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บทคัดย่อ
น้ําท่วมเป็นสาธารณภัยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้เรื่องการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
ของประชาชน และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม ทัศนคติต่อการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมของประชาชน ตําบลป่าตาล อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลป่าตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จํานวน 200
คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแบบบรรยายและสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
ของสเปียร์แมน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม ทัศนคติต่อการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมคิดเป็นร้อยละ 82.7, 71.8 และ 59.5 ของ
คะแนนรวม ตามลําดับ โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านผลกระทบต่อสุขภาพและการจัดการเพื่อลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพค่อนข้างน้อยและมีพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมเพื่อจัดการกับผลกระทบด้านสุขภาพไม่ดี ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์พบว่า พฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมมีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วม (r = 0.263, p-value < .01) และทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r =
0.154, p-value < .05) ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะในการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
โดยเฉพาะด้านผลกระทบต่อสุขภาพและการจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมใน
การเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นประโยชน์ของการจัดเตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ยาประจําตัวและเตรียมป้องกันความเสียหายของ
ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากภัยน้ําท่วมได้
คําสําคัญ: การเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม/ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
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ABSTRACT
This descriptive correlational research aimed to describe knowledge, attitude, and behavior
regarding flood preparedness, and examine correlation of the knowledge, attitude, and behavior
on flood preparedness in community dwellers. Sample included 200 people residing in Patal
subdistrict, Muang district, Lopburi province. Data were collected by interview from questionnaire
and were then analyzed by descriptive statistics and Spearman correlation.
Results revealed that the score for knowledge, attitude, and behavior were at average of
82.7%, 71.8%, and 59,5%, respectively. The knowledge on health effect and management for
reducing health effect were rather low. The flood preparedness behavior was found to be
correlated with knowledge (r = 0.263, p-value < .01) and attitude (r = 0.154, p-value < .05). Results
suggested that knowledge should be provided by addressing health effect and management so
that people have appropriate flood preparedness behavior.
Keywords: flood preparedness; knowledge attitude behavior
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาสาธารณภั ย ที่ เ กิ ด จาก
ธรรมชาติ ท วี ค วามรุ น แรงและพบบ่ อ ยมากขึ้ น
โดยเฉพาะภั ย น้ํ า ท่ ว มซึ่ ง เป็ น สาธารณภั ย ทาง
ธรรมชาติที่พบได้บ่อยในประเทศไทย จากการสํารวจ
ของกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2532 – 2552 พบมีพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วม
เฉลี่ยปีละ 60 จังหวัด ผู้ประสบภัยมากกว่า 4 ล้าน
คนต่อปีและเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีพื้นที่
ประสบภัย มากถึง 74 จังหวัด ผู้ประสบภัยมากกว่า
10 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 266 คนและบาดเจ็บ 1,665
คน และในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ปัญหาอุทกภัยจํานวน 4 ครั้งมีในพื้นที่ประสบภัย 74
จังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 16
ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตมากถึง 1,016 ราย คิดเป็น
มูลค่าความเสียหายมากกว่า 23,000 ล้านบาท (กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554)
ปัญหาน้ําท่วมนอกจากจะสร้างความเสียหาย
ด้ า นทรั พ ย์ สิ น แล้ ว ยั ง ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบด้ า น
สุขภาพได้อีกด้วย ผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรง

ที่สุดคือการเสียชีวิตซึ่งมีสาเหตุมาจาก การจมน้ํา ถูก
ไฟฟ้ าช๊ อตและการฆ่ าตั วตายจากความเครียด ใน
ระหว่ า งน้ํ า ท่ ว มอาจพบผู้ ป ระสบภั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ
บาดเจ็บ เช่น แผลถลอกฉีกขาด ข้อเคล็ด ข้อแพลง
กระดูกแขนขาหัก ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนย้าย
ทรัพย์สินหนีน้ํา สัตว์มีพิษต่างๆ เช่น งู ตะขาบ ก็อาจ
ทําอันตรายแก่ผู้ประสบภัยได้ (กิตติพงศ์ อุบลสะอาด,
ผาสุก แก้วเจริญตา และทีมวิจัย คปสอ. ลับแล, 2550;
Clements, 2009; Landesman, 2005) การดูแล
สุขอนามัยที่ไม่เหมาะสมทําให้พบปัญหาโรคติดเชื้อ
และโรคติดต่อต่างๆ เช่น อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง
จากการติดเชื้อ โรคฉี่หนู เป็นต้น (Clements, 2009;
Kaku, 2009; Ohl, 2000) และหากการป้องกันดูแล
ไม่ ดี อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด โรคระบาดขึ้ น ได้ อี ก ด้ ว ย ใน
ระหว่างน้ําท่วมกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอ หรือผู้ที่มีความ
