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ภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร 
The Public Mitigation Relief Leadership of The Bangkok 

Metropolitan Administration 
 

        ปรากรม  วารุณประภา 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง ภาวะผู้ น าด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ       
(1) ศกึษาภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร (2) ศกึษายุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและชุมชนของกรุงเทพมหานคร (3) ศกึษาความส าเร็จและปัญหาอปุสรรคของภารกิจด้าน
ความมั่นคงของมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร และ (4) น าเสนอรูปแบบของภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสา
ธารณภยัในการใช้ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและชมุชนของกรุงเทพมหานคร เพ่ือความส าเร็จ
ของภารกิจด้านความมัน่คงของมนุษย์ของกรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสมในอนาคต ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการวิจยั
เชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ให้ข้อมลู
ส าคญั จ านวน 33 คน ได้แก่ กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มราชการ กลุ่มองค์กร
อิสระ และกลุ่มนักวิชาการ และด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง
ผู้ปฏิบตังิานในพืน้ท่ี จ านวน 325 คน ผลวิจยัพบวา่ 

1. ภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภัยในอดีตมีแนวทางการด าเนินงานแบบตัง้รับ โดยมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือคล่ีคลายวิกฤติท่ีเกิดขึน้จึงมีภาวะผู้น าในรูปแบบของ “ผู้คล่ีคลายวิกฤติท่ี
ขาดความพร้อม” (The Ill-Equipped Crisis Reliever) ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตัวผู้ น าของส านัก
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินงานเป็น
แบบการสร้าง และเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินภารกิจอยา่งเป็นระบบ จงึมีภาวะผู้น าในรูปแบบของ “ผู้ปก
ปักษ์รักษาชีวิตท่ีเก่งกาจด้านการจัดการ” (The Well-Managed Life Savior) และผลวิจัยเชิงปริมาณใน
ภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

                                                           
1 นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาภาวะผู้น าเชิงยทุธศาสตร์ความเป็นเลศิ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ ถนน
นครราชสมีา เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300  
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2. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนของกรุงเทพมหานคร ควรประกอบด้วย 3 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างอนาคตท่ีเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์การปฏิบตัิการแบบมืออาชีพ และ
ยทุธศาสตร์การจดัการเพ่ือฟืน้ฟภูยัพิบตั ิและผลวิจยัเชิงปริมาณในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  

3. ความส าเร็จของภารกิจด้านความมัน่คงของมนษุย์ของกรุงเทพมหานครคือ การท าให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามมาตรฐานขัน้ต ่าและด ารงชีวิตต่อไปได้แม้ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ และผลวิจัยเชิง
ปริมาณในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค ำส ำคัญ: ภาวะผูน้ า, ยทุธศาสตร์ความร่วมมือ, ความมัน่คงของมนษุย์ 
 
Abstract 

This dissertation aimed firstly to study the leadership of the public mitigation relief of the 
Bangkok Metropolitan Administration (BMA), secondly to investigate the cooperative strategies 
between the authority and community within the Bangkok Metropolitan, thirdly, to explore the 
achievements and difficulties in the human security management within the Bangkok 
Metropolitan, and fourthly, to demonstrate the co-operative strategies between public sector 
and community leading to appropriate accomplishment of human security management in the 
future. By using mixed method research was initially conducted by a qualitative method to 
conduct in-depth interviews of thirty three specialists and key informants from five different 
sectors from politicians, business and community, government officials, non government 
organization and academic Institutions, followed by a quantitative method  using questionnaire 
among 325 fire fighters found the following 

1. It was found that the leadership of the Bangkok Fire and Rescue Department in the 
past was set pretty much to a defensive strategy, focused on solving and relieving crisis at hand 
rather than systematically creating protective and preventive planning. In light of such 
characteristic, the image shown was seen as the model of from “THE ILL EQUIPPED CRISIS 
RELIEVER”.  After the change of the Director General the strategic plan was rotating toward a 
better direction, a shift in organizational paradigm, culture, and strategic plan itself which was 
improved to a more offensive strategy. The findings indicated that the characteristic that the 
Bangkok Fire and Rescue Department (BFRD) should be “THE WELL MANAGED LIFE  
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SAVIOUR”. The quantitative part of this research pointed out that the average attitude 
was considerably high  

2. Authority - Community Cooperative Strategy of the Bangkok Metropolitan included 1) 
Secured future strategy 2) Professional operation strategy 3) Disaster relief and recovery 
strategy. According to quantitative findings, the overall attitude was on the average mean. 

