหนัักถึึงการมีีส่่วนร่่วม และการเตรีียมความพร้้อมในการจััดการภััยพิิบััติิต่่างๆ ด้้วยตนเองเพื่่�อเป็็นการลด
อััตราเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิของชุุมชนในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ และขีีดความสามารถของชุุมชนในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิ เกิิดจากการสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััยในสัังคมไทยขึ้้�นใหม่่ โดยการมอบหมายหน้้าที่่�ให้้คนใน
ชุุมชนทุุกคน มีีหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเตรีียมตนเองในการป้้องกัันและบรรเทาภััยพิิบััติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับ
ชุุมชน หรืือหมู่่�บ้้านทุุกแห่่งจะต้้องมีีการจััดตั้้�งองค์์กรขึ้้�นในการป้้องกัันและบรรเทาภััยพิิบััติิที่่�มีีความรุุนแรงใน
ระดัับหนึ่่�ง เพื่่�อให้้ชาวบ้้านในชุุมชนพร้้อมเผชิิญเหตุุการณ์์เบื้้�องต้้นได้้ด้ว้ ยตนเองเสีียก่่อนที่่�หน่่วยงานภายนอก
จะเข้้ามาให้้ความช่่วยเหลืือ การดำำ�เนิินการตามแนวทาง การปฏิิบััติิดัังกล่่าว จะเป็็นการเพิ่่�มขีีดความสามารถ
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ของชุุมชนในการจััดการการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (ศููนย์์เตรีียมความ
พร้้อมป้้องกัันภััยพิิบััติิแห่่งเอเชีีย, 2556)
การรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย (2552) ได้้ให้้ความหมาย
การเตรีียมความพร้้อม หมายถึึง มาตรการและกิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการล่่วงหน้้าก่่อนเกิิดภััยพิิบัติั เิ พื่่�อเตรีียมความพร้้อม
ในการจััดการในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินเพื่่�อให้้ชุมุ ชนสามารถรัับมืือกัับผลกระทบจากภััยพิิบัติั ไิ ด้้อย่่างทัันการณ์์และ
มีีประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�น การเตรีียมความพร้้อมรัับมืือภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิจึึงเกี่่�ยวข้้องกัับการเตรีียมแผนการ
ในการรัับมืือภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิก่่อนเกิิดเหตุุการณ์์โดยการพยากรณ์์และเตืือนภััยหรืือเตรีียมทรััพยากรที่่�
จำำ�เป็็นในช่่วงที่่�เกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิและหลัังเกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิและการฝึึกอบรมบุุคลากรที่่�
เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความพร้้อมอยู่่�เสมอ ความเสีียหายในกรณีีที่่�ภััยพิิบััติิที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้แต่่การ
เตรีียมความพร้้อมอย่่างเพีียงพออาจช่่วยลดผลกระทบในทางลบของภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิได้้ระดัับหนึ่่�ง (กรม
ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, 2551)
	ทั้้�งนี้้�จากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารเกี่่�ยวกัับแผนป้้องกัันภััย ฝ่่ายพลเรืือนแห่่งชาติิของกรมป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย (2552) พบว่่า มีีปัจั จััยที่่�เป็็นตััวชี้้�วััดถึึงศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิ
ของชุุมชนอยู่่�หลายประการ เช่่น การจััดการฝึึกอบรมให้้กัับองค์์กรต่่างๆ เพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิินใน
ระดัับชุุมชน การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการจััดการภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิทั่่�วไป โดยเริ่่�มต้้นด้้วยกรอบแนวความคิิด
เรื่่�องการจััดการความเสี่่�ยงต่่อภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิตั้้�งแต่่ก่่อนเกิิดเหตุุ ระหว่่างเกิิดเหตุุและหลัังจากเกิิดเหตุุ
ภััยพิิบัติั ิ โดยเน้้นการฝึึกอบรมทัักษะด้้านการประเมิินความเสี่่�ยงต่่อภััย การวางแผนกำำ�หนดมาตรการลดความ
เสี่่�ยงและแนวทางในการดำำ�เนิินการรวมทั้้�งการติิดตามและประเมิินผลการจััดการฝึึกอบรมความเป็็นผู้้�นำำ�และ
การจััดการเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�จะทำำ�ให้้สมาชิิกองค์์กรรัับมืือกัับสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินในระดัับชุุมชนให้้ได้้รับั ทัักษะและ
ความรู้้�ในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิมากขึ้้�น
โดยสรุุป สิ่่�งที่่�สำำ�คััญและเป็็นที่่�มาของการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ มีีปััจจััยใดบ้้างที่่�มีีผลต่่อศัักยภาพในการรัับมืือ
กัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชนและมีีผลมากน้้อยเพีียงไรซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ข้้อเสนอแนะแนวทางการนำำ�ข้้อมููล
พื้้�นฐานและข้้อค้้นพบมาใช้้ประกอบในการกำำ�หนดแผนยุุทธ์์ศาสตร์์นโยบายในการลดความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากภััย
พิิบัติั ทิ างธรรมชาติิต่อ่ ไป ซึ่ง่� จะส่่งผลโดยตรงต่่อชุุมชนต่่างๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิที่่�มีโี อกาส
เกิิดขึ้้�นในอนาคต โดยชุุมชนจะมีีการเตรีียมความพร้้อม และมีีการจััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิต่่างๆ อย่่างเป็็นระบบและมีีมาตรฐานซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ในด้้านการลดความสููญเสีียชีีวิิตและ
ทรััพย์์สินิ ของคนไทย อีีกทั้้�งจะเป็็นจุุดที่่�จะมีีการพััฒนาองค์์ความรู้้ใ� นการแก้้ปัญ
ั หาภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิต่อ่ ไป
ในอนาคตของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลความร่่วมมืือของคนในชุุมชน เครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชน การสร้้างจิิตสำำ�นึกึ
ของคนในชุุมชน การมีีจิติ สำำ�นึกึ สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชน และภาวะบีีบคั้้�นทางภััยพิิบัติั ที่่�มี
ิ ผี ลต่่อ
ศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชน
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรในการวิิจััยครั้้�งนี้้� คืือ ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น เช่่น นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ปลััดองค์์การบริิหาร
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ส่่วนตำำ�บล ผู้้�ใหญ่่บ้้าน และชาวบ้้านที่่�เป็็นคณะกรรมการด้้านต่่างๆ ในการลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิ ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยตามโครงการของกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย โดยศึึกษาเฉพาะพื้้�นที่่�ชุุมชน
17 ชุุมชน ใน 5 จัังหวััดภาคใต้้ ที่่�มีีแนวเขตติิดทะเลเท่่านั้้�น คืือ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ชุุมพร ภููเก็็ต พัังงา และ
จัังหวััดกระบี่่�
	ตััวแปรที่่�สำำ�คััญเพื่่�อใช้้ในการศึึกษาได้้นำำ�มาพััฒนาเป็็นแบบจำำ�ลองความสััมพัันธ์์ของความร่่วมมืือของ
คนในชุุมชน (COMPAR) เครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชน (NETWORK) การสร้้างจิิตสำำ�นึึกของคนใน
ชุุมชน (PUBLIC) การมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชน (PUBCON) และภาวะบีีบคั้้�นทางภััย
พิิบััติิ (CRUNCH) ที่่�มีีผลต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติทิ างธรรมชาติิของชุุมชน (COMCAPAC) ดัังภาพที่่� 1
การสร้างจิตสํานึกของ

