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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ประการแรกเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว  ประการท่ีสอง เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และประการ
สุดท้ายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เรื่อง แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของเขตคันนายาว 
กับความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเขตคันนายาว กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา    คือ   ประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนพื้นท่ีจุดอ่อนน้้าท่วม จ้านวน  5  ชุมชน ใน เขตคันนายาว 
จ้านวน 371  คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เครื่องมือท่ีใช้ในการประมวลผล 
คือ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางสถิติส้าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยก้าหนดค่านัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้   พบว่า  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
เขตคันนายาว อยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม   เขตคันนายาว    แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .05   นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยด้านความรู้ เรื่อง แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของ เขต
คันนายาวไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเขตคันนายาว 
 
ค้าส้าคัญ  ความคิดเห็น,  น้้าท่วม,  การป้องกัน,  การแก้ไขปัญหา,  ส้านักงานเขตคันนายาว 
  
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 The objectives of this research were firstly to study the level of people’s opinion 

toward flood protection and solving of Khannayao District , secondly to compare their 

opinion according to personal factors, and lastly to study the relationship between 

knowledge concerning plan of flood protection and solving of Khannayao District and their 

opinion. The sample size composed of 371 persons selected  from the people who lived in 

weak flood area of Khannayao District.  Data were collected by using questionnaire, and  

analyzed by computer software. Statistical tools used for data analysis were  percentage, 

mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient at the .05 level of significance.  

 

 The results of research indicated that the level of people’s opinion toward flood 

protection and solving of Khannayao District, was at high level. The hypothesis testing 

found that personal factors concerning occupation caused the difference of their opinion at 

the level of .05 significance. However, knowledge about plan of flood protection and solving 

of Khannayao District had no relationship with their opinion. 
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บทน้า 
 
ความส้าคัญของปัญหา 
 
 กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายด้าน ในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ จึงท้าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรท่ีเข้ามา
อาศัยในกรุงเทพมหานคร  เกิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง พื้นท่ี
การเกษตรกลายเป็นที่อยู่อาศัย  ซึ่งปราศจากการวางผังเมืองให้ถูกต้อง ไม่มีการวางแผนการใช้ท่ีดิน     และ
การจัดการด้านสาธารณูปโภคให้เหมาะสม  จึงท้าให้ระบบระบายน้้าตามธรรมชาติสูญหายไป เมื่อเข้าฤดูฝนท่ี
มีปริมาณน้้าจ้านวนมาก  จึงท้าให้หลายพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาน้้าท่วมขัง รุนแรงมากกว่า
แต่ก่อน 
 

ส้านักงานเขตคันนายาว มีภารกิจในการดูแลรับผิดชอบครอบคลุมด้านต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีเขต โดยมี
ส่วนงานท่ีมีหน้าท่ีในการปรับปรุงระบบระบายน้้า  การบ้ารุงรักษาคูคลอง  ท่อระบายน้้า   รวมถึงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหากรณีน้้าท่วมขัง เป็นการเตรียมรับมือกับปริมาณน้้าในช่วงฤดูฝน โดยได้จัดท้าแผนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง ในพื้นท่ีเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไรก็
ตามแม้หน่วยงานจะได้ด้าเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็ยังไม่สามารถป้องกัน
ปัญหาน้้าท่วมขังเมื่อช่วงเวลาฝนตกหนักได้ในบางพื้นท่ี  ดังจะเห็นได้จากสถิติเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วน กทม. 
1555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้้าท่วมขัง และปัญหาอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส้านักงานเขตคันนายาว จ้านวนท้ังส้ิน 76 เรื่อง อันเนื่องมาจากการ
ระบายน้้าของกรุงเทพมหานคร   

 



 

ดังนั้น  ผู้ศึกษาในฐานะท่ีรับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดส้านักงานเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร    จึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมของส้านักงานเขตคันนายาว  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เพื่อน้าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการด้าเนินการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป     
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว 
 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม  

เขตคันนายาว จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ี 
 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เรื่อง แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของเขต 
คันนายาวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 
การศึกษาวิจัย  เรื่อง  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว 

