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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติน�้ำท่วมของประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน193 คนเลือกโดยวิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบวัด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย และสหสัมพันธ์
ของสเปียร์แมน ผลการศึกษาพบว่าความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินำ�้ ท่วมมีความสัมพันธ์กบั เจตคติต่อการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม (rs = 0.204, p < .01) และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบตั ิน�้ำท่วม (rs = 0.262, p < .01) และเจตคติต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินำ�้ ท่วมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้�ำท่วม (rs = 0.192, p<.01)
ค�ำส�ำคัญ: ความรู้, เจตคติ, พฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม
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Abstract

This study aimed at investigating the relationship among knowledge, attitude, and practice of flflood disaster
preparedness among community dwellers in Klong Mahasawat Community, Nakhon Pathom Province. The study
sample consisted of 193 subjects, was purposively selected. Data were collected using a questionnaire and a test.
Descriptive statistics and Spearman Rank Order correlation were used in data analysis. The results revealed that
knowledge of flflood disaster preparedness was related to attitude toward flflood disaster preparedness (rs = 0.204,
p <.01) and practice of flflood disaster preparedness (rs = 0.262, p <.01) with statistical signifificance. In addition, attitude
toward flflood disaster preparedness was related to practice of flflood disaster preparedness with statistical signifificance
(rs = 0.192, p <.01).
Keywords: Knowledge, Attitude, Practice of Flood Disaster Preparedness
จากสัตว์มพี ษิ รวมทัง้ ผลกระทบด้านจิตใจ เช่น ปวดศีรษะ
นอนไม่หลับ หวาดผวา มีอาการก�ำเริบของโรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ (ศรีสกุล เฉียบแหลม,โสภา ลีศ้ ริ วิ ฒ
ั นกุล
และจีรภาศรี ท่าไฮ, 2552) และยังท�ำให้เกิดปัญหาการ
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพเนือ่ งจากถนนถูกน�ำ้ ท่วม (เอกรินทร์
สว่างจิตร, 2551) บุคคลมีอาการเครียด นอนไม่หลับ
เนื่องจากการไม่มีรายได้ การสูญเสียทรัพย์สิน (ศรีสกุล
เฉียบแหลม และคณะ, 2552) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี
พ.ศ.2554 ประเทศไทยได้เผชิญกับเหตุการณ์มหาอุทกภัย
มีผู้บาดเจ็บถึง 1,665 คน ผู้เสียชีวิต 1,026 คน และมูลค่า
ความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท (คณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558) นโยบาย
ของประเทศไทยจึงมุ่งเน้นไปที่การเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติน�้ำท่วม การจัดท�ำแผนรับสถานการณ์ และการ
ซ้อมแผน การเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วม
ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน อย่างไรก็ตาม การเตรียม
ประชาชนในชุมชนให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถในการเตรียม
พร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิ สามารถพึง่ พาตนเองได้ เป็นสิง่ ที่
ส�ำคัญ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วมทีด่ ี จะท�ำให้
ได้รับผลกระทบหรือความรุนแรงจากภัยพิบัติลดลง

