
เกร่ินน ำ 

การสมัมนา/บรรยายให้นกัศกึษาฟังเก่ียวกบัภาพรวมของการท าวิจยั โดยเฉพาะการจดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การศกึษาค้นคว้าอิสระ วา่มีองค์ประกอบและขัน้ตอนอะไรบ้าง และในรายงานฉบบัสมบรูณ์ประกอบด้วยเนือ้หาที่แบง่เป็น 
5 บท คือ 

 บทที่ 1 – บทน า  
 บทที่ 2 – การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 บทที่ 3 – วิธีการวจิยั 
 บทที่ 4 – ผลการวิจยั 
 บทที่ 5 – สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 แล้วองค์ประกอบในแต่ละบทมีความเช่ือมโยงกันอย่างไร เช่น วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 นัน้ ในการ
ทบทวนวรรณกรรมต้องครอบคลมุวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัปุระสงค์แต่ละข้อเป็นอย่างไร ผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อเป็นอย่างไร การสรุปและอภิปรายผลก็ ต้องสอดคล้องกับวัตุถประสงค์ และ
ข้อเสนอแนะท่ีทัง้การน าไปใช้ประโยชน์และการวิจยัครัง้ตอ่ไป โดยน าตวัอยา่งจากงานวจิยัไปประกอบการอธิบายนกัศกึษา 

ส าหรับงานวิจยั “ชุมชนกบัการจดัการอทุกภยั: กรณีชุมชนลุม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีน” นัน้ แบ่งเป็น 7 บท โดย
บทที่ 1 2 และ3 เป็นตามองค์ประกอบของวทิยานิพนธ์ข้างต้น แตผ่ลการศกึษา ซึง่เป็นบทท่ี 4 แยกเป็น 3 บท เนื่องมีเนือ้หา
มาก คือ บทที่ 4 5 และ6  หรือกลา่วอีกนยัหนึ่ง บทที่ 4 แยกเป็น 3 บท (การน าผลการวิจยัไปอธิบายนกัศึกษา เนือ้บทที่ 4 
ที่เป็นผลการศึกษาตามองค์ประกอบของวิทยานิพนธ์ จากงานวิจยั น ามาจาก ผลในบทที่ 4 5 และ  ตามล าดบั) สว่นบทท่ี 
7 คือ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ    

 

ตวัอยา่ง  ตามเอกสารแนบ 
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บทที่ 1 – บทน ำ 
 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าวิกฤติภัยธรรมชาติมีแนวโน้มที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ มากขึ้นทั่วทุกมุมโลก ......ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ส าหรับประเทศไทยในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยก่อให้เกิดความ
เสียหายในหลายๆ ด้าน ........ซึ่งมีแนวโน้มของความเสียหายมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1.1  
 ดังนั้น การศึกษาจากประสบการณ์ของชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการกับวิกฤติภัย
ธรรมชาติ ซึ่งในที่นี้เน้นไปที่วิกฤติอุทกภัยภัย โดยเฉพาะในปี 2554 ในช่วงก่อนเกิด ช่วงระหว่างเกิด และการ
ฟ้ืนฟูหลังการเกิดอุทกภัยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการน าบทเรียนและวิชาการจัดการของชุมชนมาสรุป
และเผยแพร่แก่ชุมชนอ่ืนๆ ผู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการกลยุทธ์ดังกล่าวที่นับวันทวี
ความรุนแรงขั้น รวมถึงเป็นการบรรเทาภาระงานของหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพ
ของชุมชนที่จะสามารถน าทรัพยากรไปใช้หรือพัฒนาด้านอ่ืนๆ ต่อไปได ้
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
 2.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการกับอุทกภัยในปี 2554 
       2.2 ศึกษาวิธีการบริหารจัดการและปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ท าให้ชุมชนประสบผลส าเร็จในการจัดการ
กับอุทกภัยของชุมชน 
       2.3 ศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดการกับอุทกภัยของชุมชน 
       2.4 สร้างแบบจ าลองทีเ่หมาะสมในการจัดการของชุมชนเพ่ือรองรับการจัดการอุทกภัยของชุมชน 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การศึกษานี้ครอบคลุมเฉพาะการจัดการกับอุทกภัยของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่ม
น้ าท่าจีนในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา จ านวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย 