 3. The achievement of human security management can be summarized as the 
effectiveness of the operations should ensure the trust and confident of safety and the certainty 
that capable of providing effective emergency public relief and recovery during any disaster. 
The quantitative part of this research pointed out that the average attitude considerably high. 
 
Keyword:  Leadership, The Cooperative Strategies, Human Security 
 
บทน า 

การเปล่ียนแปลงทัง้ความถ่ีและความรุนแรงของลมฟ้าอากาศแบบสุดโต่ง (Extreme Weather)     
ท่ีเกิดบ่อยครัง้ขึน้ ได้ท าให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากขึน้ ทัง้น า้ท่วม แผ่นดินไหว พายุท่ีรุนแรง และ
อากาศท่ีร้อนผิดปกติ รวมไปถึงการเกิดโรคระบาดชนิดใหม่ๆ ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวไปทัว่โลก โดยสาธารณ
ภยัท่ีเกิดขึน้เหล่านีไ้ด้สง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้าง
ความเสียหายต่อประเทศต่างๆ นับหลายพันล้านบาท ซึ่งในอนาคต แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบต่างๆ จะทวีความรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 
ซึ่งมีส่วนท าให้เกิดพายุคล่ืนลมในทะเลภาวะน า้ท่วมและความแห้งแล้งขึน้ในทุกภูมิภาคของโลก            
ด้วยความถ่ี ลักษณะ ขนาด และความรุนแรงท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ การขยายตวัของประชากร และการ
เติบโตของเมืองในช่วงท่ีผ่านมา เป็นการขยายพืน้ท่ีการตัง้ถ่ินท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเข้าไปในเขตพืน้ท่ีเส่ียงตอ่ภยัพิบตัมิากขึน้ ท าให้แนวโน้มความสญูเสียและการรับมือกบัภยัพิบตัิมี
ความซบัซ้อนยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม ประเทศตา่งๆ ได้พฒันาระบบการจดัการภยัพิบตัท่ีิทนัสมยั ทัง้ระบบการ
เตรียมพร้อม การเตือนภัย การส่ือสาร และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งช่วยให้ตัวเลขผู้ เสียชีวิตลด   
จ านวนลง แตร่ะบบการจดัการภยัพิบตัิในภาพรวม ยงัมีความจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการบริหาร และการให้บริการในด้านต่างๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีกระบวนการพัฒนาให้เป็น      
มหานครมาอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ยงัมีการขยายเขตพืน้ท่ีของเมืองออกไปโดยรอบของศนูย์กลางธุรกิจ จึงท าให้
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กรุงเทพมหานครมีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น นอกจากนีย้งัมีประชากรแฝงได้เข้ามาอาศยัอยู่ในเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชากรตา่งจงัหวดัท่ีเดินทางมาท างานแบบลกัษณะไปและกลบัอีกจ านวน
หนึ่ง จากลกัษณะดงักล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
โอกาสการเกิดปัญหาสาธารณภยัตา่งๆ ได้ในระดบัสงู  

ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2554 กรุงเทพมหานคร มีความเส่ียงภัยจากการเกิดอัคคีภัยมากท่ีสุด           
ในขณะเดียวกันสาธารณภัยอ่ืนๆ ก็มีโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ และสามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได้จ านวนมาก เชน่ ภยัจากสารเคมีและวตัถุอนัตรายร่ัวไหล ภยัจากการคมนาคมและขนส่ง ซึง่จะ
ส่งผลท าให้กรุงเทพมหานครต้องใช้งบประมาณในการระงับและฟื้นฟูเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการ
เตรียมการในเร่ืองดงักล่าว กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจดัท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-2557 (คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร, 2552) โดยประกอบด้วยภารกิจใน 3 ส่วนท่ีส าคญัคือ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั กระบวนการปอ้งกนัและบรรเทาภยัด้านสาธารณภยั และกระบวนการปอ้งกนัและบรรเทาภยัด้านความ
มั่นคง ซึ่งครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท โดยมีการประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้หน่วยงาน
ภายในของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์การสาธารณกศุล
ต่างๆ เพ่ือประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และการให้ความช่วยเหลือ
คล่ีคลายสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและเสริมก าลงักนัอย่างบูรณาการ โดยมีการเตรียมความพร้อมไว้
ตัง้แต่ระยะเวลาก่อนเกิดภยั ระหว่างเกิดภยั และหลงัเกิดภัย เพ่ือลดความเส่ียง ความสูญเสียตอ่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และผลกระทบอันเกิดจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนมีการฝึกซ้อมตามแผนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือสร้างความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน และสร้างความอุน่ใจให้แก่พ่ีน้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ส านกัปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร โดยมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและระงับอคัคีภัย รวมถึง
บรรเทาสาธารณภัยอ่ืนๆ ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือตามท่ีมีการร้องขอ การก าหนด
มาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ่ืนๆ การประสานกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินการป้องกนัและระงบัอคัคีภัย การก าหนดประสานแผนการปฏิบตัิงานของส านักให้เป็นไปตามแผน
แม่บทของกรุงเทพมหานคร การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย กฎหมาย    
ว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ         
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิาน และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
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จากภารกิจท่ีมีความเร่งด่วนในการตดัสินใจ โดยให้เกิดผลกระทบและความสูญเสียน้อยท่ีสุดนัน้ 
ผู้ บริหารของหน่วยงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะของผู้ น าท่ีเหมาะสม           
เพ่ือบริหารจัดการภารกิจท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถปฏิบัติงาน ในภาวะ
ฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน ไม่สับสน และเพ่ือลดความสูญเสียจากสาธารณภัยให้มีน้อยท่ีสุด 
รวมถึงต้องมีแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบาย รวมถึงการก าหนดและผลักดนัยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชนในพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานครให้เกิดขึน้ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
ความส าเร็จของภารกิจด้านความมัน่คงของมนษุย์ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ ซึง่การด าเนินภารกิจดงักล่าว
จ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น าท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีมีศกัยภาพสงูกว่าปกติ เช่น มีจิตสาธารณะท่ีมองเห็นถึงความ
เดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มองเห็นถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต มีความเช่ียวชาญในภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ สามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้โดยเฉพาะการจดัการกบัความขดัแย้ง
ในภาวะวิกฤตท่ีิทกุฝ่ายก าลงัเห็นแก่ตวั รวมถึงต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวและจงูใจให้เจ้าหน้าท่ีทกุ
ระดบัร่วมมือเป็นน าหนึ่งใจเดียวกนั ในการปฏิบตังิานเพ่ือผลส าเร็จโดยรวมของภารกิจท่ีก าหนดไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดงันัน้ การวิจยัจึงมีความส าคญัท่ีช่วยให้เกิดการพฒันารูปแบบภาวะผู้น าด้านการบรรเทา
สาธารณภยัท่ีสอดคล้องกบับริบท และการเปล่ียนแปลงของโลกยคุใหมท่ี่เตม็ไปด้วยความไม่แนน่อน และมี
ความเส่ียงเกิดขึน้ตลอดเวลา รวมถึงการศกึษาวิจยัดงักล่าวจะช่วยให้ได้ข้อมลู และประเด็นข้อค้นพบใหม่ๆ 
ในการพฒันาองค์ความรู้ด้านทฤษฎีภาวะผู้น า และศาสตร์ทางการพฒันาความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและ
ภาคประชาชน เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเป็นองค์การท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการ
บรรเทาสาธารณภยัของสงัคมไทยตอ่ไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจยัเร่ืองนีผู้้วิจยัได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศกึษายทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและชมุชนของกรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือศึกษาความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคของภารกิจด้านความมั่นคงของมนุษย์ของ

กรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือน าเสนอรูปแบบของภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภัยในการใช้ยุทธศาสตร์ความ

ร่วมมือระหวา่งภาครัฐและชมุชนของกรุงเทพมหานคร  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม โดยน าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ผสมผสานกนัตามล าดบั ดงันี ้
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา 

1.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่ม
นกัการเมือง เป็นผู้ ให้ข้อมลูเชิงนโยบาย จ านวน 7 คน (2) กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุม่ผู้น าชมุชน เป็นผู้ให้ข้อมลู
ในลกัษณะของ ผู้ มีส่วนได้เสีย และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมร่วมกบักรุงเทพมหานคร จ านวน 
5 คน (3) กลุ่มราชการ เป็นผู้ ให้ข้อมูลในลกัษณะของผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบตัิ จ านวน 9 คน (4) กลุ่ม
องค์กรอิสระ เป็นผู้ให้ข้อมลูจากมมุมองภายนอกองค์การท่ีมีตอ่การปฏิบตัิงานของกรุงเทพมหานคร จ านวน 
6 คน และ (5) กลุ่มนักวิชาการ เป็นผู้ ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด จ านวน 6 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงผู้ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี จ านวน 
325 คน ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร ได้จากการสูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ  Yamane (1973) และใช้การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่ในแตล่ะสงักดั ดงัตอ่ไปนี ้

 

สังกัด ประชากร ตัวอย่าง 

1. กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 
(สถานีดบัเพลงิภเูขาทอง สวนมะลิ บางรัก ยานนาวา ถนนจนัทร์ ทุ่ง
มหาเมฆ และบรรทดัทอง) 

334 63 

2. กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 
(สถานีดับเพลิงบางกะปิ ห้วยขวาง บางชัน ลาดกระบัง หัวหมาก 
พระโขนง คลองเตย และบอ่นไก่) 

421 79 

3. กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 
(สถานีดับเพลิงบางโพ  สามเสน  ลาดยาว  บางซ่อน  บางเขน 
ลาดพร้าว ดสุติ พญาไท และสทุธิสาร) 

425 80 

4. กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 
(สถานีดับเพลิงตลาดพลู ทุ่งครุ บางอ้อ ดาวคะนอง บางแค บางขุน
นนท์ ปากคลองสาน ตลิง่ชนั ธนบรีุ บางขนุเทียน และบวรมงคล) 

546 103 

รวม 1,726 325 
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2. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
2.1 ตวัแปรต้น คือ ภาวะผู้น าด้านบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ตวั

แปรย่อย ประกอบด้วย (1) ภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ (2) ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง (3) ภาวะผู้น าเชิง
วิกฤติ (4) ภาวะผู้น าเชิงวิสยัทศัน์ (5) ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และ (6) ภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ และยทุธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ตัวแปรย่อย ประกอบด้วย         
(1) ยุทธศาสตร์ด้านบรรเทาสาธารณภัย (2) กระบวนการ หรือขัน้ตอนการจดัท ายุทธศาสตร์ด้านบรรเทาสา
ธารณภยั และ (3) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ชมุชน 

2.2 ตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จของภารกิจด้านความมัน่คงของมนษุย์ของกรุงเทพมหานคร 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ 

และ (2) แบบสมัภาษณ์ส าหรับการศกึษาเชิงคุณภาพซึ่งการสร้างเคร่ืองมือมาจากการศึกษาเอกสาร 
รายงานแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงลงพืน้ท่ีพูดคยุกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องในประเด็นวิจยั 
และเม่ือได้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาแล้ว ได้ด าเนินการตอ่ไปดงันี ้

3.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาด้วยเทคนิค IOC โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น  
3.2 วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยน าไปทดสอบกบัเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิงท่ีกนั

ไว้ส าหรับทดสอบจ านวน 40 คน และหาค่าความเท่ียงด้วยสูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้คา่
เท่ากบั 0.97 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 
1.1 ภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร 

1) ภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภยัในอดีต 
จากการศึกษาพบว่า ในยุคเร่ิมต้นของงานบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานหลัก       

ท่ีรับผิดชอบงานด้านนีใ้นสงัคมไทยคือ กองบงัคบัการต ารวจดบัเพลิง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยตอ่มา
เม่ือมีการปฏิรูประบบราชการซึ่งส่งผลให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติให้กับกรุงเทพมหานคร จึงท าให้มีการจัดตัง้ “ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร” โดยในช่วงแรกของหน่วยงานยงัคงใช้แนวทางในการด าเนินงานแบบต ารวจอยู่ จึงท าให้
ภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภยัในอดีตมาจนถึงยคุเร่ิมต้นมีลกัษณะเป็นเสมือนเจ้านาย และเน้นสัง่
การให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมด าเนินการ เพ่ือปฏิบตัิงานให้เป็นผลส าเร็จตามแนวทาง
ของต ารวจดบัเพลิง ซึ่งสง่ผลท าให้ระดบัความสมัพนัธ์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกบัชมุชน และหน่วยงานอ่ืนๆ 
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มีลกัษณะท่ีไม่ดีนกั กล่าวคือ ชมุชน และหน่วยงานไม่คอ่ยประสานให้ความร่วมมือกนัมากนกั และตา่งคน
ตา่งท าตามแนวทางของตน โดยไมมี่การร่วมกนัก าหนดมาตรฐานในการชว่ยเหลือพืน้ท่ีประสบภยัแตอ่ย่าง
ใด รวมถึงแนวทางการด าเนินงานในยุคอดีตเป็นแบบตัง้รับ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือ
คล่ีคลายวิกฤติท่ีเกิดขึน้มากกว่าการสร้าง และเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินภารกิจด้านการบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างเป็นระบบ จึงท าให้มมุมองท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภยัใน
อดีตออกมาในอดีตเป็นแบบ “จาก ผู้คล่ีคลายวิกฤติท่ีขาดความพร้อม” (From The Ill-Equipped Crisis 
Reliever) ซึง่อธิบายได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตัวย่อ ค าศัพท์ ความหมาย 

I Identity เป็นผู้ ท่ีสร้างอัตลักษณ์ความเป็นผู้น าด้านการดับเพลิงให้แก่องค์การใน
อดีต (เก่งคนเดียว) 

L Legitimism เป็นผู้ ท่ีเน้นการปฏิบตัิงานโดยความชอบธรรมท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบ
เทา่นัน้ 

L Loss ความสญูเสียเน่ืองจากขาดการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานในการ
ปฏิบตังิาน 

E Excessive ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้มากเกินกวา่จะยอมรับได้ 
Q Quite good คอ่นข้างจะท างานได้เกือบดีตามเปา้หมายท่ีก าหนด 
U Unique เป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตวัท่ีเป็นเอกลักษณ์ในการปฏิบตัิงาน 

(อตัตาสงู) 
I Ill รูปแบบการบริหารจัดการยังไม่เหมาะสมกับภารกิจด้านการบรรเทาสา

ธารณภยั 
P Poor Management ความสามารถในการจดัการไมค่อ่ยดี 
P Postponement การด าเนินงานท่ีมกัมีการเล่ือนเวลาออกไป 
E Excuse ข้ออ้างท่ีน ามาแก้ตวัเม่ือเกิดความผิดพลาดขึน้ 
D Delay เป็นไปอยา่งลา่ช้าไมท่นัตามก าหนดเวลา 
C Crisis สภาวะวิกฤตท่ีิเกิดขึน้และท าให้เกิดความสบัสนอลหมา่น 
 Contretemps การปฏิบตังิานท่ีล้มเหลวทัง้ท่ีควรจะท าได้ดีกว่านี ้