ความส�ำคัญของปัญหา

ปัจจุบนั มีแนวโน้มของการเกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติที่
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศและภาวะโรคร้อน ในประเทศไทย ที่ต้งั
อยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้น เป็นบริเวณที่มีร่องมรสุม
ท�ำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเกือบตลอดปี ท�ำให้เกิด
ฝนตกหนักและต่อเนื่อง ระดับน�้ำทะเลที่หนุนสูง จาก
ลักษณะที่ตั้งและภูมิอากาศท�ำให้เกิดภัยพิบัติน�้ำท่วมอยู่
เป็นประจ�ำ ภัยพิบัติน�้ำท่วมท�ำให้เกิดความเสียหายมาก
ทีส่ ดุ ในปี 2556 ได้มกี ารจ่ายเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติน�้ำท่วมเป็นอันดับแรกถึงร้อยละ 56.2
รองลงมาคือ ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากคลื่นสึนามิ และ
วาตภัย ร้อยละ 25.55, 4.77, 3.24และ 3.19 ตามล�ำดับ
(คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ,
2556)
ภัยพิบัติน�้ำท่วมมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ
ท�ำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคในระบบทางเดิน
อาหาร โรคเลปโตสไปโรซิส โรคผิวหนัง (ลดาวัลย์ ผาตินาวิน
และอมรรัตน์ ชอบกตัญญู, 2554) ไฟดูด การจมน�้ำ
การบาดเจ็บจากการเหยียบของแหลมหรือของมีคม อันตราย
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พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในระดับชุมชน ในการ
จัดการสาธารณภัยในทุกระยะของการเกิดสาธารณภัย
ตามแนวคิดของการพยาบาลสาธารณภัย และตามสมรรถนะ
ของการพยาบาลสาธารณภัย(Labrague et al., 2017;
International Council of Nurses & World Health
Organization,; 2009; สมพร รุง่ เรืองกิจ และ อิงคฎา โคตนรา,
2556) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินพฤติกรรมการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วมและผลกระทบทาง
สุขภาพ หากทราบถึงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรม
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม จะท�ำให้พยาบาล
สามารถวางแผนได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม เพือ่ ส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติน�้ำท่วมที่ดี การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัตินำ�้ ท่วม
มีอยูน่ อ้ ยมาก ปัจจัยของ เพศ อายุ รายได้ครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ และความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
น�้ำท่วม (Adiyoso, 2012) แต่ปัจจัยเกีย่ วกับความรู้ เจตคติ
และพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม
ในประเทศไทยยังมีการศึกษาอยู่น้อยมาก มีการศึกษาใน
เขตชุมชนต่างจังหวัด พบว่าความรูใ้ นระดับดีมคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน�้ำท่วม (อ�ำนวย
ธัญรัตน์ศรีสกุล, อติญาณ์ ศรเกษตริน และชุลพี ร เอกรัตน์,
2555; อังศณา คล้ายสุข, นพวรรณ เปียซื่อ, สุดาพรรณ
ธัญจิรา และสุภามาศ ผาติประจักษ์, 2557) และเจตคติที่
ดีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน�ำ้
ท่วม(อังศณา คล้ายสุข และคณะ, 2557)
จากสถานการณ์อุทกภัยในปี 2554 ตั้งแต่ 25
กรกฎาคม 2554 ถึง 16 มกราคม 2555 เกิดมหาอุทกภัย
ครอบคลุม 65 จังหวัด (ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่ง
ใน 23 จังหวัดที่เริ่มมีนำ�้ เอ่อล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน
2554 (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2558)ผู้วจิ ัยได้เลือกศึกษา

ปัจจัยของความรู้ เจตคติตอ่ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
น�้ำท่วม และพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
น�้ำท่วมที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น
บริเวณใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร ภูมปิ ระเทศมีลกั ษณะ
เป็นแอ่ง ประชาชนปลูกสร้างบ้านเรือนตามแนวริมฝัง่ คลอง
ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรง มีน�้ำท่วมในระดับสูงและเป็น
เวลานาน มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีบทบาทส�ำคัญในการ
ดูแลประชาชนในพื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ระหว่างภัย
พิบัตินำ�้ ท่วมทั้งการตั้งรับและออกหน่วยเยี่ยมบ้าน มีการ
จัดโครงการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติน�้ำท่วมในชุมชนเพื่อ
ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและจัดการกับความเจ็บป่วย
ที่มากับน�้ำท่วม มีการคัดกรองสุขภาพ และได้เก็บข้อมูล
ของประชาชนในชุมชนดังกล่าว
ผลจากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพในชุมชนให้มี
ความพร้อมในการเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติน้�ำท่วมใน
ครัง้ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รบั ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภยั พิบัติน�้ำท่วมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ค�ำถามการวิจัย

1. ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
น�ำ้ ท่วม เจตคติต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ �้ำท่วม
และพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินำ�้ ท่วม
ของประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐม
เป็นอย่างไร?
2. ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
น�ำ้ ท่วม เจตคติต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ �้ำท่วม
และพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินำ�้ ท่วม
ของประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
มีความสัมพันธ์กนั หรือไม่? และมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร?

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัย
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พิบัติน�้ำท่วม เจตคติต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
น�้ำท่วมและพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
น�้ำท่วมของประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์จังหวัด
นครปฐม
2. หาความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ รือ่ งการเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม เจตคติต่อการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติน้�ำท่วม และพฤติกรรมในการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติน�้ำท่วมของประชาชนในชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์จังหวัดนครปฐม

