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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการ
บริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ ๓. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๒ ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใน ๓ อ าเภอ ของจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๓๘๐ คน จากประชากรทัง้หมด ๗,๔๒๒ คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่า
เอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๓.๗๒) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ) ๑) ด้านการบรรเทา ( ̅=๓.๗๗) ๒) ด้านการเตรียมการ 

( ̅= ๓.๖๓)  ๓) ด้านการสู้ภัย ( ̅ =๓.๗๓) และ ๔) ด้านการฟ้ืนฟู ( ̅ = ๓.๗๖) 
๒. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี
เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

สิงห์บุรี  คือ ๑) ด้านการบรรเทาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าหลากท่วมในระดับลุ่มน้ า ควรท าการจัดการ

อ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ตอนบนและการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ตอนบน ส าหรับในจังหวัด

สิงห์บุรีต้องมีการป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลต าบล ๓ แห่ง 

(อินทร์บุรี ปากบาง และบางน้ าเชี่ยว) อย่างถาวร ๒) ด้านการเตรียมการ ควรท าการปรับปรุงฟ้ืนฟู

หนองบึงธรรมชาติในพ้ืนที่  โดยการปรับปรุงระบบระบายน้ า เช่น ท าการขุดลอกระบายคู คลองน้ า 

และควรมีแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ในจังหวัด ๓) ด้านการสู้ภัยเป็นการด าเนินในช่วงขณะเกิดภัย 

ควรมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับอบต.ในการ

แก้ไขปัญหา และควรมีอาสาสมัครด้านอุทกภัย ๔) ด้านการฟ้ืนฟูเป็นการจัดการหลังเกิดภัย ควรมีการ

ใช้หลักเกณฑ์ความเสียหายที่เป็นจริงมาประเมินให้ความช่วยเหลือ โดยประชาชนจ าต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขจะท าให้ปัญหาต่างๆลดน้อยลง และควรด าเนินการให้เอกชนหรือมีหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ าเข้ามาบริหารจัดการน้ า 

เพ่ือให้มีการจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
Objectives of this research were to: 1. study the flood problems of local 

administrative Organizations of Singhburi Province, 2. compare the flood problems 
administration of Local Administrative Organizations in Singburi Province and 3. study 
guidelines for the flood problems administration of Local Administrative Organizations in 
Singburi Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data with questionnaires with the validity value at 0.962 from 380 sample derived from 
7,422 people 3 districts, analyzed data with frequency, percentile, mean, standard 
deviation, t-test and F-test, One way analysis of variance, ANOVA, testing hypothesis and 
paired variables with least significant difference, LSD. The qualitative research collected 
data from 12 key informants by in-depth-interview and analyzed data by descriptive 
interpretation. 
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Findings of this research were as follows: 
1. People had opinions on the flood problems administration of Local 

Administrative Organizations in Singburi Province at high level ( x̅ = 3.72), Each aspects 

were also at high levels as: 1) Relief operation was at high level ( x̅ = 3.77), preparation 

was at (  x̅ = 3.63) , Disaster tolerance was at (  x̅ = 3.73) , Rehabilitation was at  

( x̅ = 3.76).   
2. Comparison of people’s opinions on the flood problem administration of 

Local Administrative Organizations in Singburi Province classified by personal data indicated 
that people with different occupations and monthly income had different opinions at the 
statistically significant level at 0.05, accepting the set hypothesis. People with different 
gender, age and educational level did not have different opinions on the flood problem 
administration of Local Administrative Organizations in Singburi Province, rejecting he set 
hypothesis. 

3. The guidelines for the flood problem administration of Local Administrative 
Organization were as follows: 1) Relief aspect; flood problem at lower basin, additional 
dams should be built at upper basins. There must be permanent flood preventing dams 
for the Province, at Singburi municality and at 3 District municipalities ( Intaburi, Pakbang, 
and Bang Namchiew), 2) Preparation aspect; there should rebuild the natural ponds, 
reservoirs at the areas, by improving canals, ditches and drainage ditches and there should 
be large reservoirs in the Provinces, 3) Disaster tolerance; there should be communication 
networking between flood victims and officers, supporting people and Local Administrative 
Organizations to solve flood problems and flood volunteers should be recuited, 4)  
Rehabilitation aspect; after the flood relief fund should be calculated on the basis of real 
value. People have to abide by terules and regulations resulting the problem reduction. 
There also should open opportunities for agencies, private firms, or those involving water 
management to manage the water for more efficiency. 
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บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ สมมุติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
    
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ๙ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่การบริหารจัดการทั่วไป ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการน้ า ๒๘ 
 ๒.๓ แนวคิดและสาเหตุปัญหาอุทกภัย ๔๑ 
 ๒.๔ บริบทพ้ืนที่การท าวิจัย ๔๖ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๕ 
  ๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ๕๕ 
  ๒.๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ๕๙ 
  ๒.๕.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการป้องกัน ๖๑ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๔ 



(ช) 

 
                        
 

                                  สารบัญ (ตอ่) 
 
เรื่อง 

 
 

หน้า 

บทที่ ๓ วิธีการด าเนินการวิจัย ๖๕ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๕ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๖๕ 
 ๓.๓ เครื่องมือในการวิจัย ๖๗ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๗๒ 
    
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๗๔ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๔ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี   
 

๗๗ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 
 

๘๓ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 
 

๑๐๐ 
 ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๐๘ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๑๐ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๑ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๑๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๒๔ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

๑๒๕  
๑๒๕ 
๑๒๕ 

บรรณานุกรม  ๑๒๖ 
ภาคผนวก  ๑๓๓ 
ประวัติผู้วิจัย  ๑๗๕ 



(ซ) 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                                                                                               หน้า 
 ๒.๑    สถิติความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๘                                     ๔๙ 
 ๓.๑   จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในองค์กรปกครองส่วน                       
         ท้องถิ่น ใน๓ อ าเภอ ของจังหวัดสิงห์บุรี                                                      ๖๗ 
 ๔.๑   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม                                         ๗๕ 
 ๔.๒   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
         ที่มีต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
         จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม            ๗๗ 
๔.๓   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
        การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบรรเทา                                                                 ๗๘ 
๔.๔  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
       การบริหารงานจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการเตรียมการ                      ๗๙ 
๔.๕  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
       การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการสู้ภัย                                                                     ๘๐ 
๔.๖  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
       การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการฟ้ืนฟ ู                                                                 ๘๑ 
๔.๗  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหา 
       อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามเพศ                  ๘๓ 
๔.๘  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหา 
       อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามอายุ                   ๘๔ 
๔.๙  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหา 
       อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา      ๘๕ 
 
 
 



(ฌ) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี                                                                                               หน้า 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
        ของการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา 
        อุทกภัย ด้านการเตรียมการ                                                                   ๘๗ 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหา 
        อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามอาชีพ               ๘๘ 
๔.๑๒  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ 
         การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  
         โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการเตรียมการ      ๙๐ 
๔.๑๓  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ 
         การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  
         โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการสู้ภัย             ๙๑ 
๔.๑๔  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ 
         การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  
         โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านรวม                  ๙๒ 
๔.๑๕  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน              ๙๓ 
๔.๑๖  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ 

         การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  

         โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการบรรเทา          ๙๕ 

๔.๑๗  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ  

         บริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี   

         โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการเตรีมการ         ๙๖ 

๔.๑๘  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ 

         บริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  

         โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการสู้ภัย              ๙๗ 

 

 



(ญ) 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี                                                                                                 หน้า 

๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของ 

        การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  

        โดยจ าแนกตามความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการฟ้ืนฟู               ๙๘ 

๔.๒๐  ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารจัดการ 
         ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตาม  
         ปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมุติฐานที่ ๑ – ๕                                                       ๙๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฎ) 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที่                                                                                          หน้า 
๒.๑   วัฏจักรของการจัดการภัยพิบัติ                                                                 ๒๖ 
๒.๒   แผนงาน/โครงการในส่วนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าในระดับท้องถิ่น                 ๕๔ 
๒.๓   กรอบแนวคิดการวิจัย                                                                           ๖๔ 
๔.๑   สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย                                                               ๑๐๘ 
 

 

 
 
 



 
                             บทท่ี ๑ 
 

                                          บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
น้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญของโลก  ถ้าขาดน้้าแล้วไม่ว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็น 

มนุษย์  สัตว์  พืชทั้งหลายเหล่านี้ต้องอาศัยน้้าเป็นปัจจัยเพ่ือการด้ารงชีวิตให้คงอยู่ได้  น้้าจึงมีคุณค่า
และประโยชน์อย่างมากต่อทรัพยากรป่าไม้  รวมทั้งแร่ธาตุทุกชนิด  อันท้าให้มีผลต่อความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศธรรมชาติ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามี
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  ท้าให้ความต้องการใช้น้้าเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเป็น
ทวีคูณ  โดยเฉพาะน้้าเพ่ือการเกษตรและพลังงาน  ท้าให้น้้าบริสุทธิ์กลายเป็นสิ่งที่ล้้าค่ามากขึ้นและ
คาดการณว์่าภายในพุทธศักราช  ๒๕๖๘  ประชากรสองในสามของประชากรโลกจะมีชีวิตความส้าคัญ
ท้าให้เกิดภาวะขาดน้้ารุนแรงมากขึ้นนี้เป็นเพียงผลกระทบในด้านหนึ่งที่อาจมีเกิดขึ้นใน เป็นอยู่
ท่ามกลางภาวะกดดันในเรื่องน้้า  ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ  อีกทั้งแนวโน้มปัญหาโลกร้อนจะ
เป็นปัจจัยอนาคต๑ 

ส่วนอีกปัญหาที่ส่งผลต่อความเสียหายของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้คือในด้านของ
ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเรียกได้ว่าประสบปัญหาทุกปี  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในประเทศ
ไทยนั้นมีร่องมรสุมพัดผ่าน  จึงท้าให้มีฝนตกชุก  โดยในฤดูฝนมีปริมาณน้้าฝนที่ตกถึงประมาณร้อยละ 
๘๕๒  ปรากฏการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่น่าจดจ้าเป็นอย่างมากในเรื่องของวิกฤติการณ์อุทกภัยในปี 
พ.ศ.๒๕๕๔  นั้นมีความรุนแรงอย่างมาก  โดยพ้ืนที่ประสบอุทกภัยหนักอยู่ในบริเวณภาคกลาง  อัน
ประกอบไปด้วย  นครสรรค์  ชัยนาท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  อ่างทอง  อยุธยา  ปทุมธานี  และ
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งวิกฤตครั้งนั้นจัดว่าเป็นมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ต่อชีวิตคน  
สัตว์  พืช  และทรัพย์สินต่างๆ  รวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนในด้านความเป็นอยู่เป็นระยะ
เวลานานนับ  ๒  เดือน  โดยถือว่าเป็นครั้งแรกที่น้้าทะลักเข้าท่วมเขตพ้ืนที่ชุมชน  เขตเศรษฐกิจ  
สถานทีร่าชการ  พ้ืนที่เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม  ตลอดจนมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจ้านวนมาก 
อย่างไม่ค่อยปรากฏมาก่อนในครั้งอดีต  สาเหตุส้าคัญของอุทกภัยอาจกล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่ 
                                                           

๑ วรารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ, โครงการแนวทางการวางแนวด้านผังเมืองเพ่ือรองรับความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, (สกอ, ๒๕๕๖). (อัดส้าเนา). 

๒ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี๑๑, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕). (อัดส้าเนา). 
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และความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติ  คือการเกิดฝนตกหนักในปริมาณที่มาก  บวกกับการกระท้า
ของมนุษย์ที่มีมากมายหลายประเด็นและอาจเหนือกว่าธรรมชาติที่ท้าให้เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ที่มี
ความรุนแรงอย่างคาดไม่ถึง  อันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดเป็นมหาอุทกภัยเมื่อปี  พ.ศ. 
๒๕๕๔  กล่าวคือมีพายุเข้าประเทศไทยหลายลูกที่ภาคเหนือผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เป็นระยะๆ  ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนตุลาคม  ได้แก่  พายุ  “ไหหม่า”  กับ  พายุ 
“นกเตน”  บวกกับร่องความกดอากาศต่้าก้าลังแรงพาดผ่านอยู่บนแนวภาคเหนือตอนบนกับตอนล่าง
นานนับเดือน  จึงเกิดฝนตกหนักที่ภาคเหนือเป็นระยะเวลานาน  เป็นปีที่ภาคเหนือมีฝนตกโดยเฉลี่ย
รวมทั้งปีมากถึง  ๑,๖๘๗  มิลลิเมตรมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปี(๑,๒๑๘ มิลลิเมตร/ปี)  ถึง  ๔๐%  เป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีตจึงเป็นเหตุที่ท้าให้มวลน้้าปริมาณมากในแม่น้้าปิง  วัง  ยม 
น่าน  ไหลมาสมทบที่จังหวัดนครสรรค์ต้นแม่น้้าเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง  เมื่อปริมาณน้้ามากเกิน
ความจุของแม่น้้าจะรับได้ไหว  มวลน้้าจึงล้นทะลักไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มต่้า๓  ส่งผลท้าให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต้องหยุดชะงักลง  จากสภาพปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยดังกล่าว  จึง
จ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและที่ดินที่ติดกับแหล่งน้้า  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  มีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่านนับว่าเป็น
จุดที่ส้าคัญและมีความเสี่ยง 

นอกจากนั้นสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้้าดังกล่าว  ยังมีสาเหตุมาจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าที่ขาดประสิทธิภาพและจากการใช้น้้าที่ไม่ชาญฉลาด  รวมทั้งขาดการอนุรักษ์การ
บริหารจัดการน้้าในประเทศไทยเช่นกัน ยังไม่สามารถแก้ไขวิกฤตน้้าได้  ทั้งที่ได้ใช้งบประมาณมาก  
แต่พบว่าปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยเป็นปัญหาซ้้าซาก  การแก้ไขปัญหาน้้าของรัฐอาจมีประสิทธิภาพ คือ
ได้จัดหาแหล่งน้้าสร้างที่กักเก็บน้้าให้ประชาชนทุกพ้ืนที่ได้มีผลได้  คือ  (output)  คือการมีเขื่อนอ่าง
เก็บน้้าชลประทานขุดลอกคลองหากแต่ล้มเหลวในผลลัพธ์คือขาดประสิทธิภาพในการขาดการบริหาร
จัดการน้้าที่ดี  ความขัดแย้งในด้านการต้องการปริมาณน้้าความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
แหล่งน้้าและความขัดแย้งในด้านคุณภาพน้้าที่พบในสังคมไทยในปัจจุบันและทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทุกขณะด้วยสาเหตุหลายประการดังนี้๔ 

๑.  นโยบายและแผนงานหลักด้านการจัดการน้้าของประเทศ ขาดความมีเอกภาพ  
ขาดความชัดเจน  ขาดความครอบคลุมที่จะน้าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

                                                           
๓ ปราโมทย์  ไม้กลัด, แนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัยตามแนวพระราชด าริ, (ม.ป.ท, ๒๕๕๘).  

(อัดส้าเนา). 
๔  มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด, แนวนโยบายการจัดการน  าในประเทศไทย, ส้านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย, ๒๕๔๖, (อัดส้าเนา). 
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๒.  การจัดการน้้าที่ผ่านมา   รัฐได้ขาดมุมมองในมิติทางสังคมศาสตร์  และขาดการมี
ส่วนร่วมของผู้ใช้น้้า 
                 ๓.  หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้้ามีมากในทางปฏิบัติมักก่อให้เกิดความ
ซ้้าซ้อนและเกิดปัญหาการติดต่อระหว่างหน่วยงานเสมอ๕ 

สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ  เกิดจากการ
ขาดเทคนิควิธีการการบริหารจัดการที่ทันสมัย ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ด้าเนินการอยู่
ไม่มีการบูรณาการของทุกภาคส่วน  ไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหา  การวิจัยของหน่วยงานท้าการวิจัย
ตามความถนัด  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามบทบาทและหน้าที่  ทั้งนี้เพราะไม่มีโครงสร้าง  กรอบ
รวมถึงทิศทางการวิจัยของชาติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระยะยาว  

ส้าหรับการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้้า  มีระบุไว้ภายใต้นโยบายการวิจัยของชาติ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่  ๓  กลยุทธ์การวิจัยที่  ๓  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้้าของประเทศ
และกลยุทธ์การวิจัยที่  ๔  สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและอุตสาหกรรม  รวมทั้ง
ระบบบริหารจัดการน้้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ ส่วนจังหวัดสิงห์สิงห์บุรีได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  จัดท้าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ในระยะ  ๕  ปีข้างหน้า  
เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ  มีกลยุทธ์อันเป็นแนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย  และยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีกลยุทธ์อัน
เป็นแนวทางการจัดท้าเขื่อนป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย   

ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี  ได้แก่  ปัญหาน้้าท่วม  ซึ่งเกิดจากน้้าหลากในแม่น้้า
เจ้าพระยาไหลล้นตลิ่ง  บริเวณเขตอ้าเภออินทร์บุรี  อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี  และอ้าเภอพรหมบุรี  โดย
ลักษณะของอุทกภัยจะเริ่มจากน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบริเวณพ้ืนที่ระหว่างแม่น้้า
เจ้าพระยาและคันกั้นน้้าของกรมชลประทาน  (แนวคลองชัยนาท-อยุธยา)  ตั้งแต่บริเวณตอนบนของ
จังหวัด  โดยเริ่มจากอ้าเภออินทร์บุรี  อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี  และอ้าเภอพรหมบุรี  ต่อมาน้้าในแม่น้้า
เจ้าพระยาเริ่มมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ  และล้นข้ามคันป้องกันน้้าท่วมของกรมชลประทาน  พ้ืนที่น้้าท่วม
ขยายไปจรดทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๓๒  (ทางหลวงสายเอเซีย)  และเมื่อระดับน้้า  ในแม่น้้ายังคง
สูงขึ้นอีก  และได้ไหลทะลักเข้าตามคลองเชียงราก  คลองบ้านไร่  ท่อลอดถนนลอดผ่านทางหลวง  
                                                           

๕มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,[ออนไลน]์, แหล่งที่มาhttp://www.seub.or.th/libraryindex/dam/dam-

๐๒๐html, [๑๘ พฤษภาคม.๒๕๖๑]. 
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แผ่นดินหมายเลข  ๓๒  (สายเอเซีย)  ท้าให้พ้ืนที่เพาะปลูกทางด้านตะวันออกของจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้แก่  พ้ืนที่ของต้าบลชีน้้าร้าย  ต้าบลทองเอน  ต้าบลโพธิ์ชัย  อ้าเภออินทร์บุรี  ต้าบลโพกรวม  
ต้าบลหัวไผ่  ต้าบลบางมัญ  อ้าเภอเมือง  เกิดภาวะน้้าท่วมอย่างรวดเร็ว  บางต้าบลไม่สามารถ
เดินทางโดยรถยนต์ได้เพราะถนนถูกน้้าท่วมขาด  ส่วนทางตอนล่างน้้าได้เริ่มล้นแม่น้้าลพบุรีเข้าสู่พ้ืนที่
ต้าบลม่วงหมู่  อ้าเภอเมือง  ต้าบลพรหมบุรี  ต้าบลบ้านแป้ง  ต้าบลบางน้้าเชี่ยว  และต้าบลบ้านหม้อ
ของอ้าเภอพรหมบุรี  นอกจากนี้น้้ายังได้ไหลเข้ามาตามคลองบ้านแป้ง  คลองบางชัน  คลองเก้าชั่ง  
เขตอ้าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง ท้าให้พ้ืนที่นาข้าวของต้าบลดังกล่าวถูกท่วมเกือบทั้งหมด  ระยะเวลา
น้้าท่วมประมาณ   ๓๐-๔๕  วัน  จึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  ส้าหรับปัญหา การขาดแคลนน้้ามีไม่มากนัก  
จะมีก็เฉพาะปัญหาการบริหารจัดการน้้า  เนื่องจากเป็นจังหวัดแรกที่มีการด้าเนินงานการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
ประโยชน์ในการท้าการเกษตร  เรื่องของการท้านา  โดยมีพ้ืนที่ก่อสร้างจัดรูปที่ดิน  ใน  ๕  อ้าเภอ  
จ้านวน  ๑๐๗,๒๑๐  ไร่  คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๕   ของพ้ืนที่รับประโยชน์ในเขตชลประทาน  จึงท้าให้
จังหวัดสิงห์บุรี  สามารถท้านาได้ปีละ  ๒-๓ ครั้ง  ท้าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้้าในพ้ืนที่ที่ท้านาปรัง
มากกว่า  ๑  ครั้ง๖ 

ในขณะที่การบริหารจัดการน้้าและการแก้ปัญหาอุทกภัยได้กลายเป็นประเด็นที่มี
ความส้าคัญในส่วนของนโยบายสาธารณะ  ในทางปฏิบัตินั้นการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน้้าส่วนมากจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้นๆ  ซึ่ง
อาจจะมีความแตกต่างในด้านของลักษณะการตอบสนองต่อสถานการณ์  ก่อให้เกิดประเด็นค้าถามที่
น่าสนใจว่า การด้าเนินงานของท้องถิ่น  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอุทกภัยในแต่
ละพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบใน  ๓  อ้าเภอ  ได้ตระหนักถึงปัญหาหรือไม่  แนวทางการบริหารจัดการที่
ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร  และมีแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอย่างไร     

ดังนั้นจากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว  ท้าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจใคร่ที่จะศึกษา
เฉพาะเจาะจงถึงการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี  ใน 
๓  อ้าเภอ  ได้แก่  อ้าเภออินทร์บุรี  อ้าเภอเมือง  และอ้าเภอพรหมบุรี  ทั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์และศึกษา
ถึงผลกระทบใน  ๑.  การบรรเทา  ๒.  การเตรียมการ  ๓.  การสู้ภัย  ๔.  การฟ้ืนฟู  ในกระบวนการ
บริหารจัดการน้้า  เพ่ือจะได้ช่วยสร้างความเข้าใจต่อความสามารถในการปรับตัวของชุมชนและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาอุทกภัย  รวมทั้งแนวทางที่จะช่วยลดความเสี่ยงหรือการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยจากผลกระทบดังกล่าว  

 

                                                           
๖ โครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน  า ในพื นที่ลุ่มน  าเจ้าพระยา สะแกกรัง 

และท่าจีน, (รายงานสรุปจังหวัดสิงห์บุรี,๒๕๕๐). 



๕ 
 

 

๑.๒ ค าถามการวิจัย 
๑.๒.๑  การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด

สิงห์บุรีเป็นอย่างไร  
๑.๒.๒  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหา

อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  โดยจ้าแนกตามอ้าเภอ  เป็นอย่างไร 
๑.๒.๓  แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดสิงห์บุรี  มีแนวทางอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดสิงห์บุรี 
               ๑.๓.๒  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 
               ๑.๓.๓  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื อหา 
งานวิจัยเรื่อง  “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดสิงห์บุรี”  ผู้วิจัยก้าหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยใน  ๔  ด้าน  ได้แก่  ๑. ด้านการบรรเทา ๒. 
ด้านการเตรียมการ  ๓. ด้านการสู้ภัย  ๔. ด้านการฟ้ืนฟ ู 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables)  คือ  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  ได้แก่  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  อาชีพ และรายได้๗ 

                                                           
๗

 Phillips; Neal and Webb, Introduction to Emergency Management, (United State 

of  America: CRC Press, 2012): 37. 



๖ 
 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ  การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี  ใน  ๔  ด้าน  ได้แก่  ๑. ด้านการบรรเทา  ๒. ด้านการ
เตรียมการ  ๓. ด้านการสู้ภัย  ๔. ด้านการฟ้ืนฟ ู   

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
      ๑)  ประชากร (Population)  ได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  อ้าเภอพรหมบุรี  อ้าเภอเมือง 

อ้าเภออินทร์บุรี   ซึ่งมีจ้านวน ๗,๔๒๒ คน๘    
                ๒)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท้าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญจ้านวน ๑๒ ท่าน  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  กลุ่ม  ได้แก่ 

ผู้บริหารเทศบาล  จ้านวน  ๒  คน 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ้านวน   ๔  คน 
ผู้ปกครองหมู่บ้าน  จ้านวน  ๖  คน 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื นที่ 

                 พ้ืนทีใ่นการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรีในเขต  ๓  
อ้าเภอ  ได้แก่  อ้าเภอพรหมบุรี  อ้าเภอเมือง  อ้าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
      ด้าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รวม

เป็นระยะเวลา ๘ เดือน 
 

๑.๕ สมมุติฐานการวิจัย 
๑.๕.๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๕.๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๕.๓ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๕.๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๕.๕ ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุร ี 

                                                           

 ๘ จากสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ จังหวัดสิงห์บรุ.ี 



๗ 
 

 
 
 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

การบริหารจัดการ  หมายถึง  การด้าเนินงาน  หรือการปฏิบัติงานใดๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ๔  ด้าน  ดังนี้ 

๑. ด้านการบรรเทา หมายถึง การบรรเทาสาธารณภัย  (Mitigation)  คือ  การลดความ
เป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ  เช่น  การสร้างแนวป้องกัน  มีการจัดการให้เกิดการใช้ที่ดินที่
เหมาะสม  การสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาอุทกภัย การปฏิบัติงานต่อเหตุการณ์อุทกภัย การจัดท้า
แผนหรือประชาคม  การบูรณาการแผนกับหน่วยงานอื่น และการประเมินความเสี่ยง  

๒.ด้านการเตรียมการ  หมายถึง  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ 
(Preparedness)  อันเป็นการสร้างแผนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า  มีการจัดตั้งศูนย์อ้านวยการ
เฉพาะกิจ  การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมให้เพียงพอ การก้าจัดวัชพืช ขุด 
ลอกทางระบายน้้า  การมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ  การตรวจตราดูแลความเรียบร้อย 
รวมทั้งมีพ้ืนที่รองรับ ส้ารวจพื้นที่เสี่ยงในการสร้างคันกันน้้า และการประเมินสถานการณ์  

๓. ด้านการสู้ภัย  หมายถึง การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อเหตุการณ์ 
(Response)  กล่าวคือ  เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น  จะมีการประกาศข่าวสารหรือ
การแจ้งเตือน ชุดให้ความช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่  การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
การสร้างความร่วมมือในการประสานงานกับชุมชน  การสนับสนุนในการประสานงานกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน  

๔.ด้านการฟ้ืนฟู  หมายถึง  การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา (Recovery)  อันเป็นการน้า
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด  ซึ่งในระยะสั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพชีวิตจิตใจ 
การจ้ากัดขยะและสิ่งปฏิกูล  การร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข การบูรณะซ่อมแซม
สาธารณประโยชน์  การดูแลเรื่องขยะและความสะอาด การจัดสรรเครื่องสูบน้้า รวมทั้งการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยความเสียหาย และการประชาคมเพ่ือการวางแผนก่อสร้างเข่ือนและประตูระบายน้้าเพ่ิมเติม 

อุทกภัย  หมายถึง  ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้้าท่วม  หรืออันตรายอันเกิดจากน้้าไหล
เอ่อล้นฝั่งแม่น้้าล้าธารหรือทางน้้าเข้าท่วมพ้ืนที่  ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้้าหรือเกิดจากการ
สะสมน้้าบนพื้นที่ซึ่งระบายออกทัน  ท้าให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้้า โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจาก
น้้าท่วม  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นลักษณะได้  ๒ ลักษณะ  คือ ๑)น้้าท่วมขัง/น้้าล้นตลิ่ง  ๒)น้้าท่วมฉับพลัน 



๘ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง  เทศบาลพรหมบุรี  จ้านวน  ๔  หมู่บ้าน   
องค์การบริหารส่วนต้าบลต้นโพธิ์  จ้านวน  ๖  หมู่บ้าน  และองค์การบริหารส่วนต้าบลชีน้้าร้าย  
จ้านวน  ๗  หมู่บ้าน  โดยมีจ้านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยรวมทั้งหมด  ๑๗  หมู่บ้าน  

 
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๗.๑ ท้าให้ทราบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดสิงห์บุรี 
                ๑.๗.๒ ท้าให้ทราบการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี  
                ๑.๗.๓ ท้าให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 
                ๑.๗.๔  ผลการวิจัยสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อ่ืนน้ามาท้าแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยต่อไป          
          

 

 

         

          

 

 

         

 

 



  

 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

จังหวัดสิงห์บุรี  การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎าเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัย

ที่เก่ียวข๎องกับการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบกรอบแนวคิด

การวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการทั่วไป 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการน้ า 

๒.๓ แนวคิดและสาเหตุปัญหาอุทกภัย 

๒.๔ บริบทพื้นที่วิจัย 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการทั่วไป 

การบริหารจัดการโดยทั่วๆ ไป  เป็นลักษณะของกระบวนวิธีการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน  โดยการบริหารจัดการนั้นจะต๎องมีการจัดล าดับความส าคัญกํอนหลัง  มีการก าหนด
ขอบเขตรวมถึงหน๎าที่ตามข้ันตอนตํางๆ ที่จะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานไว๎ให๎อยํางชัดเจน  ซึ่งการบริหาร
จัดการจ าเป็นต๎องที่จะต๎องศึกษาให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจจากทั้งนักปราชญ์  นักวิชาการ  นักบริหาร
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ  เพื่อน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอไป 

 ๒.๑.๑ ความหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาทบทวนเอกสารในแนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการไว๎พอเป็น
แนวทางในการน าไปปรับประยุกต์ใช๎ตามความเหมาะสม  โดยมีรายละเอียดที่จะกลําวถึงในสํวนของ
ความหมายไว๎ดังนี้   การบริหาร (Administration)  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการ
ด าเนินงานขององค์การ  เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให๎เห็นถึงความส าเร็จ  หรือความล๎มเหลว  
ความมีประสิทธิภาพ  หรือความไร๎ซึ่งประสิทธิภาพขององค์การ  การบริหารเป็นเครื่องบํงชี้ให๎ทราบ



๑๐ 
  

ถึงความเจริญก๎าวหน๎าของสังคม  และความก๎าวหน๎าของวิทยาการตํางๆ  การบริหารเป็นทางที่ส าคัญ
อันจะน าไปสูํความก๎าวหน๎า  ลักษณะการบริหารเป็นการท างานรํวมกันของกลุํมบุคคลในองค์การซึ่งมี
การวินิจฉัยสั่งการ  โดยนักบริหารจะต๎องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล๎อมตํางๆ  การวินิจฉัยสั่งการเป็น
เครื่องแสดงให๎ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไมํวําในครอบครัวหรือองค์การใดยํอมมีความเกี่ยวข๎องกับการบริหารอยูํเสมอ  
ดังนั้นจึงกลําวได๎วําการบริหารเป็นเรื่องที่นําสนใจและจ าเป็นตํอการที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม  
ทั้งนี้การบริหารยังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  อันเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอยํางเป็นระบบ  
กลําวคือมีหลักการ กฎเกณฑ์  และทฤษฎี  ที่พึงเชื่อถือได๎  อันเกิดจากการค๎นคว๎าเชิงวิทยาศาสตร์  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ (Science)  ซึ่งเป็นศาสตร์ทางสังคมที่อยูํกลุํมเดียวกับ
วิชาจิตวิทยา  สังคมวิทยา  และรัฐศาสตร์  หากแตํถ๎าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่
ต๎องอาศัยความรู๎ ความสามารถ  ประสบการณ์  และทักษะของผู๎บริหารแตํละคนที่จะท างานให๎บรรลุ
เปูาหมาย  ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู๎  หลักการและทฤษฎีไปปรับใช๎ในการปฏิบัติงานเพ่ือให๎
เหมาะสมกับสถานการณ์  และสิ่งแวดล๎อมแล๎วการบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Art)๑ 

การบริหารจึงเป็นภาระหน๎าที่ของผู๎น าของกลุํม  ที่จะต๎องจัดการให๎ทรัพยากรทั้งที่เป็น
ตัวคน  และวัตถุสามารถประสานเข๎าด๎วยกัน  เพ่ือรํวมกันท างานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได๎  และ
ขณะเดียวกันจะต๎องจัดการน าองค์การให๎สัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อมภายนอกได๎อยํางดีที่สุด๒  เป็น
กระบวนการที่ผู๎จัดการต๎องใช๎ศิลปะและกลยุทธ์ตํางๆ  ด าเนินกิจการตามขั้นตอนตํางๆ  โดยอาศัย
ความรํวมแรงรํวมใจของสมาชิกในองค์การในการตระหนักถึงความสามารถ  ความถนัด  ความ
ต๎องการและความมุํงหวังด๎านความเจริญก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคูํไป
ด๎วยองค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎๓  โดยการด าเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎โดยอาศัยปัจจัยตํางๆ  อันได๎แกํ  คน (Man)  เงิน (Money)  วัสดุ (Material) 
และวิธีการปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๔  และการใช๎ศาสตร์และศิลป์โดย
น าเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource)  เชํน  คน  เงิน  วัสดุสิ่งของ  และการจัดการ

                                                           
๑ จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 

(ม.ท.ป, ๒๕๔๘), หน๎า ๔. 
 
๒ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๕๐), หน๎า ๒๖. 
๓ พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๙), 

หน๎า ๓๖. 
๔ สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สวัสดิการ ก.พ., 

๒๕๕๐), หน๎า ๑๒. 



๑๑ 
  

มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration)  เชํน  POSDCORB Model 
เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ๕ 

สรุปได้ว่า  การบริหาร  หมายถึงภาระหน๎าที่อาศัยกระบวนการเกี่ยวกับหลักปัจจัยที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องที่ส าคัญ  คือ  เงิน   บุคคล  วัสดุสิ่งของ  วิธีการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ  ซึ่งต๎อง
ใช๎ทั้งศาสตร์และศิลป์มาประกอบกัน  รวมทั้งความรู๎ ความสามารถ  ความถนัด แม๎แตํการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์การบริหารสํวนจังหวัดสิงห์บุรีได๎น ากระบวนการปัจจัยที่กลําวข๎างต๎น
เหลํานี้มาประกอบใช๎ในการบริหารตามสํวนงานเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได๎ก าหนดไว๎ 

๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การบริหารโดยทั่วไปๆ ไป  จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนใน

การปฏิบัติงานหรือเป็นล าดับรายการในการบริหาร  ซึ่งในการบริหารนั้นจะต๎องมีล าดับรายการ
กํอนหลังวําจะต๎องท าสิ่งใดกํอนหลังและตํอๆไปวําจะท าอะไร  ซึ่งจัดวําเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management)  กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตและหน๎าที่ตาม
ขั้นตอนตํางๆ  ไว๎อยํางชัดเจนในงานการบริหารนั้น  มีนักปราชญ์  นักวิชาการ  และนักบริหารทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศตลอดจนนักการศึกษา  ได๎ให๎แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว๎ดังนี้ 

การบริหารจัดการถือวําเป็นกระบวนการวางแผนการจัดองค์การ  การด าเนินงานและ
การควบคุมเพ่ือเพ่ิมความส าเร็จตามเปูาหมาย๖  ซึ่งก็มีความคิดคล๎ายกับ Campball  Corbally and 
Ramseyer   การบริหารงานเป็นกระบวนการบริหารงาน หมายถึงวิถีทางที่หนํวยงานพิจารณาสั่งการ
และปฏิบัติ เพ่ือให๎บรรลุถึงเปูาหมาย๗  แม๎วําจะมีทิศทางไปในสํวนของกระบวนแตํส าหรับ Holt กลับ
มองวํา  การบริหารเป็นศิลปะของการท างานให๎บรรลุเปูาหมาย  ซึ่งพร๎อมด๎วยกระบวนการวางแผน 
การจัดองค์กร  การเป็นผู๎น าและการควบคุม๘ ทางด๎าน Herbert A. Simon  ระบุวําการบริหาร 
หมายถึง  ศิลปะในการท าให๎สิ่งตํางๆ  ได๎รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ  โดยที่ผู๎บริหารมักไมํได๎เป็นผู๎
ปฏิบัติ  แตํผู๎บริหารเป็นผู๎ใช๎ศิลปะท าให๎ผู๎ปฏิบัติได๎ท างานจนส าเร็จตามจุดมุํงหมายที่ผู๎บริหารตัดสินใจ
เลือก๙  สํวน Kelling and Kallaus กลําวไว๎คล๎ายๆกับ Holt และ Herbert วําการบริหารเป็นศิลปะ
                                                           

๕ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เกษมสุวรรณ, ๒๕๔๘), หน๎า ๑๓. 
๖ Wagner, J.A., & Hollendeck, J.R. Management of organization behavior, (New 

Jersey: Prentice – Hall, 1995), p.74. 
๗ Campball  Corbally and Ramseyer, lntroduction to Education Administration, 

(Fourth ed.,Boston: Allyn and Bacon, lnc., 1962), p.138. 
๘ Holt, D.H., Management principles and practices, (New Jersey: Prentice – Hall, 

1993), p.3. 
๙ Herbert  A.  Simon อ๎างถึงใน เติมศักดิ์  ทองอินทร์, ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน๎า ๓. 



๑๒ 
  

เพ่ือความช านาญที่ถูกน ามาใช๎โดยเชื่อมองค์ประกอบ  6M’s  เข๎าด๎วยกัน  ได๎แกํ  Manpower, 
Materials ,  Money,   Machines  และ Morale  เพ่ือก าหนดและบรรลุเปูาหมายขององค์การ๑๐

สํวน  Barnard  มุํงที่จะอธิบายวํา  การบริหาร  หมายถึง  การท างานภายในองค์การ ซึ่งเป็นระบบ
ของการรํวมกันปฏิบัติกิจกรรมตั้งแตํสองคนขึ้นไป๑๑ จะเห็นได๎วํานักวิชาการจากตะวันตกมีความ
มุํงม่ันที่จะให๎ความหมายไปในทิศทางท่ีคล๎ายๆกันวํา  เป็นในรูปของกระบวนการที่สามารถสร๎างศิลปะ
ในเชิงการบริหารงาน  ซึ่งอาจจะเชื่อมโยง 4M,6M  แตํจะต๎องเกิดจากระบบการจัดการองค์กรที่
เหมาะสมเพื่อการท างานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ทั้งนี้การบริหารเป็นวิธีการท าให๎
งานส าเร็จโดยอาศัยผู๎อ่ืน (Getting things done through other people)  และกลําววําหน๎าที่ของ
ผู๎บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู๎บริหารให๎ส าเร็จมี  ๕  ประการ  ตามค ายํอภาษาอังกฤษวํา 
“POSDC” ดังนี้ คือ๑๒  

๑.  P คือ  Planning  หมายถึง  การวางแผนซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต  ผู๎บริหารที่ดีต๎องมีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล  เพ่ือก าหนดทิศทาง
ขององค์กร 

๒.O คือ  Organizing  หมายถึง  การจัดองค์กรเป็นการก าหนดโครงสร๎างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร  โดยมีการแบํงงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

๓.  S  คือ  Staffing  หมายถึง  งานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหมํ  การพัฒนา
บุคลากรและการใช๎คนให๎เหมาะสมกับงาน 

๔.D  คือ  Directing   หมายถึง  การอ านวยการเป็นการสื่อสารเพ่ือให๎เกิดการ
ด าเนินการตามแผน  ผู๎บริหารต๎องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต๎องมีภาวะผู๎น า 

๕.  C  คือ  Controlling  หมายถึง  การก ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร  รวมทั้งกระบวนการแก๎ปัญหาภายในองค์กร 

โดยสมาคมผู๎บริหารการศึกษาแหํงสหรัฐอเมริกา (American Association of School 
Administration) เสนอแนวคิดท่ีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว๎  ๕  ประการ  ได๎แกํ๑๓ 

                                                           
๑๐ Lewis, Keeling B. & Kallaus Norman F, Administrative Office Management, 11th 

ed. Cincinnati, (Ohio: South-Western Education Publishing, 1996), p.3. 
๑๑ Barnard Chester I, The Function of the Executive, (Cambridge., Mass: Harvard 

University Press, 1964), p 72. 
๑๒พระธรรมโกศาจารย์  (ประยู ร  ธมฺมจิ ตฺ โ ต ) , พุทธวิ ธี ในการบ ริหาร , พิมพ์ครั้ งที่  ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน๎า ๓-๔. 
๑๓ ธีระรัตน์  กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุ

ศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๐), หน๎า ๖๗. 



๑๓ 
  

๑.  การวางแผน  (Planning)  หมายถึง  การวางแผนหรือโครงการส าหรับปฏิบัติงาน
ในอนาคตให๎ตรงเปูาหมายที่ต๎องการ  โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการ  และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ
ไว๎ลํวงหน๎า 

๒.  การแสวงหา  ก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์  (Allocation)  หมายถึง  การแสวงหา
ก าหนดตัวบุคคล  และวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน  เพ่ือให๎งานนั้นส าเร็จลุลํวงไป
ได๎ด๎วยดีและมีประสิทธิภาพ/ผล 

๓.  การเสริมก าลังบ ารุง  (Stimulation)  หมายถึง  การบ ารุงขวัญ  กระตุ๎น  และ
สํงเสริมให๎บุคลากรปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให๎ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

๔.  การประสานงาน  (Co-ordination)  หมายถึง  การจัดให๎ผู๎แทนของหนํวยงานยํอย
ทุกหนํวยงานพบปะหารือกันเพื่อให๎มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผู๎อ่ืน 
และเพ่ือให๎งานสัมพันธ์ไมํขัดแย๎งกัน  โดยยึดเปูาหมายขององค์การเป็นหลัก 

๕.  การประเมินผลงาน  (Evaluation)  หมายถึง  การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
ระยะให๎ทราบผลการปฏิบัติงาน  และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก๎ไขทุกระยะและประเมินผล
ขั้นสุดท๎ายเพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน  และปัญหาที่เกิดขึ้น  อันเป็นการเปรียบเทียบผลงานที่ควรจะ
ได๎ตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ตั้งแตํต๎นเพ่ือวางแผนใหมํส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

สํวนในแนวคิดของ  เฮนรี่ ฟาโย  (Henry Fayol)  นักวิชาการเหมืองแรํชาวฝรั่งเศส  ผู๎
เป็นต๎นก าเนิดในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ  ๕  ประการ  ที่
เรียกวํา POCCC  ไว๎ดังตํอไปนี้๑๔ 

๑. การวางแผน  (Planning)  หมายถึง  การสร๎างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว๎
ลํวงหน๎าเพื่อใช๎ในการตัดสินใจในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ  (Organizing)  หมายถึง  การก าหนดโครงสร๎างหนํวยงานและระบุ
หน๎าที่โดยการผสมผสานระหวํางวัตถุ  คน  และเงิน 

๓. การบังคับบัญชา  (Commanding)  หมายถึง  การท าให๎เกิดการด าเนินงานตามที่ได๎
มีการก าหนดไว๎  ซึ่งการบังคับบัญชาที่ดีนั้นจะต๎องมีการติดตํอสื่อสาร  ๒  ทาง  กลําวคือ  การยอมให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได๎ 

๔. การประสานงาน  (Coordinating)  หมายถึง  การรวมความพยายามของ
ผู๎ปฏิบัติงานและชํวยสนับสนุนให๎เกิดการติดตํอสื่อสารระหวํางกัน  เพ่ือให๎การท างานส าเร็จ 

๕. การควบคุม  (Controlling)  หมายถึง  การติดตามการด าเนินงานให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
                                                           

๑๔ คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙), หน๎า ๙. 