R Reorganization การปรับปรุงองค์การใหม่จงึท าให้การปฏิบตัิงานของแตล่ะฝ่ายยงัไม่เข้าท่ี
เข้าทางอยา่งท่ีควรจะเป็น 
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ตัวย่อ ค าศัพท์ ความหมาย 
I Incompetency ไร้ความสามารถในการปฏิบตังิาน 
S Scrap ผลการปฏิบตังิานท่ีไร้คณุคา่ 
I Incompatible ไมส่ามารถเข้ากนัได้ในการปฏิบตังิาน 
S Setback ความล้มเหลวท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบตังิาน 
R Reaction ได้รับการตอบโต้จากผู้ประสบภยัพิบตัิท่ีไมเ่ข้าใจในภารกิจ 
E Excursive มีการด าเนินการนอกเหนือจากประเดน็สัง่การ 
L Laggard เป็นผู้ ท่ีปฏิบตังิานแบบเร่ือยๆ และมกัล้าหลงัไมท่นักาล 
I Independent หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างมีแนว

ทางการปฏิบตังิานโดยเป็นอิสระตอ่กนั 
E Exclusionism การปฏิบตังิานท่ีมีการจ ากดัเอาไว้โดยไมยุ่ง่กบัใคร 
V Variation การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีประสบภยัท าให้เกิด 

ความคลาดเคล่ือนในการปฏิบตัติามแผนท่ีก าหนด 
E Error ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานโดยขาดความพร้อม 
R Ruler Ship การปฏิบตังิานในพืน้ท่ีโดยเน้นการใช้อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

 
2) ภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภยั 
ภายหลงัจากท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงตวัผู้น าของส านกัปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ

ภัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ น าท่ีมาจากข้าราชการของกรุงเทพมหานครท าให้มีการเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีขึน้ในหลายประการ โดยเฉพาะการปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมองค์การ และแนวทางการ
ปฏิบตัิงานเชิงรุก และการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัชมุชน ซึ่ง
ท าให้เกิดความเหมาะสมและพร้อมรองรับยคุสมยัแหง่การเปล่ียนแปลงท่ีคาดเดาได้ยากมากขึน้ ซึ่งผลวิจยั
ได้บ่งชีถ้ึงคุณลกัษณะภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเพ่ือขบัเคล่ือนภารกิจ
ตามยทุธศาสตร์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ซึ่งคณุลกัษณะของ
ภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานครในอนาคต จะต้องประกอบด้วยคณุลกัษณะท่ี
อยู่ในรูปแบบของ “ผู้ปกปักษ์รักษาชีวิตท่ีเก่งกาจด้านการจัดการ” (The Well-Managed Life Savior) ซึ่ง
อธิบายได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
 
 

http://dict.longdo.com/search/scrap


สยามวิชาการ  ปีที่ 15  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 25  พฤศจิกายน 2557 – กมุภาพนัธ์ 2558 
Siam Academic Review  Vol.15, No.2, Issue 25, November 2014 – February 2015 

 

 

- 56 - 
 

ตัวย่อ ค าศัพท์ ความหมาย 
W World Class เป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพสงู และน าพาองค์กรให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
E Emprise เป็นผู้ ท่ีมีความกล้าหาญในการตัดสินใจในภาวะเส่ียง และกดดันได้

อยา่งมีสต ิ 
 Emotional เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเองในภาวะกดดนั

ได้ดี  
L Leadership เป็นผู้ ท่ีมีคุณลักษณะของผู้ น า สามารถขับเคล่ือนภารกิจให้ประสบ

ผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
L Law เป็นผู้ ท่ีรู้ระเบียบและข้อกฎหมายในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี ซึ่งช่วย

ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานด้วยดี 
M Management เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการภยัพิบตัิ 
 Morality เป็นผู้ ท่ี มีคุณธรรม  และจริยธรรม โดยเป็นแบบอย่างท่ี ดีในการ

ปฏิบตังิานให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
A Acceptance เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บงัคบับญัชา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

รวมถึงประชาชนในสงัคม 
 Applications เป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด เพ่ือให้

ภารกิจประสบผลส าเร็จ 
N Network เป็นผู้ ท่ี มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือร่วม

ด าเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภยั 
 Negotiate เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการเจรจาเพ่ือตกลงความร่วมมือในการ