นั้น ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ได้แก่ ผลการวิจัยสามารถน้าข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อน้าไปสู่แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพื้นท่ีเขตคันนายาว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 
             ในการท้าวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว  
มีขอบเขตการวิจัย  คือ  ประชาชนในชุมชนพื้นท่ีจุดอ่อนน้้าท่วม จ้านวน  5  ชุมชน ใน เขตคันนายาว  ได้แก่   
หมู่บ้านแสงอรุณ  หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ผัง ก.  ชุมชนหมู่ 5 (บริเวณวัดราษฎรศรัทธาธรรม)  หมู่บ้านเพชรอนันต์  
หมู่บ้านเคหะธานี 3  จ้านวน  5,120   คน 
 
การตรวจเอกสาร 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาประกอบเป็นแนวทางใน
การศึกษาโดยก้าหนดหัวเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 



 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
 3. ข้อมูลท่ัวไปของเขตคันนายาว 
 4. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเขตคันนายาว ปี 2559 
 5. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเขตคันนายาว ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (2554 – 2558)  
 6. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากการตรวจเอกสารแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น้ามาก้าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้ 

 
ตัวแปรอิสระ (x)                                                              ตัวแปรตาม (y) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ปัจจัยด้านความรู้ 

 
- ความรู้ เร่ือง แผนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม  
เขตคันนายาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. ระยะเวลาที่อยู่อาศัย 

ในพื้นที ่
 

 

 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

เขตคันนายาว ในด้าน 
 

1. การป้องกัน 
2. การแก้ไขปัญหา 
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

 



 

สมมติฐานในการวิจัย 
 

            จากแนวความคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแนวทางในการตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 
สมมติฐานที่ 1   ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

เขตคันนายาวแตกต่างกัน 
 

            1.1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว
แตกต่างกัน 
            1.2  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็น ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว
แตกต่างกัน 
            1.3  ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 
เขตคันนายาว แตกต่างกัน 
            1.4  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว 
แตกต่างกัน 
            1.5 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมเขตคันนายาว แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานที่ 2   ความรู้  เรื่อง แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของเขตคันนายาว มีความสัมพันธ์กับ  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว 
 
วิธีการวิจัย 

 
ประชากร 

 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นท่ีจุดอ่อนน้้าท่วม จ้านวน 5 

หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตคันนายาว   ได้แก่  หมู่บ้านแสงอรุณ   หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 1 ผัง ก.   ชุมชนหมู่ 5 (บริเวณ
วัดราษฎรศรัทธาธรรม)  หมู่บ้านเพชรอนันต์  หมู่บ้านเคหะธานี 3 จ้านวน 5,120 คน  (สถิติประชากร เดือน 
มิถุนายน 2559) 

 
กลุ่มตัวอย่าง   

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 371 คน   
 
 
 
 



 

การสุ่มตัวอย่าง 
 

1. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน  (Proportional Stratified Random 
Sampling เพื่อหาจ้านวนตัวอย่างจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
2. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น  3 ส่วน  คือ 
 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะโดยท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศัย  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกาเครื่องหมาย ( √ ) 

 
ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้  เรื่อง แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของเขต

คันนายาว  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เป็นค้าถามท้ังเชิงบวก และเชิงลบ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

 
ค้าถามเชิงบวก ตอบ “ใช่” ได้ 1 คะแนน ตอบ “ไม่ใช่ ” ได้ 0 คะแนน 
ค้าถามเชิงลบ ตอบ “ใช่” ได้ 0 คะแนน ตอบ “ไม่ใช่ ” ได้ 1 คะแนน 
 
ส่วนท่ี 3      แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม 

เขตคันนายาว  ลักษณะค้าถามเป็นการน้ามาตรวัดของ   Likert Scale  มาปรับใช้  โดยแบ่งเป็น  5 ระดับ คือ  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง    เห็นด้วย   ไม่แน่ใจ   ไม่เห็นด้วย  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เป็นข้อความเชิงบวก โดยแบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ       5        คะแนน 
เห็นด้วย           เท่ากับ       4        คะแนน 
ไม่แน่ใจ           เท่ากับ       3        คะแนน 
ไม่เห็นด้วย         เท่ากับ      2        คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ       1        คะแนน 

 
การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. การหาความเท่ียงตรง  (Validity)  โดยน้าแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎี  ตลอดจนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องน้าไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
อิสระ  

 



 