      3.1 ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
      3.2 ชุมชนปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
      3.3 ชุมชุมชนบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

 
1.4 กรอบกำรด ำเนินงำนวิจัย  

    ดังแสดงในภาพที่ 1.1 
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ระหว่ำงเกดิอุทกภัย 

ภำยหลังเกิดอุทกภัย 

ก่อนเกิดอุทกภัย สภำพทั่วไปของชุมชน 
- ลักษณะทำงกำยภำพ 
- สภำพเศรษฐกิจและสังคม    
- ลักษณะของอุทกภัยและผลกระทบแก่ชุมชน 
– กำรสรำ้งเครือขำ่ยและกำรมีส่วนร่วม 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

วิธีกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัย 
- มำตรกำรสิ่งก่อสร้ำง 
- มำตรกำรไม่ใช่สิ่งก่อสร้ำง 
- ปัจจยัท่ีท ำให้ประสบผลส ำเร็จ 
- ปัญหำและอุปสรรค 
- ข้อเสนอแนะ 
- กำรเตรียมกำรคร้ังต่อไป 

- บทบำทของหน่วยงำน 
  ท่ีเข้ำไปช่วยเหลือสนับสนุน 
- ปัจจยัท่ีท ำให้ประสบผลส ำเร็จ 
- ปัญหำและอุปสรรค 
-  ข้อเสนอแนะ 

แบบจ ำลอง 
(รูปแบบ / ลักษณะกำร

จัดกำรอุทกภัยของชมุชน) 

ก่อนเกิดอุทกภัย 

ระหว่ำงเกดิอุทกภัย 

ภำยหลังเกิดอุทกภัย 

5 
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1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

1.5.1 ท าให้เข้าใจลักษณะของชุมชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการจัดการกับวิฤต
อุทกภัย แล้วน าเอาบริบทของชุมชนที่มีลักษณะดังกล่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งใน
การจัดการอุทกภัยไปส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอ่ืนๆต่อไป 
 1.5.2 น าเอาวิธีการบริหารจัดการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ท าให้ชุมชนประสบผลส าเร็จในการ
จัดการกับปัญหาอุทกภัยไปปรับใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนอ่ืนๆส าหรับการจัดการอุทกภัยให้
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
 1.5.3 น าเอาปัญหาและอุปสรรคมาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดข้อบกพร่องของการจัดการอุทกภัยตาม
ประสบการณ์ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา  ในขณะเดียวกันก็น าข้อเสนอแนะที่ได้ในการ
จัดการอุทกภัยของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้เพ่ือให้การจัดการอุทกภัยของชุมชนประสบ
ผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 1.5.4 ได้แบบจ าลองที่แสดงถึงรูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสมในการจัดการของชุมชนในการ
รองรับการจัดการกับวิกฤติอุทกภัยของชุมชนเพ่ือใช้เป็นแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการน าไปปรับใช้การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
 
1.6 นิยำมศัพท ์

ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หมายถึง ......................... 
อุทกภัย หมายถึง ..................................... 

 ชุมชน หมายถึง ............................... 
 กำรจัดกำรอุทกภัยธรรมชำติ (หมายถึง ....... 

 ควำมเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง ............................. 
 กำรพึ่งพำตนเอง หมายถึง ....................... 
  เครือข่ำยชุมชน หมายถึง ............................... 
 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง .................................. 
 ปัจจัยที่ท ำให้ประสบผลส ำเร็จ หมายถึง .................................... 
 แบบจ ำลอง หมายถึง ................................ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุทกภัย2 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยของชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.3 มาตรการป้องกันแก้ไข บรรเทาวิกฤติอุทกภัย3 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกบัการสร้างเครือข่ายชุมชน 
2.5 การจัดการอุทกภัยในต่างประเทศ 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย          

   2.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ 

 
2.7 สรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   
 ดังนั้น จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ในการจัดการอุทกภัยให้
ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน ตลอดจนเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมได้นั้น ........ 