๑๔ 
  

ซ่ึงองค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญ และมีความจ าเป็นตํอองค์การ  มีดังนี้กลําวคือ 
                 ๑. วัตถุประสงค์ที่แนํนอน  กลําวคือ  จ าเป็นจะต๎องรู๎วําจะด าเนินการไปท าไม  เพ่ือ
อะไร  และต๎องการอะไรจากการด าเนินการ  เชํน  ต๎องมีวัตถุประสงค์ในการให๎บริการหรือในการผลิต
ต๎องรู๎วําจะผลิตเพื่อใคร ต๎องการผลตอบแทนเชํนใด  ถ๎าหากไมํมีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์แล๎วก็ไมํมี
ประโยชน์ที่จะบริหารการด าเนินงานตํางๆ  จะไมํมีผลส าเร็จเพราะไมํมีเปูาหมายก าหนดไว๎แนํนอน 

๒. ทรัพยากรในการบริหาร  ได๎แกํ  วัตถุและเครื่องใช๎เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวม
ไปถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร  ได๎แกํ  ๔  Ms  คือ  มนุษย์ (Man)  เงิน 
(Money)  วัสดุอุปกรณ์ (Material)  และความสามารถในการจัดการ (Management)  หรือ  ๖  Ms 
ที่มีเครื่องจักร (Machine)  และตลาด (Market)  เพ่ิมเข๎ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากข้ึน 

๓.มีการประสานงานระหวํางกัน  หรือเรียกได๎วํามีปฏิกิริยาระหวํางกัน  กลําวคือ 
เปูาหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง  ๔  Ms  หรือ  ๖  Ms  ดังกลําว  
จะต๎องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหวํางกัน  หรือกลําวได๎วําจะต๎องมีระบบของการ
ท างานรํวมกันและที่เกิดขึ้นจริงๆด๎วย  การน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต๎นมาไว๎รํวมกันแล๎วไมํเกิดปฏิกิริยา
ระหวํางกัน  ไมํเกิดความสัมพันธ์ระหวํางกันการบริหารจะไมํเกิดขึ้น 

 ๔. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานวํา
บรรลุเปูาหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นคือ  ประสิทธิผลขององค์การ  หมายถึงความสามารถ
ขององค์การในอันที่จะบริหารงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ในการใช๎ทรัพยากรขององค์การ
ที่มีอยูํระยะสั้น  โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข๎าและคําใช๎จํายกับปัจจัยน าออก  ตลอดจนถึงรายได๎
ขององค์การ๑๕  และหลักส าคัญของการบริหาร  ๕  ลักษณะ  คือ๑๖ 

 ๑. การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน  หมายความวํา  การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม  คือ  อาศัยกลุํมคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์การ  ผู๎บริหาร
จะต๎องรับผิดชอบให๎ส าเร็จโดยอาศัยความรํวมมือของบุคคลอ่ืน  มิฉะนั้นจะท างานไมํส าเร็จ
สาระส าคัญของการบริหารในข๎อนี้แสดงให๎เห็นวํา  ผู๎บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต๎องมีสิ่งตํางๆ
เหลํานี้  คือ  มีความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลที่ดี  มีความเป็นผู๎น าและสามารถท างานเป็นทีมได๎  มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ละมี
ความสามารถท าให๎งานบรรลุเปูาหมายได๎ 

๒. การบริหารท าให๎งานบรรลุเปูาหมายขององค์การ  โดยเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์
ขององค์การต๎องอาศัยความรํวมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให๎ส าเร็จลงได๎  เปูาหมายเป็นสิ่งที่ท าให๎

                                                           
๑๕ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑), หน๎า ๖๒-๖๓. 
๑๖ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน๎า ๑-

๒. 



๑๕ 
  

ผู๎บริหารจะต๎องท าให๎บรรลุได๎นั้นจะต๎องมีลักษณะส าคัญ  ๓  ประการ  คือ  เปูาหมายต๎องสูงแล๎ว 
สามารถท าให๎ส าเร็จ  เปูาหมายสูงเกินไปท าให๎ส าเร็จไมํได๎  เปูาหมายต่ าไปไมํท๎าทายไมํมีคุณคํา 
ประการที่สองการจะไปถึงเปูาหมายจะต๎องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  และประการ
สุดท๎ายจะต๎องระบุเวลาที่จะท าให๎บรรลุเปูาหมายนั้น 

๓.การบริหารเป็นการสมดุลระหวํางประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ค าวํา ประสิทธิภาพ  
หมายความวํา  ท างานโดยใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดหรือเสียคําใช๎จํายต่ าสุด  การท างานให๎ส าเร็จ
อยํางเดียวไมํพอแตํจะต๎องค านึงถึงคําใช๎จํายที่ประหยัดอีกด๎วย  สํวนค าวํา ประสิทธิผล  หมายความ
วํา  ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด  การท าให๎ได๎ทั้งสองอยําง  คือ  งานบรรลุผลตามที่ต๎องการ
และการใช๎ทรัพยากรต่ าสุด  จึงเป็นความสมดุลระหวํางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔. การบริหาร  เป็นการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเป็นที่
รู๎กันโดยทั่วไปวําเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช๎ทรัพยากรตํางๆ จึงต๎องตระหนัก ๒ ข๎อ
ใหญํๆ  คือ  เมื่อใช๎ทรัพยากรใดไปแล๎วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไมํสามารถกลับคืนมาใหมํได๎   และ
จะต๎องเลือกใช๎ทรัพยากรให๎เหมาะสมอยําให๎เกิดสิ้นเปลืองโดยเปลําประโยชน์  ดังนั้นการบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิด  เศรษฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษาถึงเรื่องการกระจายการ
ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดอยํางไร  สํวนผู๎บริหารในองค์การจะต๎องผลิตสินค๎าและบริหารให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. การบริหารจะต๎องเผชิญกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู๎บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต๎องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางถูกต๎อง  และสามารถปรับตัวเองให๎
เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

สรุปได้ว่า  แนวคิดอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการนั้น เป็นการใช๎ศาสตร์และศิลป์โดยการ
น าเอาทรัพยากรที่มีความเกี่ยวข๎องที่ส าคัญ  อันได๎แกํ   เงิน  บุคคล  วัสดุสิ่งของ  และวิธีการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารจึงต๎องมีทั้งความรู๎  ความสามารถ  ความถนัด  ซึ่งการบริหารจัดการปัญหาอุก
ภัยขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี นั้นจึงต๎องครอบคลุมถึงองค์ประกอบด๎าน  การ
วางแผน การจัดองค์การ  การสั่งการ  การประสานงาน  การรายงาน  และการงบประมาณ  ทั้งนี้
ทั้งนั้นจ าเป็นต๎องมีการบริหารแบบมีสํวนรํวมและการบริหารเชิงกลยุทธ์  อันจะท าให๎องค์กร
ด าเนินงานไปได๎ด๎วยดีตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ 

๒.๑.๓ ความส าคัญของการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการมีความส าคัญอยูํที่ผู๎บริหารจะต๎องเห็นถึงความส าคัญในฐานะผู๎บริหาร

อันเป็นหน๎าที่ที่มีความเกี่ยวข๎องโดยตรงในการรับผิดชอบ  ในบางครั้งยังต๎องมีอิทธิพลตํอบุคลากรใน
องค์กรหรือโดยรวมทั้งหมดเพ่ือที่จะท าให๎เกิดความเชื่อใจและยอมท าตามในค าสั่ง  ซึ่งผู๎บริหารต๎องใช๎



๑๖ 
  

ทั้งวาทศาสตร์และวาทศิลป์ในการบริหารจัดการ  ดังนั้นนักวิชาการได๎ระบุถึงความส าคัญของการ
บริหารจัดการวําการบริหารมีลักษณะส าคัญ  ๘  ประการ  ดังนี้ 

 ๑. การบริหารเป็นกิจกรรมอยํางหนึ่ง  มิใชํบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุํมใดกลุํมหนึ่ง  
ถ๎าจะกลําวถึงบุคคลผู๎ท าหน๎าที่บริหารนั้นเรียกวํา  ผู๎บริหาร 

 ๒. การบริหารเป็นงานที่มีจุดหมายหมายความวํา  ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต๎องมี
การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุํงหมายไว๎กํอน  ไมํวําจะก าหนดไว๎อยํางชัดเจนหรือไมํสํวนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให๎ส าเร็จตามจุดมุํงหมาย 

 ๓. การบริหารเป็นแนวทางส าคัญ  ที่มีอิทธิพลตํอสังคมภายในและภายนอกองค์กร  ถ๎า
ผู๎บริหารต๎องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ
อันทันสมัยมาใช๎หรือจัดการฝึกอบรมคนงานให๎มีความสามารถยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีแกํองค์กรและ
ผู๎ปฏิบัติงานด๎วย  สํวนภายนอกอาจจะเป็นนโยบายที่ท าประโยชน์ตํอสังคม  เชํน  สํงเสริมการศึกษา
ในชุมชนโดยให๎ทุนการศึกษา 

๔. การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุํมคน  ธุรกิจกํอตั้งขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการให๎บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุํมคน  มิใชํเป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงบุคคลเดียวเทํานั้น  ทั้งนี้  เนื่องจากคนเรายํอมมีขีดจ ากัดทั้งด๎านก าลังกายก าลังสมองและ
เวลา  จึงจ าเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือรํวมใจจากบุคคลอ่ืนด๎วย 

๕. การบริหารจะได๎รับผลส าเร็จโดยดีต๎องอาศัยการรํวมแรงรํวมใจของบุคคลอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากเจ๎าของธุรกิจ  ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจ๎าของ  เชํน  ผู๎ถือหุ๎นอาจไมํมีเวลาหรือ
ความสามารถในการบริหารจึงต๎องจัดหาผู๎อื่นที่มีความสารถในการบริหารให๎มาบริหารในองค์กร 

๖. การบริหารจะด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพได๎โดยการใช๎ความรู๎ความช านาญและ
การฝึกฝนอบรมทางด๎านบริหารมาโดยเฉพาะ  จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวําการบริหารเป็นวิชาชีพ
อยํางหนึ่ง  ผู๎บริหารโดยเฉพาะระดับสูงสุดไมํจ าเป็นต๎องมีความรู๎ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรงแตํ
ผู๎บริหารจะต๎องมีความรู๎ความช านาญในการบริหาร  คือ  การวางแผน  การจัดองค์การ  เป็นต๎น 

๗. การบริหารเป็นสิ่งที่ไมํมีตัวตนไมํสามารถมองเห็นได๎ แตํสิ่งที่จะแสดงให๎เห็นวํา  การ
บริหารด าเนินไปอยํางไร  ได๎ผลดีหรือไมํเพียงใดนั้น  คือผลงานเพราะวําผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร  

๘. เจ๎าของธุรกิจไมํจ าเป็นต๎องท าหน๎าที่ผู๎บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล๎ว  (ยกเว๎นองค์กร
ขนาดเล็ก)  คณะผู๎บริหารมักจะเป็นกลุํมบุคคลอื่นๆ  ที่มีความสามารถทางการบริหารท าหน๎าที่ในนาม
ของเจ๎าของธุรกิจ๑๗ 
                                                           

๑๗ สมยศ  นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 
๒๕๔๔), หน๎า ๗๘.  



๑๗ 
  

การบริหารเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในฐานะที่เราเป็นสํวนหนึ่งในสมาชิกของสังคม  
จ าต๎องมีกฎเกณฑ์ข๎อบังคับตํางๆ  โดยมุํงหวังที่จะให๎เกิดความส าเร็จความเรียบร๎อยขึ้นในองค์การ 
และในสังคมนั้นจึงสรุปได๎วําการบริหารจัดการมีความส าคัญ  ดังนี้ 

๑. การบริหารชํวยท าให๎มนุษย์ด ารงอยูํรํวมกันได๎อยํางผาสุก 
                 ๒. จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลท าให๎องค์การตํางๆ ต๎องขยายงานด๎านบริหาร
จัดการให๎กว๎างขึ้น 
                 ๓. การบริหารเป็นเครื่องบํงชี้ให๎ทราบถึงความเจริญก๎าวหน๎าของสังคม 
                 ๔. การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญในอันที่จะน าสังคมและโลกไปสูํความเจริญก๎าวหน๎า 
                  ๕. การบริหารจะชํวยชี้ให๎ทราบถึงแนวโน๎มทั้งในด๎านความเจริญ และความเสื่อมของ
สังคมในอนาคต 

            ๖. การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานรํวมกันของกลุํมบุคคลในองค์การ 
                  ๗. การบริหารมีลักษณะที่ต๎องใช๎การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือและเป็นเครื่องแสดง
ให๎ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร 
                 ๘. ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไมํวําในครอบครัวหรือในองค์การยํอมมีสํวนเกี่ยวกันกับการ
บริหารอยูํเสมอ ดังนั้นการศึกษาในเรื่องการบริหารจึงท าให๎มนุษย์ด ารงชีพได๎อยํางฉลาด 
                 ๙. การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคูํกัน  ไมํอาจแยกกันได๎โดยเด็ดขาด ดังกลําววํา
การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด๎านของเหรียญอันเดียวกัน๑๘ 

นอกจากนี้  สรศักดิ์  กิตติอสุภกุล  ได๎กลําวถึงความส าคัญของการบริหารวํามีบทบาท
ส าคัญตํอการด าเนินงานขององค์กรหลายประการด๎วยกัน  ดังตํอไปนี้ 

๑. การบริหารเป็นการท างานรํวมกันโดยใช๎ปัจจัยที่มีอยูํ 
                   ๒. การบริหารเป็นเครื่องมือชี้ให๎เห็นถึงความเจริญก๎าวหน๎าขององค์กร 

๓. การบริหารเป็นเครื่องมือที่ได๎ชี้ให๎เห็นถึงความเจริญขึ้น  หรือความเสื่อมถอยของ
สังคมในอนาคตได๎อยํางดี 

๔. การบริหารเป็นสิ่งที่สามารถมีอยูํควบคูํกับสังคมและการเมืองได๎  เพราะสังคมและ
การเมืองจ าเป็นต๎องใช๎การบริหาร  

๕. การบริหารได๎มีสํวนชํวยให๎มนุษย์มีการด าเนินชีวิตที่สะดวกดีข้ึน  และวางแนวทางได๎
อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

 
 
 

                                                           
๑๘ สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เกษมสุวรรณ, ๒๕๔๘), หน๎า ๑๕. 



๑๘ 
  

ลักษณะและความส าคัญของการบริหารมี  ๗  ประการคือ๑๙ 
                ๑. การบริหารต๎องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเปูาหมายในการด าเนินงาน 
                ๒. การบริหารมีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม 
                ๓. การบริหารต๎องมีการแบํงงานการท า 
                ๔. การบริหารต๎องมีการประสานงาน รํวมมือรํวมใจสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกัน 
                ๕. การบริหารต๎องมีทรัพยากรในการบริหาร เชํน คน เงิน วัตถุสิ่งของ 
                ๖. การบริหารเป็นงานของผู๎บริหารหรือผู๎น า 
                 ๗.การบริหารไมํมีตัวตน  แตํสามารวัดผลของความส าเร็จของการบริหารด๎วย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สรุปได้ว่า  ความส าคัญของการบริหารจัดการ  เป็นการค านึงถึงผู๎บริหารที่อยูํในฐานะผู๎
มีอ านาจหน๎าที่หลักขององค์กรในการสั่งการ  อันมีผลตํอการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลคล ซึ่ง
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์การสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี เป็นองค์กรที่ มีการท างาน
รํวมกันระหวํางตัวผู๎บริหารกับประชาชน  ดังนั้นจะเห็นได๎วําถ๎ามีการบริหารจัดการที่ดีมีการวางแผน
จัดการงานที่ชัดเจนทุกอยํางจะส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  การบริหารจึงเป็นเครื่องบํงชี้ให๎ทราบถึงความ
เจริญก๎าวหน๎าของสังคมนั้นๆ 

๒.๑.๔ กระบวนการบริหารจัดการ 
                 เมื่อน ามาใช๎กับการบริหารวํา กระบวนการบริหาร  มีหมายความวํา  เป็นการจัดล าดับ
รายการการบริหารหรือวิธีการในการบริหาร  กลําวคือในการบริหารนั้นจะต๎องมีล าดับรายการ
กํอนหลังวําจะท าอะไรกํอน  และตํอๆไปจะท าอะไร  เชํน  จะต๎องวางแผนกํอนแล๎วจึงจัดโครงการให๎
เข๎ารูปเข๎ารํางตํอไปจึงจัดหาบุคลากรมาท างาน  รวมทั้งสนับสนุนให๎ก าลังใจ  แล๎วจึงแนะน าชํวยเหลือ
ในการท างานของบุคลากร  จะต๎องประสานงานไมํท างานซ้ าซ๎อนกัน  ตํอไปต๎องรายงานผลการท างาน
ไปยังผู๎บังคับบัญชาและหนํวยงานอ่ืนๆเป็นต๎น  ทางด๎าน Campbell  Corbally  and  Ramseyer 
มองวํากระบวนการบริหาร  หมายถึง  วิถีทางที่หนํวยงานพิจารณาสั่งการและปฏิบัติ  เพ่ือให๎บรรลุถึง
เปูาหมาย๒๐  สํวน Lithchfield  กลําววํา  กระบวนการบริหารเป็นวงจรของการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
ประกอบด๎วยกิจกรรมตํางๆ  เหลํานั้น  คือ  การวินิจฉัยสั่งการ  การวางโครงการการติดตํอสื่อสาร 

                                                           
๑๙ กลม อัญชันภาติ, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ธนะการพิมพ,์ ๒๕๔๐), หน๎า ๖๐-๖๑. 
๒๐ Campball  Corbally and Ramseyer, lntroduction to Education Administration, 

(Fourth ed.,Boston: Allyn and Bacon, lnc., 1962), p.138. 



๑๙ 
  

การควบคุม  และการประเมินผลงานซ้ า๒๑  นอกจากนี้นักผู๎บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต๎องเป็นทั้ง
ผู๎บริหารและผู๎น า  โดยผู๎น าสามารถสร๎างคนได๎ พัฒนาได๎  ความสามารถในการน าที่ดีเกิดจากหลาย
ฐาน  เชํน  ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค  ความสามารถในการท างานให๎งานส าเร็จ  การมีคุณสมบัติที่
คนเคารพนับถือได๎  และความสามารถในการฝึกและพัฒนาผู๎อ่ืน 

พฤติกรรมของผู๎บริหารของเกตเซลส์และกูบา (Getzels and Guba)  ไว๎วํา  บุคคลทุก
กลุํมท่ีผู๎บริหารต๎องท างานสัมพันธ์ด๎วย  ตํางมีความต๎องการที่จะเห็นผู๎บริหารนั้นๆประพฤติหรือปฏิบัติ
อยํางนั้นอยํางนี้ด๎วยกันทั้งนั้น  ซึ่งอาจจะเรียกได๎วําเป็นผลรวมของความเกี่ยวพันของตัวการ  ๓ 
ประการ  คือ 

๑. วัฒนธรรมประเพณี และความปรารถนาของสังคมท่ีผู๎บริหารด ารงต าแหนํงอยูํ 
๒. ลักษณะเฉพาะของสถาบันที่ผู๎บริหารด ารงต าแหนํงอยูํ  บทบาทหน๎าที่ของสถาบัน

และผู๎อ่ืนที่เกี่ยวข๎องก าหนดให๎ผู๎บริหารปฏิบัติและความคิดของผู๎บริหารเองที่คาดคะเนวําผู๎ อ่ืนที่
เกี่ยวข๎องกับตนเองให๎ตนเองปฏิบัติอะไรและอยํางไร 

๓. ตัวบุคคล บุคลิกภาพและความต๎องการหรือความจ าเป็นเฉพาะตนของบุคคล 
โดยในประการทั้ง  ๓  ดังกลําวข๎างต๎น  มีอิทธิพลตํอการปฏิบัติงานของผู๎บริหารใน

ระบบสังคมทุกชนิด  ในการปฏิบัติงานและการวางตนของผู๎บริหาร  ซึ่งพอจะสรุปได๎วํา  ผู๎บริหารจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาเป็น  ๓  ลักษณะ  คือ 

๑. พฤติกรรมที่มีลักษณะวํา  ผู๎บริหารได๎ค านึงถึงความส าคัญและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเป็นใหญํ  โดยพึงถือวําการปฏิบัติงานทุกชนิดต๎องสอดคล๎องกับลักษณะเฉพาะของสถาบันต๎อง
ตรงตามบทบาทและหน๎าที่ที่สถาบันหรือผู๎อ่ืนที่เกี่ยวข๎องก าหนดไว๎ให๎ท าโดยต าแหนํงและความคิดนึก
ที่ผู๎บริหารคาดคะเนด๎วยตนเองวํา  ผู๎อ่ืนที่ตนเกี่ยวข๎องโดยต าแหนํง  คิดหรือต๎องการให๎ตนท าอะไร
อยํางไร  ทั้งภายในขอบเขตของวัฒนธรรมประเพณีและความปรารถนาของสังคม  ตามความคิดเห็น
ของผู๎บริหาร 

๒. พฤติกรรมที่มีลักษณะวํา  ผู๎บริหารได๎ค านึงถึงตัวบุคคล  บุคลิกภาพของบุคคลและ
ความต๎องการ  หรือความจ าเป็นของแตํละบุคคลเป็นใหญํ  โดยถือวําความต๎องการและความจ าเป็น
ของสถาบันไมํส าคัญ 

๓. พฤติกรรมที่มีลักษณะวํา  ผู๎บริหารได๎ค านึงถึงทั้ง  ๒  อยําง  คือ  ทั้งในด๎านความ
ต๎องการและความจ าเป็นของสาบัน  ภายในขอบขํายของวัฒนธรรมประเพณีและความปรารถนาของ
สังคม  ความต๎องการหรือความจ าเป็นสํวนบุคคลโดยถือวําการกระท าใดต๎องประสมกลมกลืนกันให๎
เหมาะสมและเกิดประโยชน์แกํสถาบันรวมทั้งบุคคลอื่นที่เก่ียวข๎องพร๎อมๆ กันไป 
                                                           

๒๑ Litchfield Edward H.,“Notes on a General Theory of Administration”, 
Administrative Science Quarterly, (Vol. No. 1. June, 1956), p.3 - 29. 



๒๐ 
  

หลักส าคัญของการบริหาร  ๕  ลักษณะ  คือ๒๒ 
๑. การบริหารเป็นการท างานกับคน  โดยอาศัยคน  หมายความวํา  การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคม  คือ  อาศัยกลุํมคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์การ  ผู๎บริหาร
จะต๎องรับผิดชอบให๎ส าเร็จ  โดยอาศัยความรํวมมือของบุคคลอ่ืน  มิฉะนั้นจะท างานไมํส าเร็จ
สาระส าคัญของการบริหารในข๎อนี้แสดงให๎เห็นวํา  ผู๎บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต๎องมีสิ่งตํางๆ 
เหลํานี้  คือ  มีความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลที่ดี  มีความเป็นผู๎น า  สามารถท างานเป็นทีมได๎  มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ 
และมีความสามารถท าให๎งานบรรลุเปูาหมายได๎ 

๒. การบริหารท าให๎งานบรรลุเปูาหมายขององค์การ  เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต๎องอาศัยความรํวมมือกันของทุกคนจึงจะท าให๎ส าเร็จลงได๎  เปูาหมายเป็นสิ่งที่ท าให๎ผู๎บริหาร
จะต๎องท าให๎บรรลุได๎นั้นจะต๎องมีลักษณะส าคัญ  ๓  ประการ  คือ  เปูาหมายต๎องสูงแล๎วสามารถท า
ให๎ส าเร็จ เปูาหมายสูงเกินไปอาจท าให๎ไมํส าเร็จ  เปูาหมายต่ าไปไมํท๎าทายไมํมีคุณคํา  ประการที่สอง 
การจะไปถึงเปูาหมายต๎องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ประการที่สาม  จะต๎องระบุเวลา
ที่จะท าให๎บรรลุเปูาหมายนั้น 

๓. การบริหารเป็นการสมดุลระหวํางประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ค าวํา  ประสิทธิผล  
หมายความวํา  ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด  สํวนค าวําประสิทธิภาพ หมายความวํา  ท างาน
โดยใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดหรือเสียคําใช๎จํายต่ าสุด  การท างานให๎ส าเร็จอยํางเดียวไมํพอ  แตํต๎อง
ค านึงถึงคําใช๎จํายที่ประหยัดด๎วย  การท าให๎ได๎ทั้งสองอยําง  คือ  งานบรรลุผลตามที่ต๎องการและการ
ใช๎ทรัพยากรต่ าสุด  จึงเป็นความสมดุลระหวํางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔. การบริหารเป็นการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  ในโลกที่มี
ทรัพยากรจ ากัดการใช๎ทรัพยากรตํางๆ  จึงต๎องตระหนัก  ๒  ข๎อใหญํๆ  คือ  เมื่อใช๎ทรัพยากรใดไป
แล๎วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไมํสามารถกลับคืนมาใหมํได๎  และจะต๎องเลือกใช๎ทรัพยากรให๎
เหมาะสม  อยําให๎เกิดสิ้นเปลืองโดยเปลําประโยชน์  ดังนั้นการบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมี
ความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิด  เศรษฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษาถึงเรื่องการกระจายการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํ
จ ากัดอยํางไร  สํวนผู๎บริหารในองค์การจะต๎องผลิตสินค๎าและบริการให๎เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
                ๕. การบริหารจะต๎องเผชิญกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู๎บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต๎องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได๎อยํางถูกต๎อง  และสามารถ
ปรับตัวเองให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

                                                           
๒๒ เสนาะ  ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน๎า 

๑-๒. 



๒๑ 
  

สรุปได้ว่า  กระบวนการบริหารจัดการเป็นการจัดล าดับขั้นตอนในการบริหารจัดการ  
เพ่ือท าการวางแผนให๎งานด าเนินตํอไปได๎อยํางเป็นระบบเพ่ือไมํให๎งานทับซ๎อนกัน  ซึ่งการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  ต๎องอาศัยผู๎บริหารที่มี
ประสิทธิภาพจะต๎องเป็นต๎องผู๎บริหารและผู๎น าที่พัฒนาได๎แม๎จะต๎องเจอกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล๎อม  

๒.๑.๕ ทฤษฎีทางการบริหาร 
ทฤษฎีของการบริหารถือเป็นศาสตร์ที่มีองค์ประกอบของความรู๎  หลักและกฎเกณฑ์ที่

น ามาจากศาสตร์สาขาตํางๆ  เพ่ือไปใช๎เป็นแนวทางในการศึกษาความรู๎เกี่ยวกับการบริหารแล๎วน าไปสูํ
การปฏิบัติ  การบริหารที่จะประสบผลส าเร็จได๎นั้น  ต๎องขึ้นอยูํกับความสามารถ  ประสบการณ์ 
ทักษะ  ในการประยุกต์เอาทฤษฎีตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารไปสูํการปฏิบัติจริงอยํางเหมาะสม
กับสถานการณ์สิ่งแวดล๎อม  ถือเป็นศิลปะอยํางหนึ่งที่ผู๎บริหารสามารถน ามาบูรณาการใช๎หรือการ
น ามาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 

โดยนักวิชาการได๎น าทฤษฎีการบริหารมาเขียนในรูปแบบของวิชาการมากมายใน
ลักษณะที่แตกตํางกัน  ซึ่งทฤษฎีนี้มีความเชื่อวําเป็นไปได๎จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการ
บริหาร (Administrative)  โดยสามารถใช๎ได๎กับการบริหารทุกชนิด  ไมํวําจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions)  ซึ่ง
ประกอบด๎วยหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายตํางกัน  ซึ่ง Fayol ชาวฝรั่งเคสผู๎ที่ได๎ชื่อวํา  “เป็นบิดาแหํงการ
บริหารเชิงจัดการ”  มีความเห็นวํา  การบริหารเป็นศาสตร์อยํางหนึ่งและเป็นหลักการสากลที่สามารถ
น าไปใช๎กับการบริหารทุกประเภท  ที่กลําวถึงสํวนส าคัญพ้ืนฐานของการบริหารงานเรียกวํา The 
Elements of Management  ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรม  ๕  ประการ  คือ  ๑) การวางแผน (To 
Plan)  ๒) การจัดองค์การ (To Organize)  ๓) การบังคับบัญชา (To Command)  ๔) การ
ประสานงาน (To Coordinate)  และ ๕) การควบคุมงาน (To Control)๒๓  ดังตํอไปนี้ 

๑. การวางแผน (Planning)  หมายถึง  ภาระหน๎าที่ของผู๎บริหารที่จะต๎องท าการ
คาดการณ์ลํวงหน๎าถึงเหตุการณ์ตํางๆ  ที่จะมีผลกระทบตํอธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว๎เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 
                ๒. การจัดองค์การ (Organizing)  หมายถึง  ภาระหน๎าที่ที่ผู๎บริหารจ าต๎องจัดให๎มีโครง
ของงานตํางๆ  และอ านาจหน๎าที่  ทั้งนี้เพ่ือให๎เครื่องจักร  สิ่งของ  และตัวตนอยูํในสํวนประกอบที่
เหมาะสม  ในอันที่จะชํวยให๎งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได๎ 

                                                           
๒๓ Heny Fayol, อ๎างใน จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร: บุ๏คพ๎อยท์, ๒๕๔๕), หน๎า ๓๔-๓๕. 



๒๒ 
  

               ๓. การบังคับบัญชา (Commanding)  หมายถึง  หน๎าที่ในการสั่งการงานตํางๆ  ของผู๎อยูํ
ใต๎บังคับบัญชา  ซึ่งจะกระท าให๎ผลส าเร็จด๎วยดี  โดยที่ผู๎บริหารจะต๎องกระท าตนเป็นตัวอยํางที่ดี
จะต๎องเข๎าใจคนงานของตน  จะต๎องเข๎าใจถึงข๎อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยูํ 
รวมถึงจะต๎องมีการติดตํอสื่อสารกับผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางใกล๎ชิด  นอกจากนี้ยังต๎องมีการประเมิน
โครงสร๎างขององค์การและผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าด๎วย  หากโครงสร๎างขององค์การที่
เป็นอยูํไมํเหมาะสมต๎องมีการปรับปรุงเชํนกัน  ถ๎าผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาคนใดหยํอนประสิทธิภาพ การไลํ
ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยูํให๎เหมาะสมขึ้นเป็นสิ่งจ าเป็นต๎องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating)  หมายถึง  ภาระหน๎าที่จะต๎องเชื่อมโยงงานของ
ทุกคนให๎เข๎ากันได๎  และก ากับให๎ไปสูํจุดมุํงหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling)  หมายถึง  ภาระหน๎าที่ในการที่จะต๎องก ากับให๎สามารถ
ประกันได๎วํากิจกรรมตํางๆ  ที่ท าไปนั้นสามารถเข๎ากันได๎กับแผนที่ได๎วางไว๎แล๎ว๒๔ 

นอกจากนี้  ทฤษฎีการบริหาร  ๕  ประการนี้  ซึ่ง Fayol  ยังได๎ก าหนดหลักการในการ
บริหารจัดการขึ้นอีก  ๑๔  ประการ  อันเป็นสํวนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. การแบํงงานกันท า (Division of Labor)  ฟาโยได๎เสนอวํา  คนงานควรจะได๎รับการ
มอบหมายหน๎าที่ให๎ปฏิบัติมากขึ้น  หรือได๎รับการกระตุ๎นให๎มีความรับผิดชอบ  ในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น  ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในองค์การยุคปัจจุบันได๎ 
                 ๒. อ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsidility) แวปเบอร์ 
และฟาโย  ได๎ให๎ความส าคัญของอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน๎าที่แบบเป็นทางการ
ของแวปเบอร์ได๎มาจากต าแหนํงหน๎าที่ของผู๎บริหารในสายการบังคับบัญชา  สํวนอ านาจหน๎าที่แบบไมํ
เป็นทางการได๎รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise)  ความรู๎ทางด๎านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณคําทางศีลธรรม (Moral Worth)  และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร๎างความผูกพันกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา  ตลอดจนเน๎นวําอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบควรคูํกัน 

๓. การมีผู๎บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command)  ฟาโย  กลําววําค าสั่งสอง
ค าสั่ง (Dual Command)  อาจกํอให๎เกิดปัญหาในการท างาน  เชํน  การรายงานจะมีสํวนเกี่ยวข๎อง 
ในเมื่อผู๎ควบคุมสองคนได๎ให๎ค าสั่งกับผู๎ใต๎บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  ท าให๎เกิดการสับสนในบาง
สถานการณ์ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให๎เกิดความยุํงยากแกํผู๎บังคับบัญชา  และอาจท าให๎เกิดการสับสนใน
ล าดับขั้นของอ านาจหน๎าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority)  การประเมิน

                                                           
๒๔ Price, Alan, Human Resource Management, ln a Business Context, 2 edition, 

(London: Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๒๓ 
  

อ านาจหน๎าทีและความรับผิดชอบของผู๎บริหารในระบบผู๎บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก  และ
ผู๎บริหารจะไมํสนใจในความรู๎สึกของผู๎ใต๎บังคับบัญชา  โดยอาจไมํให๎ความรํวมมือ 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน๎าที่ (Line of Authority)  เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู๎บริหารสูํผู๎ปฏิบัติงานขององค์การ  ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาวของสายการ
บังคับบัญชา  โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ  ซึ่งการจ ากัด
จ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให๎น๎อยลงจะท าให๎ปัญหาในการติดตํอสื่อสารลดลง  และองค์การ
จะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว  มีความยืดหยุํนมากขึ้น  ภายในองค์การมีการแบํงแยกแผนกตํางๆโดย
ต๎องมีปฏิสัมพันธ์กันกับผู๎จัดการในระดับเดียวกันและในแผนกอ่ืนๆ  ซึ่งชํวยในการตัดสินใจเร็วขึ้น
เนื่องจากผู๎บริหารจะรู๎จักบุคคลอื่น  รู๎วิธีการในการแก๎ปัญหาเพ่ิมมากข้ึน 

๕. การรวมอ านาจ (Centralization)  เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว๎ที่
ผู๎บริหารระดับสูงขององค์การ  ซึ่งอ านาจหน๎าที่จะไมํได๎รวมไว๎ที่ผู๎บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา  แตํเป็นการก าหนดวําควรมีการรวมอ านาจไว๎ที่ผู๎บริหารระดับสูงเทําไร  อยํางไร  และมีการ
กระจายอ านาจให๎กับผู๎ใต๎บังคับบัญชาคนงานในระดับลํางอยํางไร สิ่งนี้ถือวํามีความส าคัญเนื่องจากวํา
จะมีผลกระทบตํอพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเปูาหมายเดียวกัน (Unity of Direction)  เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผน
ในการปฏิบัติงานของผู๎บริหารและคนงานที่ใช๎ทรัพยากรขององค์การ  องค์การใดที่ไมํมีการวางแผนจะ
ท าให๎ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล  ซึ่งจะไมํมีการมุํงไปสูํกิจกรรมของกลุํมหรือกิจกรรมของ
บุคคล  แตํการวางแผนจะเริ่มที่ผู๎บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมรํวมกับกลยุทธ์ขององค์การ  ซึ่งจะต๎อง
มีการติดตํอกับผู๎บริหารในระดับกลางที่มีสํวนในการตัดสินใจวํา  จะใช๎ทรัพยากรขององค์การอยํางไร
เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์   หลักการในข๎อนี้  ยึดหลักวํากิจกรรมของแตํละกลุํมต๎องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗. หลักความเสมอภาค (Equity)  คือ  ความเป็นธรรม (Justice)  ความยุติธรรม 
(lmpartiality)  ความเหมาะสม (Fariness)  ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การ  ในปัจจุบัน
พนักงานมีความต๎องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช๎หลักความเทําเทียมกัน 

๘. การออกค าสั่ง (Order)  วิธีการจัดการซึ่งอยูํในต าแหนํงนั้นในการจัดหาเพ่ือให๎
องค์การได๎รับประโยชน์สูงสุด  เป็นการจัดหางานให๎แกํพนักงานโดยใช๎ผังองค์การ (Organization 
Chart)  เพ่ือแสดงให๎เห็นถึงต าแหนํงหน๎าที่ของพนักงานแตํละคน  โดยเป็นการชี้วัดวําต าแหนํงของ
พนักงานแตํละคนอาจมีการเลื่อนขั้นได๎ในอนาคต  การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได๎รับความสนใจมากขึ้น
ในองค์การยุคปัจจุบัน  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือวํามีความจ าเป็นที่จะต๎องให๎การฝึกอบรม 
(Training)  การพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing)   โดยองค์การจะก าหนดต าแหนํงหน๎าที่ส าหรับ
ทุกคนให๎เข๎าใจต าแหนํงหน๎าที่ของตน 
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๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative)  เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งตํางๆ  โดย
ปราศจากการสั่งการผู๎บังคับบัญชา  ผู๎บริหารจะต๎องกระตุ๎นให๎พนักงานมีความคิดริเริ่ม  ซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือวําเป็นจุดแข็งขององค์การ  เนื่องจากจะสามารถสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ ได๎ผู๎บริหารมีความ
ต๎องการทักษะ (SKill) และไหวพริบ (Tact)  เพ่ือให๎เกิดความสมดุลระหวํางองค์การและความต๎องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability)  จะท าให๎เกิดความสมดุล  ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู๎บริหาร
ระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

 ๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline)  เป็นการมุํงให๎ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง  การ
เชื่อฟัง (Obedience)  อ านาจ (Energy)  ค าขอร๎อง (Application)  โดยลักษณะของการแสดงความ
นับถือออกมา  ส าหรับอ านาจของผู๎บังคับบัญชา  ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข๎อง
กับผู๎บริหารหลายๆคนที่สามารถสร๎างความนําเชื่อถือให๎กับผู๎ปฏิบัติงานทั้งหมด  และท างานอยําง
เข๎มแข็งเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การ  ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิก
ภายในองค์การกับคุณสมบัติของผู๎น าภายในองค์การ  เป็นความสามารถของผู๎บริหารในการที่จะ
ปฏิบัติตามอยํางยุติธรรม 

๑๑. คําตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให๎รางวัลประกอบด๎วยโบนัส 
และแผนการแบํงก าไร เป็นการชํวยกระตุ๎นการท างานของพนักงานได๎ การให๎หรือการจําย
คําตอบแทนให๎แกํพนักงานมีความส าคัญอยํางมากตํอความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถให๎ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ๎นผลผลิตเพ่ิม
โดยการให๎รางวัลเพ่ือเป็นการสนับสนุนให๎มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น  โดยยึดหลักวําการจํายคําตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ๎าง  ลูกจ๎างเทําที่จะท าได๎ 

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel)  ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญตํอการจ๎างงานระยะยาว  เมื่อพนักงานอยูํในองค์การซึ่งมีแนวโน๎มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน  โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ  การจ๎างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช๎อธิบายการประสบความส าเร็จ 

๑๓ . ผลประโยชน์สํ วนตัวมีความส าคัญน๎อยกวํ าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest)  ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือวําเป็นประโยชน์ของทุกๆคนหรือของทุกกลุํมในองค์การ  ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยูํ
จะต๎องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให๎เกิดความยุติธรรมระหวํางองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps)  เป็นความรู๎สึกรํวมกันของสมาชิกภายในองค์การ
ชํวยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุํม  ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน๎าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ  และสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภค ความรํวมมือกัน  ถือวําเป็นสํวนประกอบ
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ส าคัญในการที่ท าให๎องค์การบรรลุผลส าเร็จ  โดยการติดตํอเพ่ือแก๎ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญ
เพราะความสามัคคีคือพลัง  เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงจะท าให๎องค์การมีความแข็งแกรํง๒๕ 

การบริหารองค์การผู๎ที่ได๎รํวมกันน าเอาความคิดของฟาโยมาประยุกต์ใช๎ในการบริหาร
ราชการ  ได๎ขยายสํวนส าคัญพ้ืนฐานที่เรียกวํา The Elements of Management  ๕  ประการ
ของฟาโยมาใช๎ในการจัดองค์การทางราชการโดยขยายกิจกรรมทางการบริหารออกเป็น  ๗  ประการ 
คือ 

๑. Planning  หมายถึง  การวางแผนลํวงหน๎าวําองค์การจะต๎องท าอะไรบ๎าง  เพ่ือให๎
บรรลุเปูาหมาย 

๒. Organizing  หมายถึง  การจัดองค์การ  การก าหนดโครงหน๎า  การแบํงสํวนงาน 
การจัดสายการบังคับบัญชา  และการก าหนดต าแหนํงหน๎าที่ 
                ๓. Staffing  หมายถึง  การบริหารงานบุคคล  ได๎แกํ  การจัดอัตราก าลัง   สรรหา  การ
พัฒนา  การสร๎างบรรยากาศที่ดีในการท างาน   การประเมินผลงาน   การพิจารณาความดี  
ความชอบ  การให๎สวัสดิการ  และการให๎พ๎นจากงาน 
               ๔. Directing  หมายถึง  การอ านวยการ   การตัดสินใจ  การวินิจฉัยสั่งการ   และการ
ควบคุมบังคับบญัชา 
              ๕. Coordinating  หมายถึง  การประสานงานเพ่ือให๎เกิดความรํวมมือ  เพ่ือด าเนินการ
ไปสูํเปูาหมายเดียวกัน 
              ๖. Reporting  หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การ เพ่ือให๎สมาชิกของ
องค์การทราบความก๎าวหน๎าของการด าเนินงาน 
              ๗. Budgeting  หมายถึง  การงบประมาณ  การใช๎จํายเงิน การควบคุมการใช๎จําย  และ
การตรวจสอบด๎านการเงิน๒๖ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๕ American Association of School Administration, อ๎างใน  ธีระรัตน์  กิจจารักษ์, เอกสาร

ค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน๎า ๖๗. 
๓๔ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , สมชาย หิรัญกิตติ  และสมศักดิ์   วานิชยาภรณ์ , ทฤษฎีองค์การ ,

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๔๕), หน๎า ๘๖. 
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วัฏจักรของการจัดการภัยพิบัติ 
ในด๎านการจัดการภัยพิบัตินั้นจะต๎องท าอยํางเป็นระบบอยํางชัดเจน  โดย Phillips; 