2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยผู้ศึกษาจะน้าแบบสอบถามไปท้าการทดลองใช้  (Try-out) 
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีต้องการจะศึกษา  จ้านวน 30 คน จากนั้นน้าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ เพื่อหาความเช่ือมั่นเป็นรายข้อ (Item analysis) และใช้วิธีการหาความสอดคล้องภายใน 
(International consistency method) ซึ่งใช้สูตรของ Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient และหาความเช่ือมั่นรวม โดยใช้วิธีการของ Cronbach และใช้วิธีการของ Kuder & 
Richardson (KR 20) ได้ค่าความเช่ือมั่น ดังนี ้

 
    2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม  เขตคันนายาว  ได้ค่า KR 

20 = .807 
    2.2 ความคิดเห็นของประชาชน ต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว                  

ด้านการป้องกัน  ด้านการแก้ไขปัญหา  ด้านเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  ได้ค่าอัลฟ่า  = .846 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัย ได้ท้าการเก็บข้อมูลจากเอกสาร วารสารทางวิชาการ หน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อน้ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 
2. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัย ได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

ประชาชนในบริเวณจุดอ่อนน้้าท่วม เขตคันนายาว จ้านวน 371 ชุด เก็บข้อมูลในเดือน มกราคม 2560 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน้าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมา
ท้ังหมดมาท้าการวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ  

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  ดังนี ้
 
1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  ใช้ส้าหรับอธิบายเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
2. ค่าเฉล่ีย  (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ใช้อธิบายถึงความความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว 
 
3. ค่า t – test ใช้ส้าหรับทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรอิสระท่ีแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม 
 
 



 

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใช้วิธีทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของตัวแปรอิสระ ท่ีมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป 

 
5.ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ใช้ทดสอบสมมติฐานเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ซึ่งเป็นตัวแปรระดับช่วงท้ังคู่ 
 
ส้าหรับนัยส้าคัญทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก้าหนดไว้ที่ระดับ .05 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ส่วนที่ 1   ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 371 คน สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 55.8 

และร้อยละ 44.2 ตามล้าดับ 
 

2. อายุ  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ อายุ  
41-50 ปี ร้อยละ 27.8 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 24.8 และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป น้อยท่ีสุด ร้อยละ 
17 ตามล้าดับ 
 

3. ระดับการศึกษา   กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาต้่ากว่าปริญญาตรี  มากท่ีสุดร้อยละ  55.3 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 35.0 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 8.9 และระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาโท น้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.8  
 

4. อาชีพ  กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มากท่ีสุด ร้อยละ  38.3 
รองลงมา คืออาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 28.8  อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.3 
อาชีพอื่น ๆ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน ว่างงาน ร้อยละ 5.7 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม น้อยท่ีสุด 
ร้อยละ 3.0 
 

5. ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ี กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ี มากกว่า 8 ปี 
มากท่ีสุด ร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ 6-8 ปี ร้อยละ 31.5 ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ี 3 – 5 ปี  ร้อยละ 19.7  
และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ี ต้่ากว่า 3 ปี น้อยท่ีสุด ร้อยละ 12.7  
 
ส่วนที่  2    กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ   เรื่อง แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของเขตคันนายาว
อยู่ในระดับมาก (  = 0.58)  และเมื่อแยกพิจารณาระดับความรู้ เป็นรายข้อในระดับมากท่ีสุดและน้อยสุด  
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่  
 

 



 

1. ข้อท่ี 1. วัตถุประสงค์ของแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในช่วงฤดูฝน (  = 0.80) 
 

2. ข้อท่ี 3. มีมาตรการรองรับปัญหาน้้าท่วมขังท่ีมีสาเหตุมาจากปริมาณน้้าฝน (  = 0.79) 
 

3. ข้อท่ี 5. มีการด้าเนินการล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้า (  = 0.78) 
 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าสุด 3 อันดับ ได้แก่ 

 
1. ข้อท่ี 11. มีการติดต้ังเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ในพื้นท่ีท่ัวไป ท้ังพื้นท่ีจุดเส่ียงและไม่ใช่จุดเส่ียง  

น้้าท่วม ( = 0.19) 
 

2. ข้อท่ี 8. ในปีงบประมาณ 2559  มีการขุดลอกคลองล้ารางสาธารณะสายต่างๆ ท่ีต้ืนเขิน  

( = 0.24) 
 