ปฏิบตังิานร่วมกนั 
A Attitude เป็นผู้ ท่ีทศันคตท่ีิดีตอ่งานด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
G Global Perspectives เป็นผู้ ท่ีมีมมุมองท่ีกว้างไกลระดบัโลกโดยเข้าใจถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลก 
E Excellent เป็นผู้ ท่ีมีองค์ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภยัอยา่งยอดเย่ียม 
D Decisiveness เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดรวดเร็วและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Drive เป็นผู้ ท่ีสามารถในการผลกัดนัภารกิจให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ท่ีก าหนด 
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ตัวย่อ ค าศัพท์ ความหมาย 
L Learning เป็นผู้ ท่ีใฝ่เรียนรู้ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง 
I Integrated เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการบรูณาการภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เข้าด้วยกนัได้ดี 
F Fireman เป็นผู้ ท่ีมีจิตวิญญาณ และอดุมการณ์ของนกัผจญเพลิง 
 Flexibility เป็นผู้ ท่ีสามารถปรับตวัให้มีความยืดหยุน่ในการบริหารจดัการภยัพิบตัิ 

E Experience เป็นผู้ ท่ี มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในด้านการบรรเทา         
สาธารณภยัเป็นอยา่งดี  

S Savior เป็นผู้ปกปักษ์รักษาชีวิตของประชาชนผู้ประสบภยัพิบตัิ 
 Strategic 

 
เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบรรเทา      
สาธารณภยั  
เพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคต 

A Adaptability เป็นผู้ ท่ี มีความสามารถในการปรับตัว และรอบรู้ต่อสถานการณ์ ท่ี    
เผชิญอยู ่

V Vision เป็นผู้ ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และก าหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม 

I Inspiration 
Motivation 

เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ ตามในการ
ท างานให้บรรลเุปา้หมายและวิสยัทศัน์ร่วมกนั 

O Open Mind เป็นผู้ ท่ีมีจิตใจกว้างขวาง เปิดใจยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  
 Organization 

Culture 
เป็นผู้ ท่ีสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 

U Understanding เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการท าความเข้าใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้โดยง่าย 

R Resilience เป็นผู้ ท่ีมีความเข้มแข็งทางจิตใจ โดยพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ภัย
พิบตัท่ีิเกิดขึน้ 

 Responsibility เป็นผู้ ท่ีกล้าแสดงความรับผิดชอบเม่ือเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 
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1.2 ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและชมุชนของกรุงเทพมหานคร  
จากผลการวิจัยท่ีค้นพบได้น ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความส าเร็จของภารกิจด้านความมัน่คง
ของมนษุย์ของกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามกรอบการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเชิงรุกตามวฏั
จกัรการบริหารจดัการสาธารณภยั ดงันี ้

1) ยุทธศาสตร์การสร้างอนาคตท่ีเข้มแข็ง เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการป้องกันและการ
เตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการลงทุนในด้านต่างๆ ไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบตัิ เพ่ือ
พฒันาระบบการบริหารจดัการสาธารณภัยให้มีศกัยภาพสูง และมีความพร้อมต่อการเผชิญสาธารณภัย    
ซึง่จะชว่ยความเส่ียง ลดความรุนแรง และลดความสญูเสียจากสาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ให้มีน้อยท่ีสดุ  

2) ยุทธศาสตร์การปฏิบตัิการแบบมืออาชีพ เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจดัการภัย
พิบัติท่ีเกิดขึน้ในภาวะฉุกเฉิน โดยเน้นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นในลักษณะของการ
บริหารจัดการท่ียืดหยุ่น และสามารถเผชิญกับสาธารณภัยท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว        
และเป็นระบบชดัเจน เพ่ือช่วยให้ไม่เกิดความสับสนระหว่างปฏิบตัิภารกิจ และลดความสูญเสียจากสา
ธารณภยัให้มีน้อยท่ีสดุ  