Neal and Webb  ได๎สรุปภาพรวมให๎เห็นถึงการจัดการกับภัยพิบัติวํามีข๎อพิจารณาหลักๆ  อยํางน๎อย
สามชํวงด๎วยกัน  กลําวคือ  ชํวงแรกเป็นชํวงกํอนเกิดภัยพิบัติหรือกํอนที่จะได๎รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ (Pre-impact)  ชํวงที่สองเป็นชํวงที่เกิดภัยพิบัติ (Impact) และชํวงที่สามคือชํวงหลังจากที่เกิด
ภัยพิบัติแล๎ว (Post-impact)  ทั้งนี้ยังได๎สรุปวงจรการจัดการภัยพิบัติจากรายงานของ  The 
National Governors’Association Report วํามีประเด็นที่ควรพิจารณาที่ส าคัญ  ๔  ประการ
ด๎วยกัน  ดังตํอไปนี้ 

 

 
 
 
 

 

 

 

                แผนภาพที่ ๒.๑ วัฏจักรของการจัดการภัยพิบัติ 

แหล่งที่มา : Phillips; Neal and Webb (2012: 37) 

ประการแรก  การบรรเทาสาธารณภัย (Mitigation) คือ  การลดความเป็นไปได๎ที่จะ
กํอให๎เกิดภัยพิบัต ิ เชํน  การสร๎างแนวปูองกัน มีการจัดการให๎เกิดการใช๎ที่ดินที่เหมาะสม (Land-use 
Management)  มีการกํอตั้ง CEM (Comprehensive Emergency Management Programs) 
หรือโครงการจัดการภัยพิบัติแบบครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการสร๎างรหัสความปลอดภัย (Safety Codes) 

ประการที่สอง  การเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ (Preparedness)  อัน
เป็นการสร๎างแผนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติลํวงหน๎า  มีการฝึกอบรมให๎ความรู๎เรื่องภัยพิบัติ  การซักซ๎อม
แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภัย  มีการติดตั้งระบบเตือนภัย  รวมไปถึงการเตรียมเสบียงและเวชภัณฑ์ (Food 
and Medical supplies) 

การบรรเทา

(Mitigation) 

การฟื้นฟู  (Recovery) 

การสู๎ภยั(Response) 

การเตรียมการ

(Preparedness) 



๒๗ 
  

ประการที่สาม  การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบตํอเหตุการณ์ 
(Response) กลําวคือ  เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น  จะมีการด าเนินการตามแผนที่มี
การเตรียมการไว๎ลํวงหน๎ารวมทั้งการให๎ความชํวยเหลือแกํผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิต  โดยเน๎นการลด
ความเสียหายที่เกิดข้ึนให๎มากที่สุดและให๎การชํวยเหลือแกํประชาชนโดยเร็วที่สุด 

ประการที่สี่  การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา (Recovery)  อันเป็นการน าสถานการณ์เข๎าสูํภาวะ
ปกติโดยเร็วที่สุด  ซึ่งในระยะสั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให๎สภาพชีวิตจิตใจกลับคืนมาเทําที่จะท า
ได๎อันเป็นปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน  สํวนในระยะยาวนั้นคือการสร๎างสภาพในการด าเนินชีวิตให๎กลับมา
ดังเดิมหรือดีข้ึน๒๗ 

นอกจากงานของ Phillips; Neal and Webb แล๎วยังพบวํามีงานศึกษาของนักวิชาการ
ด๎านการจัดการสาธารณภัยหลายทํานที่ได๎ก าหนดขอบเขตการจัดการภัยพิบัติไว๎ในท านองเดียวกัน  
เชํน  งานของ Lucien G. Canton ในต าราชื่อ Emergency Management Concept and 
Strategies for Effective Programs หรืองานของ David Alexander ในต าราชื่อ Principle of 
Emergency Planning and Management หรืองานของ Coppola, P. Damon ในต าราชื่อ 
Introduction to international disaster management รวมถึง Daniel Henstra ที่ได๎เขียน
บทความเรื่อง Evaluating Local Government Emergency Management Programs  โดยได๎
ตีพิมพ์ในวารสาร Public Administration Review  ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีการก าหนดขอบเขตหรือตัว
แบบในการพิจารณาเรื่องการจัดการภัยพิบัติอยูํสี่ประการ  ดังที่ได๎น าเสนอไปแล๎วนั้น  ไมํวําจะเป็น
การบรรเทา  การเตรียมรับมือ  การเผชิญกับเหตุการณ์  การฟ้ืนฟูเยียวยา  ซึ่งการด าเนินการเพ่ือ
รองรับกับปัญหาของอุทกภัยนั้น ซึ่งมีหลักการเชํนเดียวกันในการเตรียมการเพ่ือรองรับกับเหตุการณ์ที่
ไมํสามารถคาดการณ์ได๎แนํชัดวําจะเกิดขึ้นเมื่อใด  หากมีการเตรียมการที่ดีเพ่ือรับมือกับสิ่งที่ยังไมํ
เกิดข้ึนก็มีความเชื่อม่ันวําจะสามารถลดความสูญเสียและลดผลกระทบตํอสังคม 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการบริหารขององค์การ  เป็นระบบที่วําด๎วยการบริหารที่ผนวกกับ
หลักเกณฑ์  โดยทฤษฎีเป็นสํวนที่มีความเกี่ยวข๎องกัน  อันเป็นข๎อสรุปแบบกว๎างที่ได๎อธิบายถึงพฤติ
กรรมการบริหารองค์การทางการศึกษาอยํางให๎เป็นระบบ  ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์แนวความคิดที่อาศัยเหตุ
และผลมาประกอบจนสามารถน ามาประยุกต์ในการปฏิบัติได๎  โดยวัฏจักรการจัดการพิบัติเป็นขั้นตอน
การบรรเทา  การเตรียมการ  การสู๎ภัย  และการฟื้นฟู  อันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาอุก
ภัยขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  
 

                                                           
๒๗

 Phillips,Nealand Webb, Introduction to Emergency Management, (United State 

of America: CRC Press, 2012 ). 
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๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการน้ า 
ผู๎วิจัยได๎ศึกษาทบทวนเอกสารในแนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าไว๎พอเป็น

แนวทางในการน าไปปรับประยุกต์ใช๎ตามความเหมาะสม  โดยมีรายละเอียดที่จะกลําวถึงในสํวนของ
ความหมายไว๎ดังนี้  การบริหารจัดการน้ า  การบริหารจัดการน้ าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม การ
พัฒนา  การจัดสรรและการใช๎ประโยชน์  การปูองกัน  รวมถึงการฟ้ืนฟูลุํมน้ า  ตลอดจนถึงแมํน้ าล า
คลอง  เพ่ือให๎ได๎รับประโยชน์อยํางเสมอภาคและยั่งยืนโดยมีการอธิบายถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นอันเป็นการน าไปสูํการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งนักคิดนักวิจัยได๎เสนอแนวคิดวําการบริหาร
จัดการน้ านั้น  มีวิธีการด าเนินการในพ้ืนที่รับประโยชน์จากน้ าอยํางมีประสิทธิภาพ  ทั้งในด๎านการ
จัดหา  การพัฒนา  การเก็บรักษาซํอมแซมสิ่งสึกหรอให๎คืนสูํสภาพ  การฟ้ืนฟูแหลํงเสื่อมโทรมให๎ใช๎
ประโยชน์ได๎ตํอไป  เพ่ือให๎สิ่งที่ด าเนินการนั้นบังเกิดผลอยํางยั่งยืนตํอมวลมนุษย์และธรรมชาติ๒๘  ซึ่ง
จะน าไปสูํการบริหารจัดการน้ า อันเป็นวิธีการหรือกิจกรรมด าเนินการที่มีความเกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
แหลํงน้ า  การจัดสรรน้ า  การปูองกันแก๎ไขภัยธรรมชาติด๎านน้ า  และการปูองกันแก๎ไขมลพิษทางน้ า 
เพ่ือให๎สามารถใช๎น้ าให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด๒๙  ด๎วยความสมเหตุสมผลตํอการบริหารจัดการน้ า 
เป็นกระบวนการในการจัดหาน้ า  จัดสรร  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและใช๎ประโยชน์จากน้ าอยํางยั่งยืน 
ตลอดจนการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ าในทุกพ้ืนที่๓๐  มีความเป็นแนวทางการปฏิบัติตํอการบริหาร
จัดการน้ าตามความหมายโดยรวมของการบริหารจัดการน้ าตามมาตรการ  วิธีการหรือกระบวนการ
ตํางๆ  ไมํวําจะเป็นการศึกษาปัญหา  การวางแผน  การก าหนดนโยบาย  การพิจารณาตัดสินใจในการ
ด าเนินการจัดหา  สรรหา  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และการแก๎ไขปัญหาน้ าให๎มีประสิทธิภาพ  การท าอยํางนี้
ยํอมท าให๎เกิดความเสมอภาค  รวมทั้งเกิดความยั่งยืน 

สรุปได้ว่า  การบริหารจัดการน้ า หมายถึง การท ากิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา  การจัดสรร  การใช๎ประโยชน์  การปูองกัน และการฟ้ืนฟู  เพ่ือให๎ได๎รับ
ประโยชน์อยํางคุ๎มคําและยั่งยืน  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าให๎มีประสิทธิภาพตํอ
สภาพแวดล๎อมในแตํละพ้ืนที่  โดยการน ามาปรับใช๎ในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์การ
บริหารสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

                                                           
๒๘ เกษม  จันทร์แก๎ว, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๓๐), 

หน๎า ๑๐. 
๒๙ ปธาน  สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, รายงานการ

วิเคราะห์โครงการปรับ ภาคราชการสูํยุคโลกาภิวัฒน์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (โรงพิมพ์กองกลาง: ส านักงานคณะกรรมการ
ข๎าราชการพลเรือน, ๒๕๔๐), หน๎า ๑๕. 

๓๐ กรมทรัพยากรน้ า, การบริหารจัดการน้ าของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรน้ า, 
๒๕๔๖), (อัดส าเนา). 
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๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการน้ า 
น้ ามีความจ าเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความส าคัญอยํางยิ่งใน

การพัฒนาประเทศ  อันได๎แกํ  การอุปโภค  การบริโภค  การประกอบอาหาร  การช าระรํางกาย  การ
เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์  อีกทั้งยังเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของปลาและสัตว์น้ าอ่ืนๆ  ซึ่งในภาคอุตสาหกรรม
นั้นต๎องใช๎น้ าในขบวนการผลิตโดยใช๎ล๎างของเสีย  หรือหลํอเครื่องจักรและระบายความร๎อน  น้ าจึงถือ
เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอยํางมากและมีคุณคํา  จึงมีความจ าเป็นที่ทุกฝุายต๎องรับรู๎ตระหนักและ
เข๎าใจอยํางลึกซึ้งตํอวงจรการเกิดน้ าในระบบนิเวศธรรมชาติของปุาต๎นน้ า  เป็นหน๎าที่ของทุกคนและ
ทุกภาคสํวนที่จะต๎องชํวยกันปกปูอง  ดูแลรักษา  อนุรักษ์ปุาต๎นน้ า  การใช๎น้ าอยํางรู๎คุณคํา  เพ่ือให๎มี
ปริมาณคุณภาพน้ าใสสะอาดไหลตลอดทั้งปี  อีกทั้งในอนาคตจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น  การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาความเป็นอยูํที่สูงขึ้นจ าเป็นต๎องใช๎ปริมาณน้ าเพ่ิมมากขึ้น  โดย
ในขณะที่ปริมาณน้ ามีจ ากัดทั้งปริมาณและคุณภาพ  อันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ  จึงจ าเป็นที่
จะต๎องมีการจัดการทรัพยากรน้ าให๎มีประสิทธิภาพโดยเกิดประสิทธิผลสูงสุด๓๑ 

ปราโมทย์  ไม๎กลัด  ได๎อธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรน้ าวํา  “การจัดการ
ทรัพยากรน้ า”  หมายถึง  การด าเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยํางรํวมกัน  ไมํใชํเฉพาะการ
สํงน้ าหรือเอาไปแจก  แตํเป็นการด าเนินการอยํางเป็นระบบและสัมพันธ์กัน  เพ่ือที่จะแก๎ไขปัญหา
เรื่องน้ า  ได๎แกํ  ปัญหาการขาดแคลนน้ า  ปัญหาน้ าทํวม  ปัญหาน้ าเสีย๓๒  ความส าคัญของการ
จัดการทรัพยากรน้ า  คือ  การจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือปูองกันปัญหาที่จะเกิดจากน้ า  โดยต๎องจัดการ
ควบคูํกับปุาต๎นน้ าด๎วย  ความส าคัญของงานอนุรักษ์ต๎นน้ าตอนบนนั้น  เปรียบเสมือนแหลํงน้ า
ธรรมชาติที่สามารให๎น้ าตํอพ้ืนราบหรือพ้ืนที่ตอนลํางได๎มากพอตลอดเวลาและมีคุณภาพดีตามที่
ต๎องการ  ในกรณีที่พ้ืนที่ปุาถูกท าลายน้ าอาจไมํถูกเก็บไว๎ในดิน  มักกํอให๎เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล๎ง  และการมีน้ ามากเกินไปในฤดูฝนซึ่งจะแปรสภาพอุทกภัยโดยเฉพาะในเขตร๎อน  นักจัดการ
ลุํมน้ าจ าต๎องมีการสร๎างอํางหรือเขื่อนเก็บน้ าเพ่ือทดแทนดินที่ ไมํสามารถเก็บน้ าได๎  หรืออาจมีการ
ยกเลิกไปถ๎ามีการพัฒนาที่ดินให๎มีสมรรถภาพในการเก็บน้ าได๎  อยํางไรการสร๎างอํางหรือเขื่อนเก็บน้ า
เพ่ือเอาไว๎ใช๎สอย  เป็นหลักประกันในการมีน้ าใช๎สอยได๎ตามเวลาที่ต๎องการ  อีกทั้งยังชํวยให๎น้ าที่มี

                                                           
๓๑ ปราโมทย์  ไม๎กลัด, คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย, (นนทบุรี: สมาคมศิษย์เกําวิศวกรรม

ชลประทาน, ๒๕๒๕), หน๎า ๖. 
๓๒ ปราโมทย์  ไม๎กลัด, ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ าในประเทศไทย, เอกสารประกอบการ

บรรยาย, (เชียงใหมํ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, ๒๕๔๘), หน๎า ๑๗. 



๓๐ 
  

ตะกอนปนอยูํให๎ใสสะอาดขึ้น  จนสามารถน ามาใช๎ได๎๓๓  น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์
อนันต์และมีโทษมหันต์  หากไมํได๎มีการจัดการควบคุมที่ดีพอการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าจ าเป็น
จะต๎องอาศัยการวางแนวการจัดการพัฒนาแหลํงน้ า  รวมถึงการควบคุมปริมาณอัตราการไหลของน้ า
ให๎พอเหมาะ  พร๎อมทั้งค านึงถึงคุณภาพ  ระยะเวลา  การไหลของน้ าในเวลาเดียวกันด๎วย 

เปูาหมายของการจัดการทรัพยากรเพ่ือแก๎ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ า   ได๎แกํ  การขาด
แคลนน้ า  อุทกภัย  คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม  อยํางเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท าให๎
ปัญหาบรรเทาหรือก าจัดหมดสิ้นไป  เพ่ือให๎ทุกๆสิ่งในสังคมทั้งคน  สัตว์  พืช  ฯลฯ  มีการด าเนินชีวิต
ที่ด ี มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาทางเศรษฐกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยมีน้ าใช๎ที่ยั่งยืนและ
ทั่วถึง   ซึ่งเปูาหมายของการจัดการทรัพยากรน้ าตามกรอบแนวความคิดในการจัดท านโยบายน้ า
แหํงชาติ  คือ  การจัดท านโยบายที่มุํงเน๎นกระบวนการประสานงาน  การพัฒนาและการบริหาร
ทรัพยากรน้ ารํวมกับทรัพยากรอื่นที่เก่ียวข๎อง  โดยค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมเป็นส าคัญ  โดย
มุํงหวังให๎ได๎ผลตอบแทนสูงสุดทั้งทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมวิสัยทัศน์น้ าแหํงชาติ   ภายในปี  พ.ศ. 
๒๕๖๘  ประเทศไทยจะน้ าใช๎อยํางเพียงพอและมีคุณภาพ  โดยมีระบบบริหารจัดการองค์กร  ระบบ
กฎหมาย  ในการใช๎ทรัพยากรน้ าอยํางเป็นธรรมยั่งยืน  โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและการมีสํวนรํวมใน
ทุกระดับ๓๔  เนื่องจากชุมชนที่อาศัยอยูํในแตํละพ้ืนที่มีความต๎องการใช๎น้ าแตกตํางกันไป  การจัดการ
ทรัพยากรน้ าจึงต๎องตอบสนองความต๎องการของคนในพ้ืนที่ให๎เพียงพอ  และทันตํอความต๎องการใช๎
งานไมใํห๎ทํวมขัง    

สรุปได้ว่า  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการน้ าเป็นการด าเนินการอยํางเป็นระบบที่มี
ความสัมพันธ์ระหวํางกัน  เนื่องจากวําน้ ามีความส าคัญและจ าเป็นทั้ ง ในภาคการเกษตร  
ภาคอุตสาหกรรม  โดยการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น จังหวัด
สิงห์บุรี  มีเปูาหมายของการจัดการทรัพยากรเพื่อแก๎ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ า  ซึ่งต๎องค านึงถึงคุณภาพ
ชีวิตรวมถึงการมีสํวนรํวมของชุมชน 

๒.๒.๒ หลักการจัดการทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรน้ ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆด๎วย  เชํน  ดิน  ปุาไม๎ 

สัตว์  เป็นต๎น  ไมํสามารถแยกการจัดการน้ าได๎เพียงอยํางเดียว  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ามี
ขอบเขตของการจัดการที่เกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกันในหลายด๎าน  กลําวคือ การพัฒนาและอนุรักษ์แหลํง

                                                           
๓๓ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ  กรมสํงเสริมการเกษตร , การบริหารจัดการน้ าและการ

พัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน, (กรุงเทพมหานคร: กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ  กรมสํงเสริมการเกษตร
,๒๕๔๘), หน๎า ๒๐. 

๓๔ พงศธร  โสภาพันธุ์ และคณะ , โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้ เร่ืองการจัดการน้ า
ชลประทานส าหรับเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗), หน๎า ๔๘. 



๓๑ 
  

น้ า  การจัดสรรน้ า  การปูองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ   การปูองกันมลพิษทางน้ า  และการบ าบัดน้ า
เสีย  ซึ่งมีผลตํอการก าหนดนโยบาย  และแนวทางในการด าเนินการจัดการทรัพยากรน้ าให๎เกิดความ
ยั่งยืนตํอไป  ต๎องอาศัยหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน  โดยมีผู๎ให๎หลักการจัดการ
ทรัพยากรน้ าวําต๎องค านึงถึงหลักการดังตํอไปนี้๓๕ 

๑) การพัฒนาอยํางองค์รวม (holistic approach)  น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภท
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติอยํางใกล๎ชิด  เชํน  ดิน  ปุาไม๎  ในทางมิติตํางๆ
ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง ฯลฯ 

๒)  มีลักษณะของสหวิทยา (interdisciplinary)  การจัดการทรัพยากรน้ า  เป็นการน า
ความรู๎จากหลากหลายวิธีมาใช๎ในการจัดการทรัพยากรน้ า  เชํน  ด๎านวิศวกรรมศาสตร์  ด๎าน
เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  และด๎านสังคมวิทยา  มานุษยวิทยา  ครอบคลุมตั้งแตํการออ
อกกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จากน้ า  เทคโนโลยีการกํอสร๎างเพ่ือน ามาใช๎ประโยชน์  โดย
การบริหารจัดการเพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตามนโยบายผู๎บริหารประเทศ  ขนบธรรมเนียมประเพณี
เกี่ยวกับน้ าในชุมชน   รวมถึงการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งในการใช๎น้ าระหวํางกลุํมคนในสังคม  เป็น
ต๎น  

๓) อยูํภายใต๎กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustaninable development)  เป็นการ
ผสมผสานการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับสังคม  ในขณะเดียวกันมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให๎เหมาะสมกับของทรัพยากรตํางๆ 

 ๔) มีความเป็นเอกภาพ (unity)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายจะต๎องมี
ความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

 ๕) มีความเป็นเครือขําย (network)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะต๎องเน๎น
เครือขําย  ในที่นี้หมายถึง  เครือขํายของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายและเครือขํายของผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติเหลํานั้น  อันได๎แกํ  รัฐ  เอกชน  และประชาชน 

๖) การมีสํวนรํวมของประชาชน (people participation)  น้ าจัดเป็นสมบัติสาธารณะ
ที่ทุกฝุายในสังคมต๎องมีสํวนรํวมในการจัดการ  เพ่ือจัดการน้ าให๎มีคุณภาพและตอบสนองวัตถุประสงค์
ของการใช๎น้ าได๎  นับตั้งแตํการจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  อุตสาหกรรม  รวมไปจนถึงการธ ารง

                                                           
๓๕ ปธาน  สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, รายงานการ

วิเคราะห์โครงการปรับ ภาคราชการสูํยุคโลกาภิวัฒน์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (โรงพิมพ์กองกลาง: ส านักงานคณะกรรมการ
ข๎าราชการพลเรือน, ๒๕๔๐), หน๎า ๑๗. 
 



๓๒ 
  

รักษาวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ าได๎๓๖  จึงมีความสอดคล๎องกับเป็นองค์กรจัดการทรัพยากรน้ า
ประเทศแคนาดา  ได๎ใช๎หลักการจัดการทรัพยากรน้ าให๎ประสบความส าเร็จ  และเกิดความยั่งยืนวํา
ต๎องค านึงถึงดุลยภาพของระบบนิเวศ  ความเทําเทียมกันของคนในสังคมส าหรับคนรุํนปัจจุบันและ
อนาคต  มีองค์ประกอบการจัดการทรัพยากรน้ า  ดังนี้ 

การจัดการทรัพยากรน้ าอยํางผสมผสาน  โดยการเชื่อมโยงคุณภาพและปริมาณน้ ากับ
การจัดการทรัพยากรประเภทอ่ืนๆ  ความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหวํางระบบ  สถาบันที่สนับสนุน
การอนุรักษ์และคุ๎มครองคุณภาพน้ า  โดยตระหนักถึงคุณคําของปริมาณน้ าที่มีอยูํจ ากัด รวมทั้ง
คําใช๎จํายในการจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพ  สร๎างความสมดุลในการศึกษาการใช๎น้ ากลไกตลาด
และกฎเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนทางเลือกให๎กับผู๎ใช๎  โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ผู๎ใช๎
ต๎องรับผิดชอบจากการใช๎ทรัพยากรน้ า  การแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรน้ า  โดยน าเอาระบบการ
วางแผน  การติดตาม  การประเมินผลและการวิจัยน ามาใช๎น าเอาระบบข๎อมูลทุกด๎านมาประกอบการ
ตัดสินใจ  การสนับสนุน  ให๎มีการปรึกษาหารือและการมีสํวนรํวมจากสาธารณชน  มีการน ากลยุทธ์
การเจรจาตํอรอง  การไกลํเกลี่ยมาใช๎เพ่ือหาฉันทามติ  รวมทั้งสนับสนุนให๎สาธารณชนรับทราบถึง
ข๎อมูลขําวสารอยํางโปรํงใส  โดยให๎การศึกษากับประชาชน 

สรุปได้ว่า  หลักการจัดการทรัพยากรน้ าให๎เกิดความยั่งยืนต๎องอาศัยหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน  โดยต๎องค านึงถึงหลักการพัฒนาอยํางองค์รวม  มีลักษณะของสห
วิทยา  อยูํภายใต๎กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน  มีความเป็นเอกภาพ  มีความเป็นเครือขําย  การมีสํวนรํวม
ของประชาชน  สิ่งเหลํานี้ถือเป็นองค์ประกอบอยํางหนึ่งในการจัดการทรัพยากรน้ าของการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

๒.๒.๒ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
ปัจจัยบางประการที่มีผลตํอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  คือ  การจัดการชุมชนบน

พ้ืนที่ต๎นน้ าจึงควรยึดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให๎เกิดความสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาแบบทาง
สายกลางหมายรวมถึง  การพัฒนาที่อยูํบนพ้ืนฐานของความสมดุลระหวํางการคุ๎มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูํกับการใช๎ประโยชน์๓๗  ดังรายละเอียดตํอไปนี้  

 

                                                           
๓๖สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสาน ในพื้นที่ระดับต าบล, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๒), หน๎า ๗. 
๓๗ ปธาน  สุวรรณมงคล, การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, รายงานการ

วิเคราะห์โครงการปรับ ภาคราชการสูํยุคโลกาภิวัฒน์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (โรงพิมพ์กองกลาง: ส านักงานคณะกรรมการ
ข๎าราชการพลเรือน, ๒๕๔๐), หน๎า ๗๖. 



๓๓ 
  

๑) การจัดองค์กร  ได๎แกํ  การจัดรูปแบบโครงสร๎างองค์การบริหารในรูปของหนํวยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  จ าเป็นต๎องสอดคล๎อง
กับลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายพ่ึงพิงซึ่งกันและกัน  ได๎แกํ 
ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรปุาไม๎  ที่อยูํในเขตลุํมน้ า  อนึ่งลักษณะการจัดองค์กรมีผลตํอการจัดการ
ทรัพยากรน้ าแตกตํางกัน  กลําวคือ  การจัดองค์กรแบบตามหน๎าที่ เป็นการจัดองค์กรในแนวดิ่งองค์กร
ลักษณะนี้ท าให๎การด าเนินงานขาดความเชื่อมโยงตํอเนื่องกัน  ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันในแนวราบ  ดังนั้นการจัดองค์การที่ดีต๎องจัดให๎เหมาะสมกับความเชื่อมโยงของ
ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะเครือขําย  โดยจัดให๎มีระบบการประสานงานระหวํางองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 

๒) งบประมาณ  ในการบริหารงานทั่วไปเป็นปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่งที่ท า ให๎การ
ด าเนินงานเกิดการขับเคลื่อนของทรัพยากรการบริหารไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎  งบประมาณที่จัดสรรใน
แตํละด๎านจึงเป็นตัวชี้วัดทิศทางการพัฒนาขององค์การวําให๎ความส าคัญกับงานด๎านใด 

การบริหารทรัพยากรน้ าแบบผสมผสานเป็นกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาความ
รํวมมือในการจัดการน้ า  ผืนดิน  และทรัพยากรอ่ืนๆ  ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง  เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางด๎านเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมในแนวที่เสมอภาคเทําเทียมกัน  โดยไมํท าลายและรักษาไว๎ซึ่ง
ระบบนิเวศท่ีส าคัญ  น้ าควรได๎รับการจัดการภายใต๎ขอบเขตความเป็นลุํมน้ า  ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
และการมีสํวนรํวมของสาธารณะ๓๘  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน  หมายถึง 
กระบวนการจัดการน้ าที่มองเป็นองค์รวม (Holistic)  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดสรรน้ าและการ
ควบคุมการใช๎น้ าในบริบทของสังคม  เศรษฐกิจ  และเปูาหมายของสิ่งแวดล๎อม  การใช๎เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรน้ า  ได๎แกํ  การตั้งราคาคําน้ า  การเรียกเก็บคําน้ าจากผู๎ใช๎ตาม
ปริมาณน้ าที่ใช๎หรือตามประเภทพืชที่เพาะปลูกในอัตราที่สะท๎อนถึงต๎นทุนคําเสียโอกาสในการจัดหา
น้ า  ดังเชํน  การเก็บเงิน  “คําเบี้ยน้ า”  ในการจัดการน้ าของประเทศญี่ปุุน  ซึ่งรัฐบาลกลางต๎องจําย
คําเบี้ยน้ าประมาณร๎อยละ  ๖๗  รัฐบาลท๎องถ่ินหรือจังหวัดซึ่งมีหน๎าที่เป็นผู๎จัดการอํางเก็บน้ าต๎องจําย
ร๎อยละ  ๒๐-๒๓  และเกษตรกรต๎องรํวมจํายด๎วยประมาณร๎อยละ  ๑๐-๑๓  เป็นต๎น  หรือการลดการ
ใช๎น้ าโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎น้ า  อีกทั้งการก าหนดสิทธิในน้ า  ซึ่งอาจกระท าโดยการ
ออกโฉลดน้ า  การก าหนดการจัดเก็บคําน้ าเพ่ือคืนเงินลงทุน (cost recovery)  ภายใต๎กลไกตลาดเสรี 
ทั้งนี้เพ่ือให๎สิทธิการใช๎น้ าสามารถจ าหนํายหรือถํายโอน เปลี่ยนเจ๎าของได๎เหมือนกับโฉนดที่ดิน  

                                                           
๓๘GWP-TAC, lntegrted Water Resources Management, TAC Background 

papers,(Stockholm: Global Water Partnership, 2000), p.4.  



๓๔ 
  

เพ่ือให๎เกิดการใช๎น้ าที่คุ๎มคํา๓๙  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งองค์การทางสังคมเป็นโครงสร๎าง
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลในกลุํมและระหวํางกลุํมตํางๆ  เพ่ือให๎บรรลุถึงเปูาหมายขององค์การ๔๐  
ที่มีแนวทางสูํการปฏิบัติในทางแก๎ปัญหาวิกฤตอุทกภัย  ดังนั้นประเทศตํางๆจึงพยายามแก๎ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบและระบบในการจัดการทรัพยากรน้ าให๎มี
ประสิทธิภาพ๔๑ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  การพัฒนาแหลํงน้ า
ของประเทศได๎สํงผลให๎ประเทศไทยมีน้ าต๎นทุนเพ่ือตอบสนองตํอความเป็นอยูํของประชาชนใน
ประเทศ  การพัฒนาด๎านการเกษตร  เศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรม  ถึงอยํางนั้นปริมาณน้ าต๎นทุน
ดังกลําวสามารถตอบสนองความต๎องการน้ าได๎เพียงครึ่งหนึ่งของความต๎องการน้ าโดยรวมของประเทศ 
โดยคาดวําในอนาคตข๎างหน๎า  ความต๎องการน้ าจะสูงมากข้ึน  และปริมาณต๎นทุนที่มีอยูํไมํเพียงพอตํอ
ความต๎องการ  นอกจากนี้ในหลายพ้ืนที่ของประเทศยังประสบปัญหาพ้ืนที่ปุาต๎นน้ าเสื่อมโทรม  เกิด
การชะล๎างพังทลายของดินและภัยจากโคลนถลํม  สํงผลกระทบให๎เกิดการขาดแคลนน้ า  ภัยแล๎ง  น้ า
หลาก  ทํวมในพ้ืนที่กลางน้ า  ซึ่งเป็นแหลํงชุมชนและพ้ืนที่เศรษฐกิจในขณะเดียวกันมีการพัฒนาแหลํง
น้ าขนาดใหญํเพ่ิมเติม  โดยมีข๎อจ ากัดด๎านพ้ืนที่กํอสร๎างที่เหมาะสมหรือที่ดินได๎ถูกครอบครองน าไปใช๎
ประโยชน์  และอาจถูกตํอต๎านจากการไมํยอมรับของประชาชน รวมทั้งล าน้ าสายหลักมีคุณภาพน้ า
เสื่อมโทรมจากการระบายน้ าเสียของชุมชนหรือจากพ้ืนที่เกษตรกรรม  ปัญหาเกี่ยวกับน้ าจึงรุนแรง
มากขึ้นอันท าให๎กระทบตํอคุณภาพชีวิต  การผลิตทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบัน
ตลอดจนถึงในระยะยาว  เพ่ือให๎เป็นไปตามเปูาหมายในภาพรวมที่วางไว๎  และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว๎จึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   ประกอบด๎วย  ๖  ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
                  ๒. ยุทธศาสตร์การสร๎างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
                ๓. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ าทํวมและอุทกภัย 
                ๔. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ า 

                                                           
๓๙ ธนาคารโลก, “ก้าวพ้นวิกฤต : ยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างโฉมใหม่แก่การพัฒนาชนบทไทย”, 

(ม.ป.ท, ๒๕๔๒), (อัดส าเนา). 
๔๐ Blau, Pter M., & Scott, Richard, Formal Organization, (Sanfransisco: Charkdler 

publishing Co, 1962). 
๔๑ Dyson, M., Berkamp, G., and Scanlon อ๎างอิงใน เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม, การจัดการทรัพยากร

น้ าในลุํมน้ าล าตะคองแบบบูรณาการ , วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๓๕ 
  

                ๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพปุาต๎นน้ าที่เสื่อมโทรมและปูองกันการพังทลายของ
ดิน 
                ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ๔๒ 

สรุปได้ว่า  หลักการในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น 
จังหวัดสิงห์บุรี นั้นต๎องประกอบด๎วย  การพัฒนาแหลํงน้ า การจัดสรรน้ าให๎เกิดประสิทธิภาพ  การ
อนุรักษ์แหลํงน้ าในลุํมน้ า  การแก๎ไขปัญหา  การควบคุมคุณภาพน้ า  และรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ  โดยอาศัยชุมชนคนในท๎องถิ่นรวมทั้งผู๎บริหารในการวางแผนแนวคิด
และหลักการจัดการทรัพยากรน้ าไปใช๎อันจะเป็นการน าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอไป 

๒.๒.๓ วิธีการจัดการทรัพยากรน้ า 
 วิธีการจัดการทรัพยากรน้ ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง  อันได๎แกํ  การกักเก็บน้ า  การสํงน้ า

เพ่ือการเพาะปลูก  การระบายน้ า ดังมีรายละเอียดตํอไปนี้ 
การเก็บกักน้ า๔๓  เป็นกิจการที่ท าขึ้นเพ่ือเก็บและรักษาปริมาณระดับน้ าไว๎ใช๎ประโยชน์

ตํางๆกัน  เชํน  เพ่ือการเพาะปลูก  การบรรเทาอุทกภัย  การไฟฟูาพลังน้ า  การคมนาคมทางน้ า  เป็น
ต๎น  การเก็บท าได๎หลายวิธี  เชํน  การสร๎างเขื่อนเก็บกักน้ า (Storage Dam)  ปิดกั้นน้ าในหุบเขาที่
เป็นแหลํงน้ าขนาดใหญํ (Reservoir)  การสร๎างท านบปิดกั้นล าน้ าในหุบเขาหรือหุบเนินที่เป็นแหลํงน้ า
ขนาดเล็ก (Tank หรือ Small Reservoir)  ซึ่งเขื่อนเก็บกักน้ าหรือท านบจะต๎องมีอาคารประกอบที่
จ าเป็น  คือ  ทางระบายน้ าที่สร๎างกันโดยทั่วไปใช๎ระบายน้ าจากตอนบนให๎น้ าล๎นข๎ามสันหรือธรณีของ
อาคารระบายน้ า  เรียกทางระบายน้ าล๎น (Spilway)  เพ่ือระบายน้ าที่เกินต๎องการทิ้งไปปูองกันน้ าล๎น
ข๎ามสัน  อันเป็นสาเหตุให๎เขื่อนนั้นพังได๎การสํงน้ าเพ่ือการเพาะปลูก๔๔  เป็นกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือสํง
น้ าไปใช๎ในการเพาะปลูก  ซึ่งการสํงน้ าจากต๎นน้ าไปตามคลองสํงน้ าหรือสูํพ้ืนที่เพาะปลูกท าได๎  ๒  วิธี 
การให๎น้ าไหลไปองโดยความดึงดูดของโลก (Gravity lrrigation)  คือ  ให๎น้ าไหลจากที่สูงลงที่ต่ าและ
การใช๎แรงอยํางอ่ืนยกน้ าให๎สูงขึ้น (Lift lrrigation)  ในพ้ืนที่ที่ไมํสามารถท าให๎น้ าไหลไปเองโดยความ
ดึงดูดของโลกได๎  เชํน  การใช๎แรงงานคน  แรงลม  แรงน้ า  เป็นต๎น 

ส าหรับการจัดท าที่ทันสมัย  ได๎แกํ  การใช๎เครื่องจักรซึ่งจัดท าได๎ตั้งแตํงานขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญํ  เชํน  การใช๎รถนาค  เรือนาค  รวมถึงโครงการสูบน้ าด๎วยเครื่องยนต์และโครงการ
สูบน้ าด๎วยไฟฟูา  ซึ่งอาจสูบน้ าจากแหลํงน้ าตํางๆ  เชํน  แมํน้ า  ล าคลอง  รวมถึงการสูน้ าจากแหลํง

                                                           
๔๒ กรมทรัพยากรน้ า , แนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า , 

(กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรน้ า, ๒๕๕๘), หน๎า ๓๔. 
๔๓ กองสํ ง เสริมธุ รกิจ เกษตร กรมสํ ง เสริมการ เกษตร ,การจัดการน้ า เ พ่ือการเกษตร , 

(กรุงเทพมหานคร: กองสํงเสริมธุรกิจเกษตร กรมสํงเสริมการเกษตร, ๒๕๓๗), หน๎า ๒๗. 
๔๔ เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๒๘. 



๓๖ 
  

น้ าใต๎ดิน  เพ่ือสํงให๎แกํพ้ืนที่เพาะปลูก๔๕  การระบายน้ าเป็นกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือระบายน้ าหรือไขน้ า
ที่เกินความต๎องการออกจากพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ตํางๆ  เชํน  การระบายน้ าสํวนเกินออกจากพ้ืนที่
เพาะปลูก  ส าหรับการระบายน้ าที่เป็นโครงการขนาดใหญํ  มักจะเกี่ยวกับการเพาะปลูกเป็นสํวนใหญํ 
ซึ่งการสํงน้ ากับการระบายน้ าส าหรับการเพาะปลูกนี้เป็นกิจกรรมที่จะต๎องด าเนินรํวมกัน  โดยจะมีน้ า
คลองระบายน้ าสายใหญํ  สายซอย  สายแยก  เชํนเดียวกับคลองสํงน้ าแตํคลองระบายน้ าอยูํในระดับ
ต่ ากวํา  ส าหรับคลองระบายน้ าสายใหญํที่ทิ้งน้ าลงทะเลหรือล าน้ าตอนที่น้ าทะเลขึ้นถึงจ าเป็นต๎อง
สร๎างประตูระบายน้ าที่ปลายคลองเพ่ือปูองกันน้ าเค็มไหลย๎อนเข๎ามาในคลองด๎วย  การระบายน้ าเพ่ือ
การเพาะปลูกนี้  โดยทั่วไปให๎น้ าไหลไปเองโดยแรงดึงดูดของโลก 

วิธีการจัดการทรัพยากรน้ าขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
๑. ขุดลอกอํางเก็บน้ า  ขุดลอกล าเหมือง  ล าห๎วย  และแมํน้ า  เพ่ือปรับปรุงแหลํงน้ า

อุปโภค  บริโภค  และน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม 
                 ๒. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าให๎ได๎ประโยชน์ในหมูํบ๎าน  สนับสนุนการใช๎ประโยชน์
จากแหลํงน้ า  เชํน  การเลี้ยงปลาในกระชัง 
                 ๓. จัดให๎มีการสร๎างระบบกักเก็บและระบายน้ าขนาดใหญํ  สร๎างฝาย  สร๎างอาคารแบํง
น้ า  อํางเก็บน้ า  ฝายน้ าล๎น  ดาดคอนกรีต  ล าเหมือง  คลองสํงน้ า  สร๎างท านบเก็บกักน้ าไว๎ใช๎
การเกษตรได๎ตลอดปี  รวมทั้งซํอมแซมระบบสํงน้ าเพ่ือการเกษตร 

๔. สนับสนุนสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ปุาต๎นน้ า  ดูแล  ฟ้ืนฟูแหลํง
น้ าธรรมชาติ 

๕. แก๎ไขปัญหาการทิ้งขยะลงในแหลํงน้ า  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทิ้งขยะให๎
เป็นระเบียบเรียบร๎อย  สนับสนุนสํงเสริมให๎ทุกหมูํบ๎านและชุมชนมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาน้ าเสีย
ในครัวเรือน  โดยการจัดท าหลุมซึมบ าบัดน้ าเสียทุกครัวเรือน๔๖ 

กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เชํน 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  วําด๎วยการบริหารทรัพยากรน้ าแหํงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  สาระส าคัญ 
คือ  ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประสานงานกับสํวนราชการหรือคณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับ
การด าเนินการจัดการทรัพยากรน้ าและด๎านสิ่งแวดล๎อม  เพ่ือก าหนดแนวทางจัดการสิ่งแวดล๎อมใน
การบริหารทรัพยากรน้ าและปูองกันภัยพิบัติ  เพ่ือก าหนดแนวทางจัดท าแผนปูองกันภัยพิบัติอัน
เนื่องมาจากทรัพยากรน้ าและการรักษาคุณภาพน้ า  ก าหนดล าดับความส าคัญเพ่ือการจัดสรรและ
ควบคุมการใช๎ทรัพยากรน้ าอยํางเหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการ  ทั้งในด๎านการอุปโภค 

                                                           
๔๕ อ๎างแล๎ว, หน๎า ๔๖. 
๔๖ชัยพงษ์  ส าเนียง, การจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , [ออนไลน์], 

แหลํงที่มา: http//prachatai.com/journal, [๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑].  



๓๗ 
  

บริโภค  การอุตสาหกรรม  การเกษตรกรรม  การรักษาระบบนิเวศน์  การขนสํงทางน้ า  การผลิต
ไฟฟูาพลังน้ า  และด๎านอ่ืนๆ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรับการถํายโอนภารกิจด๎านทรัพยากรน้ าจาก
คณะกรรมการน้ าแหํงชาติไปปฏิบัติ  และผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการถําย
โอนตามกฎหมายวําด๎วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น๔๗ 

วิธีการจัดการน้ าด้วยกระบวนการชุมชนกลุ่มลุ่มน้ า 
                 วิธีการจัดการลุํมน้ าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให๎ชุมชนท๎องถิ่นเข๎ามามีบทบาท  ในการ
จัดการเพราะมีความส าคัญตํอการด ารงอยูํของสังคมมนุษย์  โดยการจัดการลุํมน้ ายังมีแนวคิดและ
หลักการที่ส าคัญที่จะสํงเสริมให๎มีความเหมาะสมและยั่งยืน  เป็นการมองในมิติของการพ่ึงพาอาศัย
และการใช๎ประโยชน์  อันประกอบด๎วย  

๑. ระบบความสัมพันธ์และการพึ่งพา 
๒. ระบบการจัดการและการใช๎ประโยชน์ 
๓. องค์ประกอบในการจัดการลุํมน้ าโดยชุมชน 
สรุปได้ว่า  วิธีการจัดการทรัพยากรน้ าเป็นการจัดท าเพ่ือเก็บหรือรักษาปริมาณน้ าไว๎ใช๎

ประโยชน์  เชํน  การกักเก็บน้ า  การระบายน้ า  การสํงน้ าเพ่ือการเพาะปลูก  โดยวิธีการจัดการ
ทรัพยากรน้ าจะแตกตํางกันไปตามสภาพพ้ืนที่  ซึ่งองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรีได๎ให๎
ชุมชนในท๎องถิ่นต๎องเข๎ามามีบทบาทเพ่ือหาถึงวิธีการที่เหมาะสมให๎ตรงกับปัญหาที่เกิดให๎ตรงจุดอันจะ
ท าให๎เกิดประสิทธิภาพในการใช๎ประโยชน์ 

๒.๒.๔ หลักการจัดการลุ่มน้ า๔๘ 
การจัดการลุํมน้ าเป็นการจัดการพ้ืนที่  ซึ่งมีสิ่งแวดล๎อมหลากหลายรวมอยูํเป็นระบบ 

พ้ืนที่ลุํมน้ าหรือระบบนิเวศลุํมน้ า  ดังนั้นถ๎าจะกลําววํา  การจัดการลุํมน้ าคือการจัดการสิ่งแวดล๎อมใน
ระบบลุํมน้ าเพื่อให๎ท างานรํวมกัน  สร๎างผลผลิตหรือแสดงบทบาทของลุํมน้ า  ในการ “ให๎น้ า” ซึ่งเป็น
ตัวบํงชี้ความสามารถและประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล๎อมระบบลุํมน้ าเป็นการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ให๎ยั่งยืนตลอดไป  ให๎น้ าและผลผลิตอ่ืนๆ ควบคูํกันไปอยํางสม่ าเสมอ ทั้งหมดนี้อยูํภายใต๎หลักการ
จัดการลุํมน้ าหลักท้ัง  ๒๕  ลุํมน้ าหลักของกรมทรัพยากรน้ า๔๙ 

                                                           
๔๗ สํวนกฎหมาย ส านักมาตรการปูองกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย , ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕ , [ออนไลน์], แหลํงที่มา :http// 
๖๑.๑๙.๕๔.๑๓๗/law/dpmlaw/main, [๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

๔๘ เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๒๙. 
๔๙ กรมชลประทาน, แผนที่แสดงอ่างเก็บน้ าและพ้ืนที่ชลประทานในลุ่มน้ าต่างๆ ของประเทศไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๗), หน๎า ๒๓. 