3. ข้อท่ี 12. มีระยะเวลาด้าเนินการตามแผนในช่วงเดือนตุลาคม  2558 – กันยายน 2559  

( = 0.25) 
 
ส่วนที ่3  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของ 
เขตคันนายาว ในด้านการป้องกัน ด้านการแก้ไขปัญหา ด้านเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการป้องกัน  
               และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว โดยภาพรวม ดังนี้ 

(n = 371) 

ข้อความ   S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ด้านการป้องกัน 3.97 0.51 มาก 

2. ด้านการแก้ไขปัญหา 3.90 0.50 มาก 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 3.83 
 

0.54 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.90 0.43 มาก 

 



 

แสดงให้เห็นว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเขตคันนายาว โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้อท่ี 1. ด้านการป้องกัน ( = 
3.97) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาข้อท่ี 2. ด้านการแก้ไขปัญหา ( = 3.90)  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
คือ ข้อท่ี 3. ด้านเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  ( = 3.83)  ตามล้าดับ 
 
ส่วนที ่4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1  ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็น ต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาวแตกต่างกัน 

  
ตารางที่ 2   แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีระดับ ความคิดเห็น 
                ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาวแตกต่างกัน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่านัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ส้าคัญ เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม 

ทางสถิติ สมมติฐาน สมมติฐาน 

1. เพศ .932  √ 

2. อายุ .114  √ 

3. ระดับการศึกษา .887  √ 

4. อาชีพ  .009* √  

5. ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย
ในพื้นท่ี 

.810                                    √ 

*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

สมมติฐานที่ 2   ความรู้เรื่องแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของเขตคันนายาว    
มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว 
 
ตารางที่ 3    แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานตามปัจจัยความรู้   เรื่อง   แผนการป้องกัน  
        และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของเขตคันนายาว  ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็น 
            ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว 
 
 
 



 

ปัจจัยด้านความคิดเห็น 
ค่านัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ส้าคัญ เป็นไปตาม ไม่เป็นไปตาม 

ทางสถิติ สมมติฐาน สมมติฐาน 

1. ด้านการป้องกัน .343  √ 

2. ด้านการแก้ไขปัญหา .141  √ 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน .835  √ 

*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล  ด้านอาชีพรับราชการ/พนักงาน  

รัฐวิสาหกิจ    มีระดับความคิดเห็นต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเขตคันนายาว   มากกว่ากลุ่ม  
ท่ีมีอาชีพอื่น ๆ     ดังนั้น   ผู้บริหารจึงควรให้ความส้าคัญกับการประชาสัมพันธ์     การให้ความรู้ความเข้าใจ  
การด้าเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของเขตคันนายาว    กับกลุ่มอาชีพอื่นๆ    โดยใน 
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา แม่บ้านและผู้ท่ีว่างงาน อาจใช้การลงตรวจเย่ียมชุมชน  เคาะประตูบ้าน  แจกแผ่นพับ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ   เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จะเห็นความเป็นไปในพื้นท่ีมากกว่ากลุ่มท่ี 
ท้างานนอกพื้นท่ีเขตซึ่งหากกลุ่มแม่บ้าน  หรือผู้ว่างงาน   มีความเข้าใจอันดีกับการด้าเนินการและปฏิบัติงานของ 
ส้านักงานเขตก็จะท้าให้การด้าเนินการนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 
 

2. ปัจจัยด้านความรู้  เรื่อง   แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ของเขตคันนายาว 
 
       จากผลการศึกษา  พบว่า  ยังมีหลายประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมี ความรู้เกี่ยวกับแผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้้าท่วมเขตคันนายาว อยู่ในระดับน้อย  ได้แก่   ข้อ 11. มีการติดต้ังเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ใน
พื้นท่ีท่ัวไปท้ังพื้นท่ีจุดเส่ียงและไม่ใช่จุดเส่ียงน้้าท่วม ข้อ 8. ในปีงบประมาณ 2559 มีการขุดลอกคลองล้าราง
สาธารณะสายต่าง ๆ ท่ีต้ืนเขิน ข้อ 12. มีระยะเวลาด้าเนินการตามแผนในช่วงเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 
2559  จะเห็นได้ว่าประชาชนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการด้าเนินการของหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์แผนการด้าเนินการของส้านักงานเขตให้ประชาชนได้รับทราบโดยอาจด้าเนินการแบบบูรณาการ
ร่วมกันกับทุกฝ่ายของส้านักงานเขตท่ีมีหน้าท่ีติดต่อให้บริการกับประชาชน หรือในฝ่ายท่ีท้าหน้าท่ีลงพื้นท่ี
ใกล้ชิดกับประชาชนโดยการให้ข้อมูลโดยตรงกับประชาชน การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
ท่ีมาติดต่อท่ีส้านักงานเขต การลงข้อมูลแผนการด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมเขตคันนายาว ใน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ของส้านักงานเขต เช่น Facebook  Line เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลแผนการด้าเนินการ ท่ีถูกต้องและเข้าใจการปฏิบัติงานของส้านักงานเขต 
 