นอกจากนี้ในการจัดการอุทกภัยนั้นต้องค านึงถึง.........  
 ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ  เกี่ยวข้องกับบทบาทของหน่วยงานที่เข้าไป
ให้ความช่วยเหลือมีความส าต่อความส าเร็จในการจัดการของชุมชนด้วย ด้วยเหตุนี้ในการศึกษาครั้งนี้
จึงศึกษาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
.............ซึ่งในที่สุดแล้วผลการศึกษาทั้งหมดจะถูกสังเคราะห์ออกมาให้ได้รูปแบบ/ลักษณะการจัดการ
อุทกภัยของชุมชนที่อาจน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับชุมชนต่างๆ ในครั้งต่อไปได ้
 

                                                           
2 ส านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2553).  
3 ส านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา. (2554). คู่มือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งการส่งเสริมบทบาทชมุชน และเครือข่ายใน 
            การจัดการอุทกภัย. กรมทรัพยากรน ้า. 



 
 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั 
           การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจจัยเชิงส ารวจจากข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยข้อมูล
ปฐมภูมิเป็นแหล่งข้อมูลหลัก โดยเฉพาะข้อมูลในระดับชุมชน และมีการใช้ข้อมูลทุติยภูมิประกอบ
เพ่ิมเติม แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยมีขั้นตอนด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 3.1.1 กำรเลือกพื้นทีชุ่มชนที่ศึกษำ 

           3.1.2 ผู้ให้ข้อมูล 

3.2 แหล่งข้อมูล 
    3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  

       3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
              แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน/แบบสัมภาษณ์ผู้น า/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวกที่ 1)  
และแนวค าถามการสนทนากลุ่ม (ภาคผนวกท่ี 2) รวมทั้งการสังเกต  
 3.3.1 แบบสัมภำษณ์ 
                      1) แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  
                      2) แบบสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน 
                    3) แบบสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3.2 แนวค ำถำมกำรสนทนำกลุ่ม 
 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
         3.4.1 ข้อมูลระดับชุมชน  

 3.4.2 ข้อมูลระดับหน่วยงำน  
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของตัวอย่างเป็นการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน  
        การวิเคราะห์วิธีการบริหารจัดการอุทกภัยและปัจจัยส าเร็จในการจัดการอุทกภัย  
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  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการอุทกภัย เป็นการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา...... 
  การสร้างแบบจ าลองการจัดการอุทกภัยของชุมชนนั้น เป็นการประมวลข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์....ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสังเคราะห์แสดงเป็นแผนภาพ องค์ประกอบ
และข้ันตอน  
  

3.6 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
                  การศึกษานี้ได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 9 ขั้นตอน  

       3.6.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ า
เจ้าพระยาและท่าจีนในปี 2554 ที่ผ่านมา   

       3.6.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
      3.6.3 การเลือกพ้ืนทีชุ่มชนเป้าหมาย  
   3.6.4 การประสานงานกับแหล่งข้อมูลในพื้นท่ี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

        3.6.5 การเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 3.6.6  การสร้างเครื่องมือการวิจัย  

       3.6.7 ในการเก็บข้อมูลภาคสนามในชุมชน  
       3.6.8 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้มาถึงสภาพทั่วไปของตัวอย่างและเนื้อหาตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
       3.6.9 การสังเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจ าลองการจัดการอุทกภัย  
    

 
 
 



บทที่ 4 

สภาพทั่วไปของชุมชนท่ีมีความสามารถในการจัดการกับ 
อุทกภัยในปี 2554  

 

4.1 ลักษณะท่ัวไปของชมุชน และลกัษณะของตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 4.1.1 ลักษณะท่ัวไปของชุมชนท่ีเป็นภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน 
      4.1.2) ลักษณะท่ัวไปของแต่ละชุมชน 

 4.1.3 ลักษณะของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา   
 

4.2 ลักษณะของอุทกภัยในปี 2554 
    4.2.1 ลักษณะอุทกภัยที่เป็นภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน 

4.2.2 ลักษณะอุทกภัยของแต่ละชุมชน 
 

4.3 ผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 
 4.3.1 ผลกระทบจากอุทกภัยที่เป็นภาพรวมทั้ง 3 ชุมชน 
 4.3.2 ผลกระทบจากอุทกภัยของแต่ละชุมชน 
 

4.4 การสร้างเครือข่ายชุมชน 
  4.4.1 เครือข่ายภายในชุมชน 

4.4.2 เครือข่ายภายนอกชุมชนท่ีร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 