๓๘ 
  

การบริการจัดการน้ าที่ผํานมาการบริหารจัดการน้ ามีแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการน้ าแบบบูรณาการ ได๎แกํ 
                 ๑) บริหารจัดการน้ าในภาพรวมทั้งระบบ  พิจารณาการเกิดและการใช๎น้ าให๎ครบวงจร
โดยวางแนวทางบริหารจัดการน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าในฤดูฝน  โดยท าหน๎าที่ปูองกันหรือบรรเทา  น้ าทํวม
ไปพร๎อมๆกับการวางแผนการจัดสรรน้ าเพื่อแก๎ไขปัญหาขาดแคลนน้ าและน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นในชํวงฤดู
แล๎งด๎วย อีกทั้งการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมอยํางเป็นระบบทั้งลุํมน้ า  เนื่องจากการบริหารจัดการ 
ณ พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง  ยํอมสํงผลกระทบตํอพ้ืนที่อ่ืนๆด๎วย  เชํน  ในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือปูองกัน
และบรรเทาอุทกภัย  เมื่อมีฝนตกในลุํมน้ าตอนบนจ าเป็นต๎องเรํงระบายน้ าในพ้ืนที่ตอนลําง  เพ่ือ
เตรียมรองรับน้ าในพ้ืนที่ตอนบนที่จะไหลลงมา  แตํหากมีฝนตกในพื้นที่ตอนลํางอาจใช๎เครื่องมือที่มีอยูํ 
เชํน  อํางเก็บน้ า  โดยชะลอน้ าด๎านบนไมํใหไ๎หลลงมาสมทบในพ้ืนที่ตอนลําง  เป็นต๎น 

๒) บริหารจัดการน้ าโดยวางแผนการจัดสรรน้ าให๎สอดคล๎องกับปริมาณน้ าต๎นทุน
ตามล าดับความส าคัญของกิจกรรมการใช๎น้ า  ดังนี้ 

ล าดับ  ๑  ส ารองน้ าไว๎ส าหรับการใช๎น้ าในชํวงต๎นฤดูฝน  เพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูก
ข๎าวนาปี 
                 ล าดับ  ๒  จัดสรรน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในชํวงฤดูแล๎ง 
                 ล าดับ  ๓  จัดสรรน้ าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศในชํวงฤดูแล๎ง 
                 ล าดับ  ๔  จัดสรรน้ าเพ่ือการเกษตร 
                 ล าดับ  ๕  จัดสรรน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

๓) บริหารจัดการทั้งดินและน้ าไปด๎วยกัน  การวางแผนการใช๎ที่ดินในชํวงเวลาที่
เหมาะสมจะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า  จึงได๎วางแผนปรับระบบการปลูกพืชให๎
เหมาะสม  โดยพ้ืนที่ใดที่เป็นที่ลุํมต่ ามีความเสี่ยงที่จะถูกน้ าทํวมในฤดูฝน  ได๎มีการสํงเสริมให๎
เกษตรกรปลูกข๎าวนาปีให๎เร็วขึ้น เพ่ือให๎เก็บเกี่ยวเสร็จกํอนฤดูน้ าหลาก  ซึ่งจะชํวยปูองกันความ
เสียหายตํอผลผลิตของเกษตรกร  นอกจากนั้นพ้ืนที่นาข๎าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล๎วนี้ยังสามารถใช๎เป็น
พ้ืนที่แก๎มลิงที่จะชํวยชะลอน้ าหลากไมํให๎ไหลไปทํวมในพ้ืนที่ท๎ายน้ าของพื้นที่ดังกลําว 

๔) บริหารจัดการโดยค านึงถึงความเสี่ยงและความไมํแนํนอนของสภาพอากาศ  ปัจจุบัน
เป็นที่ทราบกันดีวํา  การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก ท าให๎สภาพฝนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
จึงมีการรํวมกันของหนํวยงานราชการตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศโลกตํอน้ าฝน  น้ าทํา  และการใช๎น้ าในประเทศเพ่ือน ามาวางแผนบริหารจัดการน้ าใน
อนาคตให๎สอดคล๎องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

 



๓๙ 
  

๕) น าแนวทางการผสมผสานวิธีการบริหารจัดการน้ าที่คิดวําเหมาะสมที่สุดมาใช๎  ทั้ง
มาตรการที่ใช๎สิ่งกํอสร๎างและไมํใชํสิ่งกํอสร๎างรํวมกัน  เนื่องจากการใช๎สิ่งกํอสร๎างมีข๎อจ ากัดของการ
ปูองกันและบรรเทาภัยจากน้ าได๎ในระดับหนึ่ง  เชํน  อํางเก็บน้ าสามารถรองรับน้ าได๎ในปริมาณหนึ่ง
ตามท่ีออกแบบไว๎  หากมีฝนตกมากและมีน้ าทําไหลเข๎าอํางเก็บน้ าเป็นปริมาณมากจนเกินความจุของ
อํางเก็บน้ า  จะท าให๎อํางเก็บน้ าสูญเสียคุณสมบัติในการชะลอน้ าหลาก  ดังนั้นจะต๎องน ามาตรการที่ไมํ
ใช๎สิ่งกํอสร๎าง  เชํน  การคาดการณ์สภาพน้ าฝนและน้ าทํา  โดยใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เชํน  ระบบ
โทรมาตรแบบจ าลองน้ าฝนน้ าทํา  มาใช๎ในการวางแผนการเก็บหรือระบายน้ าในอํางเก็บน้ าอยําง
เหมาะสม  ส าหรับสิ่งกํอสร๎างนั้นมีด๎วยกันหลายรูปแบบ  ได๎แกํ  เขื่อนเก็บกักน้ า  ฝายทดน้ า  พนังกั้น
น้ า  สถานีสูบน้ า  เป็นต๎น 

๖) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ า  การบริหารจัดการน้ า
ให๎ได๎ผลดีและมีประสิทธิภาพนั้น  ประชาชนผู๎มีสํวนได๎เสียจะต๎องเข๎าใจ มีความตระหนักและยอมรับ
แนวทางในการบริหารจัดการน้ า  จึงได๎สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการน้ า  เชํน  ให๎มีการ
รวมกลุํมเกษตรกรเป็นกลุํมผู๎ใช๎น้ า  ในการวางแผนการสํงน้ า  เกษตรกรแจ๎งความต๎องการปลูกพืชด๎วย
ตนเอง  โดยกรมชลประทานเป็นผู๎ให๎ค าแนะน าวําพ้ืนที่ตามความต๎องการนั้นเหมาะสมหรือไมํ  หาก
ความต๎องการมากเกินกวําปริมาณน้ าต๎นทุนที่มีอยูํ  เกษตรกรจะได๎รับแจ๎งให๎ลดพ้ืนที่เพาะปลูกลง  ซึ่ง
กลุํมผู๎ใช๎น้ าจะตกลงกันเองวําจะลดพ้ืนที่ใด  แล๎วจึงน ามาท าแผนและข๎อตกลงการสํงน้ าและรอบเวร
การสํงน้ ารํวมกับเจ๎าหน๎าที่ชลประทาน  เมื่อถึงฤดูสํงน้ ากลุํมผู๎ใช๎น้ าจะบริหารปิดเปิดประตูระบายน้ า
ในคลองสํงน้ าเอง  ในสํวนของการปูองกันและบรรเทาอุทกภัย  มีการจัดท าสัญลักษณ์สีแสดง
สถานการณ์น้ าและมีบอร์ดเตือนภัย  เพ่ือให๎ประชาชนสามารถติดตามและประเมินสถานการณ์น้ าได๎
ด๎วยตนเอง  เป็นต๎น 

สรุปได้ว่า  หลักการจัดการลุํมน้ าเป็นการมองถึงภาพรวมที่ในการจัดการพ้ืนที่ลุํมน้ าโดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมท่ีอยูํกันอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎สามารถท างานรํวมกันได๎อยํางไมํมีผลกระทบ  การ
จัดการน้ าจะเป็นไปอยํางยั่งยืน  ซึ่งการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น
จังหวัดสิงห์บุรี  โดยที่ผํานมาจะใช๎หลักการแบบบูรณาการที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
โดยค านึงถึงปัญหาเป็นส าคัญ 

๒.๒.๕ การบริหารจัดการน้ าปัจจุบัน 
การบริหารจัดการน้ าในฤดูแล๎งเป็นชํวงที่วิกฤตซึ่งจะเป็นไปตามสภาพปริมาณน้ าต๎นทุน

เมื่อสิ้นสุดฤดูฝน โดยพิจารณาตามล าดับความส าคัญของกิจกรรมการใช๎น้ า ดังนี้ 
ล าดับ ๑ ส ารองน้ าไว๎ส าหรับการใช๎น้ าในชํวงต๎นฤดูฝน เพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูกข๎าว

นาปี 
ล าดับ ๒ จัดสรรน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในชํวงฤดูแล๎ง 



๔๐ 
  

                 ล าดับ ๓ จัดสรรน้ าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศในชํวงฤดูแล๎ง 
                 ล าดับ ๔ จัดสรรน้ าเพ่ือการเกษตร 
                 ล าดับ ๕ จัดสรรน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม๕๐ 
                 เปูาหมายในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือแก๎ไข
ปัญหาทรัพยากรน้ าในด๎านตํางๆ ระดับประเทศ  จึงได๎ก าหนดเปูาหมายในภาพรวมของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการแก๎ไขปัญหาทรัพยากรน้ า
ในระยะ  ๑๒  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)  ให๎บรรลุเป็นไปตามวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

๑) จัดหาน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค  ที่เพียงพอทั้งปริมาณคุณภาพให๎แกํชุมชนชนบท  
(ครบทุกหมูํบ๎านในปี พ.ศ. ๒๕๖๐)  และชุมชนเมือง  พ้ืนที่เศรษฐกิจ  แหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญ 

๒) จัดหาน้ าเพ่ือการเกษตร  อุตสาหกรรม  และรักษาระบบนิเวศ  เพ่ือจัดหาแหลํงน้ า
ส าหรับชุมชนเพ่ือการประกอบอาชีพพ้ืนฐาน  การท าเกษตรน้ าฝน  การผลิตตํางๆ  ของชุมชนให๎
เพียงพอจัดหาแหลํงน้ าเพ่ือการพัฒนาตามเปูาหมายของประเทศ  การพัฒนาเกษตรชลประทานและ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม  โดยต๎องพิจารณาศักยภาพข๎อจ ากัดของ
พ้ืนที่และมิติทางสังคม/วิถีชุมชน  รวมทั้งควบคุมและจัดสรรน้ าให๎สมดุลเพียงพอเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
และบริหารจัดการความต๎องการใช๎น้ าให๎สมดุลกับน้ าต๎นทุน 

๓) พัฒนาแหลํงน้ าของในแตํละลุํมน้ า  เพ่ือให๎สามารสร๎างความสมดุลในมิติสังคม  การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม  โดยการพัฒนาอยํางน๎อยต๎องเพียงพอตํอความต๎องการใช๎น้ าขั้นต่ า
ของลุํมน้ า  มีน้ าเพ่ือระบบนิเวศ  ในการอุปโภค-บริโภค  และการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

๔) ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก  โดยการปูองกันใน
เขตชุมชนและพ้ืนที่ส าคัญที่มีผลกระทบรุนแรงและเสียหายสูง  ให๎มีการใช๎มาตรการเชิงรุกในการ
ควบคุมการใช๎ประโยชน์ที่ดินและมาตรการผังเมืองเพ่ือลดผลกระทบในอนาคต  การลดความเสียหาย
จากน้ าหลาก  ดินโคลํนถลํม  น้ าทํวมฉับพลัน  โดยการชะลอน้ าในพ้ืนที่ต๎นน้ าแลกลางน้ า  จัดการ
ข๎อมูลและการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ  เป็นการลดความเสียหายในพ้ืนที่ลุํมน้ าวิกฤติ  (รุนแรงหรือมี
ความเสียหายสูง)  รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  การสนับสนุนการปรับตัวและ
หนีภัย 

๕) การจัดการคุณภาพน้ า  เพ่ือให๎คุณภาพน้ าในแมํน้ าสายหลักและในลุํมน้ าที่มีคุณภาพ
น้ าวิกฤต  ให๎มีคุณภาพน้ าอยูํ ในระดับพอใช๎ขึ้นไป  โดยให๎ความส าคัญกับการลดน้ าเสียจาก
แหลํงก าเนิด  การบังคับใช๎กฎหมาย  การให๎ความรู๎  ความตะหนัก  รวมทั้งมาตรการตรวจวัดเฝูาระวัง
คุณภาพน้ า 
                                                           

๕๐กรมชลประทาน, กระบวนการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า, (กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๘ ), หน๎า ๒๑. 



๔๑ 
  

๖) ฟ้ืนฟูปุาต๎นน้ าที่เสื่อมโทรมให๎ได๎ร๎อยละ  ๔๐  ของประเทศ  และการจัดการใช๎
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ต๎นน้ า  เพ่ือให๎สามารถสร๎างความสมดุลของน้ าทํา  ลดผลกระทบตํอปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าและน้ าทํวม 

๗) การบริหารจัดการ   มีองค์กร  กลไก  กฎหมาย  (รวมทั้งข๎อตกลง ความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ)  ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่เป็นเอกภาพ  และมีข๎อมูลทีถูกต๎อง  
แมํนย า  บริหารจัดการได๎รวดเร็ว  อยํางมีประสิทธิภาพ๕๑  

สรุปได้ว่า  ในวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น จังหวัด
สิงห์บุรี  นั้นยํอมมีกระบวนการจัดการที่แตกตํางกันออกไปตามลักษณะของแตํละชุมชนหรือ
สภาพแวดล๎อม  โดยวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าควรมีการด าเนินการในพ้ืนที่รับประโยชน์จาก
น้ าอยํางมีประสิทธิภาพ  ทั้งในด๎านการจัดหา  การพัฒนา  การเก็บรักษาซํอมแซมให๎คืนสูํสภาพ  และ
การฟ้ืนฟูแหลํงเสื่อมโทรมให๎ใช๎ประโยชน์ได๎ตํอไป  เพ่ือให๎สิ่งที่ด าเนินการนั้นเกิดผลอยํางยั่งยืน 

  

๒.๓ แนวคิดและสาเหตุปัญหาอุทกภัย 
ผู๎วิจัยผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาทบทวนเอกสารในแนวคิดที่เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา

อุทกภัยไว๎พอเป็นแนวทางในการน าไปปรับประยุกต์ใช๎ตามความเหมาะสม  โดยมีรายละเอียดที่จะ
กลําวถึงไว๎ดังนี้อุทกภัยอาจเกิดขึ้นได๎ตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์  ตัวอยํางการ
เกิดอุทกภัยตามธรรมชาติ  เชํน  การมีฝนตกมากในพ้ืนที่จนไมํสามารถระบายน้ าได๎ทัน  ท าให๎เกิดน้ า
ตกค๎างและทํวมขังในพ้ืนที่หรือการที่มีฝนตกมาก  ในบริเวณตอนบนของลุํมน้ าจนท าให๎เกิดน้ าทํวม
เป็นจ านวนมากเกินกวําขีดความสามารถในการระบายน้ าของพ้ืนที่ลุํมน้ าตอนลําง  ท าให๎น้ าไหลล๎น
ตลิ่งเข๎าทํวมพ้ืนที่ลุํมน้ าตอนลําง  ตัวอยํางสาเหตุของอุทกภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  เชํน 
การปิดก้ันทางระบายน้ า  เป็นต๎น 

๒.๓.๑ สภาพปัญหาอุทกภัย 
สภาพปัญหาอุทกภัยถือวําเป็นภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ าทํวมหรือน้ าทํวม

ฉับพลันหรืออันตรายเกิดจากสภาวะน้ าไหลเอํอล๎นฝั่งแมํน้ า  ล าธาร  หรือทางน้ า  เนื่องจากมีน้ าเป็น
สาเหตุ  อาจเป็นน้ าทํวม  น้ าปุาไหลหลาก  หรืออ่ืนๆ  โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักตํอเนื่อง
เป็นเวลานาน  ท าให๎เกิดการสะสมน้ าบนพ้ืนที่ ซึ่งระบายออกไมํทัน  ท าให๎พ้ืนที่นั้นมีน้ าทํวม  ภัยร๎าย
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ไมํสามารถควบคุมได๎  ซึ่งท าให๎เป็นอันตรายตํอชีวิตและทรัพย์สิน 
ดังนี้ 

                                                           
๕๑กรมทรัพยากรน้ า, แนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า , 

(กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรน้ า, ๒๕๕๘), หน๎า ๑๖. 
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๑. อันตรายและความเสียหายตํอชีวิต  ทรัพย์สิน  อาคาร  บ๎านเรือน  โดยตรงเกิดน้ า
ทํวมในบ๎านเมือง  โรงงาน  คลังพัสดุ  โกดังสินค๎า  บ๎านเรือนไมํแข็งแรง  อาจถูกกระแสน้ าไหลเชี่ยว 
ผู๎คน  สัตว์พาหนะ  สัตว์เลี้ยง  อาจจมน้ าตายหรือถูกพัดพาไปกับกระแสน้ าไหลเชี่ยว  เส๎นทาง
คมนาคมถูกตัดขาดทั้งทางถนน ทางรถไฟ  ช ารุดเสียหาย  โดยทั่วไปรวมทั้งยานพาหนะ  วิ่งรับสํง
สินค๎าไมํได๎  เกิดความเสียหายและชะงักงันทางเศรษฐกิจ  กิจการสาธารณูปโภคจะได๎รับความ
เสียหาย  เชํน  กิจการโทรเลข  โทรศัพท์  การไฟฟูา  การประปา  และระบบการระบายน้ า  เป็นต๎น 
ทําอากาศยาน  สวนสาธารณะ  โรงเรียน  สิ่งกํอสร๎างสาธารณะสถานเกิดความเสียหาย 

๒. ความเสียหายของแหลํงเกษตรกรรม  ได๎แกํ  แหลํงกสิกรรมไรํนา  สัตว์เลี้ยง  สัตว์
พาหนะ  ตลอดจนถึงแหลํงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของเกษตรกร 

๓. ความเสียหายทางเศรษฐกิจ  รายได๎ของประเทศลดลง  ผลก าไรจากภารกิจตํางๆ  
ถูกกระทบเทือน  รัฐต๎องมีรายจํายสูงขึ้นจากการซํอมบูรณะซํอมแซม  และชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย 
จนท าให๎เกิดข๎าวยากหมากแพงทั่วไป 

๔. ความเสียหายทางด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชน  ขณะเกิดอุทกภัยขาดน้ าดีใน
การอุปโภคบริโภค  ขาดความสะดวกสบายด๎านห๎องน้ า  ห๎องส๎อม  ท าให๎เกิดโรคระบาด  เชํน  โรคกัด
เท๎า  โรคอหิวาตกโรค  รวมทั้งโรคเครียด  มีความวิตกกังวลสูง  โรคประสาทตามมา 

๕. ความเสียหายที่มีตํอทรัพยากรธรรมชาติ  ฝนตกหนัก  น้ าที่ทํวมท๎นล๎นขึ้นมาบนดิน
และกระแสน้ าที่ไหลเชี่ยวท าให๎เกิดแผํนดินถลํมได๎  นอกจากนั้นผิวหน๎าดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกน้ าพัด
พาลงสูํที่ต่ า  ท าให๎ดินขาดปุ๋ยธรรมชาติ  และแหลํงน้ าเกิดการตื้นเขิน  เป็นอุปสรรคในการเดินเรือ 

สภาพปัญหาด้านพื้นที่  
ภาคเหนือ  มีปัญหาการขาดแคลนน้ าบางพื้นท่ีและตามฤดูกาล  หลายพื้นที่มีปัญหามาก

เนื่องจากอุทกภัย  อันมีสาเหตุมาจากปุาไม๎บริเวณต๎นน้ าล าธารถูกท าลายไปมาก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มักเกิดการขาดแคลนน้ าอยํางรุนแรง  เมื่อฝนไมํตกและใน

ฤดูแล๎ง  เพราะดินเป็นทรายจึงมีการระเหยและการซึมของน้ าลงในดินมากกวําภาคอ่ืน  สํวนหน๎าฝน
มักเกิดอุทกภัยตามบริเวณพ้ืนที่ลุํมสองฝั่งล าน้ าในลุํมน้ าตํางๆ หลายลุํมน้ า ซึ่งนับเป็นปัญหาของ
ภูมิภาคนี้ที่ท าให๎ประชาชนจ านวนมากได๎รับความเดือดร๎อน 

ภาคกลาง ต๎องการใช๎น้ าท าการเกษตรจ านวนมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งในฤดูแล๎งในหน๎า
ฝนมักเกิดอุทกภัยตามบริเวณที่ลุํมของลุํมน้ าเจ๎าพระยาในเขตหลายจังหวัด  รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  
อีกทั้งแมํน้ าเจ๎าพระยา  แมํน้ าทําจีน  แมํน้ าแมํกลอง  มีปัญหาด๎านคุณภาพน้ าเป็นน้ าเสียซึ่งนับวํามี
ความรุนแรงมากข้ึนทุกป ี

ภาคตะวันออก  ปัญหาหลักคือ  การขาดแคลนน้ าในแหลํงชุมชนริมฝั่งทะเลที่ขยายตัว
อยํางรวดเร็วและยํานนิคมอุตสาหกรรมตํางๆ 
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ภาคใต๎  มีปัญหาขาดแคลนน้ าบางท๎องที่  ปัญหาคุณภาพน้ าจากดินเปรี้ยวและน้ าเค็ม 
ปัญหาเรื่องท่ีส าคัญของภาคนี้  คือ  การเกิดน้ าทํวมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นตามจังหวัดตํางๆ  เนื่องจาก
ฝนที่ตกชุกและปุาไม๎ต๎นน้ าล าธารถูกบุกเบิกท าลายไปมาก 

สรุปได้ว่า  สภาพปัญหาอุทกภัยเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่ขัดขวางให๎การด าเนินชีวิตมี
ความยากล าบาก  และเป็นสิ่งที่ต๎องได๎รับการแก๎ไข  ในสํวนของสภาพปัญหาอุทกภัยนั้น  เป็นภัยและ
อันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ าทํวมหรืออันตรายเกิดจากสภาวะน้ าไหลเอํอล๎นฝั่งแมํน้ า  ล าธาร 
เนื่องจากมีน้ าเป็นสาเหตุ  โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักตํอเนื่องเป็นเวลานานท าให๎เกิดการ
สะสมน้ าบนพื้นที่ซึ่งระบายไมํทันที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ไมํสามารถควบคุมได๎ 

๒.๓.๒ สาเหตุของอุทกภัย 
สาเหตุที่ท าให๎เกิดน้ าทํวม  แบํงออกได๎  ๓  กรณี  คือจากน้ าฟูา  น้ าจากแหลํงเก็บกักน้ า 

และน้ าทะเลหนุน 
น้ าจากฟูา  (Precipitation)  หมายถึง  สภาวะของน้ าที่ตกลงมาจากฟูาอาจจะเป็น

ลักษณะฝน  หิมะ  ละอองหรือลูกเห็บ  โดยทั่วไปแล๎วถือวําฝนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎เกิดอุทกภัย 
และฝนที่มีปริมาณมากจนท าให๎เกิดอุทกภัยได๎นั้นมาจากพายุฝน  ซึ่งแบํงเป็นประเภทใหญํๆ  ได๎  ๓ 
ประเภท๕๒  คือ 

๑)  พายุฝนฟูาคะนอง  มีลักษณะเป็นลมพัดย๎อนไปมา  หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทาง
เดียวกัน  อาจเกิดจากพายุที่อํอนตัวและลดความรุนแรงของลมลง  หรือเกิดจากหยํอมความกดอากาศ
ต่ า  อาจไมํมีทิศทางท่ีแนํนอน หากสภาพการณ์แวดล๎อมตํางๆของการเกิดฝนเหมาะสม  จะเกิดฝนตก
มีลมพัด 

๒)  พายุหมุนเขตร๎อนตํางๆ  เชํน  เฮอร์ริเคน  ไต๎ฝุุน  และไซโคลน  ซึ่งล๎วนเป็นพายุ
หมุนขนาดใหญํเชํนเดียวกัน  และจะเกิดข้ึนหรือเริ่มต๎นกํอตัวในทะเล  หากเกิดเหนือเส๎นศูนย์สูตรจะมี
ทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา  และหากเกิดใต๎เส๎นศูนย์สูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา 

น้ าทํวมจากแหลํงเก็บกักน้ าหรือระบบควบคุม (Control system)  เชํน  เขื่อน  อําง
เก็บน้ า  ประตูระบายน้ า  ฝายทดน้ า  เนื่องมาจากการระบายน้ าสํวนเกินในปริมาณมากทิ้งออกไป
เพ่ือให๎เกิดความม่ันคงปลอดภัยตํอแหลํงเก็บกักน้ าดังกลําว  กรณีนี้จะท าให๎เกิดน้ าทํวมพ้ืนที่ลุํมสองฝั่ง
ล าน้ าด๎านท๎ายน้ าในลักษณะคํอยๆ  ทํวม  ระบบควบคุมมีความผิดพลาด  เชํน  เขื่อนพัง  อํางเก็บน้ า
แตก  ประตูระบายน้ า  ไมํอาจท าหน๎าที่ได๎  กรณีนี้จะกํอให๎เกิดน้ าหลากมีความรุนแรงมากกวําน้ าปุา 
และความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกวําเชํนกัน 

                                                           
๕๒ พิมพ์สี นักดนตรี, ฟองฝน ปานจีน, รัตนาภรณ์  ขาวเรือง, เสาวนีย์  จีนสีคง และอรพิน  โคจีจุล, 

ปัญหาอุทกภัย, (ม.ป.ท, ๒๕๕๖), (อัดส าเนา). 
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น้ าทํวมจากน้ าทะเลหนุน  เกิดในพ้ืนที่อยูํติดทะเลลักษณะการทํวมเกิดจาก
ระดับน้ าทะเลยกตัวสูงในชํวงน้ าขึ้นแล๎วทํวมพ้ืนที่โดยตรงกับน้ าทะเลไหลย๎อนเข๎าสูํล าน้ า   เพ่ิมระดับ
น้ าในล าน้ าที่ระบายน้ าของพ้ืนที่ลุํมน้ าตอนบนดังกลําว  ซึ่งหากเกิดน้ าทํวมในพ้ืนที่ดังกลําวอยูํแล๎วจะ
ยิ่งทํวมนานมากข้ึน 

กรมอุตุวิทยา  กลําววํา  สาเหตุที่ท าให๎เกิดอุทกภัยมีดังนี้๕๓ 
การเกิดน้ าทํวมขังในท่ีราบลุํม  เนื่องมาจากความไมํสมดุลระหวํางปริมาณน้ าฝนที่ซึมลง

สูํใต๎ดิน  และปริมาณน้ าผิวดินที่ไหลหรือระบายออกจากพ้ืนที่รวมกันจะเกิดการทํวมขัง  ความรุนแรง
ของการทํวมขังไมํมากนักคํอยเป็นคํอยไป  แตํอาจกินเวลานานจะระบายน้ าออกได๎หมด  ปัจจัยที่ท า
ให๎เกิดผลกระทบตํอการระบายน้ าจากพ้ืนที่เกิดจากการสร๎างถนน  การวางผังเมืองไมํเหมาะสม  สร๎าง
เป็นแหลํงชุมชน  แหลํงอุตสาหกรรม  ขวางทางน้ าไหลหรือพ้ืนที่ระบายน้ าตามธรรมชาติ  แล๎วไมํ
สร๎างอาคารระบายน้ า  เชํน  ทํอระบายน้ า  คูหรือคลองระบายน้ าที่เหมาะสมเพียงพอกับการระบาย
น้ า  แผํนดินทรุด  หรือหน๎าดินถูกกัดเซาะชะล๎าง  ท าให๎พ้ืนที่ยิ่งต่ าลงไปกวําเดิม  ท าให๎เกิดน้ าทํวมขัง
มากและนานขึ้น  เพราะการระบายน้ าออกไปจากพ้ืนที่ไมํสะดวกเหมือนแตํกํอน  การเกิดน้ าปุา
บริเวณปุาเขาที่มีความลาดชันสูง  การตัดไม๎ท าลายปุาท าให๎ปราศจากพืชต๎นไม๎ปกคลุมดินที่จะชํวยดูด
ซับน้ าฝนเอาไว๎และชํวยปกคลุมยึดผิวดิน  ถ๎าปริมาณฝนในพ้ืนที่รับน้ ามีมาก  จนท าให๎ปริมาณน้ าผิว
ดินที่ระบายออกจากพ้ืนที่มีมาก  ด๎วยอัตราที่รุนแรงเรียกวํา  น้ าปุาน้ าจะพัดเอาเศษต๎นไม๎  กิ่งไม๎ 
ตะกอน  ดิน  ทราย  และหินลงมาด๎วย  กํอให๎เกิดความเสียหายแกํพ้ืนที่บริเวณท๎ายน้ าเป็นอยํางมาก 
อุทกภัยจากน้ าปุามีความรุนแรงกวําประเภทแรก  และจ าเป็นต๎องใช๎เวลานานในการแก๎ไขจนกวํา
พ้ืนที่นั้นจะกลับฟื้นคืนสภาพดังเดิม 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ  มีดังนี ้  
๑. ฝนตกหนักจากพายุเป็นพายุที่เกิดขึ้นติดตํอกันเป็นเวลาหลายชั่วโมง  มีปริมาณฝน

ตกหนักมากจนไมํอาจไหลลงสูํต๎นน้ าล าธารได๎ทันจึงทํวมพ้ืนที่ที่อยูํในที่ต่ า  มักเกิดในชํวงฤดูฝนหรือฤดู
ร๎อน 

๒. ฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร๎อน เมื่อพายุนี้ประจ าอยูํที่แหํงใดแหํงหนึ่งเป็นเวลานาน
หรือแทบไมํเคลื่อนที่  จะท าให๎บริเวณนั้นมีฝนตกหนักติดตํอกันตลอดเวลา  ยิ่งพายุมีความรุนแรงมาก 
เชํน มีความรุนแรงขนาดพายุโซนร๎อนหรือไต๎ฝุุน  เมื่อเคลื่อนตัวไปถึงที่ใดท าให๎ที่นั้นเกิดพายุลมแรง 
ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว๎างและมีน้ าทํวมขัง  นอกจากนี้ถ๎าความถี่ของพายุเคลื่อนที่เข๎ามาหรือผําน
เกิดข้ึนตํอเนื่องกัน  ถึงแม๎จะในชํวงสั้นแตํท าให๎น้ าทํวมเสมอ 

                                                           
๕๓ กรมอุตุนิยมวิทยา, ความหมายของอุทกภัย, (กรุงเทพมหานคร: กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๕๘), (อัด

ส าเนา). 



๔๕ 
  

๓. ฝนตกหนักในปุาภูเขา ท าให๎ปริมาณน้ าบนภูเขาหรือแหลํงต๎นน้ ามาก  มีการไหลและ
เชียวอยํางรุนแรงลงสูํที่ราบเชิงเขา  เกิดน้ าทํวมขึ้นอยํางกะทันหัน  เรียกวํา  น้ าทํวมฉับพลันเกิดข๎น
หลังจากท่ีมีฝนตกหนักในชํวงระยะเวลาสั้นๆ  หรือเกิดกํอนที่ฝนจะหยุดตก  มักเกิดขึ้นในล าธารเล็กๆ
โดยเฉพาะตอนที่อยูํใกล๎ต๎นน้ าของบริเวณลุํมน้ า  ระดับน้ าจะสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว 

๔. ผลจากน้ าทะเลหนุน  ในระยะที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยูํในแนวที่ท าให๎น้ าทะเล
ขึ้นสูงสุด  น้ าทะเลจะหนุนให๎ระดับน้ าในแมํน้ าสูงขึ้นอีกมากเมื่อประจวบกับระยะเวลาที่น้ าปุาและ
จากภูเขาไหลลงสูํแมํน้ า  ท าให๎แมํน้ าไมํอาจไหลลงสูํทะเลได๎  ท าให๎เกิดน้ าเอํอล๎นตลิ่งและทํวมเป็น
บริเวณกว๎างยิ่งถ๎ามีฝนตกหนักหรือมีพายุเกิดข้ึนในชํวงนี้  ความเสียหายจากน้ าทํวมชนิดนี้จะมีมาก 

๕. ผลจากลมมรสุมมีก าลังแรง มรสุมตะวันตกเฉียงใต๎เป็นมรสุมที่พัดพาความชื้นจาก
มหาสมุทรอินเดียเข๎าสูํประเทศไทย  ตั้งแตํเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  เมื่อมีก าลังแรงเป็นระยะเวลา
หลายวันท าให๎เกิดคลื่นลมแรง  ระดับน้ าในทะเลตามขอบฝั่งจะสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักท าให๎
เกิดน้ าทํวมได๎  ยิ่งถ๎ามีพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต๎จะยิ่งเสริมให๎มรสุมดังกลําวมีก าลังแรงขึ้นอีก  สํวน
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนสูํไทย  ปะทะขอบฝั่งตะวันออกของภาคใต๎  มรสุมนี้มี
ก าลังแรงเป็นครั้งคราวเมื่อบริเวณความกดอากาศสูงในประเทศจีนมีก าลังแรงขึ้นจะท าให๎มีคลื่น
คํอนข๎างใหญํในอําวไทย  และระดับน้ าทะเลสูงกวําปกติบางครั้งท าให๎มีฝนตกหนักในภาคใต๎ 

๖. ผลจากแผํนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  เมื่อเกิดแผํนดินไหวหรือภูเขาไฟบนบกและ
ภูเขาไฟใต๎น้ าระเบิด  เปลือกของผิวโลกบางสํวนจะได๎รับความกระทบกระเทือนตํอเนื่องกัน  บางสํวน
ของผิวโลกจะสูงขึ้นบางสํวนจะยุบลงท าให๎เกิดคลื่นใหญํในมหาสมุทรซัดขึ้นฝั่ง  เกิดน้ าทํวมตามหมูํ
เกาะและเมืองตามชายฝั่งทะเลได๎เกิดข้ึนบํอยครั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก๕๔ 

สาเหตุของการเกิดอุทกภัยจากการกระท าของมนุษย์ มีดังนี ้
๑. การตัดไม๎ท าลายปุา  ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักจะท าให๎อัตราการไหลสูงสุด

เพ่ิมมากข้ึนและไหลมาเร็วขึ้น  เป็นการเพ่ิมความรุนแรงของน้ าในการท าลายและยังเป็นสาเหตุของดิน
ถลํมด๎วย  นอกจากนี้ยังท าให๎ดินและรากไม๎ขนาดใหญํถูกชะล๎างให๎ไหลลงมาในท๎องน้ า  ท าให๎ท๎องน้ า
ตื้นเขินไมํสามารถระบายน้ าได๎ทันที  รวมทั้งกํอให๎เกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชน
ท๎ายน้ า 

๒. การขยายเขตเมืองลุกล้ าเข๎าไปในพ้ืนที่ลุํมต่ า  ซึ่งเป็นแหลํงเก็บน้ าธรรมชาติท าให๎ไมํมี
ที่รับน้ า  ดังนั้นเมื่อน้ าล๎นตลิ่งจะเข๎าไปทํวมบริเวณท่ีเป็นพื้นที่ลุํมต่ า  ซึ่งเป็นเขตเมืองที่ขยายใหมํกํอน 
                ๓. การกํอสร๎างโครงสร๎างขวางทางน้ าธรรมชาติ  ท าให๎มีผลกระทบตํอการระบายน้ าและ
กํอให๎เกิดปัญหาน้ าทํวม 
                                                           

๕๔ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, สาเหตุของการเกิดอุทกภัย, (กรุงเทพมหานคร: กรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๑), (อัดส าเนา). 



๔๖ 
  

               ๔. การบริหารจัดการน้ าไมํดี  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎เกิดน้ าทํวมโดยเฉพาะบริเวณท๎าย
เขื่อนหรืออํางเก็บน้ า๕๕ 
                สรุปได้ว่า  สาเหตุที่ท าให๎เกิดปัญหาดังกลําว  มีสาเหตุใหญํอยูํ  ๒  ประการ  กลําวคือ 
เกิดข้ึนเนื่องมาจากการกระท าของมนุษย์ซึ่งเป็นผู๎กํอมีหลายรูปแบบ  อีกสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากสภาพ
ตามธรรมชาติของแตํละท๎องที่และความวิปริตผันแปรของฝนที่ตกในฤดูตํางๆ  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติที่อยูํเหนือการควบคุม  สาเหตุของอุทกภัยกลําวได๎วําเป็นตัวการต๎นเหตุที่ท าให๎เกิดภัย 
และสร๎างความเสียหายทั้งหลายมีทั้งสาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระท าของมนุษย์  ซึ่ง
จะมีลักษณะแตกตํางกันไป  เชํน  สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ  คือ  พายุฝน  น้ าทะเลหนุน  เป็นต๎น 
สํวนสาเหตุที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  เชํน  การตัดไม๎ท าลายปุา  การขยายเขตเมือง  การ
กํอสร๎างโครงสร๎างขวางทางน้ า  การบริหารจัดการน้ าไมํดี  เป็นต๎น  
 

๒.๔ บริบทพื้นที่วิจัย 
๒.๔.๑ ความเป็นมา  
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองเกําแกํเมืองหนึ่งสันนิษฐานวําเป็นเมืองเกําแกํกํอนสุโขทัย  สร๎าง

ขึ้นราว  พ.ศ. ๑๖๕๐  โดยพระเจ๎าไกรสรราช  โอรสพระเจ๎าพรหม  (พระเจ๎าศรีธรรมไตรปิฎก)  ซึ่ง
ครองเมืองชัยปราการ  (ฝาง)  ได๎สร๎างขึ้น  ครั้งเมื่อเสด็จพาไพรํพลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระ
ราชบิดา  ซึ่งเข๎าใจวําคงจะมาพักขึ้นบก  ณ  ที่เป็นที่ตั้ง  เมืองสิงห์เดิม  คือ  ตั้งอยูํล าน้ าจักรสีห์  
ต าบลจักรสีห์  อ าเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  ในปัจจุบันใกล๎วัดหน๎าพระธาตุ  มีเมืองเกํา  เรียกวํา 
"บ๎านหน๎าพระลาน"  เพ่ือที่พระองค์จะเดินทางลงเรือท่ีวัดปากน้ า  แมํน้ าลพบุรีตํอมาได๎ย๎ายเมืองไปตั้ง
ทางแมํน้ าน๎อย ต าบลโพสังโฆ  ใต๎วัดสิงห์  ปัจจุบันอยูํในท๎องที่อ าเภอคํายบางระจัน  ครั้น  พ.ศ. 
๒๓๑๐  เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให๎แกํพมําแล๎ว จึงย๎ายเมืองสิงห์มาตั้งทางแมํน้ าเจ๎าพระยา  ริมปาก
คลองนกกระทุง  ต าบลบางมอญ  (ปัจจุบัน คือ ต าบลต๎นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี)  การย๎ายครั้งนี้นําจะ
เป็นสมัยเดียวกับการตั้งเมืองอํางทองในสมัยธนบุรี  ตํอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ราว  พ.ศ. ๒๔๗๓ 
(รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว)  ได๎มีการจัดรูปการปกครองเมืองระบอบมณฑล
เทศาภิบาล  จึงได๎จัดตั้งกรุงเกํา (มณฑลอยุธยา)  ขึ้นประกอบด๎วยเมือง  ๘  เมือง  คือ  กรุงเกํา  พระ
พุทธบาท  พรหมบุรี  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อํางทอง  และอินทร์บุรี  ใน  พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๐  ได๎
มีการยุบเมืองพรหมบุรี  เมืองอินทร์บุรีลง  ให๎เป็นอ าเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี  และย๎ายไปตั้งที่ต าบล
บางพุทรา  อันเป็นที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันเนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกวําเดิม  เพราะพ้ืนที่เป็นเนินสูง 
น้ าทํวมไมํถึง 

                                                           
๕๕ เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๕๑. 