ภาวะบีบคัน� ทางภัยพิบตั ิ

คนในชุมชน (PUBLIC)

(CRUNCH)

-

+

+

+

+

ศักยภาพในการรับมือ
กับภัยพิบตั ิทาง

+

การมีจิตสํานึกสาธารณะ

ธรรมชาติของชุมชน

เพื�อส่วนรวมของคนใน
ชุมชน (PUBCON)

+

+

เครือข่ายความร่วมมือ
ของคนในชุมชน
(NETWORK)

(COMCAPAC)

+

+

+

+

ความร่วมมือของคนใน
ชุมชน (COMPAR)

ภาพที่่� 1 เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชน
กัับตััวแปรต่่าง ๆ
ภาพที� 1 เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติของชุมชน
สมมติฐาน
กับตัวแปรต่าง ๆ
	ศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชนขึ้้�นอยู่่�กัับ ความร่่วมมืือของคนในชุุมชน เครืือ
สมมติ
ข่่ายความร่่
วมมืืฐาน
อของคนในชุุมชน การสร้้างจิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชน การมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวม
ยภาพในการรั
อกับยภัพิิยบัพิัติบิ ตั ิทางธรรมชาติของชุมชนขึน� อยู่กบั ความร่วมมือของคนในชุมชน
ของคนในชุุมชนศักและภาวะบีี
บคั้้�บนมืทางภัั

เครือข่ายความร่วมมือของคนในชุมชน การสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชน การมีจิตสํานึกสาธารณะเพื�อ
วิธีการวิส่จวนรวมของคนในชุ
ัย
มชน และภาวะบีบคัน� ทางภัยพิบตั ิ

	ผู้้�วิิจััยได้้ใช้้ระเบีียบวิิจััยแบบเชิิงปริิมาณ (quantitative) ใช้้แบบสอบถามเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บ
ข้้อมููลประชากรที่่�ใช้้ศึึกษา คืือ ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น เช่่น นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ปลััดองค์์การบริิหารส่่วน

วิธีการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิจยั แบบเชิงปริมาณ (quantitative) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื�องมือที�ใช้ในการ
เก็บข้อมูลประชากรที�ใช้ศึกษา คือ ผูน้ าํ ท้องถิ�น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริห าร
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ตำำ�บล ผู้้�ใหญ่่บ้า้ น และชาวบ้้านที่่�เป็็นคณะกรรมการด้้านต่่างๆ ในการลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติทิ างธรรมชาติิ
ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยโดยใช้้วิิธีีสุ่่�ม
ตััวอย่่างแบบหลายขั้้�นตอน จำำ�นวน 583 ราย ตรวจสอบเครื่่�องมืือโดยให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิจารณาตรวจสอบความ
ชััดเจนของภาษาถ้้อยคำำ�และความเที่่�ยงตรงใน เนื้้�อหา (Content Validity) ความสอดคล้้องข้้อคำำ�ถามในแบบ
สอบสััมภาษณ์์กัับวััตถุุประสงค์์ (Index of Item Congruency : IOC) เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงแก้้ไขก่่อนนำำ�ไป
สอบถามในการเก็็บข้้อมููลจริิงด้้วยวิิธีีการเข้้าไปขอสััมภาษณ์์
การวิเคราะห์ข้อมูล
	วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยการวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ (path analysis) เป็็นการวิิเคราะห์์เส้้นทางความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ เพื่่�อดููว่่ามีีอิิทธิิพลทางตรงและอิิทธิิพลทางอ้้อมของตััวแบบ
สมการโครงสร้้าง เป็็นการวิิเคราะห์์ตััวแปรหลายตััวที่่�อาศััยการวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุเป็็นพื้้�นฐานในการหาค่่า
สััมประสิิทธิ์์เ� ส้้นทาง (path coefficients) ใช้้เทคนิิคการวิิเคราะห์์ถดถอย (regression) ซึ่ง่� ผู้้�วิจัิ ยั ได้้เสนอสมการ
สี่่�สมการที่่�ต้้องการวิิเคราะห์์ ดัังต่่อไปนี้้�
COMCAPAC = β1 COMPAR + β2 NETWORK + β3 PUBLIC
			 + β4 PUBCON + β5 CRUNCH …….....………………...(1)
COMPAR
= β6 NETWORK + β7 PUBLIC
			 + β8 PUBCON + β9 CRUNCH …….....………………...(2)
CRUNCH

= β10 PUBLIC + β11 PUBCON …….....………………...(3)

NETWORK

= β12 PUBLIC + β13PUBCON …….....………………...(4)

ผลการวิจัย
จากการวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร โดยทำำ�การวิิเคราะห์์ค่่าสถิิติิพรรณนาเพื่่�อตรวจ
สอบสภาพทั่่�วไปของข้้อมููลและเงื่่�อนไขเบื้้�องต้้นของการวิิเคราะห์์ถดถอย ดัังตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1 เมตริิกความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรต่่างๆ และสถิิติิพรรณนาที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์
ตัวแปร

ศักยภาพใน ความร่วม
เครือ
การสร้าง
การรับมือกับ มือของ ข่ายความ
จิต
ภัยพิบัติทาง
คนใน
ร่วมมือ
สำ�นึก
ธรรมชาติ
ชุมชน

ศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
1. เครือข่ายความร่วมมือ
.318**
.048
2. การมีจิตสำ�นึกสาธารณะ
.303**
.146**
.476**
3. ความร่วมมือของคนในชุมชน
.219**
.
4. การสร้างจิตสำ�นึก
.191**
.362**
.363**
5. ภาวะบีบคั้นทางภัยพิบัติ
.136**
206**
.111*
ค่าเฉลี่ย
39.646 48.147
29.109
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
8.526
16.619 6.041
ค่าความเบ้
0.071
-1.271
0.096
ค่าความโด่ง
0.908
1.293
2.246
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