สามารถในการดูแลตนเองได้น้อย เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ มีโอกาสได้รับผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพจากภัยน้ําท่วมมากกว่าบุคคลอื่นใน
ชุมชนทําให้ไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ การ
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จัดหาอาหาร ที่เหมาะสมกับวัยและโรคประจําตัว
เป็ น ไปได้ ย ากมากขึ้ น ความไม่ ส ะดวกจากการ
คมนาคมในระหว่างน้ําท่วมก็ส่งผลกระทบต่อระบบ
บริ การสุขภาพ ประชาชนเข้าถึงการดูแลและการ
รักษาด้านการแพทย์และการพยาบาลได้ยาก ผู้ป่วย
โรคเรื้อรังต้องขาดยา ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้ (Lundy &
Janes, 2010; Tapsell, Rowsell, Tunstall, &
Wilson, 2003) ความสูญเสียและผลกระทบจากน้ํา
ท่ ว มทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น นํ า มาสู่
ผลกระทบด้านจิตใจ (นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล และ
คณะ, 2549) ความสูญเสียต่างๆ ทําให้ผู้ประสบภัย
เกิ ดความวิ ตกกั ง วล เครี ยด และหากไม่ สามารถ
จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้หรือ ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสม ความเครียด
ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นโรควิตกกังวลภายหลัง
การเกิดภัยพิบัติ โรคซึมเศร้า จนไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องตนได้ ต ามปกติ ครอบครั ว ต้ อ งเสี ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษาทํ า ให้ เ กิ ด เป็ น ปั ญ หา
เศรษฐกิจและสังคมตามมาได้อีกด้วย (รัตนา พึ่งเสมา,
2551)
การเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม (flood preparedness) เป็นการจัดการภัยน้ําท่วมในระยะก่อน
เกิ ดภั ย การเตรี ยมพร้ อมที่ ดี ทั้ งในระดั บประเทศ
ชุ มชนจนถึ งประชาชนจะสามารถป้ องกั นและลด
ผลกระทบจากภั ยน้ํ าท่ วมได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
(บัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์, 2549) โดยเฉพาะการเตรียม
พร้อมรับภัยน้ําท่วมในระดับบุคคล ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองในระหว่าง
การเกิดภัยน้ําท่วมและสามารถเผชิญกับภัยน้ําท่วมที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม การเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วมในระดับบุคคลและครอบครัวสามารถทําได้โดย
การวางแผนรั บภั ย การติ ดตามการเตื อนภั ย การ
เตรียมอุปกรณ์เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้
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ที่จําเป็นในยามเกิดภัย รวมถึงการเตรียมความรู้ใน
การดํารงชีวิตระหว่างการเกิดภัยน้ําท่วมเพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบด้านสุขภาพ แต่จากเหตุการณ์น้ํา
ท่วมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการเตรียม
พร้อมรั บภัยน้ําท่วมที่ไม่เหมาะสมเพียงพอ ทํ าให้
ได้ รั บ ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพจากภั ยน้ํ า ท่ ว มเป็ น
จํานวนมาก
แนวคิดการพยาบาลสาธารณภัยได้กําหนดว่า
พยาบาลมี บทบาทในการเตรี ยมความพร้ อมและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการเตรียมพร้อม
รับภัยน้ําท่วมที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการป้องกัน
และลดผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ (รั ต นา พึ่ ง เสมา,
2551; แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, 2552; Allender,
Recter, & Warner, 2010; Lundy & Janes, 2010)
การทราบปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมจึงเป็นสิ่ง
สําคัญที่จะช่วยให้พยาบาลสามารถวางแผนส่งเสริม
ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วมที่ดี สามารถเผชิญกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
จากน้ําท่ วมได้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า
ปั จ จั ยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเตรี ย ม
พร้อมรับภัยน้ําท่วม ได้แก่ อายุ รายได้ เพศ อาชีพ
ระดั บ การศึ ก ษาและความเป็ นเจ้ า ของทรั พย์ สิ น
(Grohman & Reusswing, 2006; Rasheed,
Keikarnka, & Chompikul, 2010) ผลการศึกษาที่
ผ่านมายั งไม่ มี ยังไม่ มี ความชั ดเจนเกี่ ยวกั บความ
สัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วมและทัศนคติเรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการนําแนวคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
ของชวาร์ท (Schwartz, 1975) มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งนี้โดยแนวคิดนี้เชื่อว่าความรู้จะก่อ
ให้เกิดความเข้าใจมีแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรม
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และเกิดความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมทําให้
บุ คคลทราบว่ าต้ องปฏิ บั ติ อย่ างไร (ศิ ราณี อิ นทรหนองไผ่, 2550) และทัศนคติเป็นความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งต่างๆ ถ้าบุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ทําให้บุคคลพร้อมที่จะปฏิบัติพฤติกรรม โดย
ความรู้ จะทําให้เกิดพฤติ กรรมทั้งโดยตรงและโดย
อ้อมผ่านทางทัศนคติเช่นเดียวกับทัศนคติที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านทางความรู้
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2537; ศิราณี อินทรหนองไผ่,
2550; Schwartz, 1975)
อีกทั้งการศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมของประชาชนในพื้นที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหล
หลาก ซึ่งมีความรุนแรงและผลกระทบมาก ประชาชน
อาจมีประสบการณ์และความตื่นตัวในการเตรียม
พร้อมเพื่อเผชิญกับภั ยน้ําท่วมได้ดี แต่พื้นที่ตําบล
ป่าตาล เป็นลักษณะการเกิดน้ําท่วมแบบเอ่อล้นซึ่งมี
ความรุนแรงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําท่วมฉับพลัน
และน้ําป่าไหลหลาก การศึกษาครั้งนี้จึงทําให้เห็น
ความแตกต่างในการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมใน
พื้นที่ ที่มีความรุนแรงต่างกันและจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการเตรียมความ
พร้อมรับภัยน้ําท่วมเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพ
มากยิ่ งขึ้ น ข้ อมู ลที่ ได้ จากการศึ กษาครั้ งนี้ จะเป็ น
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ข้อมูลให้พยาบาลชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตําบลป่าตาล รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการภัยน้ําท่วมในชุมชนได้ทราบและวางแผนการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และประชาชนให้มีความสามารถในการดูแลตนเอง
เมื่อประสบภัยน้ําท่วมได้อย่างเหมาะสม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ นํ า กรอบแนวคิ ด ความ
สัมพั นธ์ ระหว่างความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ
(Attitude) และพฤติกรรม (Practice) หรือ KAP ของ
ชวาร์ท รูปแบบที่ 4 (Schwartz, 1975) ประกอบด้วย
การประเมินความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วม ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมและ
พฤติ กรรมในการเตรี ยมพร้ อมรั บภั ยน้ํ าท่ วม โดย
ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
ทั้ ง โดยตรงและโดยอ้ อ มผ่ า นทางทั ศ นคติ ต่ อการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม เช่นเดียวกับทัศนคติต่อ
การเตรียมพร้อมรับภั ยน้ําท่วมมี ความสัมพั นธ์กั บ
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมผ่านทางความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับ
ภัยน้ําท่วม ดังแผนภูมิที่ 1

ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อม
รับภัยน้ําท่วม

ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อม
รับภัยน้ําท่วม

พฤติกรรมการเตรียมพร้อม
รับภัยน้ําท่วม

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กันยายน – ธันวาคม 2557 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ เ รื่ อ งการเตรี ย มพร้ อ ม
รับภัยน้ําท่วม ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วมและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
ของประชาชน ตําบลป่าตาล อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่อง
การเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม ทัศนคติต่อการเตรียม
พร้อมรับภัยน้ําท่วมและ พฤติกรรมการเตรียมพร้อม
รับภัยน้ําท่วม ของประชาชน ตําบลป่าตาล อําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้การวิจัยแบบพรรณนาหาความ
สัมพันธ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมาย (Target Population) คือ
ประชาชนในตําบลป่าตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ประชากรตัวอย่าง (Accessible Population)
คื อ ประชาชนที่ อาศั ยอยู่ ในตํ าบลป่ าตาล อํ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ในช่วงเวลาที่ทําการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ ประชาชนที่อาศัย
ในพื้ นที่ ตํ าบลป่ าตาล อํ าเภอเมื อง จั งหวั ดลพบุ รี
ในช่วงเวลาที่ทําการศึกษา จํานวน 200 คน ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ. 2555
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนในการเลือกตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้จะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified random sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทําการแบ่งกลุ่มหมู่บ้านออกเป็น 3 กลุ่ม
ตามลักษณะทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ได้
ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ 1 และหมู่
2 บ้านห้วยเปี่ยม หมู่ 3 บ้านกกมะเกลือ มีลักษณะ
เป็ นชุ มชนเมื องและเป็ นที่ ตั้ งของสถานที่ ราชการ
แหล่งท่องเที่ยวยามค่ําคืน โรงแรมประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ 4 บ้านป่าตาล หมู่ 7 บ้านป่าหวายทุ่ง หมู่ 8 บ้านพรหมน้ําอบ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ประชาชนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ 5 บ้านป่าตาล หมู่ 6 บ้ านป่ าหวายเก่ า เป็ นที่ ตั้ งของหน่ วย
ทหาร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ
ขั้นที่ 2 ทํ า การสุ่ ม เลื อ กหมู่ บ้ า นจํ า นวน 3
หมู่บ้าน จากทั้งหมด 8 หมู่บ้านเพื่อเป็นตัวแทนของ
แต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีการจับฉลากแบบใส่คืน ได้หมู่ 3
บ้านกกมะเกลือ หมู่ 6 บ้านป่าหวายเก่าและหมู่ 7
บ้านป่าหวายทุ่ง
ขั้นที่ 3 เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ โดย
กําหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนของจํานวนหลังคา
เรือนในแต่ละหมู่บ้าน
ขั้นที่ 4 เลือกสมาชิกในครัวเรือนมา 1 คน เพื่อ
เป็นตัวแทนของครัวเรือนในการตอบแบบสอบถาม
โดยกําหนดเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion criteria)
ดังนี้
1. เป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลป่าตาล อําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. สื่อสารภาษาไทยได้และยินดีเข้าร่วม
ในการศึกษา
โดยได้กลุ่มตัวอย่างจากหมู่ 3 บ้านกกมะเกลือ
104 คน หมู่ 6 บ้านป่าหวายเก่า จํานวน 85 คน หมู่
7 บ้านป่าหวายทุ่ง 11 คนในการศึกษาครั้งนี้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 200 คน
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต าราง
สําเร็จรูป Power analysis (Polit & Beck, 2008)
ในการประมาณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งสํ า หรั บ การ
ทดสอบ กํ า หนดระดั บ ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ .01