๔๗ 
  

๒.๔.๒ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม  มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจาก

การทับถมของตะกอนบริเวณแมํน้ าเจ๎าพระยาเป็นเวลานาน  มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน 
เหมาะแกํการท ากสิกรรม  พ้ืนที่กวําร๎อยละ  ๘๐  เป็นที่ราบเรียบกว๎างขวาง  มีความลาดเอียงของ
พ้ืนที่น๎อยมาก  จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาดตํางๆ  ทั่วไป  พ้ืนที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ  ๑๗ 
เมตร  จากระดับน้ าทะเล  ดังนั้นในฤดูน้ าหลากจึงมักมีน้ าทํวมขังเป็นเวลานานๆ  พ้ืนที่ทางด๎านทิศ
ตะวันตกและด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎มีสภาพคํอนข๎างราบ  พ้ืนดินเป็นลูกคลื่นดอนลาดอันเกิดจาก
การกัดเซาะของน้ าบนผิวดิน  จนเกิดเป็นรํองกว๎างทั่วไป 

ลักษณะสภาพทางธรณี  แบํงออกได๎เป็น  ๔  แบบ  คือ 
                ๑. พ้ืนที่ที่เป็นคันดินตามธรรมชาติ  อยูํตามสองฝั่งแมํน้ าเจ๎าพระยา  แมํน้ าน๎อย  และ
รํองน้ าเกํา  มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ  กว๎างไมํเกินหนึ่งกิโลเมตร  มีความยาวขนานตามแนวล าน้ า  
มีระดับคํอนข๎างสูงกวําที่ราบข๎างเดียว  สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัยของประชาชนและเป็นแหลํงชุมชน
ใหญํๆ  เชํน  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  อ าเภออินทร์บุรี  อ าเภอพรหมบุรี  และอ าเภอทําช๎าง 

๒. พ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุํม  น้ าทํวมถึงอยูํใกล๎แมํน้ า  หลังคันดินธรรมชาติ  เกิดจากการเอํอ
ล๎นของน้ า  จึงมีลักษณะแบนราบเรียบกว๎างขวาง  มีระดับคํอนข๎างต่ า  มักมีน้ าทํวมในฤดูน้ าหลาก  ใช๎
เป็นพื้นที่ท าการเกษตรจ าพวกนาข๎าว 

๓. พ้ืนที่เป็นลอนลาด  อยูํทางด๎านทิศตะวันตกบริเวณอ าเภอคํายบางระจัน  และ
บางสํวนของอ าเภอบางระจัน  มีลักษณะเป็นลูกระนาดหรือลูกคลื่นลอนลาด  เกิดจากน้ าผิวพ้ืนพัดพา  
มากัดเซาะจนเป็นรํองกว๎าง  มีระดับคํอนข๎างสูง  น้ าทํวมไมํถึง  ใช๎เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรจ าพวกพืช
ไรํ  เชํน  อ๎อย  ข๎าวโพด  เป็นต๎น 

๔. พ้ืนที่เป็นหนองบึง  อยูํทางตอนกลางของพ้ืนที่ใกล๎แมํน้ าล าคลองและที่ราบลุํม  น้ า
ทํวมถึง  มีลักษณะเป็นที่ราบลุํมต่ า  มีน้ าขังอยูํตลอดเวลาที่มีระดับต่ ามาก  น้ าจากบริเวณข๎างเคียงจึง
ไหลมารวมกัน  มีลักษณะสัณฐานกลมมน  ในบริเวณที่มีระดับน้ าขังคํอนข๎างตื้น  มักใช๎ท านาน้ าลึก 
สํวนที่มีน้ าขังมาก ๆ  มักปลํอยให๎วํางเปลํา๕๖ 

โดยประชาชนสํวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๕๑๔,๐๔๙  ไรํ  เป็น
พ้ืนที่อยูํในเขตชลประทาน  ๔๑๑,๗๘๑  ไรํ   คิดเป็นร๎อยละ  ๘๐.๑๑  ของพ้ืนที่จังหวัด  โดยพ้ืนที่ท า
การเกษตรสํวนใหญํอยูํในเขตชลประทาน  มีการใช๎พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด  ๔๙๑,๕๓๕  ไรํ  (ร๎อย
ละ ๙๕.๖๒)  จ าแนกเป็นที่นา  ๓๔๕,๓๑๓  ไรํ  (ร๎อยละ ๖๗.๑๘)  พืชไรํ  ๑๑๑,๙๔๒  ไรํ  (ร๎อยละ 
๒๑.๗๘)  พืชสวน  ๒,๒๔๑  ไรํ  (ร๎อยละ ๐.๔๔)  เลี้ยงสัตว์  ๓๙๖  ไรํ (ร๎อยละ ๐.๐๘)  และพ้ืนที่
                                                           

๕๖ แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จังหวัดสิงห์บุรี, (ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒). 



๔๘ 
  

ประมงเพาะเลี้ยง  ๒,๕๗๙  ไรํ  (ร๎อยละ ๐.๕๐)  ทรัพยากรน้ ามีแหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  ได๎แกํ
แมํน้ าเจ๎าพระยา  ไหลผํานพ้ืนที่อ าเภออินทร์บุรีอ าเภอเมืองสิงห์บุรี  และอ าเภอพรหมบุรี  ความยาว
ประมาณ  ๔๙  กิโลเมตร  ภัยธรรมชาติ  จังหวัดสิงห์บุรี  ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าเกือบทุกปี
จากสถิติความเสียหายจากอุทกภัยปี  พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๘  พบวํา  ปี  ๒๕๕๔  เป็นปีที่เกิดอุทกภัย
มากที่สุด๕๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๕๗ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ๒๕๕๘, ส านักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี. 
 



๔๙ 
  

ตาราง ๒.๑  สถิติความเสียหายจากอุทกภัย  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ 

ปี พ.ศ. จ านวนพื้นที่ประสบภัย 
(อ าเภอ/ต าบล/หมูํบ๎าน) 

จ านวนพื้นที่เสียหาย (ไรํ) มูลคําความเสียหาย 
(บาท) 

ห๎วงเวลาการ
เกิดภัย 

๒๕๕๓ ๖ อ าเภอ  
๖ เทศบาล ๓๓ ต าบล   
๒๕๐ หมูํบ๎าน  
(๑๙,๑๗๔ ครัวเรือน 
เสียชีวิต ๑๐ ราย) 
 
 

พื้นที่เกษตร ๑๓๑,๖๕๒ ไรํ  
บํอปลา ๖๐๘ ไร ํ

- 
(ไมํมีข๎อมลู) 

๒๒ ต.ค. – 
๗ พ.ย. 

๒๕๕๔ ๖ อ าเภอ  
๔๑ ต าบล  
๓๒๒ หมูํบ๎าน  
(๓๙,๒๙๕ ครัวเรือน 
เสียชีวิต ๓๓ ราย) 

พื้นที่เกษตร ๓๓๑,๕๓๗ ไร ํ ๖๔๙,๙๑๔,๙๙๑ 
(เงินชํวยเหลือฯ  

๑๔๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท/
เงินทดรองฯ 

๒๓๒,๑๒๐,๓๗๑ บาท/
งบ กท. กษ. 

๒๑๕,๖๖๕,๒๒๐.๒๕  
บาท  และงบรายจําย

เพิ่มเตมิ ๕๘,๘๘๙,๔๐๐ 

๑๗ ส.ค. – 
๑๖ พ.ย. 

๒๕๕๕ ไมํมีสถานการณ์อุทกภัย - - - 
ปี พ.ศ. จ านวนพื้นที่ประสบภัย 

(อ าเภอ/ต าบล/หมูํบ๎าน) 
จ านวนพื้นที่เสียหาย (ไรํ) มูลคําความเสียหาย 

(บาท) 
ห๎วงเวลาการ

เกิดภัย 
๒๕๕๖ ๕ อ าเภอ (อินทร์บุรี เมือง  

พรหมบุรี ทําช๎าง คําย
บางระจัน) 
๒๕ ต าบล 
๑๐๘ หมูํบ๎าน (๑,๓๘๖ 
ครัวเรือน ไมํมผีู๎เสยีชีวิต/
บาดเจ็บ) 

พื้นที่เกษตร ๙๔๙ ไรํ ๓,๓๘๐,๔๕๓ 
(เงินทดรองฯ) 

๒๑ ก.ย .  – 
๓ ต.ค. 

๒๕๕๗ ไมํมีสถานการณ์อุทกภัย - - - 
๒๕๕๘ ไมํมีสถานการณ์อุทกภัย - - - 

 

 
 



๕๐ 
  

๒.๔.๓ การปกครองและประชากร 
แบํงการปกครองออกเป็น  ๖  อ าเภอ  ๔๓  ต าบล  ๓๖๔  หมูํบ๎าน  ๑๔  ชุมชน  ดังนี้ 

                 ๑)  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  มี  ๘   ต าบล   ๕๘  หมูํบ๎าน  ๑๔  ชุมชน 
                ๒)  อ าเภออินทร์บุรี  มี   ๑๐  ต าบล  ๑๐๕  หมูํบ๎าน 
      ๓)  อ าเภอพรหมบุรี  มี    ๗   ต าบล   ๔๒   หมูํบ๎าน 
      ๔)  อ าเภอบางระจัน มี    ๘   ต าบล   ๗๗   หมูํบ๎าน 
      ๕)  อ าเภอทําช๎าง  มี      ๔    ต าบล ๒๓  หมูํบ๎าน 
      ๖)  อ าเภอคํายบางระจัน  มี    ๖  ต าบล  ๕๙  หมูํบ๎าน 

การปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย  องค์การบริหารสํวนจังหวัด  เทศบาลเมือง 
จ านวน  ๒  แหํง  เทศบาลต าบล  จ านวน  ๖  แหํง  และองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน   ๓๓  
แหํง  รวมมีประชากรทั้งสิ้น  ๒๑๐,๓๘๘  คน๕๘  โดยการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยมุํงศึกษาการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัยใน  ๓  อ าเภอที่อยูํติดกับแมํน้ าเจ๎าพระยา  ผู๎วิจัยได๎รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎อง  
เพ่ือให๎เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ดังตํอไปนี้ 

๑. อ าเภอพรหมบุรี  
เทศบาลต าบลพรหมบุรี  ตั้งอยูํที่  เลขที่  ๓๑๐/๑๔  หมูํ  ๑  ต าบลพรหมบุรี  อ าเภอ

พรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๑๑.๒  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๖,๘๖๕  ไรํ  โดย
แบํงเขตการปกครองออกเป็น  ๑  ต าบล  ได๎แกํ  ต าบลพรหมบุรี  ๖  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ  

หมูํที่  ๑  บ๎านปากบาง  
                 หมูํที่  ๒  บ๎านบางส าโรง  
                 หมูํที่  ๓  บ๎านเตาอิฐ  
                 หมูํที่  ๔  บ๎านอัมพวันเหนือ  

หมูํที่  ๕  บ๎านอัมพวันใต๎  
                 หมูํที่  ๖  บ๎านบางประทุน  

ในจ านวนทั้ง  ๖  หมูํบ๎านมีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยด๎วยกัน  ๔  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ  หมูํ
ที่  ๑,๓,๔,๕  ซึ่งจะท าการศึกษาเฉพาะในจ านวน  ๔  หมูํบ๎านดังกลําวข๎างต๎น 

 
 
 
 
 

                                                           
๕๘ จากสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัดสิงห์บุรี.   



๕๑ 
  

๒. อ าเภอเมือง  
องค์การบริหารสํวนต าบลต๎นโพธิ์  ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของอ าเภอเมืองสิงห์บุรี   มีพ้ืนที่

ทั้งหมด  ๑๐,๑๘๙  ไรํ  แบํงการปกครองออกเป็น  ๑๑  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ 
หมูํที่  ๑  บ๎านหัวงิ้ว 

                 หมูํที่  ๒  บ๎านพระทราย 
                 หมูํที่  ๓  บ๎านบางมอญ 
                 หมูํที่  ๔  บ๎านบางต๎นโพธิ์ 
                 หมูํที่  ๕  บ๎านดงมะขามเทศ 
                 หมูํที่  ๖  บ๎านวัดยวด 
                 หมูํที่  ๗  บ๎านบางคนท ี
                 หมูํที่  ๘  บ๎านบางหมื่นหาญ 
                 หมูํที่  ๙  บ๎านยานไม๎รวก 
                 หมูํที่  ๑๐  บ๎านหนองหม๎อแกง 
                 หมูํที่  ๑๑  บ๎านมังกรทอง        

ในจ านวนทั้ง  ๑๑  หมูํบ๎านมีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยด๎วยกัน  ๖  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ 
หมูํที่  ๑,๒,๓,๔,๘,๙  ซึ่งจะท าการศึกษาเฉพาะในจ านวน  ๖  หมูํบ๎าน  ดังกลําวข๎างต๎น 

๔. อ าเภออินทร์บุรี 
               องค์การบริหารสํวนต าบลชีน้ าร๎าย  ตั้งอยูํที่  ๑๐๙  หมูํที่  ๔  ต าบลชีน้ าร๎าย  อ าเภอ
อินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ตั้งอยูํเหนือสุดของอ าเภอด๎านทิศตะวันตก  อยูํหํางจากอ าเภอ  ๑๑ 
กิโลเมตร  มีเนื้อที่  ๓๔.๖  ตร.กม.  หรือประมาณ  ๒๑,๐๙๙  ไรํ  ในเขตการปกครองของอ าเภอ
อินทร์บุรี  มีจ านวนหมูํบ๎านทั้งสิ้น  ๘  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ 

หมูํที่  ๑  บ๎านบางโฉมศรี  
                หมูํที ่ ๒  บ๎านหัวแหลม  
                หมูํที่  ๓  บ๎านวัดราษฎร์  
                หมูํที่  ๔  บ๎านบางปูน  

หมูํที่  ๕  บ๎านสวนมะปราง  
                 หมูํที่  ๖  บ๎านระนาม  
                 หมูํที่  ๗  บ๎านห๎วงใหญํ  
                 หมูํที่  ๘  บ๎านดอนยอ   

ในจ านวนทั้ง  ๘  หมูํบ๎านมีพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยด๎วยกัน  ๗  หมูํบ๎าน  ได๎แกํ  หมูํ
ที่  ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘  ซึ่งจะท าการศึกษาเฉพาะในจ านวน  ๗  หมูํบ๎าน  ดังกลําวข๎างต๎น 



๕๒ 
  

๒.๔.๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
โดยในปัจจุบันการจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข๎องในแตํละลุํมน้ าหลัก

ของประเทศยังไมํมีแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ส าหรับที่จะใช๎เป็นกรอบก าหนด  ระบุถึง
แผนงานและโครงการที่มีรายละเอียดแสดงถึงวิธีการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาในแตํละพ้ืนที่  เพราะการ
ด าเนินงานที่ผํานมาการจัดการทรัพยากรน้ าในแตํละลุํมน้ ามีหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  จึง
ด าเนินการตามภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบของแตํละหนํวยงานนั้น ๆ  เพ่ือเป็นการแก๎ ไขปัญหา
เฉพาะหน๎า ปัจจุบันจึงยังไมํมีทิศทางและวิธีการปฏิบัติที่จะด าเนินการตํอไปในระยะยาวอยํางชัดเจนที่
มีความสอดคล๎องในทิศทางเดียวกัน  กรมทรัพยากรน้ า  ซึ่งมีภาระหน๎าที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในภาพรวมของแตํละลุํมน้ าทั่วประเทศ  จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต๎องจัดท าแผนรวมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุํมน้ า  ซึ่งจะครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากร
อ่ืนที่เกี่ยวข๎องในทุกด๎านและทุกพ้ืนที่อยํางสมบูรณ์  ขั้นตอนการจัดท าจะต๎องหารือกับผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียในทุกระดับ  โดยแผนงานและโครงการตําง ๆ  ตามแผนรวมจะก าหนดเป็นกรอบ  และมอบหมาย
ให๎หนํวยปฏิบัติที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ าได๎น าไปด าเนินการตามภาระหน๎าที่อยําง
เป็นระบบและให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่ระบุไว๎ในแผนรวมที่จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปสาระส าคัญของ
การศึกษาจัดท าแผนรวมการบริการจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุํมน้ าเจ๎าพระยาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี 
ประกอบด๎วย  สถานภาพของทรัพยากรน้ าและทรัพยากรที่เกี่ยวข๎องของจังหวัด  วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์  รวมถึงแผนรวม  และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุํมน้ าเจ๎าพระยา
ในสํวนของจังหวัดสิงห์บุรี  เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในจังหวัด
สิงห์บุรี 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑) เพ่ือให๎มีแผนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุํมน้ าให๎หนํวยงานและ

องค์กรระดับตําง ๆ  ใช๎เป็นกรอบนโยบายในการด าเนินงานให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสอดคล๎อง
กับทรัพยากรอื่น ๆ  และสิ่งแวดล๎อม 

๒) เพ่ือแสดงภาพรวมของลุํมน้ าทั้งในด๎านอุปสงค์  อุปทาน  แนวทางในการแก๎ไขปัญหา
และวิธีการจัดการทรัพยากรน้ าที่ชัดเจน  โดยให๎องค์กรและประชาชนในพ้ืนที่ลุํมน้ า  ตลอดจน
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการจัดท าแผนรวม 

๓) เพ่ือก าหนดแผนแมํบทในการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอยํางเป็นระบบ 
ส าหรับการพัฒนาแหลํงน้ า  การปูองกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ า  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อยํางยั่งยืน  และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและคุณภาพน้ า 
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
การจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุํมน้ าเจ๎าพระยาได๎เน๎นการมี

สํวนรํวมของประชาชนในการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ทั้งในระดับลุํมน้ าและ
ระดับท๎องถิ่นมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) วิสัยทัศน์ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า กระจายประโยชน์ เพ่ิมมูลคําเศรษฐกิจ-
สังคม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ภายในปี ๒๕๖๕” 

๒) วัตถุประสงค์   
๑. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎มีระบบนิเวศที่

ดีและยั่งยืน   
๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให๎เกิดประโยชน์สูงสุด มีการใช๎น้ าที่มีประสิทธิภาพ

อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม    
๓. มีการใช๎ประโยชน์จากน้ า ท าให๎เพิ่มรายได๎และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓) ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ าในลุํมน้ าเจ๎าพระยาได๎ก าหนดไว๎ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุํมน้ า เป็นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าและทรัพยากรอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข๎องและโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านแหลํงน้ าในลุํมน้ าให๎เกิด
ประโยชน์  เพ่ือแก๎ไขปัญหาในด๎านน้ าทํวม  ภัยแล๎ง  คุณภาพน้ า  อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและฟ้ืนฟูเขต
ต๎นน้ า  และการจัดการขนสํงทางน้ า ประกอบด๎วยยุทธศาสตร์ในการแก๎ไขปัญหาทรัพยากรน้ าใน
ระดับลุํมน้ า  ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

• การบรรเทาปัญหาน้ าหลากทํวม 
• การบรรเทาปัญหาภัยแล๎ง 
• การจัดการมลพิษทางน้ า 
• การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและฟ้ืนฟูเขตต๎นน้ า 
• การจัดการขนสํงทางน้ า 
ในสํวนการแก๎ไขปัญหาทรัพยากรน้ าในระดับท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย  แผนงาน/โครงการ

ในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
• ด๎านการบริหารจัดการ 
• ด๎านการจัดหาและพัฒนา 
• ด๎านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎น้ า 
๒) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมปริมาณน้ าต๎นทุนในลุํมน้ า  เป็นการผันน้ าจากลุํมน้ าใกล๎เคียง

มายังลุํมน้ าเจ๎าพระยาและลุํมน้ าสาขาตอนบนเพ่ือการแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในลุํมน้ า
เจ๎าพระยา 
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สรุปได้ว่า  สภาพปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี  ได๎แกํ  ปัญหาน้ าทํวม  ซึ่งเกิดจากน้ า
หลากในแมํน้ าเจ๎าพระยาไหลล๎นตลิ่ง  บริเวณเขตอ าเภออินทร์บุรี  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  และอ าเภอ
พรหมบุรี  โดยลักษณะของอุทกภัยจะเริ่มจากน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยาไหลเข๎าทํวมบริเวณพ้ืนที่ระหวําง
แมํน้ าเจ๎าพระยาและคันกั้นน้ าของกรมชลประทาน  โดยเริ่มจากอ าเภออินทร์บุรี  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
และอ าเภอพรหมบุรี  ตํอมาน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยาเริ่มมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ  และล๎นข๎ามคันปูองกันน้ า
ทํวมของกรมชลประทาน  ท าให๎พ้ืนที่เพาะปลูก  ท าให๎พ้ืนที่เพาะปลูก  เกิดภาวะน้ าทํวมอยํางรวดเร็ว  
บางต าบลไมํสามารถเดินทาง  โดยรถยนต์ได๎เพราะถนนถูก  น้ าทํวมขาด  ซึ่งนับเป็นสภาพปัญหาที่
ควรได๎รับการพัฒนาเพ่ือลดผลกระทบที่จะมีเกิดขึ้น  โดยจะท าการศึกษาในเฉพาะหมูํบ๎านที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัย 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ แผนงาน/โครงการในสํวนการแก๎ไขปัญหาทรัพยากรน้ าในระดับ 

ท๎องถิ่น 
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๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการค๎นคว๎าทางเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยพบวํามีเอกสารงานวิจัยและ

วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง  ดังตํอไปนี้ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
จันทิมา  ตั้งตระกูลทรัพย์  ได๎ศึกษา “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหาร

จัดการน้ าในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร” 
ผลการวิจัยพบวํา  กลุํมตัวอยํางเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง ๔๑ – ๕๐ ปี ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพท านา แหลํงที่มาของรายได๎มาจากการเพาะปลูก โดยมีรายได๎ต่ าสุด 
๑๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/เดือน มีรายได๎เพียงพอแตํไมํเหลือเก็บ ส าหรับการศึกษาระดับการมีสํวน
รํวมของประชาชน พบวํากลุํมตัวอยํางมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการน้ า ทั้ง ๔ ด๎านในภาพรํวมอยูํใน
ระดับปานกลาง โดยด๎านการมีสํวนรํวมในการวางแผนใช๎น้ า มีคําเฉลี่ยมากสูงสุด รองลงมาคือ ด๎าน
การมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น ด๎านการมีสํวนรํวมดูแลรักษา และด๎านการมีสํวนรํวมในการ
จัดสรรน้ า สํวนผลการศึกษาโดยจ าแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล พบวํา การมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
สกลนคร ในด๎านเพศ อายุ และระดับการศึกษามีระดับความคิดเห็นตํอการบริหารจัดการน้ าไมํ
แตกตํางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว๎ สํวนการจ าแนกตามอาชีพ รายได๎ตํอเดือน ในระดับ
ความคิดเห็นตํางกันมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว๎  ข๎อเสนอแนะจากผลการศึกษาที่พบวําการมีสํวนรํวมในด๎านการจัดสรรน้ ามี
คําเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น จึงควรสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ า๕๙  

วีณา ปาระมี  ได๎ศึกษาเรื่อง “การจัดการเพ่ือลดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยของ
เทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน” ผล
การศึกษาพบวํา เทศบาลนครปากเกร็ดใช๎รูปแบบ “นครปากเกร็ดโมเดล” เป็นแนวทางในการบริหาร 
จัดการเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาอุทกภัย และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ด๎วยการให๎ผู๎น า
ชุมชน ประชาชน เข๎ารํวมรับรู๎ขําวสาร รํวมคิด ตัดสินใจ ซึ่งท าให๎ประชาชนรู๎สึกเป็นเจ๎าของพ้ืนที่
รํวมกัน และเกิดความรํวมมือตามมาโดยการเสียสละพ้ืนที่อยูํอาศัยของบ๎านเรือนที่ประสบภัยน้ าทํวม 
และด๎านพลังศรัทธาในตัวบุคคล การมีสํวนรํวมของประชาชนในพ้ืนที่เป็นสิ่งส าคัญและสํงผลตํอ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภัยพิบัติ จึงต๎องมีการสนับสนุนให๎ประชาชนที่อยูํในพ้ืนที่ที่ประสบ
                                                           

๕๙ จันทิมา  ตั้งตระกูลทรัพย์, “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ 
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร”, สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
(สาขาสังคมสงเคราะห์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 
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ภัยได๎มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา ตั้งแตํกระบวนการเริ่มคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติและประเมินผล 
จากความคิดที่วําไมํมีใครเข๎าใจบริบทของพ้ืนที่เทํากับคนในพ้ืนที่เอง ทั้งนี้ทั้งหนํวยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรเข๎ามามีสํวนผลักดันให๎เกิดผลส าเร็จ๖๐ 

สุนทรชัย  ชอบยศ   ได๎ศึกษาเรื่อง  “การศึกษาความรํวมมือด๎านการจัดการสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ข๎างเคียง” ผลการวิจัยพบวํา แนวทางในการสร๎างความรํวมมือกัน ประการแรก เป็นการท าบันทึก
ข๎อตกลงด๎านการบรรเทาสาธารณภัยระหวําง อปท. ในพ้ืนที่ข๎างเคียง กํอให๎เกิด “ศูนย์ความรํวมมือ
ด๎านการบรรเทาสาธารณภัยฯ” ประการที่สอง มีการด าเนินการตามกรอบแนวทางการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยคือ   

๑) มีการด าเนินการกํอนเกิดภัยรํวมกัน  
                 ๒) การด าเนินการระหวํางเกิดภัยรํวมกัน   
                 ๓) การจัดการหลังเกิดภัย  

ซึ่งศูนย์ความรํวมมือด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมํได๎แสดงบทบาทนี้         
สํวนปัจจัยแหํงความส าเร็จมีดังนี้  ๑) ความรํวมมืออันเกิดจากปัญหา  โดยท๎องถิ่นรวมตัวกันเอง ๒) 
ผู๎บริหารท๎องถิ่นสนับสนุนอยํางตํอเนื่อง ๓) ความสัมพันธ์แบบไมํเป็นทางการในระดับเจ๎าหน๎าที่ผู๎
ปฏิบัติ ๔) ความตํอเนื่องในกิจกรรมของศูนย์ฯ ๕) ภาคประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกรรมการบริหาร  
๖) การปฏิบัติตามแนวทางในการใช๎จํายงบประมาณ ๗) การด าเนินการที่โปรํงใส ๘) ลักษณะพ้ืนที่
ของ อปท. เอ้ืออ านวย ๙) การมีเครื่องมือในการระงับเหตุที่สามารถใช๎รํวมกันได๎อยํางทันทํวงที๖๑ 

สุวัฒน์  อินทรประไพ  ได๎ศึกษาเรื่อง “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า  ลุํมน้ าปุาสัก” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ์๔ ประการ ๑)เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุํมน้ าปุาสัก  ๒)เพ่ือศึกษาศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรม
เกี่ยวกับบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๓)เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สํงผลให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุํมน้ า  ๔)เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าลุํมน้ าปุาสักระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาครั้ งนี้   เป็นแบบผสม(Mixed 

                                                           
๖๐ วีณา ปาระมี, “การจัดการเพื่อลดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (ส านัก
บัณฑิตอาสาสมัคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖). 

๖๑ สุนทรชัย ชอบยศ, “การศึกษาความรํวมมือด๎านการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองร๎อยเอ็ดและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นข๎างเคียง”, รายงานวิจัย, (วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๘). 



๕๗ 
  

ResearchMethod)  เครื่องมือการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม  สัมภาษณ์เชิงลึก  และการสนทนา
กลุํม๖๒ 

วิภาว ี กฤษณะภูตและกิตติศักดิ์  ปลาทอง  ได๎ศึกษาเรื่อง  “การมีสํวนรํวมของชุมชน
เทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรีในการจัดการชุมชนในภาวะ มหาอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔” การ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีสํวนรํวมและเปรียบเทียบระดับ  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม 
(Mixed Method Research)  ใช๎วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  และวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  กลุํมตัวอยํางของการวิจัยเชิงปริมาณมี  ๓๘๔  ราย  (หรือ 
๓๘๔ ครัวเรือน)  อาศัยอยูํต าบลปากเกร็ด  ต าบลบางพูดและต าบลบ๎านใหมํ  ส าหรับผู๎ให๎ข๎อมูลของ
การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีจ านวน  ๑๕  ราย  ได๎แกํ  พระภิกษุ  ผู๎อ านวยการโรงเรียน  ผู๎น าชุมชน 
หัวหน๎าสํวนราชการและประชาชนในพื้นท่ีศึกษา  ผลการวิจัยพบวํา  ๑. การมีสํวนรํวมของชุมชนปาก
เกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔  ได๎แกํ  การมีสํวนรํวม
ด๎าน  อาคารสถานที ่ ด๎านเครื่องอุปโภค  บริโภค  ด๎านสุขภาพอนามัย  ด๎านความสัมพันธ์  ทางสังคม 
ด๎านข๎อมูลขําวสาร  ด๎านอาชญากรรม  และด๎านการฟ้ืนฟู  สภาพแวดล๎อมโดยภาพรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง  ๒. เปรียบเทียบระดับการมีสํวนรํวมของ  ชุมชนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรีในการจัดการ
ชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔  พบวํา  กลุํมตัวอยํางท่ีมีเพศแตกตํางกันมีระดับการมีสํวนรํวม
ในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔  โดยภาพรวมไมํแตกตํางกันที่ระดับ  นัยส าคัญ
ทางสถิติที่   ๐.๐๕  อยํางไรก็ตาม  กลุํมตัวอยํางที่อาศัยอยูํในต าบลที่  แตกตํางกันมีระดับการมีสํวน
รํวมในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔  โดยภาพรวมแตกตํางกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  ๐.๐๕  และ  ๓. การถอด  บทเรียนความส าเร็จของการมีสํวนรํวมของชุมชนปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  ในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔  พบวํา  ปัจจัยที่น ามาสูํ 
ความส าเร็จของการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการในภาวะวิกฤติดังกลําว  ได๎แกํ ผู๎น า
(นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด  ผู๎น าชุมชน/ประธานชุมชน และพระภิกษุสงฆ์)  มีภาวะผู๎น า
แบบประชาธิปไตยเน๎นการมีสํวนรํวมของ  ชุมชน  ความสามัคคีของคนในชุมชน  ความเสียสละ  การ
ติดตํอสื่อสารและ  การประชาสัมพันธ์  รวมทั้งการได๎รับความชํวยเหลือจากหนํวยงานตํางๆ๖๓  

                                                           
๖๒ สุวัฒน์  อินทรประไพ, “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุํมน้ าปุา

สัก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๖๓ วิภาวี กฤษณะภูตและกิตติศักดิ์ ปลาทอง, “การสํวนรํวมของชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีในการจัดการชุมชนในภาวะ มหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔”, วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีที่ ๓๐ 
ฉบับ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๖): ๗๒ – ๗๔. 



๕๘ 
  

ขนิษฐา ปาลโมกข์  ได๎ศึกษาเรือ่ง “การมีสํวนรํวมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัย  

กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี” กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ
เป็นประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๙๐ อยูํในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน  ๒๔๕  คน  ซึ่งสํวนใหญํ
อาศัยในต าบลทําทราย จ านวน  ๗๙  คน  และกลุํมตัวอยํางที่อยูํอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
สํวนใหญํอาศัยในต าบลบางตลาด จ านวน ๖๖ คน และลักษณะพ้ืนที่ของชุมชนติดแมํน้ า จ านวน ๙๘ 
คน  การมีสํวนรํวมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัยในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน อันดับแรก คือ การค๎นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
รองลงมาคือ ด๎านการวางแผนด าเนินกิจกรรม ด๎านการติดตามและประเมินผล ตามล าดับ และอันดับ
สุดท๎ายคือด๎านการลงทุน รํวมกิจกรรมและการปฏิบัติ  ด๎านการวางแผนด าเนินกิจกรรม อยูํในระดับ
มาก เรียงตามล าดับ คือ การให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนปูองกันมหาอุทกภัย การรํวม
ส ารวจพ้ืนที่ปูองกันมหาอุทกภัย และการตัดสินใจและก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เตรียมการปูองกันมหาอุทกภัยในพ้ืนที่  ด๎านการลงทุน รํวมกิจกรรมและการปฏิบัติ อยูํในระดับมาก 
เรียงตามล าดับ คือ การรํวมกิจกรรมกรอกทราย บรรจุถุงเพ่ือใช๎ปูองกันมหาอุทกภัย การกํอคันกั้นน้ า/
กระสอบทรายเพ่ือใช๎ปูองกันมหาอุทกภัย และการเป็นจิตอาสาประกอบอาหาร / อาหารกลํอง /สํง
เสบียงชํวยเหลือผู๎ประสบมหาอุทกภัย  และด๎านการติดตามและประเมินผล  อยูํในระดับมาก  

เรียงตามล าดับ คือ การติดตามการท างานของหนํวยงานภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนที่ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องกับการปูองกันมหาอุทกภัย การรับรู๎ข๎อมูล/ข๎อสรุปเกี่ยวกับผลการด าเนินการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบอุทกภัย และการรับรู๎ข๎อมูล/ข๎อสรุปเกี่ยวกับงบประมาณท่ีใช๎ในการสนับสนุนการปูองกันและ
ชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัย  โดยจากการเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของชุมชนในการปูองกันมหา
อุทกภัยกรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี พบวํา ประชาชน
ในครัวเรือนในชุมชนที่อาศัยในเทศบาล และต าบลตํางกันในสํวนของการจ าแนกตามเพศ อายุ มีสํวน
รํวมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัยฯ ไมํแตกตํางกัน และประชาชนในครัวเรือนในชุมชนที่มี
สถานภาพและลักษณะพ้ืนที่ตํางกัน มีสํวนรํวมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัย ฯ แตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ๖๔ 

 
 
 

                                                           

               ๖๔ ขนิษฐา ปาลโมกข์, “การมีสํวนรํวมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบานครนน 

ทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์คณะวิทยาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยา 

ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๕๙ 
  

 ณัฏยาณี  บุญทองค า  ได๎ศึกษาเรื่อง  “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการน้ า
เพ่ือการเกษตรในลุํมน้ าปุาสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบวํา สภาพทั่วไปของการจัดการน้ า
เพ่ือการเกษตรในลุํมน้ าปุาสัก จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมทั้ง ๔ ด๎าน ภาพรวมอยูํในระดับมาก โดย
ปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนพบวํา ได๎รับความสนับสนุน ความใสํใจในกิจกรรมของ
ชุมชนและความเข๎มแข็งของชุมชนที่สํงผลตํอการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในลุํมน้ าปุาสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎ร๎อยละ ๑๘.๓ สํวนปัจจัยที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมใน
การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรมี ๒ ด๎าน ได๎แกํ ๑) การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ๒) การมีสํวนรํวมใน
ผลประโยชน์และปัจจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการน้ าตามหลักอปริหานิยธรรมมี ๒ ด๎าน ได๎แกํ ๑) 
หมั่นประชุมเนืองนิตย์ ๒) ไมํบัญญัติสิ่งที่มิได๎บัญญัติไว๎  รูปแบบการมีสํวนรํวมของประชาชนพบวํา 
การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอํอน จึงต๎องมีการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจในการให๎
ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องแกํประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมใน
กระบวนการจัดการน้ าตั้งแตํข้ันตอนการวางแผน การตัดสินใจการเข๎ารํวมกิจกรรม และการตรวจสอบ
ประเมินผล๖๕  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
กันยารัตน์  รินศรี  ได๎ศึกษาเรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : 

กรณีศึกษากลุํมอนุรักษ์ลุํมน้ าปิง จังหวัดการดเชียงใหมํ”  ผลการวิจัยพบวํา การจัดการทรัพยากรน้ า
ตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นการจัดการทรัพยากรน้ าให๎คุ๎มคําและใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด และต๎อง
อิงอาศัยการจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่เป็นเหตุปัจจัยให๎เกิดทรัพยากรน้ าด๎วย สํวนความส าคัญของ
ทรัพยากรน้ า ได๎แกํ มีความสัมพันธ์ในแงํพ่ึงพาอาศัยกับทรัพยากรชนิดอ่ืน เชํน ปุาไม๎ ในลักษณะ
พ่ึงพาอาศัยกัน มีความส าคัญในแงํการจัดการเพ่ือเกษตรกรรม และแสดงออกโดยผํานหลักพุทธธรรม 
พระวินัย ศาสนพิธี โดยเห็นวําทรัพยากรน้ าเป็นของสาธารณะจึงมีการจัดการทรัพยากรน้ ารํวมกัน มี
การใช๎๓มิปัญญาท๎องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมตํางๆ และใช๎อ านาจรัฐในการจัดการทรัพยากรน้ าส าหรับ
การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธของกลุํมอนุรักษ์ลุํมน้ าปิง เป็นการจัดการแบบบูรณา
การโดยใช๎หลักพุทธธรรม อ านาจรัฐ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และกระบวนการชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์รํวมกันทุกฝุายสํวนรูปแบบการจัดการทรัพยากร

                                                           
๖๕ นางสาวณัฐยาณี  บุญทองค า, “การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรใน

ลุํมน้ าปุาสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๖๐ 
  

น้ าเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรสร๎างคุณธรรมในจิตใจ ใช๎กฎหมายควบคุมพฤติกรรม
ด าเนินงานแบบเครือขําย๖๖ 

ชนากานต์  อดุลยพิจิตร  ได๎ศึกษาเรื่อง  “การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การ
บริหารสํวนต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลุมแก๎ว  จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นของ
ประชาชนตํอกระบวนการบริหารจัดการอุกทกภัย และความพึงพอใจของประชาชนตํอประสิทธิผล
ด๎านการบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารสํวนต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลุมแก๎ว  อยูํใน
ระดับมาก  โดยประชาชนกลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยในด๎าน
การสั่งการของผู๎บริหารที่มีความเหมาะสมเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด๎านการวางแผนจัดการ
อุทกภัย  ด๎านการจัดการองค์การให๎มีความเหมาะสมกับสถานการณ์อุทกภัย  และด๎านการควบคุม
กระบวนการจัดการอุทกภัย  ตามล าดับ  ซึ่งประชาชนกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอประสิทธิผล
ด๎านการบริหารจัดการอุทกภัยในชํวงการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยพิบัติเป็นอันดับแรก  และพึงพอใจตํอการ
บริหารจัดการอุทกภัยในชํวงระหวํางเกิด  และกํอนเกิดภัยพิบัติเป็นอันดับรองลงมาตามล าดับ  โดย
ปัจจัยสํวนบุคคลไมํวําจะเป็น  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา และระยะเวลาการอยูํอาศัย
แตกตํางกัน  ไมํมีผลตํอความคิดเห็นในกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยจัดการสถานีสูบน้ าและ
ประชาชนผู๎ใช๎น้ าในพ้ืนที่ ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวํา  รูปแบบที่  ๓  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด๎วย
ความรํวมมือระหวําง อปท. และภาคประชาชนมีประสิทธิผลและตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนมากที่สุด๖๗ 

 วีรชน นรานุต, สุมาลี สว่าง ,และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข ได๎ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการอุทกภัยโดยการตรวจสอบความพร๎อมในระดับครัวเรือนกรณีศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบวํา เพศ รายได๎ การรับรู๎ความเสี่ยงอุทกภัยและความตระหนักรู๎อุทกภัยมี
ผลตํอการเตรียมความพร๎อมรับมืออุทกภัย โดยมีระดับการเตรียมความพร๎อมรับมืออุทกภัยเรียง
ตามล าดับจากมากไปน๎อย ดังนี้ ๑) การติดตามสถานการณ์และการแจ๎งเตือนภัย ๒) การอพยพไปที่
ปลอดภัย ๓) การเตรียมอาหารน้ าดื่มเสื้อผ๎าและยา ๔) การปูองกันและรักษาทรัพย์สิน ๕) การ
ติดตํอสื่อสารและเครือขํายชํวยเหลืออุทกภัย ๖) การเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและอุปกรณ์ชํวยชีวิต 
และ ๗) การจัดท าแผนและการฝึกซ๎อม ผู๎วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข๎อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณไป

                                                           
๖๖ กันยารัตน์   รินศรี, “การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุํมอนุรักษ์

ลุํมน้ าปิง จังหวัดเชียงใหมํ”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต, (บัณทิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๖๗ ชนากานต์  อดุลยพิจิตร, “การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารสํวนต าบลระแหง  
อ าเภอลาดหลุมแก๎ว  จังหวัดปทุมธานี”, วารสารวิทยบริการ, ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘): 
๖๕. 



๖๑ 
  

ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุทกภัยที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และความพร๎อมของ
ครัวเรือน ด๎วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวํา หลักการบริหาร POSDCoRB 
สามารถน ามาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการอุทกภัยได๎ โดยผู๎วิจัยได๎สร๎ างกระบวนทัศน์รูปแบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่๖๘ 

อ าพล  ปุญญา  ได๎ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของ
จังหวัดพิจิตร” ผลการวิจับพบวํา สภาพทั่วไปและปัญหาในการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดพิจิตร 
แบํงออกเป็น ๔ ด๎านด๎วยกัน ๑) ด๎านการบริหารองค์กรที่ดี คือพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ลุํมต่ า
แมํน้ าไหลผําน รับน้ าในฤดูกาลน้ าหลาก การบริหารจัดการน้ าในระดับจังหวัดไมํมีหนํวยงานหลัก
รับผิดชอบ ขาดการรวมแผนแมํบทหลัก ขาดการจัดท าข๎อมูลผังน้ าในพ้ืนที่ ๒) ด๎านการบริหารจัดการ
น้ าและบ ารุงรักษา คือ มีปัญหาการจัดเก็บน้ าที่หลากมาตามฤดู ขาดแหลํงกักเก็บน้ า พ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ถูกบุกรุก การขุดลอกคลองยังเก็บน้ าไว๎ไมํได๎ ขาดฝาและประตูเปิดปิดในล าคลอง ๓) ด๎าน
การมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและกลุํมผู๎ใช๎น้ า คือ ขาดการมีสํวนรํวม ขาดการรวมกลุํมที่
เข๎มแข็งจากผู๎ใช๎น้ าที่แท๎จริง มีการแยํงชิงน้ าเพ่ือการเกษตร และ ๔) ด๎านผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ ยังมี
ปัญหาเรื่องน้ าทํวมและน้ าแล๎งในพ้ืนที่ขงจังหวัดพิจิตร  ทั้งนี้ได๎น าปัจจัยที่สํงเสริมตํอการบริหาร
จัดการน้ ามาใช๎ให๎เกิดความเหมาะสม ความพอดี คือการน าหลักสัปปายะ ๗ มาเป็นสํวนชํวยเสริมใน
การบริหารจัดการน้ าให๎เกิดความเหมาะสมขึ้น๖๙  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการป้องกัน 
ประจวบ มณีแก้วโชติ , ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  ได๎ศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทาง

การบริหารจัดการอุทกภัยในลุํมน้ าคลองอตะเภาโดยการก าหนดแนวน้ าหลาก” ผลการวิจัยพบวํา 
สํวนใหญํเห็นด๎วยกับการก าหนดแนวน้ าหลากซึ่งท าให๎พ้ืนที่ชุมชนเมืองปลอดภัยจากอุทกภัยมากขึ้น 
สํงผลตํอความเชื่อมั่นในการลงทุนในพ้ืนที่แตํควรมีการเยียวยาและการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือลด
ผลกระทบในแนวน้ าหลาก ส าหรับมาตรการทางกฎหมาย ควรมีการน าเสนอแนวน้ าหลากในการ
จัดท าผังเมืองรวมหาดใหญํ และท๎องถิ่นต๎องจัดท าเทศบัญญัติการถมดิน สํวนมาตรการด๎านภาษี ควรมี
การลดภาษีปูาย ภาษีโรงเรือน การประกันภัยที่คลอบคลุมอุทกภัยส าหรับผู๎ประกอบการที่อยูํในแนว
น้ าหลาก อีกท้ังควรมีการเก็บภาษีน้ าทํวม ส าหรับผู๎ประกอบการที่ได๎รับประโยชน์จากการก าหนดแนว

                                                           
๖๘ วีรชน นรานุต, สุมาลี สวําง ,และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยโดยการตรวจสอบความพร๎อมในระดับครัวเรือนกรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วารสาร, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ 
๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑): ๕๐-๕๒. 