สวัสดิ์จังหวัดนครปฐม
3. เจตคติตอ่ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบตั นิ ำ�้ ท่วมของประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิจ์ งั หวัด
นครปฐม
กรอบแนวคิดของการวิจัย ผู้วจิ ยั ใช้แนวคิดของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ (knowledge) เจตคติ (attitude)
และพฤติกรรม (practice) ของ Schwartz (1975) ซึ่งอธิบาย
ว่าความรู้สามารถท�ำให้เกิดความเข้าใจ และมีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั พิ ฤติกรรม และเจตคติเป็นความรู้สกึ ของบุคคล
ต่อสิง่ ต่างๆ ถ้าบุคคลมีเจตคติทดี่ ตี ่อสิง่ ใด จะท�ำให้ปฏิบตั ิ
พฤติกรรม ทั้งความรู้และเจตคติต่างก่อให้เกิดพฤติกรรม
ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อมจึงก�ำหนดความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความรูใ้ นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ �้ำท่วม พฤติกรรม
ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้�ำท่วม และเจตคติต่อ
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม เขียนเป็นกรอบ
แนวคิดของการวิจัยได้ดงั นี้

สมมติฐานการวิจัย

1. ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
น�้ำท่วม มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติน�้ำท่วมของประชาชนในชุมชนคลองมหา
สวัสดิ์จังหวัดนครปฐม
2. ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
น�้ำท่วม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบัติน�้ำท่วมของประชาชนในชุมชนคลองมหา

ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม
พฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม
เจตคติต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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ให้เลือกตอบ ปฏิบตั ิ (1 คะแนน) และไม่ปฏิบตั ิ (0 คะแนน)
3. เจตคติตอ่ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
น�้ำท่วม จ�ำนวน 24 ข้อ ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การติดตามข่าวการเตือนภัย และการวางแผนอพยพ
การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการกับผลกระทบต่อสุขภาพ
การเตรียมชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยาประจ�ำตัว
การเตรียมพร้อมในการส�ำรองเครือ่ งอุปโภคและบริโภคยา
ประจ�ำตัวและการป้องกันทรัพย์สนิ จากภัยน�ำ้ ท่วม ใช้มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Likert’s scale คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง (5 คะแนน) เห็นด้วย (4 คะแนน) ไม่แน่ใจ
(3 คะแนน) ไม่เห็นด้วย (2 คะแนน) และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
(1 คะแนน)
2. แบบวัดความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติน�้ำท่วม จ�ำนวน 34 ข้อ ทดสอบความรู้เรื่องความ
เสี่ยงของการเกิดภัยน�ำ้ ท่วม การติดตามฟังการเตือนภัย
และการวางแผนในการอพยพ ผลกระทบต่อสุขภาพ และ
การจัดการด้านสุขภาพ การเตรียมเครือ่ งอุปโภคและบริโภค
และการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน การตอบมี
3 ตัวเลือก ได้แก่ ใช่ (1 คะแนน) ไม่ใช่ และไม่แน่ใจ
(0 คะแนน)
การแปลผลระดับ ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ
3 และแบบวัด ใช้ร้อยละของค่าเฉลี่ย (Bloom, Hastings,
& Madaus, 1971) ค่ามากกว่า ร้อยละ 60 หมายถึงระดับดี
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ท�ำโดย อังศณา
คล้ายสุข และคณะ (2557)
แบบสอบถาม และแบบวัดได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผู้ทรงคุณวุฒทิ างการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 3 ท่าน และหาค่าดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity index[CVI]) ของแบบสอบถาม
พฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม แบบสอบถาม
เจตคติต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติน�้ำท่วม และแบบ
วัดความรูเ้ รือ่ งการเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วมได้เท่ากับ
0.98, 0.92 และ 0.98 ตามล�ำดับ และหาความเที่ยง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์
(Correlational research )
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป้าหมาย (Target population) คือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัด
นครปฐม
		 กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 193 คน เลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง โดยเป็นผูม้ อี ายุ 20 ปีขน้ึ ไป อาศัยอยูใ่ นชุมชน
นี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี และสามารถสื่อภาษาไทยได้ดี
		 ขนาดตัวอย่าง ได้จากการค�ำนวณว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีขนาดเพียงพอที่มีความน่าเชื่อถือโดยการเปิด
ตาราง Power of the correlation coeffificient (Portney &
Watkins, 2000) ส�ำหรับค่า α = .05, Power = .80 และ
r = 0.20 ได้ค่า 194
เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มี 3 ส่วน
ได้แก่
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ครอบครัว ระดับการศึกษา ความเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โรคประจ�ำตัวของ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว ยาทีร่ บั ประทานเป็นประจ�ำ
สถานบริการสุขภาพทีไ่ ปใช้บริการ ระยะทางระหว่างบ้าน
และสถานบริการสุขภาพ ลักษณะของการเกิดน�้ำท่วม
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเผชิญเหตุการณ์น�้ำท่วมการ
อพยพย้ายที่อยู่ออกจากพื้นที่ มีจ�ำนวน 20 ข้อ
2. พฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติน�้ำท่วม จ�ำนวน 28 ข้อประกอบด้วยพฤติกรรม
การติดตามข่าวสารการเตือนภัยและการวางแผนในการ
อพยพการเตรียมพร้อมเพือ่ จัดการกับผลกระทบด้านสุขภาพ
การเตรียมชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยาประจ�ำตัว การ
เตรียมพร้อมในการส�ำรองเครื่องอุปโภคบริโภคและการ
เตรียมพร้อมในการป้องกันทรัพย์สินจากภัยน�ำ้ ท่วม เป็น
ลักษณะค�ำถามปลายเปิดให้ระบุเหตุผล และปลายปิดซึง่
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(Reliability) แบบสอบถามพฤติกรรมฯใช้วธิ ีการทดสอบซ�ำ้
ได้ค่าสัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งเท่ากับ 0.77 แบบวัดความรู้ฯ
ได้ค่า KR = 0.78 และแบบสอบถามเจตคติฯ ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.74
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมจิ าก
โครงการวิจยั การเตรียมพร้อมรับภัยน�ำ้ ท่วมของประชาชน
ในชุมชน (นพวรรณเปียซื่อ, 2555)
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโครงการวิจัย
ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามหนังสือ
เลขที่ 2554/604 โดยให้ลงชื่อ แสดงความยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจยั อย่างสมัครใจ ผูว้ จิ ยั อธิบายวัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดในการเก็บข้อมูล สิทธิท์ จี่ ะในการตอบค�ำถาม
การได้รบั การปกปิดความลับส่วนบุคคล และการน�ำเสนอ
ผลวิจยั ในภาพรวมของกลุ่ม แก่ประชาชนในกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปโดยใช้สถิตบิ รรยาย และสหสัมพันธ์ ของSpearman’s
rank order correlation