 



 

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม เขตคันนายาว  
 

3.1  ด้านเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน    ผลจากการศึกษาพบว่า   ประเด็นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานการณ์อย่างสม่้าเสมอในช่วงฝนตกหนัก ดังนั้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า 
ควรมีการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี   โดยผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นมา      ในขณะเกิดเหตุการณ์ 
น้้าท่วม เพื่อดูแลจนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย ร่วมกับการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีในด้านการกระตุ้น ปลูกฝัง 
จิตส้านึกท่ีดีในการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน  นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มช่องทางในการ
ส่ือสารกับชุมชนเพื่อให้การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการรายงานสภาพอากาศในพื้นท่ี    การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา เป็นด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

3.2 ด้านการแก้ไขปัญหา   ผลจากการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ จัด
ให้มีท่ีว่างรับน้้า ชะลอและเก็บกักน้้าเพื่อบรรเทาน้้าท่วมขังไว้อย่างเหมาะสม  ดังนั้น จึงควรมีการส้ารวจพื้นท่ี
ว่างท่ีเหมาะสมในการท้าเป็นพื้นท่ีรับน้้า เพื่อบรรเทาน้้าท่วมขังก่อนระบายลงสู่ล้าคลอง และท่อระบายน้้า
ต่อไป นอกจากนี้ ควรมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ ท้ัง 5 ชุด  ท่ีท้าหน้าท่ีใน
การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพื้นท่ี การซ่อมและสร้างสาธารณูปโภคท่ีช้ารุด  งานเร่งด่วน ลดระดับน้้าเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน อย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้เกิดความช้านาญในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความ
เข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท้าให้สามารถแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในชุมชน และพื้นท่ี
เศรษฐกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

 
3.3  ด้านการป้องกัน   ผลจากการศึกษาพบว่า    ประเด็นท่ีประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  

ได้แก่การลดระดับน้้าในคูคลองลงในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมรับปริมาณน้้าฝน นั้น ด้วยข้อเท็จจริง
การด้าเนินการของส้านักงานเขตจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการด้าเนินการ และต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนกลาง
จึงจะสามารถด้าเนินการได้ ดังนั้น  จึงควรประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อให้
ประชาชนความเข้าใจในระเบียบแนวทางปฏิบัติของทางราชการ และควรเพิ่มการด้าเนินการขุดลอกคูคลอง 
การล้างท้าความสะอาดท่อระบายและการเก็บขยะในล้าคลองโดยใช้ก้าลังเจ้าหน้าท่ีและทรัพยากรของส้านักงาน
เขตเองเพิ่มเติม  แทนการจ้างเหมาจากบุคคลภายนอก ท่ีต้องอนุมัติตามหลักเกณฑ์และใช้งบประมาณสูง  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  

1. การศึกษาครั้งนี้    ผู้วิจัยใช้ขอบเขตการศึกษาจากพื้นท่ีท่ีระบุว่าเป็นจุดอ่อนน้้าท่วมตามแผนการ  
ด้าเนินการ จึงควรมีการส้ารวจขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ในพื้นท่ีส้านักงานเขตท่ีอาจเป็นพื้นท่ี
จุดอ่อนท่ีเกิดขึ้นใหม่หรืออาจมิใช่พื้นท่ีจุดอ่อนน้้าท่วมเพื่อน้าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ    ในลักษณะการสัมภาษณ์ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน หรือผู้ท่ีท้าหน้าท่ีควบคุมการด้าเนินงานตามแผน การลงพื้นท่ีสังเกตสถานการณ์จริง
ขณะเกิดเหตุน้้าท่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น  
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