การมี
ภาวะบีบ
จิตสำ�นึก คั้นทางภัย
สาธารณะ
พิบัติ

2

.506**
.260**
43.610
8.870
-0.766
0.611

.076
36.323
9.447
0.368
0.834

27.864
6.129
-0.801
2.123

	ผู้้�วิิจััยได้้ตรวจสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรต่่างๆ พบว่่า การมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของ
คนในชุุมชน ภาวะบีีบคั้้�นทางภััยพิิบััติิ การสร้้างความร่่วมมืือของคนที่่�อยู่่�ในชุุมชน ระบบเครืือข่่ายความช่่วย
เหลืือเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิขึ้้�น และการสร้้างจิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชนกัับศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิของชุุมชนมีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ กล่่าวคืือ คนในชุุมชนที่่�มีีความร่่วมมืือกัันใน
การเตรีี ย มความพร้้ อ มในการรัั บ มืื อ กัั บ ภัั ย พิิ บัั ติิ ใ นทุุ ก มิิ ติิ เช่่ น เข้้ า ร่่ ว มการซ้้ อ มแผนอพยพไปยัั ง ที่่�
ปลอดภััย ตลอดจนเมื่่�อได้้ยินิ สััญญาณเตืือนภััยแล้้วก็็ปฏิิบัติั ติ ามแผนมีีการเข้้าร่่วมทำำ�กิจิ กรรมอย่่างต่่อเนื่่�องโดย
มีีระบบเครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชนในการประสานงานกัับหน่่วยงานเมื่่�อมีีภัยั พิิบัติั เิ กิิดขึ้้�นการสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชนให้้ตระหนัักถึึงภััยพิิบััติิที่่�จะเกิิดขึ้้�น การมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนใน
ชุุมชนเมื่่�อเห็็นว่่าการกระทำำ�บางอย่่าง เช่่น การทิ้้�งขยะลงคููคลองทำำ�ให้้การระบายน้ำำ��ไม่่ดีี ก็็ไม่่ควรทำำ� และยััง
ช่่วยกัันขุุดลอกคููคลองเพื่่�อให้้การระบายน้ำำ��ดีีขึ้้�น การลดภาวะบีีบคั้้�นทางภััยพิิบััติิทั้้�งทางกายภาพ เช่่น หาก
จำำ�เป็็นต้้องอยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยก็็ต้อ้ งมีีระบบการเตืือนภััยที่่�ดีีหรืือสร้้างสิ่่�งก่่อสร้้างให้้แข็็งแรงสิ่่�งต่่างๆ เหล่่านี้้�จะ
เป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ โดย พบว่่า ตััวแปรทุุกตััวมีีความสััมพัันธ์์อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ.01 และเห็็นได้้ว่่าไม่่มีีตััวแปรอิิสระคู่่�ใดที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัันสููงที่่�จะก่่อให้้เกิิดปััญหา
การละเมิิดข้้อสมมติิฐานที่่�กำำ�กัับเทคนิิคการวิิเคราะห์์ถดถอย
	ส่่วนค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน พบว่่า ความร่่วมมืือของคนในชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเตรีียมความพร้้อมใน
การรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ิ เครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือ
กัับภััยพิิบััติิ การสร้้างจิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชน การมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชนและ

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
30 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

ภาวะบีีบคั้้�นทางภััยพิิบัติั มีิ ค่ี า่ เกิินครึ่่�งหนึ่่�งของค่่าเฉลี่่�ย แสดงว่่ามีีการกระจายตััวอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ไม่่เหมาะสมการ
กระจายของข้้อมููลมากผิิดปกติิ จึึงดำำ�เนิินการแก้้ไขการกระจายไม่่ปกติิด้ว้ ยวิิธีกี ารตััดค่่านอกกรอบหรืือค่่าปลาย
สุุดส่่วนค่่าความเบ้้ของข้้อมููล พบว่่า เครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเตรีียมความ
พร้้อมในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ิ และการสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของคนในชุุมชน มีีค่า่ มากกว่่าศููนย์์แสดงว่่าเบ้้มาทางขวา
สำำ�หรัับผลวิิเคราะห์์สมการทั้้�งสี่่� มีีดัังนี้้�

2

COMCAPAC		 = .184 COMPAR + .230 NETWORK + .167 PUBCON
(4.371 )
(4.869)
(3.502)
2
R = .405, R = .164, SEE = 2.607, F = 31.693, Sig = .000
COMPAR		 = .366 PUBLIC + .122 CRUNCH - .099 NETWORK
(7.926)
(2.812)
(-2.202)
R = .391, R2 = .153, SEE = 15.345, F = 29.138, Sig = .000
CRUNCH		 = .260 PUBLIC
(5.932 )
2
R = .260, R = .067, SEE = 5.923, F = 35.193, Sig = .000
NETWORK		 = .165 PUBLIC + .392 PUBCON
(3.607 )
(8.589)
R = .260, R2 = .067, SEE = 5.923, F = 35.193, Sig = .000
	ผลจากการวิิเคราะห์์ พบว่่า ความร่่วมมืือของคนในชุุมชน เครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชน การมีี
จิิตสำำ�นึึกสาธารณะของคนในชุุมชน มีีผลต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
กล่่าวคืือ คนในชุุมชนที่่�มีีความร่่วมมืือกัันในการเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ โดย
มีีเครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชนในการประสานงานกัับหน่่วยงานเมื่่�อมีีภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิเกิิดขึ้้�น
การมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชนเมื่่�อเห็็นว่่าการกระทำำ�บางอย่่าง เช่่น การทิ้้�งขยะลงคูู
คลองทำำ�ให้้การระบายน้ำำ��ไม่่ดีก็ี ไ็ ม่่ควรทำำ�และยัังช่่วยกัันขุุดลอกคููคลองเพื่่�อให้้การระบายน้ำำ��ดีขึ้้�ี นสิ่่�งต่่างๆ เหล่่า
นี้้�จะเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิสููงขึ้้�น และยััง พบว่่า ความร่่วมมืือของคนใน
ชุุมชน เครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชน และการมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชน
สามารถอธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงของความสามารถในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ ร้้อยละ 16.4 ซึ่ง่� ชี้้�
ให้้เห็็นว่่า ยัังมีีตััวแปรหรืือปััจจััยอื่่�นๆ อีีกมากที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อศัักยภาพของชุุมชนในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิซึ่ง่� ควรนำำ�มาพิิจารณาศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป
ในด้้านความร่่วมมืือของคนในชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิจะเกิิดขึ้้�นได้้ต้อ้ งสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของคนในชุุมชนให้้เกิิดความตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่�ของความเป็็น
พลเมืืองดีีในการอยู่่�ร่ว่ มกัันอะไรควรทำำ�อะไรไม่่ควรทำำ� และภาวะบีีบคั้้�นทางภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติินั่่�น หมายถึึง
คนในชุุมชนต้้องมีีความรู้้�ถึงึ วิิธีกี ารที่่�เหมาะสมในการเตรีียมพร้้อมที่่�จะรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิการตอบ
สนองและการบรรเทาภััยต่่างๆ เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันชีีวิติ และทรััพย์์สินิ ของตนเอง การรัับรู้้�ถึงึ มาตรการป้้องกััน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน

Factors Influencing Community Potential in Dealing with Natural Disasters

บรรเทาและตอบสนองทั้้�งก่่อนมีีภััยพิิบััติิระหว่่างมีีภััยพิิบััติิและหลัังที่่�มีีภััยพิิบััติิ จะช่่วยให้้ประชาชนได้้รัับผล
กระทบของภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติินั้้�นๆ ลดน้้อยลง อีีกทั้้�งการสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชนทำำ�ได้้
โดยการให้้มีีเวทีีในการพบปะแลกเปลี่่�ยนของประชาคมในหมู่่�บ้้านหรืือระดัับตำำ�บลให้้ข้้อมููลข่่าวสารและการ
เตืือนภััยเพื่่�อให้้คนในชุุมชนช่่วยเหลืือตััวเองได้้มากที่่�สุุดมีีผลต่่อความร่่วมมืือของคนในชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ และยัังพบว่่า การสร้้างจิิตสำำ�นึึก ภาวะบีีบคั้้�น
และการสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชนสามารถอธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงของความร่่วมมืือของ
คนในชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิได้้ ร้้อยละ 15.3
ในด้้านภาวะบีีบคั้้�นทางภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิขึ้้�นอยู่่�กัับการสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของคนในชุุมชนการทำำ�ให้้คนใน
ชุุมชนซึ่่�งอยู่่�ในภาวะล่่อแหลมและเสี่่�ยงภััยมีีความเข้้าใจถึึงสภาวะของภััยและแนวโน้้มที่่�จะเกิิดเป็็นภััยพิิบัติั ขึ้้�ิ น
ได้้อีกี ทั้้�งยัังหมายถึึง การที่่�คนในชุุมชนมีีความรู้้�ถึงึ วิิธีกี ารที่่�เหมาะสมในการเตรีียมพร้้อมที่่�จะรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ิ
ทางธรรมชาติิ การตอบสนองและการบรรเทาภััยต่่างๆ เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันชีีวิิตและทรััพย์์สิินของตนเอง การ
รัับรู้้�ถึงึ มาตรการป้้องกัันบรรเทาและตอบสนองทั้้�งก่่อนมีีภัยั พิิบัติั ริ ะหว่่างมีีภัยั พิิบัติั แิ ละหลัังที่่�มีีภัยั พิิบัติั จิ ะช่่วย
ให้้ประชาชนได้้รับั ผลกระทบของภััยพิิบัติั นั้้�ิ นๆ ลดน้้อยลง การสร้้างจิิตสำำ�นึกึ สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมให้้กับั คนใน
ชุุมชนทำำ�ได้้โดยการให้้การศึึกษา การให้้ข้้อมููลข่่าวสารและการเตืือนภััยเพื่่�อให้้คนในชุุมชนช่่วยเหลืือตััวเอง
ได้้มากที่่�สุุด
ในด้้านเครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชนขึ้้�นอยู่่�กัับการสร้้างจิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชน การทำำ�ให้้
คนในชุุมชนมีีจิติ สำำ�นึกึ สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชน การสร้้างจิิตสำำ�นึกึ เกี่่�ยวกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิ
ในชุุมชนเพื่่�อกระตุ้้�นและปลุุกจิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชนให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจและตระหนัักถึึงอัันตรายและ
ความสููญเสีียจากภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิต่า่ งๆ ตลอดจนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมเป็็นเครืือข่่ายและรัับผิิดชอบงานป้้องกััน
ภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิให้้ชุมุ ชนโดยการปลููกฝัังจิิตสำำ�นึกึ ในเรื่่�องความปลอดภััยเพื่่�อให้้เกิิดความระมััดระวัังและ
มีีจิิตสำำ�นึึกต่่อการป้้องกัันอุุบััติิภััยต่่างๆ โดยจััดทำำ�และพััฒนาหลัักสููตรการศึึกษาตลอดจนด้้านจริิยธรรมและ
ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนในเรื่่�องความปลอดภััยโดยเน้้นภาคปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�องและเชื่่�อมโยงตั้้�งแต่่ระดัับ
อนุุบาลประถมศึึกษามััธยมศึึกษาอาชีีวศึึกษาและอุุดมศึึกษา ควรสนัับสนุุนให้้มีีกิิจกรรมรองรัับทั้้�งในและ
นอกสถานศึึกษาโดยประสานความร่่วมมืือกัับชุุมชนองค์์กรท้้องถิ่่�นและภาคเอกชนเผยแพร่่และเสริิมสร้้างความ
รู้้�ความเข้้าใจให้้กัับคนในชุุมชนในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในชีีวิิตประจำำ�วััน อีีกทั้้�งมีีการส่่งเสริิมและจััด
กิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อสร้้างกระแสและกระตุ้้�นความสนใจให้้กัับส่่วนราชการภาคเอกชน องค์์กรท้้องถิ่่�น และ
ประชาชนทั่่�วไป โดยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้องค์์กรเครืือข่่ายในการป้้องกัันภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิทุกุ ระดัับทั้้�ง
ภาครััฐเอกชน องค์์กรชุุมชน องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและอาสาสมััครต่่างๆ มีีส่ว่ นร่่วมในการรณรงค์์ป้อ้ งกััน
ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐและสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ทุุก
แขนง ในการเผยแพร่่ข้อ้ มููลและเสนอข่่าวที่่�ถููกต้้องเป็็นประโยชน์์และทัันต่่อการแก้้ไขปััญหาในแต่่ละสถานการณ์์
โดยกำำ�หนดให้้ใช้้นโยบายการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุก เช่่น การจััดสััปดาห์์ความปลอดภััยในเรื่่�องภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิต่่างๆ จััดทำำ�โครงการความปลอดภััยในพื้้�นที่่�ซึ่่�งมีีสถิิติิการเกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิร้้ายแรงโดย
ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนให้้มีีการจััดกิิจกรรม อาทิิ การจััดทำำ�แผนที่่�เสี่่�ยงภััยการซ้้อมแผนอพยพการจััดทำำ�แผน
รัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิและการรณรงค์์ป้อ้ งกัันภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยความสััมพัันธ์์
ดัังกล่่าวขอนำำ�มาเสนอเป็็นแผนภาพเส้้นทางความสััมพัันธ์์ ดัังภาพที่่� 2
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จัดกิจกรรม อาทิ การจัดทําแผนที�เสี�ยงภัยการซ้อมแผนอพยพการจัดทําแผนรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
และการรณรงค์
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ทางความสั
มพันธ์ ดังภาพที� 2
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หมายเหตุุ : หมายเหตุ
			ค่่
าสััมประสิิ
�ของเส้้ทธิน�ขทางที่่�มีี
ัยสำำ�คั�มีนัญยั ทางสถิิ
ิ
:
ค่าสัทมธิ์์ประสิ
องเส้นนัทางที
สําคัญติทางสถิ
ติ
					ค่่าสััมประสิิ
�ของเส้้ทธิน�ขทางที่่�
มีีนััยสำำ�ไม่�คัมัญ
ิ
ค่าสัทมธิ์์ประสิ
องเส้ไนม่่ทางที
ีนยั ทางสถิิ
สําคัญติทางสถิ
ติ
ภาพที่่� 2 เส้้นทางความสััมพัันธ์์ระหว่่างศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ

ภาพที� 2 เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติของชุมชน
ของชุุมชนกัับตััวแปรต่่าง ๆ
กับตัวแปรต่าง ๆ

จากการวิิเคราะห์์เส้้นทางความสััมพัันธ์์ของตััวแปร เมื่่�อพิิจารณาในภาพรวมเส้้นทางความสััมพัันธ์์ พบว่่า
การที่่�ชาวบ้้านในแต่่ละชุุมชนจะพร้้อมเผชิิญเหตุุการณ์์เบื้้�องต้้นได้้ด้ว้ ยตนเองเสีียก่่อน ก่่อนที่่�หน่่วยงานภายนอก
จะเข้้ามาให้้ความช่่วยเหลืือ การดำำ�เนิินการตามแนวทางการปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าว จะเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพของชุุมชน
ในการจััดการการรัับมืือกัับภััยพิิบััติทิ างธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการบริิหารการจััดการภััย
พิิบัติั ที่่�มี
ิ ปี ระสิิทธิิภาพ จะนำำ�ไปสู่่�การลดความสููญเสีียได้้เป็็นอย่่างมาก อีีกทั้้�งอาจนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาในการ
จััดการความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิตลอดจนสามารถลดความรุุนแรงของความเสีียหายที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นในชีีวิติ และทรััพย์์สินิ ของคนในชุุมชนได้้เพราะความร่่วมมืือของคนในชุุมชน เครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนใน
ชุุมชน การสร้้างจิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชน การมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชน มีีผลต่่อ
ศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชน
จากนั้้�นนำำ�ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรต่่างๆ มาทำำ�การวิิเคราะห์์เพื่่�อหาค่่าความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุและ
ผลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมได้้ผล ดัังตารางที่่� 2