อํ า นาจในการทดสอบเท่ า กั บ .90 และค่ า ขนาด
อิทธิพล (Effect size) เท่ากับ 0.3 (Hossain, 2009)
คํ านวณได้ จํ า นวนกลุ่ มตั วอย่ าง 167 คน และใน
การศึกษาครั้งนี้ได้เพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 20 %
โดยประมาณ เพื่อให้จํานวนตัวอย่างเพียงพอ หากมี
ความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล โดยขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษานี้เท่ากับ 200 คน
สถานที่เก็บข้อมูล
ตําบลป่าตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ลักษณะ
เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีพื้นที่ 7.62 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 4,764 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ลุ่ม การคมนาคมภายในตําบลได้โดยทางรถส่วนตัว
และรถโดยสาร มี ห มู่ บ้ า นในเขตการปกครอง 8
หมู่บ้าน แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ สังคมและ
เศรษฐกิจ มีจํานวนครัวเรือน (หลังคาเรือน) ทั้งหมด
5,679 ครัวเรือน ประชากรรวม 12,703 คน
เครื่องมือวิจัย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยน้ําท่วม ประกอบด้วยข้อคําถาม
เกี่ยวกับ อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา ความเป็น
เจ้ าของที่ อยู่ อาศั ย ระยะเวลาที่ อาศั ยอยู่ ในพื้ น ที่
รายได้ ของครอบครัวต่ อเดื อน ความเพี ยงพอของ
รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว โรคประจําตัว
สถานบริการสุขภาพที่ไปใช้บริการ ยาที่รับประทาน
เป็ นประจํา ระยะทางจากบ้ านไปยั งสถานบริ การ
สุขภาพ ประสบการณ์การประสบภัยน้ําท่วม ลักษณะ
น้ําท่วมและปัญหาสุขภาพที่พบในเหตุการณ์น้ําท่วม
ครั้งที่ผ่านๆ มา การอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัย
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และความแตกต่างของลักษณะการเกิดน้ําท่วมใน
อดีตกั บปัจจุบันและภาวะสุ ขภาพ จํานวน 20 ข้อ
คําถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเตรียม
พร้อมรับภัยน้ําท่วม จํานวน 28 ข้อคําถาม ประกอบ
ด้วยพฤติกรรมเรื่อง การติดตามการเตือนภัยและการ
วางแผนอพยพ การเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ จั ด การกั บ
ผลกระทบด้านสุขภาพ การเตรียมชุดอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลและยาประจําตัว การสํารองเครื่องอุปโภค
บริ โ ภค การป้ อ งกั น ความเสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น
ลักษณะคําถามปลายปิดและปลายเปิดให้ระบุเหตุผล
ลงในช่องว่าง
ให้คะแนนเฉพาะส่วนของคําถามปลายปิด โดย
มี คํ า ตอบให้ เ ลื อ กตอบ 2 ตั ว เลื อ ก ตอบปฏิ บั ติ
หมายถึง มีพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
ที่เหมาะสมได้ 1 คะแนน ตอบไม่ปฏิบัติ หมายถึง มี
พฤติ ก รรมการเตรี ย มพร้ อ มรั บ ภั ย น้ํ า ท่ ว มที่ ไ ม่
เหมาะสมได้ 0 คะแนน ในข้อ 16 แบ่งออกเป็น 12
ข้อย่อย คือ ข้อ 16.1 - 16.12 และข้อ 25 แบ่งออก
เป็น 7 ข้อย่อยคือ ข้อ 25.1-25.7 คิดคะแนนในข้อ
ย่อยข้อละ 1 คะแนน ข้อ 7 – 13 และข้อ 17 – 20
ไม่นํามาคิดคะแนนเนื่องจากเป็นข้อคําถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในระหว่ างการเกิ ดน้ํ าท่ วมซึ่ งผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน คะแนน
รวมอยู่ระหว่าง 0 – 38 คะแนน แปลผลคะแนนแบบ
อิงเกณฑ์ตามแนวคิดการประเมินผลทางการศึกษา
ของบลูม (Bloom et al., 1971) โดยร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่ ว มที่ ม ากกว่ า 60 หมายถึ ง มี พ ฤติ ก รรมการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมอยู่ในเกณฑ์ดี
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้เรื่องผลกระทบ
จากภัยน้ําท่วมและการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
จํานวน 34 ข้อ ประกอบด้วย ความรู้เรื่องความเสี่ยง
ของการเกิดน้ําท่วม การติดตามการเตือนภัยและการ
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วางแผนอพยพ ผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ การ
ได้รับบาดเจ็บและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกสัตว์
มี พิ ษ กั ด การเกิ ด โรคติ ด เชื้ อ และโรคติ ด ต่ อ การ
สํารองเครื่องอุปโภค บริโภคและยาประจําตัว การ
ป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน ลักษณะคําถาม
ปลายปิดและปลายเปิดให้ระบุเหตุผลลงในช่องว่าง
ให้คะแนนเฉพาะส่วนของคําถามปลายปิด โดยให้
เลือกตอบ 1 ตัวเลือกจาก 3 ตัวเลือก ตอบใช่ได้ 1
คะแนน ตอบไม่ใช่หรือไม่แน่ใจได้ 0 คะแนน คะแนน
รวมอยู่ระหว่าง 0 – 34 คะแนน แปลผลคะแนนแบบ
อิงเกณฑ์ตามแนวคิดการประเมินผลทางการศึกษา
ของบลูม (Bloom et al., 1971) โดยร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ํ า ท่ วมที่ มากว่ า 60 หมายถึ ง มี ค วามรู้ เรื่ องการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมอยู่ในเกณฑ์ดี
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามทัศนคติต่อการเตรียม
พร้ อมรั บภั ยน้ํ าท่ วมจํ านวน 24 ข้ อประกอบด้ วย
ทัศนคติเรื่องภัยน้ําท่วม การติดตามการเตือนภัยและ
การวางแผนอพยพ ทั ศนคติ ต่ อการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากภัย
น้ํ าท่ วม การสํ ารองเครื่ องอุ ปโภค บริ โภคและยา
ประจําตัว การป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน
พั ฒ นาขึ้ น ตามแบบประเมิ น ทั ศ นคติ ข องลิ เ กิ ต
(Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 5
คะแนน เห็นด้วยให้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วยให้ 2 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 1
คะแนน และทําการกลับค่าคะแนนในข้อคําถามเชิง
ลบ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 24 - 120 คะแนน แปล
ผลคะแนนแบบอิงเกณฑ์ตามแนวคิดการประเมินผล
ทางการศึกษาของบลูม (Bloom et al., 1971) โดย
ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติการเตรียมพร้อม
รับภัยน้ําท่วมที่มากกว่า 60 หมายถึง ทัศนคติต่อการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมอยู่ในเกณฑ์ดี
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คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
ของแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เชี่ยว ชาญด้านการพยาบาลสาธารณภัยจํานวน 3 ท่าน
เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
และผู้ วิ จั ยนํ าข้ อเสนอแนะที่ ไ ด้ ม าปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
แบบสอบถามให้ มี ความเหมาะสมด้ านภาษาและ
ความชั ดเจนของเนื้ อหา คํ านวณค่ าความตรงเชิ ง
เนื้อหาจากสูตรของวอร์ทและคณะ (Waltz et al.,
2005 อ้างใน สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, 2550) ได้ค่าดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหาดังนี้
แบบสอบถามพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วม ค่ าดัชนี ความตรงเชิงเนื้อหาเท่ ากับ 0.98
แบบสอบถามความรู้เรื่องผลกระทบจากภัยน้ําท่วม
และการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมค่าดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.92 และแบบสอบถามทัศนคติ
ต่อภัยน้ําท่วมและการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมค่า
ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.98
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขและ
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปทดลองใช้
กับประชาชนในพื้นที่ตําบลป่าตาล จํานวน 20 คน
และนํามาคํานวณหาความเที่ยงของแบบสอบถามแต่
ละส่วนดังนี้
แบบสอบถามพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วม วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดย
วิธีการทดสอบซ้ําได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.77
แบบสอบถามความรู้เรื่องผลกระทบจากภัยน้ํา
ท่วมและการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมวิเคราะห์ค่า
ความเที่ยงโดยใช้สูตรคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder –
Richardson, KR – 20) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ
0.78 แบบสอบถามทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับ
ภัยน้ําท่วม คํานวณหาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.74
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยทําหนังสือขอความ
ร่ ว มมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิ ทยาลัยมหิดล ยื่ นต่ อนายแพทย์สาธารณสุข
จั งหวั ดลพบุ รี หั วหน้ าโรงพยาบาลส่ งเสริ มตํ าบล
ป่าตาล หัวหน้าอาสาสมัครสาธารณสุขและติดต่อ
ประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตําบลป่าตาลเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับรวมทั้งรายละเอียดของ
การดํ าเนิ นการเก็ บรวบรวมข้อมูลและการพิทั กษ์
สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
2. ขั้นเตรียมการก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
ติ ดต่ ออาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมู่ บ้ านเป็ น
ผู้ช่วยผู้วิจัยและนัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้ ช่ ว ยผู้ วิ จั ย โดยชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ตถุ ประสงค์การวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
การให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเซ็นหนังสือยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัยรวมทั้งวิธีการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม
3. ขั้นดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เริ่ มดํ า เนิ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ตั้ ง แต่ วั น ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2555 โดยผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัยทําการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม ใช้
เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างวันละ
10 -15 คน ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลและทําการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยนําเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการ
อนุมัติ ให้ทํ าวิจั ยจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมื่อได้รับอนุมัติก่อนเริ่มการวิจัย ผู้วิจัยยินยอมการ
เข้าร่วมการศึกษาจากลุ่มตัวอย่างโดยชี้แจงให้ทราบ
สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมวิจัย
หรือยุติการเข้าร่วมการวิจัยในช่วงใดก็ได้ มีสิทธิที่จะ
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ไม่ตอบคําถามในบางคําถามที่ไม่ต้องการเปิดเผยและ
การนําเสนอข้อมูลจาการวิจัยในครั้งนี้จะเสนอโดย
ภาพรวมไม่ระบุชื่อ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการ
วิ จั ยให้ ลงนามยิ นยอมเข้ าร่ วมการวิ จั ยในหนั งสื อ
ยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวด้วยความเต็มใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
Statistic Package for the Social Science ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
1. สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลด้านสุขภาพ การรับบริการสุขภาพและ
ข้อมูลเกี่ยวกับน้ําท่วม รวมทั้งความรู้เรื่องการเตรียม
พร้อมรับภัยน้ําท่วม ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับ
ภัยน้ําท่วมและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
2. สถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ใช้ในการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เรื่องการเตรียม
พร้อมรับภัยน้ําท่วม ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับ
ภัยน้ําท่วมและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วมของประชาชน ตําบลป่าตาล อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67) เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 41 – 60 ปี (ร้อยละ 48.7) อาศัย
อยู่ในพื้นที่ตําบลป่าตาลมาแล้ว 21 – 30 ปี (ร้อยละ
23.5) เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเอง (ร้อยละ 69.5)
ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 25.4) และไม่ได้
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 25.4) รายได้ของครอบครัว
ต่ อ เดื อ นส่ ว นใหญ่ ต่ํ า กว่ า 10,000 บาท (ร้ อ ยละ
54.0) รายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 59.5)
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าตนเองมีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 54.0) ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว
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(ร้อยละ 62.0) ผู้ที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงมากที่สุด (ร้อยละ 52.7) สมาชิกในครอบครัว
ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว (ร้อยละ 67.8) กลุ่ม
ตัวอย่ างไปรับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ
มากที่สุด (ร้อยละ 66.0) รองลงมาคือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล (ร้อยละ 24.0) ระยะทางจาก
บ้านไปสถานบริการรักษาประจําอยู่ในช่วง 0 – 5
กิโลเมตร (ร้อยละ 79.5) ใช้วิธีเดินทางโดยรถส่วนตัว
(ร้อยละ 80.5)
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การ
ประสบภัยน้ําท่วม (ร้อยละ 97.5) จํานวน 1 ครั้งส่วน
ใหญ่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่นาน 1 – 5 สัปดาห์ (ร้อยละ
67.0) ระดับน้ําท่วมสูงถึงคอมากที่สุด (ร้อยละ 34.9)
ปัญหาสุขภาพที่พบในระหว่างน้ําท่วม คือน้ํากัดเท้า
มากที่สุด (ร้อยละ 52.4) รองลงมาคือเครียด (ร้อยละ
46.0) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่อพยพออกจากบ้าน
เมื่อเกิดน้ําท่วม (ร้อยละ 58.5) โดยให้เหตุผลว่าเป็น
ห่วงทรัพย์สินภายในบ้านมากที่สุด (ร้อยละ 40.4)

ตารางที่ 1 ค่า เฉลี่ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ร้อยละค่า เฉลี่ย และการแปลผลคะแนนความรู้ ทัศ นคติแ ละ
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละของ
การ
Mean (S.D)
ค่าเฉลี่ย แปลผล
ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมโดยรวม
28.0 (5.6)
88.0
ดี
- ความเสี่ยงของการเกิดน้ําท่วม การติดตามการเตือนภัยและ
3.5 (0.9)
88.0
ดี
การวางแผนอพยพ
- ผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดการ
17.4 (3.9)
79.2
ดี
- การสํารองเครื่องอุปโภค บริโภคและการป้องกันความ
7.1 (1.7)
88.6
ดี
เสียหายของทรัพย์สิน
ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมโดยรวม
86.1 (7.2)
71.8
ดี
- ภัยน้ําท่วม การติดตามการเตือนภัยและวางแผนอพยพ
22.2 (2.8)
73.9
ดี
- การปฐมพยาบาล
33.3 (3.8)
73.9
ดี
- การสํารองเครื่องอุปโภค บริโภค ยาประจําตัวและการ
30.6 (3.0)
68.1
ดี
ป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมโดยรวม
28.1 (7.1)
59.5
ไม่ดี
- การติดตามการเตือนภัยและการวางแผนอพยพ
5.7 (1.8)
80.9
ดี
- การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการกับผลกระทบด้านสุขภาพ
15.1 (4.7)
59.5
ไม่ดี
- การสํารองเครื่องอุปโภค บริโภคและการป้องกันความ
8.2 (2.5)
68.5
ดี
เสียหายของทรัพย์สิน
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ผลการศึกษาความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วมจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน โดยแบ่ง
ออกเป็นความรู้เรื่องความเสี่ยงของการเกิดน้ําท่วม
การติ ด ตามการเตื อ นภั ย และการวางแผนอพยพ
ความรู้เรื่องผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดการ
เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพ ความรู้เรื่องการสํารอง
เครื่องอุปโภคบริโภคและการป้องกันความเสียหาย
ของทรัพย์สิน ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วมโดยรวมจํานวนเต็ม 34 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนต่ําสุด 0 คะแนน คะแนนสูงสุด 34 คะแนน
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.0 คะแนน (S.D. = 5.6)
ร้อยละของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.7 เมื่อใช้เกณฑ์ ร้อยละ
60 ตามแนวคิดการประเมินผลการศึกษาของบลูม
เป็ นจุ ดตั ด พบว่ าค่ าเฉลี่ ยความรู้ เรื่ องการเตรี ยม
พร้ อมรั บภัยน้ําท่วมทั้งรายด้านและโดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดี
ผลการศึ ก ษาคะแนนทั ศ นคติ ต่ อ การเตรี ย ม
พร้อมรับภัยน้ําท่วมแบ่งออกเป็น ทัศนคติต่อภัยน้ํา
ท่วม การติดตามการเตือนภัยและการวางแผนอพยพ
ทัศนคติต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทัศนคติต่อ
การสํารองเครื่องอุปโภค บริโภค ยาประจําตัวและ
การป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน คะแนนรวม
ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมโดยรวม
จํานวนเต็ม 120 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
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ต่ําสุด 24 คะแนน คะแนนสูงสุด 120 คะแนนและมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.1 คะแนน (S.D. = 7.2) ร้อยละ
ของค่ าเฉลี่ ย 71.8 เมื่ อใช้ เกณฑ์ ร้ อยละ 60 ตาม
แนวคิดการประเมินผลการศึกษาของบลูมเป็นจุดตัด
พบว่าค่าเฉลี่ยทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วมทั้งรายด้านและโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ดี
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับ
ภัยน้ําท่วม โดยแบ่งออกเป็นพฤติกรรม การติดตาม
การเตือนภัยและการวางแผนอพยพ พฤติกรรมด้าน
การเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ จั ด การกั บ ผลกระทบด้ า น