๖๙ อ าพล  ปุญญา, “รูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร ,”วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๖๐).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



๖๒ 
  

น้ าหลากทางด๎านมาตรการทางสังคม ควรน าเงินจากการเก็บภาษีน้ าทํวมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่คลองอํูตะเภาเพ่ือการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ตลาดริมคลอง ตลาดน้ าประเด็น
สุดท๎ายการเตือนภัยและการรับมืออุทกภัย หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องพัฒนาระบบเตือนภัย รูปแบบ
การเตือนภัย ชํองทางการเตือนภัยการท าแผนรับมืออุทกภัยชุมชนในแนวน้ าหลาก การอพยพ และ
การชํวยเหลือครอบคลุมทุกครัวเรือนในแนวน้ าหลาก๗๐ 

สุภาวดี  เปรมจิตร์  ได๎ศึกษาเรื่อง “สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางการปูองกัน
อุทกภัยของต าบลบางยาง  อ าเภอบ๎านสร๎าง  จังหวัดปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบวํา (๑) สภาพปัญหา
ของพ้ืนที่แบํงออกเป็นพ้ืนที่ชุมชนติดริมแมํน้ าและพ้ืนที่ชุมชนที่ไมํติดริมแมํน้ า โดยทั้งสองพ้ืนที่เกิด
อุทกภัยซ้ าซากทุกปีเชํนเดียวกัน  สาเหตุของพ้ืนที่ชุมชนติดริมแมํน้ า  คือ  พายุฝน  น้ าทะเลหนุน  
สํวนพื้นที่ของพ้ืนที่ชุมชนที่ไมํติดริมแมํน้ า คือ การระบายน้ าสํวนเกินในปริมาณมากของพ้ืนที่ข๎างเคียง 
ประกอบกับพายุฝนด๎วย  (๒) แนวทางการปูองกันอุทกภัยแบํงออกเป็นแนวทางปูองกันอุทกภัยด๎วยสิ่ง
ปลูกสร๎างกับแนวทางการปูองกันอุทกภัยด๎วยการไมํใช๎สิ่งปลูกสร๎าง  พบวําแนวทางการปูองกัน
อุทกภัยด๎วยการสิ่งปลูกสร๎างที่เหมาะสมกับต าบลบางยาง  คือ การกํอสร๎างเขื่อนกักเก็บน้ า  การ
กํอสร๎างคันกั้นน้ าในรูปแบบของถนน  การปรับปรุงทํอระบายน้ า   การสร๎างประตูระบายน้ า  สํวน
แนวทางการปูองกันอุทกภัยด๎วยการไมํใช๎สิ่งปลูกสร๎างที่เหมาะสมกับต าบลบางยาง คือ การปูองกัน
ตามแบบชุมชนการปูองกันด๎วยวิทยาศาสตร์  โดยการขุดลอกคลอง  การให๎ข๎อมูลความรู๎และข๎อมูล
สาธารณะโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์๗๑ 

ไททัศน์  มาลา , สุนทรชัย  ชอบยศ, และพิศาล  พรหมพิทักษ์กุล  ได๎ศึกษาเรื่อง 
“แนวทางในการจัดการอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี” ผลการศึกษาพบวําด๎านปัจจัยที่
น าไปสูํความส าเร็จในการจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรีมีดังนี้  ประการแรก มีการปูองกัน
และลดผลกระทบ โดยการประเมินความเสี่ยง การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและการตระหนักเกี่ยวกับ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประการที่สอง มีการเตรียมความพร๎อมของเทศบาลและ
ประชาชนให๎มีความสามารถในการอยูํกับน้ าของประชาชนแถบลุํมน้ าเจ๎าพระยา การมีแผนการจัดการ
น้ าทํวมของเทศบาลนครนนบุรี  การฝึกซ๎อมตามแผนการจัดการน้ าทํวม  การเตรียมพร๎อมบุคลากร
เพ่ือรับมือกับน้ าทํวม ประการที่สาม มีการจัดการในภาวะฉุกเฉิน/การสู๎ภัยน้ าทํวม มีการบริหาร

                                                           
๗๐ ประจวบ มณีแก๎วโชติ, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยใน

ลุํมน้ าคลองอตะเภาโดยการก าหนดแนวน้ าหลาก”, บทความวิจัยวารสารวิทยาการจัดการ, ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗): ๓๒. 

๗๑ สุภาวดี เปรมจิตร์, “สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางการปูองกันอุทกภัยของต าบลบางยาง  
อ าเภอบ๎านสร๎าง  จังหวัดปราจีนบุรี”, งานนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (กลุํมวิชาการบริหารทั่วไปวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙).   



๖๓ 
  

จัดการในภาวะวิกฤต การสร๎างความรํวมมือในการสู๎ภัยน้ าทํวม ระบบการสื่อสารและการติดตํอกับ
ประชาชนในชํวงวิกฤต การจัดตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินและศูนย์พักพิงชั่วคราว และประการที่สี่ มีการ
จัดการหลังเกิดภัยอยํางเหมาะสม มีการเยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจประชาชน๗๒  

           

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมุํงศึกษาเรื่อง  “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี”  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัย
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด๎วยตัวแปรต๎น (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้  

ตัวแปรต้น ( Independent Variables)  คือ  ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม  ได๎แกํ  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  อาชีพ  และรายได๎ 

       ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  โดยผู๎วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดซึ่งแบํงออกเป็น  ๔  ด๎าน  
ได๎แกํ ๑. ด๎านการบรรเทา  ๒. ด๎านการเตรียมการ  ๓. ด๎านการสู๎ภัย  ๔. ด๎านการฟ้ืนฟู ดังแผนภาพที่ 
๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

                                                           
๗๒ ไททัศน์  มาลา, สุนทรชัย  ชอบยศ, และพิศาล  พรหมพิทักษ์กุล, “แนวทางในการจัดการ

อุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี”, โครงการวิจัย, ได๎รับการสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, (สกว.: ประจ าปีงบประมาณ, ๒๕๕๕). 



๖๔ 
  

 

               ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม 

    (Independent Variables)                                         (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

         

         

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

         

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

๑. อายุ 

๒. เพศ 

๓. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

๔. อาชีพ 

๕. รายได๎ 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดสิงห์บุรี 

๑.การบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

๒.การเตรียมการปัญหาอุทกภัย 

๓.การสู๎ภัยปัญหาอุทกภัย 

๔.การฟ้ืนฟูปัญหาอุทกภัย 



  

บทท่ี ๓ 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สิงห์บุรี  เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบผสมผสานโดยใช้ระเบียบวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย  
ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง  “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดสิงห์บุรี”  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research)  คือ  เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research)  จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In depth Interview )  กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key Informant)  เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑) ประชากร  (Population)  ได้แก่  ประชาชนที่มีอายุ ๑๙ ปีขึ้นไปในเขตพ้ืนที ่ 

เทศบาลต าบลพรหมบุรี  อบต.ต้นโพธิ์  และอบต.ชีน้ าร้าย  จังหวัดสิงห์บุรี  โดยเอาเฉพาะหมู่บ้านที่
ประสบปัญหาอุกภัย รวมเป็นจ านวนทั้งหมด  ๗,๔๒๒ คน 

๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ 



๖๖ 
 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชนจ านวน 
๗,๔๒๒ คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 
 

 
 
โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด ๗,๔๒๒ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๘๐ คน 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ประกอบด้วยขั้นตอน  ดังนี้ 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน  โดยพิจารณาจากจ านวนประชากร  เพ่ือให้

ได้ข้อมูลมีลักษณะกระจาย  ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร  โดยท า การสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling)  โดยแบ่งออกเป็นจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ๗,๔๒๒ 
คน  โดยแบ่งเป็น  ๓  กลุ่ม โดยแบ่งเป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 
จ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้น = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนประชากรในแต่ละชั้น 

                จ านวนประชากรทั้งหมด 
จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของประชาชน  ในองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่น  ใน  ๓  อ าเภอ ของจังหวัดสิงห์บุรี  รวม ๓๘๐ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 
 

2)(1 eN

N
n




2)05.0(74221

7422


n

555.19

7422
n

54.379n



๖๗ 
 

ตารางที่  ๓.๑  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชนชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ใน  ๓  อ าเภอ ของจังหวัดสิงห์บุรี  ดังนี้ 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

อบต. ต้นโพธิ์ ๒,๒๙๒ ๑๑๗ 
อบต. ชีน้ าร้าย ๓,๑๘๓ ๑๖๓ 

เทศบาลต าบลพรหมบุรี ๑,๘๔๗ ๑๐๐ 

รวม ๗,๔๒๒ ๓๘๐ 
 
๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In depth Interview)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  ๑๒ 

ท่าน  ได้แก่ 
๑. นายคมสัน  เกิดพิทักษ์             ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลพรหมบุรี 

                ๒. จ.ส.อ.ประกาศ  นนท์สกุล          ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๓. นายสุริโย  นุวรรณโณ               ต าแหน่ง นายกอบต.ต้นโพธิ์ 
๔. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง                 ต าแหน่ง เลขานุการนายกอบต.ต้นโพธิ์ 
๕. นายประเสริฐ  เหี้ยมจ่าง            ต าแหน่ง นายกอบต.ชีน้ าร้าย 
๖. นายสุพัตร์  รุ่งโรจน์                  ต าแหน่ง ปลัดอบต.ชีน้ าร้าย 
๗. นางพลอยพัชชา  สิริพรวุฒิ         ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านเตาอิฐ  
๘. ร.ต.บุญยัง  อ่ิมปาน                  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูที่ ๔ บ้านอัมพวัน 
๙. นายสุทัศน์  ใจเที่ยง                  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านพระทราย 
๑๐. นายแมน  ทองสาม                 ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านยานไม้รวก 
๑๑. นายสุรเชษฐ์  เทียนชอ             ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบางโฉมศรี 
๑๒. ร.ต.ชยานันท์  สุขประเสริฐ        ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านระนาม 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               ก. เชิงปริมาณ 
               เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา 
โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 



๖๘ 
 

๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
๑. ศึกษาการบริหารจัดการปัญหาอุกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์        

ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือ 
๕. น าเสนอโครงร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ       

เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๖. น าเครื่องมอืการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ

หาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ประชากร 
๙. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 

(Interview) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบในการบริหารจัดการปัญหาอุกภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยมีลักษณะดังนี้ 

(๑) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

                ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check  List) ถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  อาชีพ  และรายได้ 
                ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
๕ ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

   ๕ หมายถึง การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับ มาก 
 ๓ หมายถึง การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับ น้อย 
 ๑ หมายถึง  การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 



๖๙ 
 

 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ถามเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี               

(๒) แบบสัมภาษณ์ (In-depth Interviews)  
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ปัญหาอุทกภัยขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้  

ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 
๓.๓.๓ การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

               เพ่ือให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัด และมี 
ความแม่นย าในการวัด ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  

๑. ร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒. น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา 
(Content Validity) 

๓. น าแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 
                 ๔. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือขอรับค าแนะน าและ 
ปรับปรุงแก้ไข แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) จ านวน ๕ ท่าน 
ดังมรีายชื่อต่อไปนี้ 

๑) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒)  ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓)  รศ.ดร.สุรินทร์   นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ดร.กาญจนา   ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) ดร.ประเสริฐ  ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ผู้เชี่ยวชาญทดสอบหาค่าความสอดคล้องกับเนื้อหา มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
                +๑ เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา  
                ๐ เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา  
                -๑ เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา  
                น าแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) Index of 
concurrence 

                 IOC     =   
                =   ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
                N     =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
               IOC    =   ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา 
               ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเท่ากับ ๐.๕ หรือมากกว่า
หมายความว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา ส่วนค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา 
มีค่าน้อยกว่า๐.๕ หมายความว่า ข้อค าถามนั้นต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้งไปเพราะถือว่า
เป็นข้อค าถามท่ีขาดความตรงตามเนื้อหาหรือมีความตรงตามเนื้อหาต่ าเกินไปโดยน าแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเกิดความเที่ยงตรงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่น จากการทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษา แล้วจึง
น าไปเก็บข้อมูลจากประชากรที่ก าหนดไว้  ไดค้่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๖๒ 

๕. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากร 
ที่มีสถานภาพเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

๖. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการ หา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (  – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๑ โดยใช้สถิติทางสังคมศาสตร์  
ข. เชิงคุณภาพ 
การวิจัยเรื่อง  “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็น
แบบมีโครงสร้าง (Structured  interview)  ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
 
 

                                                           
๑ สิน  พันธ์พินิจ, “เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์”, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิซซิ่ง  

จ ากัด, ๒๔๔๗), หน้า ๑๙๑. 
๒ ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 



๗๑ 
 

๑. การบรรเทา 
๒. การเตรียมการ 
๓. การสู้ภัย 
๔. การฟ้ืนฟ ู

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 

                ๓.๔.๑ การเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประ

ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวัง
น้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงนายกเทศมนตรีทั้ง  ๓  แห่ง  ในจังหวัดสิงห์บุรี 

๒. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชากรอายุ ๑๙ ปีขึ้นไป ทั้ง ๑๗ 
หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ทั้ง ๓ แห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๐ ชุด และเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง  

๓. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ การเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐ

ประศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ าเภอ
วังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๒ ท่าน เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์  

 ๒. ท าการนัดวัน  เวลา  และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants)  เพ่ือ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้  

     ๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้  จนครบทุก
ประเด็นโดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

 ๔. น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์  โดยวิธีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 

 
 
 
 



๗๒ 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ  ดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

และพรรณนาระดับการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี  
สถิติที่ใช้  คือ  ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) 

ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าร้อยละ(Percentage)  
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้

สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
๓) แปลค่าความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์  ดังนี้๒  

 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐                ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙                      ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 

ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙                ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙                ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙          ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด (Open  Ended  Question) 

วิเคราะห์โดยการเขียนเป็นความถี่และร้อยละ  โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 

                                                           
๒ ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร: บิสชิเนสอาร์แอสด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘-๔๙. 



๗๓ 
 

๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย  โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)  ประกอบบริบท (Context) 

๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
 

 



 

บทท่ี ๔  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
สิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๐ ชุด มาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ
ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี   
              ๔.๓ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 
              ๔.๔ ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 

๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
        

๔.๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๓๘๐  

คน  โดยแยกจ าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  อาชีพ  และรายได้  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม        
(n=๓๘๐)  

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
๑๕๐ 
๒๓๐ 

 
๓๙.๕ 
๖๐.๕ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 
อายุ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี 
๒๐ – ๓๐  ปี 
๓๑ – ๔๐  ปี 
๔๑ – ๕๐  ปี 
มากกว่า ๕๐ ปี                                            

 
๑๗ 
๘๗ 

๑๓๐ 
๘๘ 
๕๘ 

 
๔.๕ 

๒๒.๙ 
๓๔.๒ 
๒๓.๒ 
๑๕.๓ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

ต่ ากว่ามัธยมต้น 
มัธยมต้น/ปวช. 
มัธยมปลาย/อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
๗๒ 

๑๗๕ 
๘๖ 
๔๒ 
๕ 

 
๑๘.๙ 
๔๖.๑ 
๒๒.๖ 
๑๑.๑ 
๑.๓ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 

อาชีพ 
เกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษา 
ค้าขาย 
พนักงาน/ลูกจ้าง 
รับราชการ 

 
๙๗ 

๑๒๒ 
๕๔ 
๗๙ 
๒๘ 

 

 
๒๕.๕ 
๓๒.๑ 
๑๔.๒ 
๒๐.๘ 
๗.๔ 

 
รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 

 



๗๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ (ต่อ) 
(n=๓๘๐) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

 
     ๑๑๗ 

๑๒๙ 
๙๑ 
๔๓ 

 
   ๓๐.๘ 

๓๓.๙ 
๒๓.๙ 
๑๑.๓ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหาร
จดัการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี” จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ  จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๓๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ เพศชาย จ านวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕ ตามล าดับ 

อายุ  จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ป ี
จ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒  รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๘๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๒ อายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙  อายุมากกว่า ๕๐ ปี จ านวน 
๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒ และน้อยที่สุดคือ อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔.๕ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
การศึกษาระดับมัธยมต้น/ปวช. จ านวน ๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑ รองลงมาคือ มัธยมปลาย/
อนุปริญญา จ านวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖ มีการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมต้น จ านวน ๗๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ และน้อย
ที่สุดคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ ตามล าดับ 

อาชีพ  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑ มีอาชีพเกษตรกร จ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ มี
อาชีพนักงาน/ลูกจ้าง จ านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ มีอาชีพค้าขาย จ านวน ๕๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๒ และมีอาชีพรับราชการ จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ ตามล าดับ 

 



๗๗ 
 

รายได้ต่อเดือน  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙ มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ 
บาท จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘  มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน 
๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙ น้อยที่สุดคือมีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ บาท จ านวน ๔๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๓ ตามล าดับ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี   

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการ
บรรเทา ๒) ด้านการเตรียมการ ๓) ด้านการสู้ภัย ๔) ด้านการฟ้ืนฟู ทั้งหมด ๔ ด้าน แต่ละด้านมี ๘ 
ข้อ รวม ๓๒ ข้อ แสดงด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม และรายด้าน ดังแสดงใน
ตารางที ่๔.๒ – ๔.๖ 

 
ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร 
                 จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม 

(n=๓๘๐) 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ด้านการบรรเทา ๓.๗๗ ๐.๖๕๐ มาก 

 ๒.  ด้านการเตรียมการ ๓.๖๓ ๐.๖๐๘ มาก 

 ๓.  ด้านการสู้ภัย ๓.๗๓ ๐.๕๙๘ มาก 

 ๔.  ด้านการฟ้ืนฟ ู ๓.๗๖ ๐.๖๑๖ มาก 

รวม ๓.๗๒ ๐.๕๒๓        มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๗๒, S.D. = 
๐.๕๒๓)  



๗๘ 
 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา

อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี  ๑. ด้านการบรรเทา  (  = ๓.๗๗, S.D. = 

๐. ๖๕๐)  ๒. ด้านการเตรียมการ (  = ๓.๖๓, S.D. = ๐. ๖๐๘)  ๓. ด้านการสู้ภัย (  = ๓.๗๓, S.D. 

= ๐. ๕๙๘)  ๔. ด้านการฟ้ืนฟ ู (  = ๓.๗๖, S.D. = ๐. ๖๑๖) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร 
                 จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบรรเทา 

(n=๓๘๐) 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย  
ด้านการบรรเทา 

 ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผน/
ประชาคมในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

๓.๗๗ ๐.๖๕๗ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการ
แผนกับหน่วยงานอ่ืนในการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัย 

๓.๗๖ 

  

๐.๗๒๐ มาก 

๓.  เ จ้ าหน้ าที่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างรวดเร็ว 

๓.๗๖ ๐.๗๒๗ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องปัญหาอุทกภัยแก่ประชาชน 

๓.๘๖ ๐.๘๐๙ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจพ้ืนที่
ในการสร้างแนวป้องกันปัญหาอุทกภัย 

๓.๙๒ ๒.๗๓๗ มาก 

๖. การจัดการให้เกิดการใช้ที่ดินที่เหมะสมในการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย เช่น การจัดสรรเป็นที่พัก
พิงคน/สัตว์/สิ่งของ  

๓.๘๒ ๐.๗๕๙ มาก 

๗. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
พร้อมในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

๓.๘๑ ๐.๘๐๕ มาก 

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

๓.๔๕ ๐.๙๗๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๗ ๐.๖๕๐ มาก 

                                        



๗๙ 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบรรเทา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
๓.๗๗, S.D. = ๐.๖๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบรรเทา อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร 
                 จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเตรียมการ             

(n=๓๘๐) 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
ด้านการเตรียมการ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบปัญหาอุทกภัย 

๓.๗๐ ๐.๘๑๘ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเตรียม
บุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

๓.๖๖ ๐.๗๔๐ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าจัดวัชพืช 
ขุด ลอก ทางระบายน้ า 

๓.๖๘ ๐.๗๘๗ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการมอบหมาย
งานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบปัญหาอุทกภัยอย่าง
ชัดเจน 

๓.๖๓ ๐.๗๙๖ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตรวจตรา
ดูแลความเรียบร้อยของประชาชน 

๓.๖๖ ๐.๗๘๒ มาก 

๖. องค์กรบปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่รองรับใน
การอพยพของประชาชน 

๓.๔๘ ๐.๘๖๗ มาก 

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจพ้ืนที่
เสี่ยงในการสร้างคันก้ันน้ า 

๓.๖๐ ๐.๘๙๘ มาก 

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมิน
สถานการณ์ปัญหาอุทกภัย 

๓.๖๗ ๐.๘๕๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๓ ๐.๖๐๘ มาก 



๘๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการเตรียมการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = ๓.๖๓, S.D. = ๐.๖๐๘) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา

อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการเตรียมการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร 
                 จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการสู้ภัย 

(n=๓๘๐) 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
ด้านการสู้ภัย 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศ
ข่าวสารและการแจ้งเตือนปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่
แก่ประชาชน 

๓.๘๖ ๐.๗๗๔ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุดให้ความ
ช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่เร็วคอยช่วยเหลือ/
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

๓.๘๒ ๐.๘๐๔ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์
พักพิงชั่วคราวในพื้นที่แก่ประชาชน 

๓.๗๑ ๐.๘๓๒ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความ
ร่วมมือในการประสานงานกับชุมชน 

๓.๗๐ ๐.๗๖๕ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุน
และการประสานงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

๓.๖๒ ๐.๗๔๐ มาก 

๖. องคก์รปกคองส่วนท้องถิน่มีการให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัยแก่ประชาชน 

๓.๖๕ ๐.๗๗๐ มาก 

๗ . หากมี เหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแก้ ไขได้อย่ า ง
ทันท่วงท ี

๓.๗๒ ๐.๘๒๐ มาก 

 
 
 



๘๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ (ต่อ) 
n = (๓๘๐) 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
ด้านการสู้ภัย 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจาย
สิ่ ง ของรั บบริ จ าคและความช่ วย เหลื อแก่
ประชาชน  

๓.๗๔ ๐.๘๔๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๓ ๐.๕๙๘ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการสู้ภัย โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

(  = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๕๙๘)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา

อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการสู้ภัย อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร  
                 จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการฟื้นฟู 

(n=๓๘๐) 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
ด้านการฟื้นฟู 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูจิตใจในพ้ืนที่แก่ประชาชนที่ประสบปัญหา
อุทกภัย 

๓.๗๘ ๐.๖๙๗ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่หลังประสบปัญหาอุทกภัย 

๓.๗๖ ๐.๗๖๙ มาก 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการร่วมกับ
หน่วยแพทย์หรือสาธารณสุขมาให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

๓.๗๕ ๐.๗๘๔ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณะ
ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย
จากปัญหาอุทกภัย 

๓.๖๗ ๐.๘๔๑ มาก 



๘๒ 
 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
ด้านการฟื้นฟู 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดูแลเรื่อง
โรคระบาดหลังเกิดปัญหาอุทกภัยและป้องกัน
โรคติดต่อ 

๓.๗๔ ๐.๘๔๖ มาก 

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสรร
เครื่องสูบน้ าให้กับประชาชนในพื้นท่ีที่ถูกน้ าขัง 

๓.๘๒ ๐.๗๘๐ มาก 

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายแก่ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาอุทกภัย 

๓.๘๔ ๐.๗๘๙ มาก 

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชาคม

เพ่ือการวางแผนก่อสร้างเขื่อนและประตูระบาย

น้ าเพิ่มเติม 

๓.๗๓ ๐.๘๔๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๖  ๐.๖๑๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการฟ้ืนฟู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = ๓.๗๖, S.D. = ๐.๖๑๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา

อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการฟ้ืนฟ ูอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี ๔.๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ 
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๘๐) 

กา รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ปัญหา
อุทกภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพศ   
ชาย ( ๑๕๐ คน) หญิง ( ๒๓๐คน)   

    t Sig. 

 S.D  S.D   

๑. ด้านการบรรเทา ๓.๗๙ ๐.๕๗๘ ๓.๗๕ ๐.๖๙๕ ๐.๖๗๐ ๐.๕๐๔ 

๒. ด้านการเตรียมการ ๓.๗๑ ๐.๖๑๖ ๓.๕๘ ๐.๕๙๘ ๑.๙๔๒ ๐.๐๕๓ 

๓. ด้านการสู้ภัย ๓.๗๘ ๐.๖๓๒ ๓.๖๙ ๐.๕๗๔ ๑.๓๖๙ ๐.๑๗๒ 

๔. ด้านการฟ้ืนฟู ๓.๗๙ ๐.๖๔๑ ๓.๗๔ ๐.๖๐๐ ๐.๘๗๖ ๐.๓๘๒ 

รวม ๓.๗๗ ๐.๕๕๐ ๓.๖๙ ๐.๕๐๕ ๑.๔๑๘ ๐.๑๕๗ 

 
จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ

ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน (t = ๑.๔๑๘, Sig.= ๐.๑๕๗) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 
 
 
 



๘๔ 
 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 

  
ตารางท่ี ๔.๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ 
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๘๐) 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

ด้านการบรรเทา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๒๕๒ 

๑๕๗.๘๖๔ 

๑๖๐.๑๑๖ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๐.๕๖๓ 

๐.๔๒๑ 

๑.๓๗๗ ๐.๒๕๕ 

ด้านการเตรียมการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๔๙๙ 

๑๓๘.๔๖๔ 

๑๓๙.๙๖๓ 

๔ 

๓๗๕ 

๑๗๙ 

๐.๓๗๕ 

๐.๓๖๙ 

๑.๐๑๕ ๐.๔๐๐ 

ด้านการสู้ภัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๕๒๐ 

๑๓๓.๘๘๒ 

๑๓๕.๔๐๒ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๐.๓๘๐ 

๐.๓๕๗ 

๑.๐๖๔ ๐.๓๗๔ 

 
ด้านการฟ้ืนฟู 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๒๔๙ 

๑๔๒.๓๗๑ 

๑๔๓.๖๑๙ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๐.๓๑๒ 

๐.๓๘๐ 

๐.๘๒๒ ๐.๕๑๒ 

 



๘๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ (ต่อ) 
 (n=๓๘๐) 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๐๖๘ 

๑๐๒.๗๕๑ 

๑๐๓.๘๑๙ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๐.๒๖๗ 

๐.๒๗๔ 

๐.๙๗๕ ๐.๔๒๑ 

 

จากตารางท่ี ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ

ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า 

ไม่แตกต่างกัน (F=๐.๙๗๕), Sig.=๐.๔๒๑) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี ๔.๙ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ 
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n=๓๘๐) 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

ด้านการบรรเทา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๑๓๗ 

๑๕๗.๙๗๙ 

๑๖๐.๑๑๖ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๐.๕๓๔ 

๐.๔๒๑ 

๑.๒๖๘ ๐.๒๘๘ 



๘๖ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๙ (ต่อ) 

(n = ๓๘๐) 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

ด้านการเตรียมการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๒๑๗ 

๑๓๓.๗๔๖ 

๑๓๙.๙๖๓ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๑.๕๕๔ 

๐.๓๕๗ 

๔.๓๕๘** ๐.๐๐๒ 

ด้านการสู้ภัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๓๓๓ 

๑๓๓.๐๖๙ 

๑๓๕.๔๐๒ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๐.๕๘๓ 

๐.๓๕๕ 

๑.๖๔๔ ๐.๑๖๓ 

 
ด้านการฟ้ืนฟู 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๓๕๒ 

๑๔๐.๒๖๗ 

๑๔๓.๖๑๙ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๐.๘๓๘ 

๐.๓๗๔ 

๒.๒๔๑ ๐.๐๖๔ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๕๒๔ 

๑๐๑.๒๙๕ 

๑๐๓.๘๑๙ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๐.๖๓๑ 

๐.๒๗๐ 

๒.๓๓๖ ๐.๐๕๕ 



๘๗ 
 

จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F=๒.๓๓๖, Sig.=๐.๐๕๕) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันในด้านการเตรียมการ (F=๒.๓๕๘, Sig.=๐.๐๐๒) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๑ ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: 
LSD.) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังตารางที่ ๔.๑๐ 
ตารางท่ี ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร 
                   จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตาม  
                   ความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการเตรียมการ 

   (n=๓๘๐) 

 
ระดับ

การศึกษา 
 

 
 

 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่า

มัธยมต้น 
มัธยมต้น/

ปวช. 
มัธยมปลาย/
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา
ตรี 

  ๓.๗๒ ๓.๕๑ ๓.๗๙ ๓.๖๔ ๔.๐๓ 

ต่ ากว่ามัธยม

ต้น 

๓.๗๒  ๐.๒๑* -๐.๐๗ ๐.๐๘ -๐.๓๑ 

มัธยมต้น/

ปวช. 

๓.๕๑   -๐.๒๘ -๐.๑๓ -๐.๕๒ 

มัธยมปลาย/

อนุปริญญา 

๓.๗๙ 

 

   -๐.๑๕ -๐.๒๔ 

ปริญญาตรี ๓.๖๔     -๐.๓๙ 

สูงกว่า

ปริญญาตรี 

๔.๐๓      

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๘๘ 
 

          จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมต้นมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเตรียมการมากกว่าประชาชนที่
มีการศึกษามัธยมต้น/ปวช. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
          สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๘๐) 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS 
 

F Sig. 

ด้านการบรรเทา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๓๘๖ 

๑๑๗.๒๕๕ 

๑๑๙.๖๔๑ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๐.๕๙๗ 

๐.๓๑๓ 

๑.๙๐๘ ๐.๑๐๘ 

ด้านการเตรียมการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๘.๘๓๘ 

๑๓๑.๑๒๕ 

๑๓๙.๙๖๓ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๒.๒๑๐ 

๐.๓๕๐ 

๖.๓๑๙** ๐.๐๐๐ 

ด้านการสู้ภัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๐๕๙ 

๑๓๐.๓๔๓ 

๑๓๕.๔๐๒ 

๔ 

๓๗๕ 

๓๗๙ 

๑.๒๖๕ 

๐.๓๔๘ 

๓.๖๓๘** ๐.๐๐๖ 

 
 
 



๘๙ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ (ต่อ) 
 

(n=๓๘๐) 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

 
ด้านการฟ้ืนฟู 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๕๘๓ 
๑๔๐.๐๓๖ 
๑๔๓.๖๑๙ 

๔ 
๓๗๕ 
๓๗๙ 

๐.๘๙๖ 
๐.๓๗๓ 

๒.๓๙๙ ๐.๐๕๐ 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๘๕๕ 

๒๓.๔๖๕ 

๒๕.๔๘๗ 

๔ 

๑๑๕ 

๑๑๙ 

๑.๒๑๔ 

๐.๒๐๔ 

๔.๖๐๐** ๐.๐๐๑ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ 
พบว่า แตกต่างกัน (F=๔.๖๐๐, Sig.=๐.๐๐๑) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยแตกต่าง
กันในด้านการเตรียมการ (F=๖.๓๑๙, Sig.=๐.๐๐๐) กับด้านการสู้ภัย (F=๓.๖๓๘, Sig.=๐.๐๐๖) 
ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
๔.๑๒ – ๔.๑๔ 
 

 

 

 



๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร 

                   จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตาม 

                   ความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการเตรียมการ 

(n=๓๘๐) 

 
อาชีพ 

 

 
 

 

อาชีพ 
เกษตรกร นักเรียน/

นักศึกษา 
ค้าขาย พนักงาน/

ลูกจ้าง 
รับราชการ 

  ๓.๖๒ ๓.๔๔ ๓.๗๕ ๓.๘๐ ๓.๘๕ 

เกษตรกร ๓.๖๒  ๐.๑๘* -๐.๑๓ -๐.๑๘* -๐.๒๓ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

๓.๔๔   -๐.๓๑* -๐.๓๖* -๐.๔๑* 

ค้าขาย ๓.๗๕    -๐.๐๕ -๐.๑ 

พนักงาน/

ลูกจ้าง 

๓.๘๐     -๐.๐๕ 

รับราชการ ๓.๘๕      

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการเตรียมการ แตกต่างกับ ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และ

พนักงาน/ลูกจ้าง ส่วนประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ

ปัญหาอุทกภัย แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย พนักงาน/ลูกจ้าง และรับราชการ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

 

 

 



๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร 

                   จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตาม 

                   ความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการสู้ภัย 

(n=๓๘๐) 

 
อาชีพ 

 

 
 

 

อาชีพ 
เกษตรกร นักเรียน/

นักศึกษา 
ค้าขาย พนักงาน/

ลูกจ้าง 
รับราชการ 

  ๓.๖๙ ๓.๖๐ ๓.๘๔ ๓.๘๙ ๓.๗๕ 

เกษตรกร ๓.๖๙  ๐.๐๙ -๐.๑๕ -๐.๒๐* -๐.๐๖ 

นักเรยีน/

นักศึกษา 

๓.๖๐   -๐.๒๔* -๐.๒๙* -๐.๑๕ 

ค้าขาย ๓.๘๔    -๐.๐๕ ๐.๐๙ 

พนักงาน/

ลูกจ้าง 

๓.๘๙     ๐.๑๔ 

รับราชการ ๓.๗๕      

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการสู้ภัย แตกต่างกับ ประชาชนที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง ส่วนประชาชน

ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย แตกต่างกับ 

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย และพนักงาน/ลูกจ้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร  

                   จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตาม 

                   ความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านรวม 

(n=๓๘๐) 

 
อาชีพ 

 

 
 

 

อาชีพ 
เกษตรกร นักเรียน/

นักศึกษา 
ค้าขาย พนักงาน/

ลูกจ้าง 
รับราชการ 

  ๓.๗๑ ๓.๕๘ ๓.๘๐ ๓.๘๘ ๓.๗๗ 

เกษตรกร ๓.๗๑  ๐.๑๓ -๐.๐๙ -๐.๑๗* -๐.๐๖ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

๓.๕๘   -๐.๒๒* -๐.๓๐* -๐.๑๙ 

ค้าขาย ๓.๘๐    -๐.๐๘ ๐.๐๓ 

พนักงาน/

ลูกจ้าง 

๓.๘๘     ๐.๑๑ 

รับราชการ ๓.๗๗      

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการปัญหาอุทกภัย ด้านรวม แตกต่างกับ ประชาชนที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง ส่วนประชาชนที่มี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา แตกต่างกับ ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย และอาชีพพนักงานลูกจ้างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 



๙๓ 
 

               สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

(n=๓๘๐) 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

ด้านการบรรเทา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๓๕๒ 

๑๑๖.๒๘๘ 

๑๑๙.๖๔๑ 

๓ 

๓๗๖ 

๓๗๙ 

๑.๑๑๗ 

๐.๓๐๙ 

๓.๖๑๓* ๐.๐๑๓ 

ด้านการเตรียมการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๕.๑๙๓ 

๑๓๔.๗๗๐ 

๑๓๙.๙๖๓ 

๓ 

๓๗๖ 

๓๗๙ 

๑.๗๓๑ 

๐.๓๕๘ 

๔.๘๒๙** ๐.๐๐๓ 

ด้านการสู้ภัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๒๕๗ 

๑๓๒.๑๔๕ 

๑๓๕.๔๐๒ 

๓ 

๓๗๖ 

๓๗๙ 

๑.๐๘๖ 

๐.๓๕๑ 

๓.๐๘๙* ๐.๐๒๗ 

 
ด้านการฟ้ืนฟ ู

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๖๗๑ 

๑๓๙.๙๔๘ 

๑๔๓.๖๑๙ 

๓ 

๓๗๖ 

๓๗๙ 

๑.๒๒๔ 

๐.๓๗๒ 

๓.๒๘๘* ๐.๐๒๑ 

 



๙๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ (ต่อ) 

(n=๓๘๐) 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.๔๑๙ 

๑๐๐.๔๐๐ 

๑๐๓.๘๑๙ 

๓ 

๓๗๖ 

๓๗๙ 

๑.๑๔๐ 

๐.๒๖๗ 

๔.๒๖๘** ๐.๐๐๖ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๑  (F=๔.๒๖๘, Sig.=๐.๐๐๖) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบรรเทา (F=๓.๖๑๓, Sig.=
๐.๐๑๓) ด้านการสู้ภัย (F=๓.๐๘๙, Sig.=๐.๐๒๗) ด้านการฟ้ืนฟู (F=๓.๒๘๘, Sig.=๐.๐๒๑)  ส่วน
ด้านการเตรียมการ (F=๔.๘๒๙, Sig.=๐.๐๐๓) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึง
ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๖ - ๔.๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร  

                   จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตาม 

                   ความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการบรรเทา 

  (n=๓๘๐) 

 
รายได้ต่อเดือน 

 

 
 

 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 

๕,๐๐๐ บาท 
๕,๐๐๑ – 
๑๐,๐๐๐          

บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 

  ๓.๖๙ ๓.๗๗ ๓.๖๙ ๓.๙๙  

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๖๙  -๐.๐๘ -๐.๐๐ -๐.๓๐*  

๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐       

บาท 

๓.๗๗   -๐.๐๘ -๐.๒๒*  

๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๓.๖๙    -๐.๓๐*  

๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๙๙      

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการบรรเทา มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อ

เดือน ๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร  

                   จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตาม 

                   ความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการเตรีมการ 

(n=๓๘๐) 

 
รายได้ต่อเดือน 

 

 
 

 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๑ – 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ 
บาทขึ้นไป 

  ๓.๕๓ ๓.๖๐ ๓.๗๐ ๓.๙๑ 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๕๓  -๐.๐๗ -๐.๑๗* -๐.๓๘* 

๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๓.๖๐   -๐.๑ -๐.๓๑* 

๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๓.๗๐    -๐.๒๑ 

๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๓.๙๑     

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
              จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการเตรียมการ แตกต่างกับ ประชาชนที่มีรายได้ต่อ

เดือน ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท และรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป ส่วนประชาชนที่มีรายได้

ต่อเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท แตกต่างกับ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร 

                   จดัการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตาม 

                   ความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการสู้ภัย 

(n=๓๘๐) 

 
รายได้ต่อเดือน 

 

 
 

 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๑ – 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ 
บาทขึ้นไป 

  ๓.๖๓ ๓.๗๔ ๓.๗๓ ๓.๙๕ 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๖๓  -๐.๑๑ -๐.๑๐ -๐.๓๒* 

๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๓.๗๔   ๐.๐๑ -๔.๑๖* 

๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๓.๗๓    -๐.๒๒* 

๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๓.๙๕     

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
         จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น

ต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการสู้ภัย แตกต่างกับ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ 

บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร 

                   จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตาม 

                   ความเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการฟื้นฟู 

(n=๓๘๐) 

 
รายได้ต่อเดือน 

 

 
 

 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ 
บาท 

๕,๐๐๑ – 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑ – 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๑ 
บาทขึ้นไป 

  ๓.๗๒ ๓.๗๗ ๓.๖๘ ๔.๐๑ 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๗๒  -๐.๐๕ ๐.๐๔ -๐.๒๙* 

๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ 
บาท 

๓.๗๗   ๐.๐๙ -๐.๒๔* 

๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๓.๖๘    -๐.๓๓* 

๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๔.๐๑     

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
         จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็น

ต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย ด้านการฟ้ืนฟู แตกต่างกับ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 

๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการ 
                   ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตามปัจจัย 
                   ส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 
 

(n=๓๘๐) 

สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ การบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัย 

๑.๔๑๘  ๐.๑๕๗  
 

 
 

๒. อายุ การบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัย 

 ๐.๙๗๕ ๐.๔๒๑  
 

 
 

๓. ระดับ
การศึกษา 

การบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัย 

 ๒.๓๓๖ ๐.๐๕๕  
 

 
 

๔. อาชีพ การบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัย 

 ๔.๖๐๐ ๐.๐๐๑  
 

 
 

๕. รายได้ต่อ
เดือน 

การบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัย 

 ๔.๒๖๘ ๐.๐๐๖  
 

 
 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

บริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้ 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในการการบริหารจัดการปัญหา

อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 



๑๐๐ 
 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 

การสัมภาษณ์นี้  มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การ
บริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี  ตามกรอบทฤษฎีของ 
Phillips; Neal and Webb  ซึ่งเป็นการจัดการที่เป็นระบบมี  ๔  ประการด้วยกัน  ดังต่อไปนี้  ๑. 
ด้านการบรรเทา  ๒. ด้านการเตรียมการ  ๓. ด้านการสู้ภัย และ ๔. ด้านการฟ้ืนฟู  ซึ่งสรุปบท
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จ านวน ๑๒ ท่าน 
ดังต่อไปนี้  

๑) ด้านการบรรเทา  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ เป็นการบรรเทา

สาธารณภัยล่วงหน้าที่จะเกิดภัยเพื่อเป็นการรองรับเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าถือเป็นการลดความเสียหายที่
จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ  โดยมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  การประเมิน
ความเสี่ยง๑  ซึ่งมีการประชุมการวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในการเสนอความคิดเห็นให้มีการสร้าง
แนวเขื่อนกั้นน้ าเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาส าหรับประชาชนในพ้ืนที่เนื่องจากบ้านเรือนของประชาชนอยู่
ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นส่วนใหญ่๒ การบูรณาการแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
เบื้องต้นจะมีการกั้นกระสอบทรายเป็นแนวยาวริมแม่น้ าเจ้าพระยาระดับ ๖-๗ ชั้น  ส่วนในแผนระยะ
ยาวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าโครงการสร้างเขื่อนตลอดแนวทั้งสองฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยา๓ 
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ส าคัญเนื่องจากพ้ืนที่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นพ้ืนที่เกิดปัญหาอุทกภัยซ้ าซากเกิดจากน้ าลิ้นตลิ่งบ้าง น้ าหนุน รวมทั้งน้ าท่วมขัง  และน้ าท่วม
ฉับพลัน๔ การบรรเทากรณีน้ ายังไม่ท่วมบ้านพักอาศัย เทศบาลต าบลพรหมบุรีจะท าการปิดปากท่อ
ระบายน้ าที่ระบายลงแม่น้ าเจ้าพระยาอันดับแรก ต่อจากนั้นจะท าการติดตั้งเครื่องสูบน้ า สูบน้ าทิ้งลง
แม่น้ าเจ้าพระยาหรือคลองชลประทานสายมหาราช-อยุธยา  หากปริมาณน้ าสะสมหรือน้ าฝนตก
ปริมาณมาก จะติดตั้งเครื่องสูบน้ าพญานาคเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนาด ๑๒ นิ้ว สูบน้ าลงแม่น้ า
เจ้าพระยาหรือคลองชลประทานสายมหาราช-อยุธยา ที่ไหลผ่านพ้ืนที่ของเทศบาลพรหมบุรี๕  

                                                           
๑

 สัมภาษณ์  นายสุพัตร์ รุ่งโรจน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

                   ๒ สัมภาษณ์ ร.ต.บุญยัง  อิ่มปาน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านอัมพวัน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๓

 สัมภาษณ์ นายแมน  ทองสาม, ผู้ใหญ่บา้นหมู่ ๙ บ้านย่านไม้รวก, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
                           

๔ สัมภาษณ์ นายสุทัศน์  ใจเที่ยง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ บ้านพระทราย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕

 สัมภาษณ์ จ.ส.อ.ประกาศ  นนท์สกุล, หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 
 

ปัจจุบันมีการก่อสร้างเข่ือนป้องกันอุทกภัยของหมู่ที่ ๑,๒,๔ ส่วนหมู่ที่ ๕ ใช้คันถนนเป็น
แนวป้องกัน เทศบาลพรหมบุรีจัดท าแผนป้องกันอุทกภัยประจ าทุกปี จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพ และที่พัก
พิงชั่วคราว ซึ่งได้ประชาคมให้ประชาชนรับทราบตามห้วงระยะเวลาของทุกๆปี๖ องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นโพธิ์ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการของงบประมาณสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งชาย
แม่น้ าเพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังที่อยู่อาศัยตลอดแนวฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ในส่วนของอบต .ต้นโพธิ์ขณะนี้
ด าเนินการใกล้จะส าเร็จตลอดแนว ถ้าด าเนินการแล้วเสร็จเชื่อว่าประชาชนจะไม่ได้รับความ
เดือดร้อน๗ ได้มีการน าเครื่องสูบน้ ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพ่ือให้น้ าท่วมช้าลง๘ มีการให้ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยเป็นอย่างดี มีการจัดท าแบบด้าน
อุทกภัยและมีการซ้อมแผน๙ ประการแรกมีการวางแนวกระสอบป้องกันตามแนวตลิ่งริมแม่น้ า
เจ้าพระยาในเขตพ้ืนที่ต าบลต้นโพธิ์ เพ่ือป้องกันการถูกติดทับเส้นทางสัญจรและเอ่อท่วมเข้า
ประชาชน ประการสองเร่งสูบน้ าออกจากพ้ืนที่ๆมีน้ าท่วมขังสูง ประการสามด าเนินการขุดลอกสิ่งกีด
ขวางทางระบายน้ า/ลอกผักตบชวา เป็นต้น๑๐ เป็นหน้าที่ของอบต.โดยตรงที่จะบรรเทาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม เพราะเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีแล้วแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การบรรเทาหลักอบต.จะมีแผนในการเยียวยา พร้อมกับน าเสนอ อ าเภอ จังหวัด เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในภาพรวมต่อไป๑๑ มีการประเมินความเสี่ยงในจุดล่อแหลม๑๒ 

สรุป การบรรเทาเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนจะเกิด
ปัญหาอุทกภัย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกๆ สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามล าดับ 
จึงต้องมีการจัดท าแผนวางเป็นระบบโดยมีการจัดเตรียมบุคลากรและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
เข้ามาช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบตามความเหมาะสม  ซึ่งในพ้ืนที่เสี่ยงกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดเป็น
ประจ าทุกๆปีนั้น ประชาชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ า

                                                           

                            
๖

 สัมภาษณ์ นายคมสันต์  เกิดพิทักษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพรหมบุรี , ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 
๗ สัมภาษณ์ นายจิรศักดิ์  ร่มแสง, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธิ์, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒. 