38.3 มีโรคประจ�ำตัวโดยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากทีส่ ดุ
(24.4%) รองลงมาคือโรคเบาหวาน (11.8%) ร้อยละ 55.4
ไม่มียาที่รับประทานเป็นประจ�ำ ร้อยละ 57 มีบุคคลใน
ครอบครัวมีโรคประจ�ำตัวโดยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
(33.6%) และเบาหวาน (13.6%) ร้อยละ 45.1 ไปใช้บริการ
สุขภาพโรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 78.8 มีระยะทางจาก
บ้านไปยังสถานบริการสุขภาพไม่เกิน 5 กิโลเมตร ร้อยละ
52.2 เคยเผชิญเหตุการณ์นำ�้ ท่วม 1 ครัง้ ระยะเวลาประสบ
ภัยน�ำ้ ท่วมนาน 3 เดือน (96.2%) ระดับน�ำ้ ท่วมสูงถึงคอ
(54.9%) ร้อยละ 68.5 ตัดสินใจไม่อพยพ เนือ่ งจากเป็นห่วง
ทรัพย์สินที่บ้าน (71.4%) และเป็นห่วงสัตว์เลี้ยง (34.9%)
และยังมีไฟฟ้าและน�้ำประปาใช้อยู่ (52.4%)
2. ผลการศึกษาความรูเ้ รือ่ งการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม เจตคติตอ่ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
น�้ำท่วม และพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
น�้ำท่วมของประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัด
นครปฐม พบว่า ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัตินำ�้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.12 (SD = 4.84) เจตคติต่อ
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
86.70 (SD = 8.37) และพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัตินำ�้ ท่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.07 (SD = 7.48)
ความรูเ้ รือ่ งการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ �้ำท่วม
เจตคติตอ่ เรือ่ งการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม และ
พฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วมโดยรวม
และในรายด้านอยู่ในระดับดี (ร้อยละของค่าเฉลี่ยเท่ากับ
82.70, 77.41 และ 71.17 ตามล�ำดับ)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประชาชน ร้อยละ 66.8
เป็นหญิง ร้อยละ 51.8 มีอายุ 41-60 ปี ร้อยละ 16.6
เป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ 36.3 ท�ำอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 52.8
มีรายได้ครอบครัวน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ
46.1 มีระดับการศึกษาสูงสุดในชั้นประถมศึกษา ร้อยละ
60.1 เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเอง ร้อยละ 57 อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ
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ตาราง 1 ค่าต�่ำสุด-สูงสุด( Min-Max) ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของความรู้ฯ เจตคติฯ และ
		 พฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วมโดยรวมและรายด้าน (n = 193)
ตัวแปร
ความรูเ้ รื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตนิ �้ำท่วม (34 ข้อ)
ความเสี่ยงของการเกิดภัยน�้ำท่วม การติดตามฟังการเตือนภัย
		 และการวางแผนอพยพ
ผลกระทบต่อสุขภาพ และความรู้ในการจัดการด้านสุขภาพ
การเตรียมเครื่องอุปโภค และบริโภค และความรู้ใน
		 การป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน
เจตคติต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้�ำท่วม (24 ข้อ)
การติดตามการเตือนภัยและการวางแผนอพยพ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การส�ำรองเครื่องอุปโภค และบริโภค ยาประจ�ำตัว และ
		 การป้องกันในการเกิดความเสียหายของทรัพย์สิน
พฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้�ำท่วม (28 ข้อ)
การติดตามข่าวสารการเตือนภัยและการวางแผนอพยพ
การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการกับผลกระทบต่อสุขภาพ
การเตรียมชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยาประจ�ำตัว
การส�ำรองเครื่องอุปโภค บริโภค และการเตรียมพร้อม
		 ในการป้องกันทรัพย์สินจากภัยน�้ำท่วม
3. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่อง
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม เจตคติต่อการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม และพฤติกรรมในการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วมของประชาชนในชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม พบว่าความรู้เรื่องการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม มีความสัมพันธ์ทาง
บวกในระดับต�่ำกับเจตคติต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติน�้ำท่วม (rs = 0.204) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เจตคติต่อการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
น�ำ้ ท่วม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ำกับพฤติกรรม