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของชุมชน
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ตารางที่่� 2 	ผลทางตรงและทางอ้้อมระหว่่างตััวแปรต่่างๆที่่�มีีต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทาง
ธรรมชาติิของชุุมชน
อิทธิพลของตัวแปร
ความร่วมมือของคนในชุมชน
เครือข่ายความร่วมมือ
การมีจิตสำ�นึกสาธารณะเพื่อส่วนรวม

ความสัมพันธ์รวม
.219
.318
.191

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล
ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม
.184
.184
.230
.018
.248
.167
.007
.174

ไม่ใช่เชิงสาเหตุ
.035
.070
.017

จากผลการวิิเคราะห์์อิิทธิิพลทางตรงและทางอ้้อมระหว่่างตััวแปรต่่างๆ ที่่�มีีต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับ
ภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิของชุุมชน พบว่่า คนในชุุมชนที่่�มีีเครืือข่่ายความร่่วมมืือมีีผลทางตรงต่่อศัักยภาพในการ
รัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชนมากที่่�สุุด รองลงมา คืือ ความร่่วมมืือของคนในชุุมชนและการมีี
จิิตสำำ�นึกึ สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวม การที่่�เป็็นเช่่นนี้้�อาจเป็็นเพราะคนในชุุมชนที่่�มีีเครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนใน
ชุุมชนในการประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ มีีการร้้องขอความช่่วยเหลืือของภาครััฐทราบเกี่่�ยวกัับ
หน่่วยงานแหล่่งและขั้้�นตอนที่่�จะร้้องขอความช่่วยเหลืือและการชดเชยทรััพย์์สินิ และชีีวิติ อีีกทั้้�งมีีการแจ้้งเตืือน
ภััยในระหว่่างชุุมชนและหน่่วยงานโดยมีีรููปแบบและแนวทางที่่�ชััดเจนมีีความคุ้้�นเคยส่่วนตััวของผู้้�ปฏิิบััติิงาน
จึึงส่่งผลให้้เกิิดศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชนในขณะที่่� ความร่่วมมืือของคนใน
ชุุมชนก็็มีคี วามสำำ�คัญ
ั แต่่รองลงมาเพราะ คนในชุุมชนที่่�มีีความร่่วมมืือกัันจะรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิได้้
ในทุุกมิิติิ เช่่น มีีการเข้้าร่่วมการซ้้อมแผนอพยพไปยัังที่่�ปลอดภััยตลอดจนเมื่่�อได้้ยิินสััญญาณเตืือนภััยแล้้วก็็
ปฏิิบััติิตามแผนมีีการเข้้าร่่วมทำำ�กิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีส่่วนร่่วมในการจััดตั้้�งคณะกรรมการในด้้านต่่างๆ ใน
การรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิของชุุมชนและร่่วมในการจััดทำำ�แผนการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ขิ องชุุมชนเมื่่�อมีี
ภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิเกิิดขึ้้�นก็็จะทำำ�ให้้มีศัี กั ยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิของชุุมชนสููง และการ
มีีจิติ สำำ�นึกึ สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมก็็มีคี วามสำำ�คัญ
ั แต่่รองลงมาเพราะในการสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของคนในชุุมชนให้้มีี
จิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมเมื่่�อเห็็นว่่าการกระทำำ�บางอย่่าง เช่่น การสร้้างบ้้านรุุกล้ำำ��คลองหรืือลำำ�ลาง
สาธารณะเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ควรทำำ�นั่่�นแสดงว่่าชุุมชนใดมีีความเข้้มแข็็งในการให้้ความร่่วมมืือต่่างๆ ในกิิจกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดภััยก็็จะมีีศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชนสููง
เช่่นกััน
แต่่เมื่่�อพิิจารณาถึึงอิิทธิิพลทางอ้้อม พบว่่า คนในชุุมชนที่่�มีีเครืือข่่ายความร่่วมมืือมีีผลทางอ้้อมต่่อศัักยภาพ
ในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิของชุุมชนมากที่่�สุุด รองลงมา คืือ การมีีจิติ สำำ�นึกึ สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวม
กล่่าว คืือ การที่่�คนในชุุมชนมีีเครืือข่่ายความร่่วมมืือในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ อาทิิ การบริิหาร
จััดการภััยพิิบัติั บิ างพื้้�นที่่�เกิิดจากการสั่่�งการที่่�ไม่่เข้้าใจในลัักษณะสภาพพื้้�นที่่�และพฤติิกรรมของบุุคคลต่่างฝ่่าย
ต่่างมีีความเครีียดในการควบคุุมสถานการณ์์ในพื้้�นที่่�ความสัับสนวุ่่�นวายในการปฏิิบัติั กิ ารในภาวะฉุุกเฉิินนำำ�ไป
สู่่�เหตุุการณ์์ผู้้�ช่่วยเหลืือขโมยทรััพย์์สิินของผู้้�ประสบภััยและการให้้ความช่่วยเหลืือในด้้านชีีวิิตและจิิตใจของ
ผู้้ป� ระสบภััยขาดความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินงานผู้้ป� ระสบภััยมัักถููกทอดทิ้้�งให้้ช่ว่ ยเหลืือตนเองเมื่่�อภััยพิิบัติั ทิ าง
ธรรมชาติิ ที่่�เกิิดผ่่านไประยะหนึ่่�ง