สุ ข ภาพและพฤติ ก รรมการสํ า รองเครื่ อ งอุ ป โภค
บริโภคและการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน
พฤติกรรมการเตรียมพร้ อมรับภัยน้ําท่วมโดยรวม
จํานวนเต็ม 38 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.1 คะแนน
(S.D. = 7.1) ร้อยละของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.5 เมื่อใช้
เกณฑ์ ร้อยละ 60 ตามแนวคิดการประเมินผลการ
ศึกษาของบลูมเป็นจุดตัด พบว่าค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมทั้ งด้านการติดตาม
การเตือนภัย การวางแผนอพยพ และการป้องกัน
ความเสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี แต่
พฤติกรรมด้านการเตรียมพร้อมเพื่อจัดการกับผล
กระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมการเตรียมพร้อม
รับภัยน้ําท่วมโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม ทัศนคติต่อการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
ระดับนัยสําคัญ
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)
(p-value)
ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมกับพฤติกรรม
0.263
< 0.01
การเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมกับพฤติกรรม
0.154
= 0.029
การเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
0.094
> 0.05
ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมกับทัศนคติ
ต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม

กันยายน – ธันวาคม 2557 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าพฤติกรรม
การเตรียมพร้อมรับภั ยน้ําท่วมมี ความสัมพั นธ์กั บ
ความรู้ เ รื่ อ งการเตรี ย มพร้ อ มรั บ ภั ย น้ํ า ท่ ว มและ
ทัศนคติต่ อการเตรียมพร้อมรั บภั ยน้ํ าท่ วมอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.263, p-value < .001, r
= 0.154, p-value < .05) ตามลําดับ แต่ความรู้เรื่อง
การเตรี ยมพร้อมรั บภั ยน้ําท่วมกับทั ศนคติ ต่อการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมไม่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.094, p-value = 0.029)
ดังตารางที่ 2
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วมโดยรวมและรายด้านอยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่
ในชนบทของประเทศบังคลาเทศมีความรู้เรื่องการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมอยู่ในเกณฑ์ดี (Hossain,
2009) และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ชนบทจังหวัดตรังมี
ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงดี (Tomabechi et al., 2009) สําหรับ
ความรู้เรื่องผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดการกับ
ผลกระทบด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 79.2)
แต่ยังคงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ด้านอื่นๆ
โดยเฉพาะความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกสัตว์มี
พิษกัดที่มีคะแนนต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่ม
ตั วอย่ างส่ วนใหญ่ เป็ นประชาชนทั่ วไป ไม่ ได้ เป็ น
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษา
ข้อมูลด้วยตนเองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(ร้อยละ 56.5)
ผลการศึกษาทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วมทั้งโดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี
ทัศนคติในการตอบสนองต่อสาธารณภัยดีและเชื่อว่า
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ตนสามารถเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น
ได้ (Duggan et al., 2009) เช่นเดียวกับการศึกษา
ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยจากพายุใต้ฝุ่นและ
น้ําท่วมในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศ
ไต้ ห วั น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การ
เตรียมพร้อมรับภัยจากพายุใต้ฝุ่นและน้ําท่วม (Pan,
2010)
สําหรับทัศนคติด้านการสํารองเครื่องอุปโภค
บริโภค ยาประจําตัวและการป้องกันความเสียหาย
ของทรั พ ย์ สิ น ถึ ง แม้ ว่ า จะอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี แ ต่ เ มื่ อ
พิจารณาร้อยละค่าเฉลี่ยพบว่ามีค่าน้อยกว่าด้านอื่น
ๆโดยเฉพาะทัศนคติต่อการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ
เช่น ไฟฉาย วิทยุพร้อมถ่านสํารอง เทียนไขไม้ขีดไฟ
ไฟแช๊ค รองเท้าบู้ทและถุงทรายไว้ใช้เมื่อเกิดน้ําท่วม
ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากในระหว่าง
น้ําท่วมครั้งผ่านๆ มากลุ่มตัวอย่างสามารถใช้กระแส
ไฟฟ้าได้ตามปกติ (ร้อยละ 36.3) อาจทําให้ไม่เห็น
ความจําเป็ นในการเตรี ยมไฟฉาย วิทยุพร้อมถ่ าน
สํารอง เทียนไข ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คไว้ใช้ในระหว่าง
น้ําท่วม และเนื่องจากระดับน้ําที่สูงมากถึงคอ (ร้อยละ
34.9) ทําให้กลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการจัดเตรียมรองเท้า
บู้ทและถุงทรายไว้ไม่ใช่สิ่งจําเป็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย (ร้อยละ
54.0) อาจทําให้มีความรู้สึกว่าการซื้อเรือเตรียมไว้ใช้
ในระหว่างน้ําท่วมเป็นสิ่งที่มากเกินความจําเป็น
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วมโดยรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าพฤติกรรมด้านการติดตามการเตือน
ภัย การวางแผนอพยพและพฤติกรรมการด้านการ
สํารองเครื่องอุปโภค บริโภคและการป้องกันความ
เสี ยหายของทรั พย์สิ นอยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ พฤติกรรม
ด้านการเตรียมพร้อมเพื่อจัดการกับผลกระทบด้าน
สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี (ร้อยละ 59.5) โดยเฉพาะ
การฝึ กอบรมการช่ วยชี วิ ตขั้ น พื้ นฐานที่ มี คะแนน