Min-Max
9-34
0-4

M(SD)
28.12 (4.84)
3.64 (0.75)

ระดับ
ดี
ดี

4-22

17.58 (3.58)

ดี

1-8
66-112
9-25
25-55

6.90 (1.53)
86.70 (8.37)
18.11 (2.57)
40.64 (4.44)

ดี
ดี
ดี
ดี

20-40
8-37
1-7

27.94 (3.93)
27.07 (7.48)
5.93 (1.36)

ดี
ดี
ดี

0-19

11.85 (5.12)

ดี

1-12

9.30 (2.67)

ดี

ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม (rs = 0.192)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความรู้เรื่อง
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วม มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต�ำ่ กับพฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัตินำ�้ ท่วม (rs = 0.262) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

การอภิปรายผลการวิจัย

ความรูเ้ รือ่ งการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ �้ำท่วม
โดยรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับการศึกษาที่จังหวัด
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สุราษฎร์ธานี ของอ�ำนวย ธัญรัตน์ศรีสกุล และคณะ (2555)
และที่จังหวัดลพบุรี ของอังศณา คล้ายสุข และคณะ
(2557) เป็นไปได้วา่ ภัยพิบตั นิ �้ำท่วมในครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ในหลาย
พื้นในระยะเวลานาน มีการรายงานสถานการณ์ และให้
ข้อมูลให้ประชาชนเตรียมการส�ำรองเครือ่ งอุปโภค บริโภค
และการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สนิ อย่างต่อเนือ่ ง
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับน�ำ้ ท่วมทัง้ ทาง
วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
สอดคล้องกับอังศณา คล้ายสุข และคณะ (2557) ที่พบว่า
เจตคติตอ่ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วมในรายด้าน
และโดยรวมอยู่ในระดับดี และพฤติกรรมในการเตรียม
พร้อมรับมือภัยพิบัติน�้ำท่วมโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับดี
พฤติกรรมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม
เจตคติตอ่ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วม และความรู้
เรือ่ งการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบตั นิ �้ำท่วม มีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกัน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั และสนับสนุน

แนวคิดของ Schwartz (1975)

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดเตรียมความรู้ในการเตรียมพร้อม
รับมือภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วมให้กบั พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการสาธารณสุข
เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถน�ำไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมในการให้ความรู้ สร้างเจตคติทดี่ แี ละส่งเสริม
ทักษะการปฏิบัติ
2. ควรด�ำเนินงานในรูปแบบเชิงรุกให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของภัยพิบัตินำ�้ ท่วมต่อสุขภาพ
และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับการ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินำ�้ ท่วมอาทิ ประสบการณ์ใน
การเผชิญกับเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ และการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพในระหว่างเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
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