2

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
34 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

สรุป

2

การวิิเคราะห์์ปัจั จััยที่่�มีีอิทิ ธิิพลต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิของชุุมชน พบว่่า ตััวแปร
ในด้้านเครืือข่่ายความร่่วมมืือของคนในชุุมชน และความร่่วมมืือของคนในชุุมชน และการมีีจิติ สำำ�นึกึ สาธารณะ
เพื่่�อส่่วนรวมมีีอิทิ ธิิพลทางตรงต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิของชุุมชนส่่วนตััวแปรที่่�ส่่งผล
ทางอ้้อม ได้้แก่่ เครืือข่่ายความร่่วมมืือและการมีีจิิตสำำ�นึึกสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมมีีอิิทธิิพลต่่อศัักยภาพในการ
รัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิของชุุมชน ส่่วนตััวแปรที่่�ส่่งผลทางตรงและทางอ้้อม ได้้แก่่ เครืือข่่ายความร่่วม
มืือและการมีีจิติ สำำ�นึกึ สาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมมีีอิทิ ธิิพลต่่อศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติทิ างธรรมชาติิของ
ชุุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. ในด้้านความร่่วมมืือของคนในชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติินั้้�นควรสร้้าง
กลไกในรููปแบบของคณะกรรมการระดัับหมู่่�บ้้านหรืือระดัับตำำ�บลขึ้้�นมาเพื่่�อมีีหน้้าที่่�ในการรัับผิิดชอบดููแลสร้้าง
มาตรการหรืือวิิธีกี ารขึ้้�นมารองรัับตลอดจนประสานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการรัับสนัับสนุุนปััจจััยทรััพยากร
ในการปฏิิบััติิงาน
2. ในด้้านการสร้้างเครืือข่่ายของคนในชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติินั้้�นควร
สร้้างมาจากความร่่วมมืือของผู้้�นำำ�ชุมุ ชนในแต่่ละหมู่่�บ้้านและประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากภััยพิิบัติั ิ
เพื่่�อจััดการกัับปััญหาต่่างๆ ได้้แก่่ ผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น สมาชิิกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลกำำ�นันั เป็็นแกนนำำ�ประสานงาน
ร่่วมมืือกัับ อสม. และอปพร. มีีหน้้าที่่�เตืือนภััยเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิขึ้้�นมา การอพยพในแต่่ละหมู่่�บ้้านจะมีีเครื่่�องมืือ
ที่่� เรีียกว่่า “วอแดง” ใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารตลอดจนการใช้้สื่่�อโซเชี่่�ยลมิิเดีีย ผ่่านแอพพิิเคชั่่�น เช่่น
ไลน์์ เฟสบุ๊๊�ค เป็็นต้้น
3. ในด้้านการสร้้างจิิตสำำ�นึึกของคนในชุุมชนนั้้�นควรจััดทำำ�และพััฒนาหลัักสููตรการศึึกษาตลอดจนด้้าน
จริิยธรรมตั้้�งแต่่ระดัับอนุุบาลประถมศึึกษามััธยมศึึกษาอาชีีวศึึกษาและอุุดมศึึกษาควรสนัับสนุุนให้้มีีกิิจกรรม
รองรัับทั้้�งในและนอกสถานศึึกษา
4. ในด้้านการมีีจิิตสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวมของคนในชุุมชนนั้้�นควรจััดกิิจกรรมรณรงค์์บ่่อยๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
ความปลอดภััยในการรัับมืือกัับภััยพิิบัติั เิ พื่่�อให้้เกิิดความตระหนัักรัับผิิดชอบร่่วมกัันปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบของ
สัังคมรัักษาสมบััติิของส่่วนรวมและ
5. ในด้้านภาวะบีีบคั้้�นของคนในชุุมชนนั้้�นหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรมีีแผนและปััจจััยทรััพยากร เช่่น เครื่่�อง
มืือหรืืออุุปกรณ์์ต่่างๆ ที่่�พร้้อมใช้้งานในเบื้้�องต้้นในการแก้้ปััญหาและบรรเทาความเดืือดร้้อนเบื้้�องต้้น
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