  

4.5 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

 



 
 

 

บทที่ 5 

วิธีการบริหารจัดการอุทกภยั ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การจัดการอุทกภยั 

 
 

5.1 วิธีการบริหารจัดการอุทกภัย 
5.2 ปัจจัยท่ีทําให้ประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการอุทกภัย 
5.3 ปัญหาและอุปสรรค  
5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดการอุทกภัย 
  
ตารางที่ 5.1 วิธีการบริหารจัดการอุทกภัยของแต่ละชุมชนในช่วงก่อนเกิด ระหว่างเกิด และภายหลังเกิดอุทกภัย 
ตารางที่ 5.2 ปัจจัยที่ทําให้ประสบผลสําเร็จในการจัดการอุทกภัยของแต่ละชุมชนในช่วงก่อนเกิด ระหว่างเกิด และภายหลังเกิด
อุทกภัย 

ตารางที่ 5.3  ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการอุทกภัยของแต่ละชุมชนในช่วงก่อนเกิด ระหว่างเกิด และภายหลงั
เกิดอุทกภัย 

 
 



 

 

 
 

บทที่ 4-3 แบบจําลองการจัดการอุทกภยัของชุมชน 
 

6.1 แบบจําลองการจัดการอุทกภัยของชุมชน  
  ในแบบจําลองน้ีการจัดการอุทกภัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) การเข้าใจถึงบริบทของชุมชน
น้ันๆ  2) การดําเนินการจัดการอุทกภัยที่เป็นอยู่ของชุมชนเอง 3) การจัดการระบบการจัดการอุทกภัยของ
ชุมชนที่ประกอบด้วยตัวชุมชนเอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายระหว่างชุมชนน้ันๆ กับชุมชน
อ่ืน   4) การดําเนินการจัดการอุทกภัยในช่วงต่างๆ และ 5) การสรุป ประเมินผล และการวางแผนการจัดการ
อุทกภัยในระยะยาว    

6.2 เอกสารประกอบการดําเนินการจัดการอุทกภัยของชุมชน  
 



 
 

บทที่ 5 - สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
7.1 ลักษณะท่ัวไปของตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
7.2 สรุปผลการศึกษา 
          7.2.1 สภาพทั่วไปของชุมชนท่ีมีความสามารถในการจัดการกับวิกฤตอุทกภัยในปี 2554 
 7.2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอุทกภัย 

7.2.3 วิธีการบริหารจัดการ  ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ทําใหชุ้มชนประสบผลสําเร็จ 
 7.2.4 ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการกับวิกฤติอุทกภัยของชุมชน  
 

ตารางที่ 7.1 สรุปมาตรการที่ใช้ในการจัดการอุทกภัยของชุมชนในช่วงก่อนเกิด ระหว่างเกิด และ
ภายหลังเกิดอุทกภัย 
 ตารางที่ 7.2 ปัจจัยที่ทําให้ประสบผลสําเรจ็ในการจัดการอุทกภัยของชุมชนในช่วงก่อนเกิด ระหว่าง
เกิด และภายหลังเกิดอุทกภัย 
ตารางที่ 7.3  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการอุทกภัยของชุมชนในช่วงก่อนเกิด 
ระหว่างเกิด และภายหลังเกิดอุทกภัย 
 
        7.2.4 แบบจําลองในการจัดการของชุมชนในการรองรับการจัดการกับวิกฤตอุทกภัยของ
ชุมชน 
 

7.3 อภิปรายผล 
7.3.1 สภาพทั่วไปของชุมชนท่ีมีความสามารถในการจัดการอุทกภัย 

 7.3.2 วิธีการบริหารจัดการและปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ทําให้ชุมชนประสบผลสําเร็จในการ
จัดการกับวิกฤติอุทกภัยของชุมชน  
        7.3.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการกับวิกฤติอุทกภัยของชุมชน 
        7.3.4 แบบจําลองในการจัดการของชุมชนในการรองรับการจัดการกับวิกฤตอุทกภัยของ
ชุมชน 
  

7.4 ข้อเสนอแนะ 
7.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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        1) ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
             2) ข้อเสนอแนะสําหรับชุมชน 

7.4.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  

 