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ต่ํ าสุ ด อาจมี สาเหตุ มาจากกลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่
ไม่ ไ ด้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ทางสุ ขภาพดั ง นั้ นจึ งไม่ ได้ รั บ
โอกาสในการฝึกอบรมเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.5) ให้เหตุผลว่าไม่มี
การเปิดฝึกอบรม รองลงมาคือไม่ทราบว่าจะต้องไป
อบรมที่ใด
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วมในครั้งนี้แตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาที่
ทําการศึกษาพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วมของหัวหน้าครอบครัวพื้นที่ชนบท จังหวัดตรังที่
มีพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมอยู่ใน
เกณฑ์ดีทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของความ
รุนแรงและความถี่ของประสบการณ์การประสบภัย
น้ําท่วม (Tomabechi et al, 2009) เช่นเดียวกับ
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการรับรู้ประสบการณ์การ
ประสบภัยน้ําท่วมมีความสัมพันธ์ในระดับมากกับ
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม (Grothmann
& Reusswig, 2004) และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การประสบภัยน้ําท่วมมีการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ําท่วมที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ (Coulston
& Deeny, 2010)
พฤติ ก รรมการเตรี ย มพร้ อ มรั บ ภั ยน้ํ า ท่ ว มมี
ความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัย
น้ํ าท่วมและทั ศนคติต่อการเตรียมพร้ อมรั บภัยน้ํ า
ท่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.263, p-value
< .01, r = 0.154, p-value = 0.05) ตามลําดับ แต่
ความรู้ เ รื่ อ งการเตรี ย มพร้ อ มรั บ ภั ย น้ํ า ท่ ว มกั บ
ทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมไม่มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.094,
p-value > .05) ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตาม
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของชวาร์ท (Schwartz, 1975) รูปแบบที่
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3 ที่กล่าวว่า ความรู้และทัศนคติทําให้เกิดพฤติกรรม
โดยที่ ค วามรู้ แ ละทั ศ นคติ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น
ประชาชนที่มีความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วมจะมีความเข้าใจและมีแรงจูงใจในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม เช่นเดียว
กับประชาชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเตรียมพร้อมรับ
ภั ย น้ํ า ท่ ว มจะทํ า ให้ มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความรู้เรื่องการเตรียม
พร้อมรับสาธารณภัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย การเพิ่มความรู้ทํา
ให้มีระดับพฤติกรรมในการเตรียม พร้อมรับภัยสูง
(Rasheed et al., 2010; Fisnis, Johston, Ronan, &
White, 2010) และการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรคของการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียม พร้อมรับภัยน้ําท่วม
ของประชาชนในชนบทของจังหวัดตรัง (Tomabechi
et al, 2009)
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าความรู้เรื่องการเตรียม
พร้อมรับภัยน้ําท่ วมไม่ได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมโดยอ้อมผ่านทางทัศนคติ
เรื่ องการเตรี ยมพร้ อมรั บภั ยน้ํ า ท่ วมและทั ศ นคติ
เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมไม่ได้ก่อให้เกิด
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วมโดยอ้อม
ผ่านทางความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยอื่นๆ ที่
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเตรียม พร้อมรับ
ภัยน้ําท่วมและก่อให้เกิดพฤติกรรมการเตรียมพร้อม
รั บภั ยน้ํ าท่ วม ได้ แก่ การั บรู้ ความรุ นแรงหรื อผล
กระทบของการเกิดน้ําท่วม การรับรู้ความเป็นไปได้
ของการเกิดน้ําท่วมและความรู้ สึกที่ มีต่ อประสบการณ์การประสบภัยน้ําท่วม (Terpstra, 2011)
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ข้อจํากัดในการศึกษา
ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่เป็น
วันราชการเวลา 08.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นเวลา
ทํางาน ทําให้ได้กลุ่มตั วอย่างเป็นผู้สูงอายุจํานวน
มาก อาจไม่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้านการปฏิบัติ
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในชุมชนควรส่งเสริม
ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ํา
ท่วมเพื่อจัดการและลดผลกระทบด้านสุขภาพโดย
การเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ
ด้ า นสุ ข ภาพและการจั ด การกั บ ผลกระทบด้ า น
สุขภาพที่พบบ่อยในระหว่างน้ําท่วม เช่น การเปิด
ฝึ ก อบรมการช่ ว ยชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐานและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในระหว่าง
น้ําท่วม
2. ด้านการวิจัย
2.1 ในการศึ กษาครั้ ง ต่ อไปควรเน้ น การ
ศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์พฤติกรรม
ของประชาชนเกี่ ยวกั บการเตรี ยมพร้ อมรั บภั ยน้ํ า
ท่วมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบทางสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นจากภัยน้ําท่วม
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อการเตรียมพร้อมรับภั ยน้ําท่วมและ
ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การ
เตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม เช่น การรับรู้ความรุนแรง
และผลกระทบจากภัยน้ําท่วม การรับรู้ประโยชน์ของ
การเตรียมพร้อมรับภัยน้ําท่วม
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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