                             
๘

 สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์  เทียนชอ,  ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านบางโฉมศรี, ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒. 

                            
๙

 สัมภาษณ์ นายประเสริฐ เหี้ยมจ่าง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย , ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๐

 สัมภาษณ์ นายสุริโย นุวรรณโณ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธ์ิ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑

 สัมภาษณ์ นางพลอยพัชชา  สิริพรวุฒิ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านเตาอิฐ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 
๑๒

 สัมภาษณ์ ร.ต.ชยานันท์  สุขประเสริฐ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านระนาม, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๒ 
 

เจ้าพระยาเป็นจ านวนหลายหลังคาเรือนตลอดริมแม่น้ า ได้เข้าใจและตระหนักอยู่เสมอว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุทกภัยค่อนข้างเป็นประจ าทุกๆปี ดังนั้นประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ต่างมีความพร้อมในการเตรียมการป้องกันเท่าท่ีตนพึงจะท ากันได้ตามก าลัง 

๒) ด้านการเตรียมการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ เป็นการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือรองรับกับปัญหาอุทกภัยในขั้นก่อนเกิดภัย  โดยพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบล
ชีน้ าร้ายเป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก ท าให้ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมตลอดส่วนเจ้าหน้าที่จะ
เตรียมการจัดตั้งศูนย์อ านวยการฉุกเฉินพร้อมรับมือหากประตูน้ าบางโฉมศรีไม่สามารถรองรับน้ าได้๑๓ 
นอกจากการจัดตั้งศูนย์อ านวยการแล้วต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
เช่น เครื่องสูบน้ า เรือท้องแบน๑๔ บริเวณพ้ืนที่ด้านหน้าหมู่ ๙ เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา
จึงต้องสร้างคันกั้นน้ าจากกระสอบทรายตลอดแนวเป็นระยะ ๓ กิโลเมตร ส่วนด้านหลังติดกับคลอง
ชลประทานที่ใช้เป็นที่สูบน้ าทิ้ง๑๕ ในส่วนของหมู่ ๒ บ้านพระทรายมีการลอกคัน ยกถนน ท าพนัง  
เครื่องสูบน้ าทิ้งเพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ในบ้างส่วนได้เขื่อนป้องกันและที่พักพิงชั่วคราวจะอยู่ ริมถนน
สะดวกต่อการเข้า-ออกดูแลของเจ้าหน้าที่๑๖ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยของเทศบาลพรหมบุรี จะด าเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลที่
จัดท าไว้ ได้แก่ เตรียมพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการสูบน้ าขนาดต่างๆ การให้
ความรู้เกี่ยวกับภัยในลักษณะต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ปัจจุบันการเตรียมการป้องกันได้
ด าเนินการไว้ตามมาตรฐานที่ก าหนดแล้ว สามารถลดระดับความรุนแรงของภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี๑๗  

เทศบาลจัดเตรียมความพร้อมทุกๆด้าน ด้านเจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมแผนและมอบความ
รับผิดชอบ ในส่วนของเครื่องสูบน้ าจัดเตรียมไว้ทุกสถานการณ์ โดยการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยไว้แล้ว
ส าหรับพ้ืนที่รองรับกรณีน้ ามีปริมาณมาก สามารถผ่องถ่ายไปไว้ในทุ่งนาและแหล่งน้ าสาธารณของ
เทศบาล๑๘ อบต.ต้นโพธิ์ ได้ตั้งงบประมาณป้องกันอุทกภัยผ่านสภาฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็น
ประมาณเพ่ือเตรียมการใน ๓ รูปแบบ คือ ๑) ก่อนเกิดอุทกภัย วางแผนด้านการป้องกัน,๒) ขณะเกิด

                                                           
๑๓ สัมภาษณ์ นายสุพัตร์  รุ่งโรจน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๑๔ สัมภาษณ์ ร.ต.บุญยัง  อิ่มปาน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านอัมพวัน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

                   ๑๕ สัมภาษณ์ นายแมน  ทองสาม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ บ้านย่านไม้รวก, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๑๖

 สัมภาษณ์ นายสุทัศน์  ใจเที่ยง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ บ้านพระทราย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๑๗

 สัมภาษณ์ จ.ส.อ.ประกาศ  นนท์สกุล, หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘

  สัมภาษณ์ นายคมสันต์  เกิดพิทักษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพรหมบุรี , ๒๒ มกราคม 

๒๕๖๒. 



๑๐๓ 
 

อุทกภัย ใช้บุคลากร/เครื่องจักร/วัสดุ , ๓) หลังเกิดอุทกภัย ฟ้ืนฟูปัจจัยพ้ืนฐาน/ถนน/บ้านเรือน/
การเกษตร๑๙ มีการเตรียมสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ๒๐ มีการเตรียมการ มีการ
ประชาสัมพันธ์ตามเสียงกระจายข่าวหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อม
รับมือ๒๑ ประการแรกพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางประเภทเงินส ารองจ่ายให้เพียงพอต่อ
การเผชิญเหตุสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ประการสองส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความ
พร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย ประการสามการแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชน เช่นหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน เสียงไร้สายของอบต.หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนถึง
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และทั่วถึง ประการสี่ด าเนินการขจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ า เช่น 
ขุดลอกท่อระบายน้ า ประการห้าจัดตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์ ประการหกก าหนดจุด/พ้ืนที่
ปลอดภัยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้มีความพร้อมในการอพยพก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ใน
พ้ืนที่๒๒ ถึงเวลาน้ าหลากของทุกปี อบต.มีการเตรียมพร้อมและเตรียมการไว้ขั้นพ้ืนฐาน เช่น เครื่องสูบ
น้ า อุปกรณ์ป้องกันน้ า เช่นกระสอบทราย ตลอดถึงการมีการตั้งเวรยามในการตรวจตรา๒๓มีการ
ประเมินสถานการณ์น้ า๒๔ 

สรุป การเตรียมการเป็นกระบวนการในขั้นก่อนเกิดภัย โดยการเตรียมแผนในการรับมือ
กับปัญหาอุทกภัยล่วงหน้า เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการจัดการอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้
หรือตามสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจน ามาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา โดยมีการแจ้งเตือน
ข่าวสาร การจัดตั้งศูนย์อ านวยความช่วยเหลือ การก าจัดวัชพืช การส ารวจพ้ืนที่ รวมทั้งการประเมิน
สถานการณ์ การมอบหมายในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยและเพ่ือลดปัญหาที่อาจรุนแรงให้เกิดเบาบางลงได้ 

 
 
 
 

                                                           

                             
๑๙

 สัมภาษณ์ นายจิรศักดิ์  ร่มแสง, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธิ์ , ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๒. 

                            
๒๐

 สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์  เทียนชอ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านบางโฉมศรี, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

                              
๒๑

 สัมภาษณ์ นายประเสริฐ  เหี้ยมจ่าง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒. 

                           
๒๒ สัมภาษณ์ นายสุริโย นุวรรณโณ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธ์ิ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๒๓

  สัมภาษณ์ นางพลอยพัชชา  สิริพรวุฒิ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านเตาอิฐ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๒๔

  สัมภาษณ์ ร.ต.ชยานันท์  สุขประเสริฐ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านระนาม, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๔ 
 

๓) ด้านการสู้ภัย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ เป็นการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินหรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ตามแผนที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าถ้าปริมาณน้ า
ไม่เกิน ๑,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จะท าการวิเคราะห์และช่วยบรรเทาในเบื้องต้นก่อนในนาทีต่อนาที  
แต่ถ้าหากเกินกว่า ๑,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จะท าการประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมการขนของ สัตว์
เลี้ยง และผู้คนที่บ้านต่ ากว่าระดับน้ าเคลื่อนย้าย๒๕ การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อ
เหตุการณ์ในหมู่ท่ี ๔ นี้ไม่มีจุดเสี่ยงเนื่องจากได้มีการจัดท าเขื่อนแล้ว จะมีแต่ปัญหาด้านการระบายน้ า
ระหว่างน้ าฝนกับน้ าท่าท่ีต้องใช้เครื่องสูบน้ าจ านวนมากในการระบายที่แข่งกับเวลา๒๖ การสร้างความ
ร่วมมือในการสู้ภัยน้ าท่วมทั้งจากประชาชนในพ้ืนที่ จิตอาสา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  ที่มาช่วยกัน
กั้นกระสอบทรายเสริมตามจุดเสี่ยงเพ่ือไม่ให้เกิดขยายวงกว้างขึ้น๒๗ การตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วที่คอย
ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเร่งด่วน รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
ลาดตระเวนสอดส่องแนวคันกั้นระดับน้ า และความปลอดภัยของบ้านเรือนของประชาชนในยามที่เกิด
อุทกภัย๒๘ ด้านการสู้ภัยแบ่งออกเป็น ๒ วิธีการ ได้แก่ การสู้ภัยเชิงรุกโดยการออกส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ในพ้ืนที่เพ่ือส ารวจจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอันดับแรกพบแล้วด าเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดภัยตามมา 
ประการที่สองคือการสู้ภัยเชิงรับ กรณีทราบข่าวจากส่วนกลางหรือประชาชนในเขตเทศบาลจะเตรียม
ความพร้อมตามหลักการของสาธารณภัยแต่ละประเภท ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องรับรู้ด้วยกัน๒๙  

เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนได้รับมอบภารกิจเฉพาะหน้าที่ตามแผนและค าสั่งกอง
อ านวยการ จะสามารถด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีการส ารวจจุด
เสี่ยงและจัดอันดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว ส าหรับชุดช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติมีการซักซ้อมแผนระดับอ าเภอ/จังหวัด๓๐ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ รายงาน
พยากรณ์อากาศประสานงานอบต.ช่วยเหลือเช่น เตรียมวัสดุทราย กระสอบ บุคลากร เครื่องจักรกล 
ระดมเจ้าหน้าที่ราษฎรให้ความร่วมมือช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและหาสถานที่ให้ประชาชนให้

                                                           
๒๕

 สัมภาษณ์ นายสุพัตร์  รุ่งโรจน์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

                          
๒๖

 สัมภาษณ์ ร.ต.บุญยัง  อิ่มปาน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านอัมพวัน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

                          
๒๗

 สัมภาษณ์ นายแมน  ทองสาม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ บา้นย่านไมร้วก, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

                          
๒๘

 สัมภาษณ์ นายสทุัศน์  ใจเที่ยง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ บ้านพระทราย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

                          
๒๙

 สัมภาษณ์ จ.ส.อ.ประกาศ  นนท์สกลุ, หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

                            
๓๐

 สัมภาษณ์ นายคมสันต์  เกิดพิทักษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพรหมบุรี, ๒๒ มกราคม 

๒๕๖๒. 



๑๐๕ 
 

อาศัย๓๑ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ าอย่างสม่ าเสมอ๓๒ การเตรียมการอบรมประชาชน
ที่อยู่ในพื้นท่ีเสียงใกล้หรือติดกับแม่น้ าเจ้าพระยาให้ขนของขึ้นที่สูงและเตรียมกระสอบทรายท าขั้นกั้น
น้ า เตรียมเต้นท์ ห้องน้ า/สุขา และรถดับเพลิง มีเต้นท์กองอ านวยการของอบต .ชีน้ าร้าย๓๓ ประการ
แรกยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ
กฎหมายด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ประการสองการสื่อสาร
จัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ส าหรับการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การรับรู้เรื่องราวร้องทุกข์ การขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากประชาชน ประการสาม
การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในการอุปโภคบริโภค ประการสี่เร่งด าเนินการอพยพ
ประชาชนที่ประสบภัยหรือคาดว่าจะประสบภัยไปอยู่ในที่ปลอดภัย๓๔ อบต.มีเจ้าที่คอยป้องกันโดย
ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นท่ีช่วยป้องกันหรืออาจจะมีความช่วยเหลือจากทหารมา
ช่วย๓๕มีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน๓๖ 

สรุป  การสู้ภัยเป็นการด าเนินการในช่วงขณะเกิดภัยโดยอาศัยแผนที่ได้มีการเตรียมการ
ไว้เป็นเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอันจะการลดซึ่งความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดทั้งในและนอกพ้ืนที่ และการช่วยเหลือแก่ประชาชนต้องมีความรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่ การกั้นกระสอบทราย 
การสูบน้ าเพื่อเร่งระบายน้ า การอพยพประชาชน เป็นต้น การที่สามารถรักษาพ้ืนที่ส าคัญไม่ให้เกิดน้ า
ท่วมได้เป็นการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้สามารถผ่านวิกฤตที่เผชิญอยู่ให้เกิดผล
กระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

๔) ด้านการฟื้นฟู 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ กล่าวคือ เป็นการจัดการ

หลังเกิดภัยซึ่งในเบื้องต้นหลังจากที่สามารถวางใจในสถานการณ์น้ าว่าคงตัวแน่นอนแล้วจะท าการ
ช่วยเหลือค่าเสียหาย จัดหาพืชพันธุ์ทางการเกษตร สัตว์เลี้ยงมาให้เลี้ยงใหม่ เป็นการทดแทนความ

                                                           
๓๑

 สัมภาษณ์ นายจิรศักดิ์  ร่มแสง, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธ์ิ, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒. 

                          
๓๒

 สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์  เทียนชอ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านบางโฉมศรี, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

                            
๓๓

 สัมภาษณ์ นายประเสริฐ เหี้ยมจ่าง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒. 

                          
๓๔

 สัมภาษณ์ นายสุริโย นุวรรณโณ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธ์ิ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

                          
๓๕

 สัมภาษณ์ นางพลอยพัชชา  สิริพรวุฒิ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านเตาอิฐ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

                          
๓๖

 สัมภาษณ์ ร.ต.ชยานันท์  สุขประเสริฐ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านระนาม, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๖ 
 

เสียหายที่เกิดขึ้น๓๗ การเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยออกส ารวจความเสียหาย 
รวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายแก่ประชาชนผู้ประสบภัย๓๘ การบูรณะซ่อมแซมสาธารณ
สมบัติที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมทั้งยังวางแผนก่อสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ า
เพ่ิมเติม๓๙ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะแก่ประชาชนจะเป็นสิ่งส าคัญแล้ว สิ่งที่
ต้องท าควบคู่กันก็คือการเร่งเก็บกวาดและท าลายจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง๔๐ ในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่
จะมีเขื่อนป้องกันอุทกภัย กรณีประชาชนที่อยู่ในเขตประสบภัยพิบัติ  จะได้รับการช่วยเหลือจาก
งบประมาณของเทศบาลตามหลักเกณฑ์สากลที่ก าหนด หากมีภาคประชาชน หน่วยงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทห้างร้านประสงค์จะบริจาคให้การช่วยเหลือ เทศบาลได้อกแผนและค าสั่ง
มอบหมายให้แต่ละส่วนราชการด าเนินการปฏิบัติไว้แล้วขั้นต้น จึงสามารถประสานการปฏิบัติได้ เป็น
อย่างดี๔๑ จากประสบการณ์ในปี ๒๕๕๔ เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของ
ผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่ได้ในระดับดี ประชาชนสามารถเข้าที่พักอาศัยได้อย่างรวดเร็ว  

เมื่อน้ าลดลงการจัดการขยะ โคลนเลน เป็นไปตามแผนที่ก าหนด สามารถลดความ
สูญเสียได้เป็นอย่างดี การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของการช่วยเหลือที่ทางราชการก าหนด๔๒ 
ส ารวจความเสียหายหลังเกิดอุทกภัยทั้งต าบล สรุปปัญหา ประชุมสภาขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ
ผู้ได้รับความเดือดร้อน๔๓ มีการเยียวยาหลังน้ าลด และซ่อมแซมอย่างเช่น กรณีบ้านพัง๔๔ มอบหมาย
ให้ช่างของอบต .ชีน้ าร้ายออกส ารวจบ้านเรือนที่เสียหายหลังน้ าลด และให้การช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์ของทางราชการ มีการแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค๔๕ ประการแรกเร่งส ารวจความ
เสียหายจากอุทกภัยรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่โดยด่วน ประการสองประสานงานกับสนง.ป้องกันจังหวัด โดย

                                                           
๓๗

 สัมภาษณ์ นายสุพัตร์  รุ่งโรจน,์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๓๘

 สัมภาษณ์ ร.ต.บุญยัง  อิ่มปาน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านอัมพวัน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๓๙

 สัมภาษณ์ นายแมน  ทองสาม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ บ้านย่านไม้รวก, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๔๐

 สัมภาษณ์ นายสุทัศน์  ใจเที่ยง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ บ้านพระทราย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

                           
๔๑

 สัมภาษณ์ จ.ส.อ.ประกาศ  นนท์สกุล, หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 

                              
๔๒

 สัมภาษณ์ นายคมสันต์  เกิดพิทักษ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพรหมบุรี, ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๒. 

๔๓
 สัมภาษณ์ นายจิรศักดิ์  ร่มแสง, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นโพธ์ิ, ๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒. 

                           
๔๔

 สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์  เทียนชอ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านบางโฉมศรี, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

                             
๔๕

 สัมภาษณ์ นายประเสริฐ  เหี้ยมจ่าง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย, ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๒. 



๑๐๗ 
 

จัดระเบียบและก าหนดตามความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน ประการสามท าความ
สะอาด เก็บสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยที่มากับอุทกภัย ประการสี่ก าชับยามท้องถิ่น ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการและผู้ประสบภัย ประการห้าเร่งฟ้ืนฟูและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย๔๖ อบต.มีแผนดูแลและท าความสะอาดบ้านเรือนตลอดจนพ้ืนที่การเกษตร 
พร้อมทั้งมีการอบรมจากอบต.เพ่ือหาอาชีพมาแก้ปัญหาชั่วคราว๔๗มีการวางแผนก่อสร้างเขื่อน๔๘ 
                  สรุป การฟ้ืนฟูเป็นการจัดการหลังเกิดภัยที่ต้องเร่งด าเนินการให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะ
ปกติโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการออกส ารวจความเสียหายของบ้านเรือน ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่
ต้องท าความสะอาดเพ่ือก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่มากับอุทกภัยที่อาจท าให้เกิดโรคตามมาได้ รวมทั้ง
การเยียวยาและการฟ้ืนฟูจิตใจของประชาชนเป็นอีกสิ่งที่มีความส าคัญอันมีความละเอียดอ่อนที่อาจ
ส่งผลต่อสุขภาพ/ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่
ผู้ประสบภัย 
 

๔.๔ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากการท าวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้ได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๖

 สัมภาษณ์ นายสุริโย  นุวรรณโณ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตน้โพธ์ิ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

                          
๔๗

 สัมภาษณ์ นางพลอยพัชชา  สิริพรวุฒิ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านเตาอิฐ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

                          
๔๘

 สัมภาษณ์ ร.ต.ชยานันท์  สุขประเสริฐ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านระนาม, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๘ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

 

ด้านการบรรเทา 
๑ .การส ารวจ พ้ืนที่ ใน
การสร้างแนวป้องกัน
ปัญหาอุทกภัย 
๒ .การสร้ า งคว ามรู้ /
เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง ปั ญ ห า
อุทกภัย 
๓.การจัดการให้เกิดการ
ใช้ที่ดินที่ เหมาะสมใน
ก า ร บ ร ร เ ท า ปั ญ ห า
อุทกภัย 
๔ .การจัดท าแบบด้าน
อุทกภัยและมีการซ้อม
แผน 
๕ .การบูรณาการร่วม
จากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน 

ด้านการเตรียมการ 
๑ .ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์
อ านวยการเฉพาะกิจ
เ มื่ อ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า
อุทกภัย 
๒.การก าจัดวัชพืช ขุด 
ลอก ทางระบายน้ า 
๓ .การตรวจตราดูแล
คว าม เ รี ยบร้ อยของ
ประชาชน 
๔ .ก า ร จั ด เ ต รี ย ม
บุคลากรและเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
๕ .เ จ้ า ห น้ า ที่ มี ก า ร
ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ 

ด้านการสู้ภัย 
๑.การประกาศข่าวสาร
และการแจ้งเตือนปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ี 
๒.มีชุดให้ความช่วยเหลือ
หรือชุดเคลื่อนที่เร็วคอย
ช่วยเหลือ/เคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย 
๓.การกระจายสิ่งของรับ
บริจาคและความชวย
เหลือแก่ประชาชน 
๔.การสร้างความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนงาน 
๕ .ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์อุทกภัย 

ด้านการฟื้นฟู 
๑.การจ่ายเงินค่าชดเชย
ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก่
ป ร ะ ช า ช นผู้ ป ร ะ ส บ
ปัญหาอุทกภัย 
๒.การจัดสรรเครื่องสูบ
น้ าให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ถูกน้ าขัง 
๓.การเยียวยาและฟ้ืนฟู
จิ ต ใ จ ใ น พ้ื น ที่ แ ก่
ประชาชน 
๔.การจัดหาพืชพันธุ์ทาง
การเกษตร/สัตว์เลี้ยงมา
ทดแทน 
๕ .ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ประกอบอาชีพ 



๑๐๙ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี”สรุปได้ว่า การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยมีประเด็นที่
ควรพิจารณาที่ส าคัญ  ๔  ประการด้วยกัน  ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการบรรเทา  
การบรรเทาสาธารณภัย คือ การลดความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ  เช่น  การ

สร้างแนวป้องกัน  มีการจัดการให้เกิดการใช้ที่ดินที่เหมาะสม  การสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหา
อุทกภัย การปฏิบัติงานต่อเหตุการณ์อุทกภัย การจัดท าแผนหรือประชาคม  การบูรณาการแผนกับ
หน่วยงานอื่น และการประเมินความเสี่ยง 

๒. ด้านการเตรียมการ   
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ  คือ เป็นการสร้างแผนเพ่ือรับมือกับภัย

พิบัติล่วงหน้า  มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ  การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสมให้เพียงพอ การก าจัดวัชพืช ขุด ลอกทางระบายน้ า  การมอบหมายงานให้แต่ละฝ่าย
รับผิดชอบ  การตรวจตราดูแลความเรียบร้อย รวมทั้งมีพ้ืนที่รองรับ ส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงในการสร้างคัน
กันน้ า และการประเมินสถานการณ ์

๓. ด้านการสู้ภัย   
การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อเหตุการณ์ คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือ

สถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น  จะมีการประกาศข่าวสารหรือการแจ้งเตือน ชุดให้ความช่วยเหลือในการรักษา
ความปลอดภัยในพ้ืนที่  การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การสร้างความร่วมมือในการประสานงานกับ
ชุมชน  การสนับสนุนในการประสานงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและความช่วยเหลือแก่ประชาชน  

๔. ด้านการฟื้นฟู  
การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา คือ เป็นการน าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด  ซึ่งใน

ระยะสั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพชีวิตจิตใจ การจ ากัดขยะและสิ่งปฏิกูล  การร่วมกับ
หน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข การบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์  การดูแลเรื่องขยะและความ
สะอาด การจัดสรรเครื่องสูบน้ า รวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย และการประชาคมเพ่ือ
การวางแผนก่อสร้างเข่ือนและประตูระบายน้ าเพ่ิมเติม 

 

  
 



 
 

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สิงห์บุรี”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในพ้ืนที่  อ าเภอพรหมบุรี  
อ าเภอเมือง อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๐ คน และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  ใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) ของประชาชน  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน  ๓  อ าเภอ  
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ 
กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ มี

อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ มีการศึกษาระดับมัธยมต้น/ปวช. 
จ านวน ๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๑ และมีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙ 

๕.๑.๒ ข้อมูลระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี   

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  ̅ = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๕๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 
๑. ด้านการบรรเทา  ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๗๗, S.D. = ๐. ๖๕๐)   
๒. ด้านการเตรียมการ  ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = ๓.๖๓, S.D. = ๐. ๖๐๘)   
๓. ด้านการสู้ภัย  ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = ๓.๗๓, S.D. = ๐. ๕๙๘)   
๔. ด้านการฟ้ืนฟ ู ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = ๓.๗๖, S.D. = ๐. ๖๑๖)  
             ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 

ผลการเปรียบเทียบ การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๑๕๗) ดงันั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกันมีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๔๒๑) ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๑๑๒ 
 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๕๕) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๑) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๖) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๕.๑.๔ แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสิงห์บุรี 

๑. ด้านการบรรเทา เป็นการบรรเทาสาธารณภัยล่วงหน้าที่จะเกิดภัยเพ่ือเป็นการ
รองรับเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าถือเป็นการลดความเสียหายที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ 

๑.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผน/ประชาคมในการบริหารจัดการ
ปัญหาอุทกภัย มีการประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในการเสนอความคิดเห็นให้มีการสร้างแนว
เขื่อนกั้นน้ าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาส าหรับประชาชนในพ้ืนที่เนื่องจากบ้านเรือนของประชาชนอยู่ติดริม
แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นส่วนใหญ่ โดยประชาคมให้ประชาชนรับทราบตามห้วงระยะเวลาของทุกๆปี และ
การจัดท าแบบด้านอุทกภัยรวมทั้งการซ้อมแผน 

๑.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการแผนกับหน่วยงานอ่ืนในการบริหาร
จัดการปัญหาอุทกภัย มีการบูรณาการแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยตามแต่ละ
ท้องที่จะจัดท าแผนปูองกันอุทกภัยประจ าทุกปี ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการ ภาครัฐ 
และเอกชน เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัย 

๑.๓) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่าง
รวดเร็ว การบรรเทากรณีน้ ายังไม่ท่วมบ้านพักอาศัย เทศบาลต าบลพรหมบุรีจะท าการปิดปากท่อ
ระบายน้ าที่ระบายลงแม่น้ าเจ้าพระยาอันดับแรก ต่อจากนั้นจะท าการติดตั้งเครื่องสูบน้ า สูบน้ าทิ้งลง
แม่น้ าเจ้าพระยาหรือคลองชลประทาน การน าเครื่องสูบน้ ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพ่ือให้น้ า
ท่วมช้าลง และด าเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางระบายน้ า/ลอกผักตบชวา 

๑.๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปัญหาอุทกภัยแก่
ประชาชนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ส าคัญเนืองจากพ้ืนที่ในเขตสิงห์บุรีเป็นพ้ืนที่เกิดปัญหาอุทกภัยซ้ าซากเกิด
จากน้ าลิ้นตลิ่งบ้าง น้ าหนุน รวมทั้งน้ าท่วมขัง และน้ าท่วมฉับพลัน 



๑๑๓ 
 

               ๑.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจพื้นที่ในการสร้างแนวปูองกันปัญหาอุทกภัย 
เบื้องต้นจะมีการกั้นกระสอบทรายสร้างแนวเขื่อนเป็นแนวยาวริมแม่น้ าเจ้าพระยาระดับ ๖-๗ ชั้น  
ส่วนในแผนระยะยาวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าโครงการสร้างตลอดแนวทั้งสองฝั่งของแม่น้ า
เจ้าพระยา เพ่ือปูองกันการถูกติดทับเส้นทางสัญจรและเอ่อท่วมเข้าประชาชน ขณะนี้ด าเนินการใกล้
จะส าเร็จตลอดแนว ถ้าด าเนินการแล้วเสร็จเชื่อว่าประชาชนจะไม่ได้รับความเดือดร้อน 
                  ๑.๖) การจัดการให้เกิดการใช้ที่ดินที่เหมาะสมในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย เช่น 
จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพและที่พักพิงชั่วคราว  

๑.๗) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า หากปริมาณน้ าสะสมหรือน้ าฝน
ตกปริมาณมาก จะติดตั้งเครื่องสูบน้ าพญานาคเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนาด ๑๒ นิ้ว สูบน้ าลงแม่น้ า
เจ้าพระยาหรือคลองชลประทานการวางแนวกระสอบปูองกันตามแนวตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

๑.๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัยเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในทุกขณะที่จะต้องท าการเช็คดูข้อมูลที่มีให้รอบ
ด้าน เพื่อรักษาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

๒. ด้านการเตรียมการ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับปัญหาอุทกภัยในขั้น
ก่อนเกิดภัย   

๒.๑) องค์กรบปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบ
ปัญหาอุทกภัยเจ้าหน้าที่จะเตรียมการจัดตั้งศูนย์อ านวยการฉุกเฉินพร้อมรับมือหากประตูน้ าบางโฉม
ศรีไม่สามารถรองรับน้ าได้ 

๒.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากการจัดตั้งศูนย์อ านวยการแล้วต้องมีการจัดเตรียมบุคลากร ก าหนด
จุด/พื้นที่ปลอดภัยจัดวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับการสูบน้ าขนาดต่างๆให้เพียงพอใน
ทุกสถานการณ์ เช่น เครื่องสูบน้ า เรือท้องแบน นอกจากนี้มีการเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

๒.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าจัดวัชพืช ขุด ลอก ทางระบายน้ า ด าเนินการ
ขจัดขจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ า เช่น ขุดลอกท่อระบายน้ า 

๒.๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการมอบหมายงานให้แต่ละฝุายรับผิดชอบปัญหา
อุทกภัยอย่างชัดเจน ด้านเจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมแผนและมอบความรับผิดชอบ 

๒.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของประชาชน โดย
การส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัยไว้แล้วส าหรับพ้ืนที่รองรับกรณีน้ ามีปริมาณมาก สามารถผ่องถ่ายไปไว้ในทุ่ง



๑๑๔ 
 

นาและแหล่งน้ าสาธารณ การประชาสัมพันธ์ตามเสียงกระจายข่าวหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนเฝูาระวัง
ในการเตรียมความพร้อมรับมือ 

๒.๖) องค์กรครองปส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่รองรับในการอพยพของประชาชน มีที่พักพิง
ชั่วคราวจัดสรรตามความเหมาะสมให้สะดวกต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่ โดยมีความพร้อมในการอพยพ
ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ในพื้นที ่

๒.๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงในการสร้างคันกั้นน้ า บริเวณ
พ้ืนที่เสี่ยงอยู่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาจึงต้องสร้างคันกั้นน้ าจากกระสอบทรายตลอดแนว และในบ้าง
ส่วนไดเ้ขื่อนปูองกันทั้งนี้ได้จากการส ารวจพื้นที่เสี่ยงไว้แล้ว 

๒.๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินสถานการณ์ปัญหาอุทกภัย จัดตั้ง
คณะท างานติดตามสถานการณ์ เพ่ือแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชน เช่นหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เสียงไร้สาย
ของอบต.หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง 
และท่ัวถึง  

๓. ด้านการสู้ภัย เป็นการจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ ตาม
แผนที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

๓.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศข่าวสารและการแจ้งเตือนปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนที่แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ า 
พยากรณ์อากาศ หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารจัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ส าหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การรับรู้เรื่องราวร้องทุกข์ การขอรับ
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากประชาชน 

๓.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุดให้ความช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่เร็วคอย
ช่วยเหลือ/เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วที่คอยช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
เร่งด่วน เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง ส าหรับชุดช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติมีการซักซ้อมแผนระดับ
อ าเภอ/จังหวัด  

๓.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพ้ืนที่แก่ประชาชน 
ด าเนินการอพยพประชาชนที่ประสบภัยหรือคาดว่าจะประสบภัย โดยจัดหาสถานที่ให้ประชาชนอยู่
อาศัยในท่ีปลอดภัย 

๓.๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความร่วมมือในการประสานงานกับชุมชน  
เป็นการสร้างความร่วมมือในการสู้ภัยน้ าท่วมทั้งจากประชาชนในพ้ืนที่ จิตอาสา องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ที่มาช่วยกันกั้นกระสอบทรายเสริมตามจุดเสี่ยงเพ่ือไม่ให้เกิดขยายวงกว้างขึ้น กรณีทราบ
ข่าวจากส่วนกลางหรือประชาชนตามหลักการของสาธารณภัยแต่ละประเภท ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้อง
รับรู้ร่วมกัน 



๑๑๕ 
 

๓.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนและการประสานงานกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ในการจัดการให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับบาดเจ็บหรือปุวย 

๓.๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน การ
เตรียมอบรมประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงใกล้หรือติดแม่น้ าเจ้าพระยา 

๓.๗) หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยลาดตระเวนสอดส่องแนวคันกั้นระดับน้ า และ
ความปลอดภัยของบ้านเรือนของประชาชนในยามที่เกิดอุทกภัย โดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนได้รับ
มอบภารกิจเฉพาะหน้าที่ตามแผนและค าสั่งกองอ านวยการ จะสามารถด าเนินการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกฎหมาย
ด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

๓.๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและความช่วยเหลือแก่
ประชาชน การจัดสรรช่วยเหลือในด้านความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในการอุปโภคบริโภค 

๔. ด้านการฟื้นฟู เป็นการจัดการหลังเกิดภัยซึ่งในเบื้องต้นหลังจากที่สามารถวางใจใน
สถานการณ์น้ าว่าคงตัวแน่นอนแล้ว 

๔.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจในพ้ืนที่แก่ประชาชนที่
ประสบปัญหาอุทกภัย การเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยออกส ารวจความเสียหาย 
และฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย 

๔.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่หลังประสบ
ปัญหาอุทกภัย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บขยะแก่ประชาชนจะเป็นสิ่งส าคัญแล้ว สิ่ง
ที่ต้องท าควบคู่กันก็คือการเร่งเก็บกวาดและท าลาย เมื่อน้ าลดลงการจัดการขยะ โคลนเลนจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  

๔.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการร่วมมือกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุขมา
ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

๔.๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความ
เสียหายจากปัญหาอุทกภัย การบูรณะซ่อมแซมสาธารณสมบัติที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดย
การออกส ารวจความเสียหายหลังเกิดอุทกภัยทั้งต าบล และซ่อมแซมอย่างเช่น กรณีบ้านพัง  

๔.๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดูแลเรื่องโรคระบาดหลังเกิดปัญหาอุทกภัยและ
ปูองกันโรคติดต่อที่จะมีตามมาหลังจากน้ าลดลง เช่น โรคฉี่หนู โรคบาดทะยัก โรคผื่นคัน 

๔.๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสรรเครื่องสูบน้ าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ถูก
น าขัง 
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๔.๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจ่ายเงินค่าชดเชยแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหา
อุทกภัย ท าการช่วยเหลือค่าเสียหาย จัดหาพืชพันธุ์ทางการเกษตร สัตว์เลี้ยงมาให้เลี้ยงใหม่ เป็นการ
ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายแก่ประชาชนผู้ประสบภัย 
ซึ่งการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของการช่วยเหลือที่ทางราชการก าหนด 

๔.๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชาคมเพ่ือการวางแผนก่อสร้างเขื่อนและ
ประตูระบายน้ าเพ่ิมเติม มีการวางแผนโครงการก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวสองฝั่งของแม่น้ าเจ้าพระยา 
และประตูระบายน้ าเพ่ิมเติม 

๕.๑.๕ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี” ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

สภาพปัญหาในภาพรวมของจังหวัด 
ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ปัญหาน้ าท่วม ซึ่งเกิดจากน้ าหลากในแม่น้ าเจ้าพระยา

ไหลล้นตลิ่ง บริเวณเขตอ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอพรหมบุรี โดยลักษณะของ
อุทกภัยจะเริ่มจากน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบริเวณพ้ืนที่ระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาและคันกั้น
น้ าของกรมชลประทาน (แนวคลองชัยนาท-อยุธยา) ตั้งแต่บริเวณตอนบนของจังหวัด โดยเริ่มจากอ าเภอ
อินทร์บุรี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอพรหมบุรี ต่อมาน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาเริ่มมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ 
และล้นข้ามคันปูองกันน้ าท่วมของกรมชลประทาน พ้ืนที่น้ าท่วมขยายไปจรดทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข ๓๒ (ทางหลวงสายเอเซีย) และเมื่อระดับน้ า ในแม่น้ ายังคงสูงขึ้นอีก และได้ไหลทะลักเข้าตาม
คลองเชียงราก คลองบ้านไร่ ท่อลอดถนนลอดผ่านทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๓๒ (สายเอเซีย) ท าให้
พ้ืนที่เพาะปลูกทางด้านตะวันออกของจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ พ้ืนที่ของต าบลชีน้ าร้าย ต าบลทองเอน 
ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภออินทร์บุรี ต าบลโพกรวม ต าบลหัวไผ่ ต าบลบางมัญ อ าเภอเมือง เกิดภาวะน้ าท่วม 
ส่วนทางตอนล่าง น้ าได้เริ่มล้นแม่น้ าลพบุรีเข้าสู่พื้นที่ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมือง ต าบลพรหมบุรี ต าบล
บ้านแปูง ต าบลบางน้ าเชี่ยว และต าบลบ้านหม้อของอ าเภอพรหมบุรี นอกจากนี้น้ ายังได้ไหลเข้ามา
ตามคลองบ้านแปูง คลองบางชัน คลองเก้าชั่ง เขตอ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ท าให้ท าให้พ้ื นที่
เพาะปลูกของต าบลดังกล่าวถูกท่วมเกือบทั้งหมด ระยะเวลาน้ าท่วมประมาณ  ๓๐ – ๔๕ วัน จึงกลับเข้า
สู่ภาวะปกติ ส าหรับปัญหา การขาดแคลนน้ ามีไม่มากนัก จะมีก็เฉพาะปัญหาการบริหารจัดการน้ า 
เนื่องจากเป็นจังหวัดแรกที่มีการด าเนินงานการจัดรูปที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการท าการเกษตร เรื่องของการ
ท านา โดยมีพ้ืนที่ก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ใน ๕ อ าเภอ จ านวน ๑๐๗,๒๑๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๕  ของ
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พ้ืนที่รับประโยชน์ในเขตชลประทาน จึงท าให้ จังหวัดสิงห์บุรี สามารถท านาได้ปีละ ๒ – ๓ ครั้ง ท าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ที่ท านาปรังมากกว่า ๑ ครั้ง 

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ 
๑. ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 
๒. ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ชุมชนเนื่องมาจากมีฝนตกหนักในพ้ืนที่ 
๓. ขาดการบริหารจัดการน้ าที่ดี 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 
๑. ด้านการบรรเทา ควรจัดการอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ตอนบนและการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า

เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ตอนบน ส าหรับในจังหวัดสิงห์บุรีต้องมีการปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง ได้แก่ 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลต าบล ๓ แห่ง (อินทร์บุรี ปากบาง และบางน้ าเชี่ยว) อย่างถาวร 

๒. ด้านการเตรียมการ  ควรท าการปรับปรุงฟ้ืนฟูหนองบึงธรรมชาติในพ้ืนที่  โดยการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า เช่น ท าการขุดลอกระบายคู คลองน้ า และควรมีแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่
ในจังหวัด 

๓. ด้านการสู้ภัย ควรมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่  สนับสนุนให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับอบต.ในการแก้ไขปัญหา และควรมีอาสาสมัครด้านอุทกภัย 

๔. ด้านการฟ้ืนฟู ควรมีการใช้หลักเกณฑ์ความเสียหายที่เป็นจริงมาประเมินให้ความ

ช่วยเหลือ และประชาชนจ าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขจะท าให้ปัญหาต่างๆลดน้อยลง และควรด าเนินการ

ให้เอกชนหรือมีหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร

น้ าในลุ่มน้ าเข้ามาบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้มีการจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สิงห์บุรี 

แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สิงห์บุรี คือ การจัดการอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ตอนบนและการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ตอนบน 
ส าหรับในจังหวัดสิงห์บุรีต้องมีการปูองกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
เทศบาลต าบล ๓ แห่ง (อินทร์บุรี ปากบาง และบางน้ าเชี่ยว) อย่างถาวร ทั้งนี้ต้องท าการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูหนองบึงธรรมชาติในพ้ืนที่  โดยการปรับปรุงระบบระบายน้ า เช่น ท าการขุดลอกระบายคู คลอง
น้ า และมีแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ในจังหวัด โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่  
ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญนอกจากนี้ชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมกับอบต .ในการแก้ไขปัญหาหรือควรมี
อาสาสมัครด้านอุทกภัย ทั้งนี้ควรมีการใช้หลักเกณฑ์ความเสียหายที่เป็นจริงมาประเมินให้ความ



๑๑๘ 
 

ช่วยเหลือ และประชาชนจ าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขจะท าให้ปัญหาต่างๆลดน้อยลง และควรด าเนินการ
ให้เอกชนหรือมีหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
น้ าในลุ่มน้ าเข้ามาบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้มีการจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี” โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
๕.๒.๑ การวิเคราะห์การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 
พบว่า การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรเทา  ด้านการเตรีมการ  ด้านการสู้ภัย และด้านการฟ้ืนฟู

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการปัญหา

อุทกภัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยที่มีความ

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนากานต์  อดุลยพิจิตร ได้วิจัย

เรื่อง การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการบริหารจัดการอุกทกภัย และ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  อยู่ในระดับมาก๑ สอดคล้องกับการศึกษาของ ขนิษฐา ปาล

โมกข์ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัย   กรณีศึกษาเทศบาลนคร

นนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การปูองกันมหาอุทกภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน๒ สอดคล้องกับการศึกษาของ ไททัศน์  มาลา , สุนทรชัย  ชอบยศ, และพิศาล  พรหม

พิทักษ์กุล  ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการอุทกภัยของเทศบาลนคร

                                                           
๑ ชนากานต์  อดุลยพิจิตร, “การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลระแหง  

อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี”, วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘): ๖๕. 

๒ ขนิษฐา ปาลโมกข์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลนคร
นนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์คณะวิทยาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๗). 



๑๑๙ 
 

นนทบุรีมีดังนี้  ประการแรก มีการปูองกันและลดผลกระทบ โดยการประเมินความเสี่ยง การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและการตระหนักเก่ียวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประการที่สอง มีการ

เตรียมความพร้อมของเทศบาลและประชาชนให้มีความสามารถในการอยู่กับน้ าของประชาชนแถบลุ่ม

น้ าเจ้าพระยา การมีแผนการจัดการน้ าท่วมของเทศบาลนครนนทบุรี  การฝึกซ้อมตามแผนการจัดการ

น้ าท่วม  การเตรียมพร้อมบุคลากรเพ่ือรับมือกับน้ าท่วม ประการที่สาม มีการจัดการในภาวะฉุกเฉิน/

การสู้ภัยน้ าท่วม มีการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต การสร้างความร่วมมือในการสู้ภัยน้ าท่วม ระบบ

การสื่อสารและการติดต่อกับประชาชนในช่วงวิกฤต การจัดตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินและศูนย์พักพิง

ชั่วคราว และประการที่สี่ มีการจัดการหลังเกิดภัยอย่างเหมาะสม มีการเยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจ

ประชาชน๓ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความเห็นประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่ตอบแบบสอบถามตามสมมติฐานการวิจัย ทั้ง ๕ ข้อ 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

๑) เพศ 
ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจาก การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของ
ประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนากานต์  อดุลยพิจิตร ได้ท าการศึกษา “การบริหาร
จัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลระแหง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี ” ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการอุทกภัย
ในช่วงการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยพิบัติเป็นอันดับแรก  และพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอุทกภัยในช่วง
ระหว่างเกิด  และก่อนเกิดภัยพิบัติเป็นอันดับรองลงมาตามล าดับ  โดยปัจจัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น  

                                                           
๓

 ไททัศน์  มาลา, สุนทรชัย  ชอบยศ, และพิศาล  พรหมพิทักษ์กุล, “แนวทางในการจัดการอุทกภัย: 

กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี”, โครงการวิจัย, ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, (สกว.: ประจ าปีงบประมาณ, ๒๕๕๕). 



๑๒๐ 
 

เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา และระยะเวลาการอยู่อาศัยแตกต่างกัน  ไม่มีผลต่อความคิดเห็น
ในกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยจัดการสถานีสูบน้ าและประชาชนผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่๔ 

๒) อายุ 
ประชาชนที่มี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจาก การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของ
ประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ปาลโมกข์ ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัย  กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัด
นนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า โดยจากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันมหา
อุทกภัยกรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชน
ในครัวเรือนในชุมชนที่อาศัยในเทศบาล และต าบลต่างกันในส่วนของการจ าแนกตามเพศ อายุ มีส่วน
ร่วมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัยฯ ไม่แตกต่างกัน๕ 

๓) ระดับการศึกษา  
ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหา

อุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ไมแ่ตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา  ตั้งตระกูลทรัพย์  
ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร” ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน้ าไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้๖ 

 
 
                                                           

๔ ชนากานต์  อดุลยพิจิตร, “การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลระแหง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี”,วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘): ๖๕. 

๕ ขนิษฐา ปาลโมกข์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลนคร
นนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”,วิทยานิพนธ์คณะวิทยาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๗). 

๖ จันทิมา  ตั้งตระกูลทรัพย์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ี โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร”, สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
สังคมสงเคราะห,์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 



๑๒๑ 
 

๔) อาชีพ 
ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แตกต่าง
กัน ทั้งนี้เนื่องจาก การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับอาชีพ
ของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวี  กฤษณะภูตและกิตติศักดิ์  ปลาทอง  ได้
ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรีในการจัดการชุมชนใน
ภาวะมหาอุทกภัยปี  ๒๕๕๔” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ  ชุมชนปากเกร็ด  จังหวัด
นนทบุรีในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน
มีระดับการมีส่วนร่วมในการ  จัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔  โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กันที่ระดับ  นัยส าคัญทางสถิติที่   ๐.๐๕  อย่างไรก็ตาม  กลุ่มตัวอย่างที่อาชีพอยู่ในต าบลที่  แตกต่าง
กันมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย  ปี  ๒๕๕๔  โดยภาพรวมแตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  ๐.๐๕๗ 

๕) รายได้ต่อเดือน 
ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า 
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ
รายได้ต่อเดือนของประชาชน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิมา  ตั้งตระกูลทรัพย์  ได้
ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่โครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร” ผลการศึกษาพบว่า ในด้านเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการน้ าไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนการจ าแนกตามอาชีพ รายได้ต่อเดือน ในระดับความคิดเห็นต่างกันมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ าในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้๘ 

                                                           
๗ วิภาว ีกฤษณะภูตและกิตติศักดิ์ ปลาทอง, “การส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรีในการจัดการชุมชนในภาวะ มหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔”, วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีที่ ๓๐ ฉบับ 
๒ (พฤษภาคม – สงิหาคม ๒๕๕๖): ๗๒ – ๗๔. 

๘ จันทิมา  ตั้งตระกูลทรัพย์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ี โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร”, สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
สังคมสงเคราะห,์ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 

 



๑๒๒ 
 

แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สิงห์บุรี โดยจ าแนกตามปัจจัย ๔ ด้าน 

๑) ด้านการบรรเทา 
การบรรเทาเป็นการปูองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนจะเกิดปัญหา

อุทกภัย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกๆ สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามล าดับ จึงต้อง
มีการจัดท าแผนวางเป็นระบบโดยมีการจัดเตรียมบุคลากรและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามา
ช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบตามความเหมาะสม  ซึ่งในพ้ืนที่เสี่ยงกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดเป็นประจ าทุกๆ
ปีนั้น ประชาชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาเป็น
จ านวนหลายหลังคาเรือนตลอดริมแม่น้ า ได้เข้าใจและตระหนักอยู่เสมอว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเสี่ยง
ในการเกิดปัญหาอุทกภัยค่อนข้างเป็นประจ าทุกๆปี ดังนั้นประชาชนและเจ้าหน้าที่ต่างมีความพร้อม
ในการเตรียมการปูองกันเท่าที่ตนพึงจะท ากันได้ตามก าลัง ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา ปา
ระมี  ได้ท าการศึกษา “การจัดการเพ่ือลดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลนคร
ปากเกร็ดใช้รูปแบบ “นครปากเกร็ดโมเดล” เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการให้ผู้น าชุมชน ประชาชน เข้าร่วม
รับรู้ข่าวสาร ร่วมคิด ตัดสินใจ ซึ่งท าให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน และเกิดความร่วมมือ
ตามมาโดยการเสียสละพ้ืนที่อยู่อาศัยของบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ าท่วมและด้านพลังศรัทธาในตัว
บุคคล การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่เป็นสิ่งส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ จึงต้องมีการสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ประสบภัยได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ตั้งแต่กระบวนการเริ่มคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติและประเมินผล จากความคิดที่ว่าไม่มีใคร
เข้าใจบริบทของพ้ืนที่เท่ากับคนในพ้ืนที่เอง ทั้งนี้ทั้ งหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ควรเข้ามามีส่วนผลักดันให้เกิดผลส าเร็จ๙ ดังนั้น การบรรเทาสาธารณภัย คือ การลดความ
เป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น  การสร้างแนวปูองกัน  มีการจัดการให้เกิดการใช้ที่ดินที่
เหมาะสม  การสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาอุทกภัย 

๒) ด้านการเตรียมการ 
การเตรียมการเป็นกระบวนการในขั้นก่อนเกิดภัย โดยการเตรียมแผนในการรับมือกับ

ปัญหาอุทกภัยล่วงหน้า เพ่ือเป็นการสร้างกระบวนการจัดการอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้หรือ
ตามสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจน ามาจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา โดยมีการแจ้งเตือนข่าวสาร 

                                                           
๙ วีณา ปาระมี, “การจัดการเพื่อลดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (ส านัก
บัณฑิตอาสาสมัคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖). 



๑๒๓ 
 

การจัดตั้งศูนย์อ านวยความช่วยเหลือ การก าจัดวัชพืช การส ารวจพ้ืนที่ รวมทั้งการประเมิน
สถานการณ์ การมอบหมายในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยและเพ่ือลดปัญหาที่อาจรุนแรงให้เกิดเบาบางลงได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วีรชน นรานุต, สุมาลี สว่าง ,และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข ได้ท าการศึกษา “การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยโดยการตรวจสอบความพร้อมในระดับครัวเรือนกรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์
ธานี” ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงอุทกภัยและความตระหนักรู้อุทกภัยมีผลต่อการเตรียม
ความพร้อมรับมืออุทกภัย โดยมีระดับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเรียงตามล าดับจากมากไป
น้อย ดังนี้ ๑) การติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัย ๒) การอพยพไปที่ปลอดภัย ๓) การเตรียม
อาหารน้ าดื่มเสื้อผ้าและยา ๔) การปูองกันและรักษาทรัพย์สิน ๕) การติดต่อสื่อสารและเครือข่าย
ช่วยเหลืออุทกภัย ๖) การเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและอุปกรณ์ช่วยชีวิต และ ๗) การจัดท าแผนและ
การฝึกซ้อม๑๐ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ  คือ เป็นการสร้างแผนเพ่ือรับมือ
กับภัยพิบัติล่วงหน้า  มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ  การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่เหมาะสมให้เพียงพอ 

๓) ด้านการสู้ภัย 
การสู้ภัยเป็นการด าเนินการในช่วงขณะเกิดภัยโดยอาศัยแผนที่ได้มีการเตรียมการไว้เป็น

เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอันจะการลดซึ่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้
ได้มากที่สุดทั้งในและนอกพ้ืนที่ และการช่วยเหลือแก่ประชาชนต้องมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่ การกั้นกระสอบทราย การสูบน้ าเพ่ือ
เร่งระบายน้ า การอพยพประชาชน เป็นต้น การที่สามารถรักษาพ้ืนที่ส าคัญไม่ให้เกิดน้ าท่วมได้เป็น
การอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตที่เผชิญอยู่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
เท่าที่จะท าได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา ปาลโมกข์  ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัย   กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า เรียงตามล าดับ คือ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผน
ปูองกันมหาอุทกภัย การร่วมส ารวจพ้ืนที่ปูองกันมหาอุทกภัย และการตัดสินใจและก าหนดแนวทาง
หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการปูองกันมหาอุทกภัยในพ้ืนที่  ด้านการลงทุน ร่วมกิจกรรมและ
การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ การร่วมกิจกรรมกรอกทราย บรรจุถุงเพ่ือใช้ปูองกัน
มหาอุทกภัย การก่อคันกั้นน้ า/กระสอบทรายเพ่ือใช้ปูองกันมหาอุทกภัย และการเป็นจิตอาสา
ประกอบอาหาร / อาหารกล่อง /ส่งเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย  และด้านการติดตามและ

                                                           
๑๐ วีรชน นรานุต, สุมาลี สว่าง ,และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยโดยการตรวจสอบความพร้อมในระดับครัวเรือนกรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วารสาร, ปีที่ ๑๓ ฉบับ ๑ 
(มิถุนายน ๒๕๖๑): ๕๐ – ๕๒. 



๑๒๔ 
 

ประเมินผล๑๑ ดังนั้น การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อเหตุการณ์ คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ
หรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น  จะมีการประกาศข่าวสารหรือการแจ้งเตือน ชุดให้ความช่วยเหลือในการ
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่   

๔) ด้านการฟื้นฟู 
การฟ้ืนฟูเป็นการจัดการหลังเกิดภัยที่ต้องเร่งด าเนินการให้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติ

โดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการออกส ารวจความเสียหายของบ้านเรือน ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่ต้อง
ท าความสะอาดเพ่ือก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่มากับอุทกภัยที่อาจท าให้เกิดโรคตามมาได้ รวมทั้งการ
เยียวยาและการฟื้นฟูจิตใจของประชาชนเป็นอีกสิ่งที่มีความส าคัญอันมีความละเอียดอ่อนที่อาจส่งผล
ต่อสุขภาพ/ความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ผู้ประสบภัย 
ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏยาณี  บุญทองค า  ได้ท าการศึกษา “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าปุาสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้อง
มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการน้ าตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การ
ตัดสินใจการเข้าร่วมกิจกรรม และการตรวจสอบประเมินผล๑๒ ดังนั้น การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา คือ เป็น
การน าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด  ซึ่งในระยะสั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพ
ชีวิตจิตใจ การจ ากัดขยะและสิ่งปฏิกูล  การร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๑๑ ขนิษฐา ปาลโมกข์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลนคร

นนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์คณะวิทยาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๗). 

๑๒ ณัฐยาณี  บุญทองค า, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าปุา
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๑๒๕ 
 

๑. กรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรสนับสนุนด้านงบประมาณและสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีจะส่งเสริมในการที่จะพัฒนาระบบควบคุม ระบบเตือนภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
แก่ประชาชนเพื่อเป็นการรับรู้ข่าวสารการปูองกันภัยในเบื้องต้น 

๒. กรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในลุ่ม
น้ าตอนบนและโครงการผันน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าในลุ่มน้ า เพ่ือให้มีการพัฒนาที่เป็นไปตามแผน และ
ควรให้มีการแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในสังคม 

๓. กรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีความพร้อมในการรวมตัวของกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ าในลุ่มน้ าอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการผลักดันให้ใช้แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในการพัฒนาลุ่มน้ า

เจ้าพระยาในเขตจังหวัด สิงห์บุรี ให้เกิดผลส าเร็จ ควรจะมีการสนับสนุนและการด าเนินการแบบมี
ส่วนร่วมในทุกฝุายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑. เสนอแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

๒. การก าหนดเขตการใช้ที่ดินให้เหมาะสม (Zoning) ทั้งพ้ืนที่การเกษตรในเขตและ
นอกเขตชลประทาน พ้ืนที่ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม เป็นต้น  

๓. เพ่ิมขีดความสามารถในองค์กรระดับต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับลุ่มน้ าและระดับพ้ืนที่ 
และสนับสนุนและด าเนินการให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการน้ าในการส่งน้ าในพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือให้
มีการจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรมีการศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันมหา

อุทกภัย หรือภัยพิบัติอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนในชุมชนและสังคม จังหวัดสิงห์บุรี 

๒. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

๓. ควรศึกษาบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 
 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย  
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________  .พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

 
กรมทรัพยากรน ้ า .แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า . 

กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรน ้า, ๒๕๕๘. 
กรมชลประทาน. กระบวนการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร

น้ํา. กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๘. 
กรมชลประทาน. แผนที่แสดงอ่างเก็บน้ําและพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ําต่างๆ ของประเทศไทย . 

กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๗. 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. “สาเหตุของการเกิดอุทกภัย”. กรุงเทพมหานคร: กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๑. 
กรมอุตุนิยมวิทยา. “ความหมายของอุทกภัย”. กรุงเทพมหานคร: กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๕๘. 
กลม อัญชันภาติ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ. พิมพ์ครั งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ธนะ

การพิมพ์, ๒๕๔๐. 
กองพัฒนาการเกษตรพื นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร.  การบริหารจัดการน้ําและการพัฒนาการ

เกษตรในเขตชลประทาน. กรุงเทพมหานคร: กองพัฒนาการเกษตรพื นที่เฉพาะกรม
ส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๔๘. 

กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร. การจัดการน้ําเพื่อการเกษตร. กรุงเทพมหานคร 
กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๓๗. 

เกษม  จันทร์แก้ว. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๓๐. 
 



๑๒๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ.  สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, ๒๕๔๙. 

จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพ้อยท์ 
๒๕๔๕. 

ธงชัย  สันติวงษ์. องค์การและบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๐. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ.การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพมหานคร: บิสชิเนสอาร์

แอสด์ดี, ๒๕๕๒. 
ปธาน  สุวรรณมงคล. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา. โรงพิมพ์กองกลาง: 

ส้านักงานคณะกรรมการพลเรือน, ๒๕๔๐. 
พงศธร  โสภาพันธุ์ และคณะ.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการจัดการน้ําชลประทาน

สําหรับเยาวชน. กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗. 
พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธมฺมจิตตฺโต ) . พุทธวิธีการในการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พะยอม  วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
ภิญโญ สาธร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์.  ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสาร จ้ากัด, ๒๕๔๕. 
สถาบันด้ารงราชานุภาพ ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานในพื้นที่ระดับตําบล . กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์
เสมาธรรม, ๒๕๕๒. 

สมคิด  บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑. 
สมพงศ์  เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์เกษมสุวรรณ, ๒๕๔๘. 
สมยศ  นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สิน  พันธ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิซซิ่ง จ้ากัด, 

๒๔๔๗.   
สุธี  สุทธิสมบูรณ์. หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์สวัสดิการ ก.พ., ๒๕๕๐. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔. 
 
 



๑๒๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
กันยารัตน์  รินศรี. “การจัดการทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการแนวพุทธ  : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้า

ปิง จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต . บัณทิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ขนิษฐา ปาลโมกข์.“ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันมหาอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลนคร
นนทบุรีและเทศบาลนครปากเกรีด จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์คณะวิทยาการ
จัดการ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๗. 

จันทิมา  ตั งตระกูลทรัพย์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าในพื นที่ โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนคร”. สารนิพนธ์
ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์  บั ณ ทิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 

ณัฐยาณี  บุญทองค้า. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน ้าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน ้าป่าสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

วีณา ปาระมี.“การจัดการเพ่ือลดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกรีด อ้าเภอ
ปากเกรีด จังหวัดนนทบุรี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”.วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. ส้านักบัณฑิตอาสาสมัคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖. 

สุภาวดี เปรมจิตร์. “สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการป้องกันอุทกภัยของต้าบลบางยาง อ้าเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ”. งานนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙.   

สุวัฒน์ อินทรประไพ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มป่าสัก” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณทิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อ้าพล  ปุญญา. “รูปแบบการบริหารจัดการน ้าตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ . บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย :             
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

 
 
 



๑๒๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๓) โครงการวิจัย:  
ไททัศน์  มาลา, สุนทรชัย  ชอบยศ, และพิศาล  พรหมพิทักษ์กุล. “แนวทางในการจัดการอุทกภัย: 

กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี”. โครงการวิจัย.ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย )สกว.(. ประจ้าปีงบประมาณ, ๒๕๕๕. 

สุนทรชัย ชอบยศ. “การศึกษาการมีส่วนร่วมมือด้านการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอีดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง”

โครงการวิจัย. นี ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัยจาก

งบประมาณเงินรายได้ประจ้าปี ภายใต้ศูนย์ Asean and Local Politics Research 

Center วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, ๒๕๕๘. 

 
(๔) บทความ:  
ชนากานต์  อดุลยพิจิตร. “การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต้าบลระแหง อ้าเภอลาด

หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี”. วารสารวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 
๒๖ ฉบับที่ ๑ ) มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘(: ๖๕. 

ชัชชัย  ปะมาคะเต. “การบริหารทรัพยากรน ้าในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมรูปแบบหนึ่งของการบริหาร
กิจการสาธารณะ”.วารสารการบริหารท้องถิ่น. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ) เมษายน - มิถุนายน 
๒๕๕๘. (:๕๓. 

ประจวบ มณีแก้วโชติ , ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่ม
น ้าคลองอตะเภาโดยการก้าหนดแนวน ้าหลาก”.วารสารวิทยาการจัดการ. ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ 
๑ ) มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗(: ๓๒. 

วิภาวี  กฤษณะภูต และกิตติศักดิ์  ปลาทอง. “การส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลนครปากเกรีด จังหวัด
นนทบุรีในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔”.วารสารมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์. ปีที ่๓๐ ฉบับ ๒ )พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๖(: ๗๒ – ๗๔. 

วีรชน นรานุต, สุมาลี สว่าง ,และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ  
อุทกภัยโดยการตรวจสอบความพร้อมในระดับครัวเรือนกรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. 
วารสาร. ปีที่ ๑๓ ฉบับ ๑ ) มิถุนายน ๒๕๖๑(: ๕๐ – ๕๒. 



๑๓๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ: 
วรารัตน์ กรอิสรานุกูล และคณะ. โครงการแนวทางการวางแนวด้านผังเมืองเพื่อรองรับความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.สกอ., ๒๕๕๖. )อัดส้าเนา(. 
ธนาคารโลก. “ก้าวพ้นวิกฤต : ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโฉมใหม่แก่การพัฒนาชนบทไทย”. ม.ป.ท., 

๒๕๔๒. )อัดส้าเนา(. 
ธีระรัตน์  กิจจารักษ์. เอกสารคําสอนวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๐. )อัดส้าเนา(. 
ปราโมทย์  ไม้กลัด. แนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัยตามแนวพระราชดําริ . ม.ป.ท, ๒๕๕๘. (อัด

ส้าเนา(. 
ปราโมทย์  ไม้กลัด.    “ คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็กและฝาย ”. นนทบุรี: สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรม

ชลประทาน, ๒๕๒๕. )ถ่ายเอกสารเยีบเล่ม(. 
ปราโมทย์  ไม้กลัด.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน ้าในประเทศไทย เอกสารประกอบการบรรยาย. 

เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘. )อัดส้าเนา(. 
พิมพ์สี นักดนตรี, ฟองฝน ปานจีน, รัตนาภรณ์ ขาวเรือง, เสาวนีย์ จีนสีคง และอรพิน โคจีจุล. 

“ปัญหาอุทกภัย”. ม.ป.ท., ๒๕๕๖. )ถ่ายเอกสารเยีบเล่ม(. 
มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด. แนวนโยบายการจัดการน้ําในประเทศไทย. ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย, ๒๕๔๖. (อัดส้าเนา(. 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ. ฉบับที ่๑๑. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕. )อัดส้าเนา(. 
 
(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
ชัยพงษ์  ส้าเนียง. การจัดการทรัพยากรน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  [ออนไลน์] . แหล่งที่มา: 

http//prachatai.com/journal [๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
ส่วนกฎหมาย ส้านักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http//
๖๑.๑๙.๕๔.๑๓๗/ law/dpmlaw/main [๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.seub.or.th/libraryindex/dam/dam 
                 -๐๒๐html [๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 
  

http://www.seub.or.th/libraryindex/dam/dam


๑๓๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๗) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม: 

สัมภาษณ์     นายสุพัตร์ รุ่งโรจน์. ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลชีน ้าร้าย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

                 ร.ต.บุญยัง อ่ิมปาน. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านอัมพวัน, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
                 นายแมน ทองสาม. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ บ้านย่านไม้รวก, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
                 นายสุทัศน์ ใจเที่ยง. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ บ้านพระทราย, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
                 จ.ส.อ.ประกาศ นนท์สกุล. หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒. 
                 นายคมสันต์ เกิดพิทักษ์. นายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลพรหมบุรี, ๒๒ มกราคม  

                 ๒๕๖๒.     

                 นายจิรศักดิ์ ร่มแสง. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลต้นโพธิ์, ๒๕ มกราคม  
                 ๒๕๖๒. 
                 นายสุรเชษฐ์ เทียนชอ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านบางโฉมศรี, ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
                 นายประเสริฐ เหี ยมจ่าง. นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลชีน ้าร้าย, ๑๗ มกราคม 
                 ๒๕๖๒. 
                 นายสุริโย นุวรรณโณ. นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลต้นโพธิ์, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
                 นางพลอยพัชชา สิริพรวุฒิ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านเตาอิฐ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
                 ร.ต.ชยานันท์ สุขประเสริฐ. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านระนาม, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
                   

 

๒. ภาษาอังกฤษ 
Barnard Chester I. The Function of the Executive Cambridge. Mass: Harvard 

University Press, 1964. 
Blau, Pter M., & Scott, Richard. Formal Organization. Sanfransisco: Charkdler 

publishing Co, 1962. 
Campball Corbally and Ramseyer.lntroduction to Education Administration. Fourth 

ed. Boston: Allyn and Bacon, lnc., 1962. 
 

 

 



๑๓๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
GWP-TAC. lntegrted Water Resources Management. TAC Background papers, 

Stockholm: Global Water Partnership, 2000. 
Holt, D.H. Management principles and practices. New Jersey: Prentice – Hall, 1993. 
Lewis, Keeling B. & Kallaus Norman F. Administrative Office Management. 11th ed. 

Cincinnati,Ohio: South-Western Education Publishing, 1996. 
Litchfield Edward H. “Notes on a General Theory of Administration”. Administrative 

cienceQuarterly. Vol. No. 1. June, 1956 : 3-29. 
Phillips; Neal and Webb. Introduction to Emergency Management. United State of 

America: CRC Press, 2012.  
 Price, Alan. Human Resource Management. ln a Business Context. 2edition. 

London: Thomson Learning, 2004. 
Wagner. J.A.. & Hollendeck. J.R. Management of organization behavior. New Jersey: 

Prentice – Hall, 1995. 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ๑๓๘ 
 

 

 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ  

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง   การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

ผู้วิจัย นางสาวสุวิมล   สังวรณ์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

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

 

 

ที่ 

 
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

สิงห์บุร ี

ผู้เช่ียวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

 ๑.ด้านการบรรเทาปัญหาอุทกภัย         

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผน/
ประชาคมในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการแผน
กับหน่วยงานอ่ืนในการบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัย 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๓. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน
อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ปัญหาอุทกภัย 

๐ +๑ ๐ +๑ +๑ ๓ ๐.๖ ใช้ได้ 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องปัญหาอุทกภัยแก่ประชาชน 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจพ้ืนที่ใน
การสร้างแนวป้องกันปัญหาอุทกภัย 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๖. การจัดการให้เกิดการใช้ที่ดินที่เหมาะสมในการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัย เช่น การจัดสรรเป็นที่พัก
พิงคน/สัตว์/สิ่งของ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



         ๑๓๙ 
 

ที่ 

 
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

สิงห์บุร ี

ผู้เช่ียวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

 
๗. 

 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัย  

 
 
+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

+๑ 

 
 

๕ 

 
 

๑.๐๐ 
 

 
 

ใช้ได้ 
 

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

  



         ๑๔๐ 
 

ที่ 
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

สิงห์บุร ี

ผู้เช่ียวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

 ๒.ด้านการเตรียมการปัญหาอุทกภัย         
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์

อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อประสบปัญหา
อุทกภัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเตรียม
บุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสม
และเพียงพอ 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าจัด
วัชพืช ขุด ลอก ทางระบายน้ า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการมอบหมาย
งานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบปัญหาอุทกภัย
อย่างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตรวจตรา
ดูแลความเรียบร้อยของประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่รองรับใน
การเคลื่อนย้ายของประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างคันกั้น
น้ าในพ้ืนที่เสี่ยงปัญหาอุทกภัย 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมิน
สถานการณ์ปัญหาอุทกภัย 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

  



         ๑๔๑ 
 

ที่ 
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

สิงห์บุร ี

ผู้เช่ียวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

 ๓. ด้านสู้ภัยปัญหาอุทกภยั         

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศ
ข่าวสารและการแจ้งเตือนปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่แก่ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตั้ งชุด
เคลื่อนที่ เร็วคอยช่วยเหลือ/เคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์
พักพิงชั่วคราวในพื้นที่แก่ประชาชน 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความ
ร่วมมือในการประสานงานกับชุมชน 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุน
และการประสานงานกับหน่ วยแพทย์
เคลื่อนที ่

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้ความรู้
ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงท ี

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจาย
สิ่งของรับบริจาคและความช่วยเหลือแก่
ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๔.ด้านการฟื้นฟูปัญหาอุทกภัย         

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเยียวยา
และ ฟ้ืนฟูจิ ตใจใน พ้ืนที่ แก่ประชาชนที่
ประสบปัญหาอุทกภัย 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าจัดขยะ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



         ๑๔๒ 
 

ที่ 
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

สิงห์บุร ี

ผู้เช่ียวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

และสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่หลังประสบปัญหา
อุทกภัย 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการร่วมกับ
หน่วยแพทย์หรือสาธารณสุขมาให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณะ
ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความ
เสียหายจากปัญหาอุทกภัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดูแลเรื่อง
โรคระบาดหลั งเกิดปัญหาอุทกภัยและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสรร
เครื่องสูบน้ าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ถูกน้ า
ขัง 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยความเสียหายแก่ประชาชนผู้
ประสบปัญหาอุทกภัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 ๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชาคม
เพ่ือการวางแผนก่อสร้างเขื่อนและประตู
ระบายน้ าเพ่ิมเติม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ๑๔๓ 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ๑๔๔ 
 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

ผู้วิจัย นางสาวสุวิมล   สังวรณ์ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid ๓๐ ๑๐๐.๐ 
Excludeda ๐ .๐ 
Total ๓๐ ๑๐๐.๐ 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha 

Based on 
Standardize

d Items 

N of 
Items 

.๙๖๒ .๙๖๓ ๓๒ 



         ๑๔๕ 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a๑ ๑๑๖.๓๐ ๒๕๕.๓๒๑ .๗๘๕ .๙๖๐ 
a๒ ๑๑๖.๔๗ ๒๕๖.๐๕๑ .๗๗๕ .๙๖๐ 
a๓ ๑๑๖.๓๓ ๒๖๐.๒๙๙ .๕๓๑ .๙๖๒ 
a๔ ๑๑๖.๔๗ ๒๕๕.๒๙๒ .๗๕๘ .๙๖๐ 
a๕ ๑๑๖.๓๐ ๒๕๔.๘๓๘ .๗๕๘ .๙๖๐ 
a๖ ๑๑๖.๑๗ ๒๕๕.๒๔๗ .๗๔๔ .๙๖๑ 
a๗ ๑๑๖.๒๐ ๒๕๗.๖๑๔ .๖๓๖ .๙๖๑ 
a๘ ๑๑๖.๔๗ ๒๕๓.๕๖๘ .๗๔๔ .๙๖๐ 
b๑ ๑๑๖.๐๗ ๒๕๕.๗๒๐ .๗๓๑ .๙๖๑ 
b๒ ๑๑๖.๐๐ ๒๖๒.๖๙๐ .๕๑๑ .๙๖๒ 
b๓ ๑๑๖.๓๓ ๒๖๐.๙๒๐ .๕๐๖ .๙๖๒ 
b๔ ๑๑๖.๑๐ ๒๕๗.๔๗๒ .๗๓๑ .๙๖๑ 
b๕ ๑๑๖.๔๐ ๒๕๘.๑๑๐ .๖๔๖ .๙๖๑ 
b๖ ๑๑๖.๒๓ ๒๖๔.๘๐๖ .๔๖๖ .๙๖๒ 
b๗ ๑๑๖.๒๗ ๒๕๘.๔๗๘ .๖๑๘ .๙๖๑ 
b๘ ๑๑๖.๓๐ ๒๖๐.๙๐๗ .๕๑๒ .๙๖๒ 
c๑ ๑๑๖.๐๓ ๒๕๙.๙๖๔ .๖๑๓ .๙๖๑ 
c๒ ๑๑๖.๑๗ ๒๕๖.๕๕๗ .๖๙๐ .๙๖๑ 
c๓ ๑๑๖.๐๓ ๒๕๓.๓๔๔ .๘๐๔ .๙๖๐ 
c๔ ๑๑๖.๑๐ ๒๕๘.๗๘๓ .๖๗๒ .๙๖๑ 
c๕ ๑๑๖.๔๐ ๒๖๑.๒๑๔ .๖๕๒ .๙๖๑ 
c๖ ๑๑๖.๒๗ ๒๖๑.๔๔๔ .๕๗๑ .๙๖๒ 
c๗ ๑๑๖.๔๓ ๒๕๘.๒๕๔ .๖๘๐ .๙๖๑ 



         ๑๔๖ 
 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

c๘ ๑๑๖.๑๗ ๒๕๙.๑๐๙ .๖๗๑ .๙๖๑ 
d๑ ๑๑๖.๒๓ ๒๖๑.๒๒๐ .๖๔๖ .๙๖๑ 
d๒ ๑๑๖.๒๓ ๒๕๔.๓๙๒ .๖๘๑ .๙๖๑ 
d๓ ๑๑๖.๒๐ ๒๕๖.๗๑๗ .๗๑๓ .๙๖๑ 
d๔ ๑๑๖.๓๐ ๒๕๗.๗๓๔ .๖๘๑ .๙๖๑ 
d๕ ๑๑๖.๑๗ ๒๕๖.๐๗๕ .๗๕๖ .๙๖๐ 
d๖ ๑๑๖.๒๐ ๒๕๖.๘๕๕ .๖๖๖ .๙๖๑ 
d๗ ๑๑๖.๔๐ ๒๕๗.๔๙๐ .๖๐๐ .๙๖๒ 
d๘ ๑๑๖.๒๗ ๒๖๒.๘๒๓ .๔๑๗ .๙๖๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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         ๑๔๘ 
 

 



         ๑๔๙ 
 

 

 

 



         ๑๕๐ 
 

 

 

 



         ๑๕๑ 
 

 

 

 



         ๑๕๒ 
 

 

 

 



         ๑๕๓ 
 

 

 

 



         ๑๕๔ 
 

 

 

 



         ๑๕๕ 
 

 

 

 



         ๑๕๖ 
 

 

 

 



         ๑๕๗ 
 

 

 

 



         ๑๕๘ 
 

 

 

 



         ๑๕๙ 
 

 

 

 



         ๑๖๐ 
 

 

 

 



         ๑๖๑ 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ๑๖๒ 
 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง  การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุร ี

ค าชี้แจง 

๑. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น  ๓  ตอน  คือ 

         ตอนที่  ๑  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ตอนที่  ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  ทั้ง  ๔ ด้าน 
                      ๑) ด้านการบรรเทา 
                      ๒) ด้านการเตรียมการ 
                      ๓) ด้านการสู้ภัย 
                      ๔) ด้านการฟ้ืนฟู 
           ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(Open ended)เกี่ยวกับปัญหา  

อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการปัญหาอุกอุทกภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 

๒.ขอความกรุณาได้โปรดตอบค าถามทุกข้อ 
๓.ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่าน ผู้วิจัยถือว่าเป็นความลับที่สุด และจะไม่มีผลกระทบ

กระเทือนต่อท่านแต่อย่างใด 
๔ .เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว  กรุณาตรวจดู อีกครั้ งว่าท่านได้ตอบ

แบบสอบถามครบทุกข้อแล้วหรือยัง  แบบสอบถามที่ตอบทุกข้อเท่านั้นจึงจะเป็นแบบสอบถามที่
สมบูรณ์และน าไปใช้ในการวิจัยได้ 

 
ขอขอบคุณในความเมตตานุเคราะห์ของท่าน 

นางสาวสุวิมล   สังวรณ ์
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



         ๑๖๓ 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน O ที่ตรงกับสถานภาพความเป็นจริงของท่าน 
 

๑. เพศ 
   ชาย  

           หญิง 

 

๒. อายุ 

                 ต่ ากว่า ๒๐ ปี                             ๒๐ – ๓๐ ปี 

                 ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ป ี

                 มากกว่า ๕๐ ป ี                               

 

๓. ระดับการศึกษา 

                 ต่ ากว่ามัธยมต้น                           มัธยมต้น/ปวช. 

                 มัธยมปลาย/อนุปริญญา                 ปริญญาตรี 

                 สูงกว่าปริญญาตรี 

 

๔. อาชีพ 

                 เกษตรกร                                   นักเรียน/นักศึกษา 

                 ค้าขาย                                      พนักงาน/ลูกจ้าง 

                 รับราชการ                                 อ่ืนๆ (ระบุ)……………….. 

 

๕. รายได้ต่อเดือน 

                 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท                       ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท    

                 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท               ๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

 

 



         ๑๖๔ 
 

ตอนที่  ๒  ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สิงห์บุรี 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สุดเพียงข้อเดียว  โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  

๕  หมายถึง   การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔  หมายถึง   การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับมาก 
๓  หมายถึง   การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับการบริหารจัดการ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑) ด้านการบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผน/ประชาคม
ในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

     

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการแผนกับ
หน่วยงานอื่นในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

     

๓. เจ้าหนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในการ
แก้ปัญหาอุทกภัยอย่างรวดเร็ว 

     

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องปัญหาอุทกภัยแก่ประชาชน 

     

๕. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจพ้ืนที่ในการ
สร้างแนวป้องกันปัญหาอุทกภัย 

     

๖. การจัดการให้เกิดการใช้ที่ดินที่เหมะสมในการบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย เช่น กาจัดสรรเป็นที่พักพิงคน/สัตว์/สิ่งของ 

     

๗. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 

     

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

     

 



         ๑๖๕ 
 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับการบริหารจัดการ 

  ๕    ๔ ๓   ๒ ๑ 

          ๒) ด้านการเตรียมการปัญหาอุทกภัย 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจเมื่อประสบปัญหาอุทกภัย 

     

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเตรียมบุคลากร
และเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

     

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าจัดวัชพืช ขุด ลอก 
ทางระบายน้ า 

     

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการมอบหมายงานให้แต่
ละฝ่ายรับผิดชอบปัญหาอุทกภัยอย่างชัดเจน 

     

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตรวจตราดูแลความ
เรียบร้อยของประชาชน 

     

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่รองรับในการอพยพ
ของประชาชน 

     

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจพื้นที่เสี่ยงใน
การสร้างคันกั้นน้ า 

     

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินสถานการณ์
ปัญหาอุทกภัย 

     

          ๓) ด้านการสู้ภัยปัญหาอุทกภัย 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศข่าวสารและ
การแจ้งเตือนปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แก่ประชาชน 

     

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุดให้ความช่วยเหลือหรือ
ชุดเคลื่อนที่เร็วคอยช่วยเหลือ/เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

     

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราวในพื้นที่แก่ประชาชน 

     

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความร่วมมือใน
การประสานงานกับชุมชน 

     



         ๑๖๖ 
 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับของบทบาท 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนและการ
ประสานงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

     

๖ .องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการให้ความรู้ ด้ าน
สุขอนามัยแก่ประชาชน 

     

๗. หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

     

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจายสิ่งของรับ
บริจาคและความช่วยเหลือแก่ประชาชน 

     

           ๔) ด้านการฟื้นฟูปัญหาอุทกภัย 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเยียวยาและฟ้ืนฟู
จิตใจในพื้นที่แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

     

  
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในพ้ืนที่หลังประสบปัญหาอุทกภัย 

     

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการร่วมกับหน่วยแพทย์
หรือสาธารณสุขมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 

     

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณะซ่อมแซม
สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย 

     

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดูแลเรื่องโรคระบาด
หลังเกิดปัญหาอุทกภัยและป้องกันโรคติดต่อ 

     

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสรรเครื่องสูบน้ า
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ถูกน้ าขัง 

     

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจ่ายเงินค่าชดเชย
ความเสียหายแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 

     

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชาคมเพ่ือการ
วางแผนก่อสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ าเพ่ิมเติม 

     

 



         ๑๖๗ 
 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(Open ended)เกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการปัญหาอุกอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

สิงห์บุรี 

๑. ด้านการบรรเทา 
ปัญหา  อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.ด้านการเตรียมการ 

ปัญหา  อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓.ด้านการสู้ภัย 

ปัญหา อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



         ๑๖๘ 
 

๔.ด้านการฟื้นฟู 
ปัญหา อุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  
แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง  การบริหารจัดการปัญหาอุกอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุร ี

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์  ชื่อ………………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………………… 

ต าบล…………………………………….อ าเภอ……………………………………….จังหวัด………………………………….. 

ผู้สัมภาษณ์…………………………………………………………………วันสัมภาษณ์………………………………………… 

สถานที่สัมภาษณ์………………………………………………………… 

ตอนที่  ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการปัญหาอุกอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรี 

                ๑) สภาพพ้ืนที่ทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างไร 
...................................................................................... ....................................................

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

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

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

............................................................................................................................. ..................................  
๒) กระบวนการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

สิงห์บุรี  เป็นอย่างไรใน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ด้านการบรรเทา  
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



๑๗๐ 
 

 
 ๒.๒ ด้านการเตรียมการ 
............................................................................................................................. .............

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

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

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

........................................................... ....................................................................................................  
 ๒.๓ ด้านการสู้ภัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.๔ ด้านการฟ้ืนฟ ู
............................................................................................................................. .............

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

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

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

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

๓) ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสิงห์บุรี  มีอะไรบ้างและแนวทางการแก้ไขควรเป็นอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบสัมภาษณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 
 

 

นายสุพัตร์   รุ่งโรจน์ (ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลชีน ้าร้าย) 

 

นายสุรเชษฐ์   เทียนชอ  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๑ บ้านบางโฉมศรี) 
  



๑๗๒ 
 

 

ร.ต.บุญยัง   อิม่ปาน (ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านอัมพวัน) 

 

นายแมน   ทองสาม (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่๙ บ้านยานไม้รวก) 
 



๑๗๓ 
 

 

                นายสุทัศน์   ใจเที่ยง (ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ ๒ บ้านพระทราย 

 

นายจิรศักดิ์   ร่มแสง (เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลต้นโพธิ์) 

 



๑๗๔ 
 

 

ร.ต.ชยานันท์    สุขประเสริฐ (ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ ๖ บ้านระนาม) 

 

จ่าสิบเอกประกาศ   นนท์สกุล (หวัหน้าฝ่ายอ้านวยการ) 



ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
ชื่อ นามสกุล    :   นางสาวสุวิมล     สังวรณ์                                      
วัน/เดือน /ปีเกิด  :   ๒๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๓๘                         
ภูมิล าเนาที่เกิด          :   ๙/๕ หมู่ ๒ ต าบลพรหมบุรี  อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี                           
การศึกษา   :   ธรรมศึกษาชั้นเอก 
                                          พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหา                                                                      
                                  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
ประสบการณ์ท างาน  : -  
ผลงานทางวิชาการ  :    บทความทางวิชาการการวินิจฉัยสั่งการในหลักกาลามสูตร 
หน้าที่การงาน          :        -           
วันเข้าศึกษา           :    ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
วันจบการศึกษา           :    ๑๒  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน                          :      ๙/๕ หมู่ ๒ ต าบลพรหมบุรี  อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี                                         

 
 
 
 
 

 
 