3) ยุทธศาสตร์การจัดการเพ่ือฟื้นฟูภัยพิบัติ เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ
ภายหลังท่ีภัยพิบตัิผ่านพ้นไปแล้ว โดยเน้นการการบรรเทาทุกข์ในขัน้ต้นให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีความเช่ี ยวชาญ
เฉพาะเร่ืองเข้ามาชว่ยฟืน้ฟบูรูณะพืน้ท่ีประสบภยัให้กลบัสูส่ภาพปกตโิดยเร็ว  

1.3 ความส าเร็จของภารกิจด้านความมัน่คงของมนษุย์ของกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจยัท่ีค้นพบสรุปได้ว่า ความส าเร็จของภารกิจด้านความมัน่คงของมนุษย์ของ

กรุงเทพมหานคร หมายถึง การบรรลุจุดมุ่งหมายของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างด้าน
ความมัน่คงของมนษุย์ของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความส าเร็จท่ีเกิดขึน้
ในการด าเนินงานจะต้องท าให้ประชาชนรู้สึกปลอดภยัจากภัยพิบตัิท่ีเกิดขึน้ รวมถึงได้รับการช่วยเหลือใน
เบือ้งต้นเพ่ือชว่ยให้ผู้ประสบภยัพิบตัสิามารถด ารงชีวิตตอ่ไปได้ และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ในอนาคต ซึ่งสรุป
ได้ว่า ความมัน่คงของมนุษย์คือ การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีตามมาตรฐานขัน้ต ่าและต้องด ารงชีวิตตอ่ไปได้แม้
ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ดังนัน้ ภาครัฐจึงมีหน้าท่ีในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้ เกิดขึน้ในสังคม 
โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งในการพึง่พาตนเองให้แก่ชมุชน 

2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
2.1 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 99.08 มีอายนุ้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.69 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.54 
มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.31 อยู่ในสงักัดกองปฏิบตัิการดบัเพลิง 4 คิดเป็น
ร้อยละ 31.69 โดยมีต าแหน่งผู้ปฏิบตัิ คิดเป็นร้อยละ 77.54 และมีประสบการณ์ด้านการบรรเทาสาธารณ
ภัยระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.38 มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.08 และมีความเห็นว่า 
คณุลกัษณะของผู้น าในด้านการบรรเทาสาธารณภัย ยุคโลกร้อนท่ีควรมีมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรกคือ ต้อง
กล้าตดัสินใจภายใต้ภาวะกดดนั โดยอ้างอิงข้อมูลท่ีถูกต้อง และเหมาะสมต่อภารกิจ โดยมีผู้ ให้ข้อมูลใน
ประเดน็นี ้คดิเป็นร้อยละ 67.69  

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูวิจยัเชิงปริมาณ 
 

ล าดับ รายการ X  S.D. ความหมาย 
1. ภาวะผู้น าด้านบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร 3.87 0.31 มาก 
2. ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ-ชมุชนของกรุงเทพมหานคร 2.96 0.38 ปานกลาง 
3. ความส าเร็จของภารกิจด้านความมัน่คงของมนษุย์ของกรุงเทพมหานคร 3.50 0.32 มาก 

 
1) ภาวะผู้น าด้านบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่เห็นว่าในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดบัแรกพบวา่  

อนัดบั 1 คือเร่ือง ผู้น าต้องสามารถตดัสินใจภายใต้สถานการณ์กดดนั ท่ีเกิดขึน้ได้
อยา่งมีประสิทธิผลสงูสดุ  

อันดับ 2 คือเร่ือง ผู้ น าต้องสามารถควบคุมสติ และอารมณ์ของเพ่ือนร่วมงาน 
ลกูน้อง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องในสถานการณ์ได้ เม่ือเกิดสถานการณ์ฉกุเฉินขึน้  

อนัดบั 3 คือเร่ือง ผู้น าควรต่ืนตวัเพ่ือใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจด้าน
การบรรเทาสาธารณภยัในยคุโลกร้อนอยา่งตอ่เน่ือง 

2) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ -ชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาโดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรกพบวา่  

อนัดบั 1 คือเร่ือง กรุงเทพมหานครให้ความส าคญัตอ่การพฒันายุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงานภารกิจ  
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อนัดบั 2 คือเร่ือง กรุงเทพมหานครมีการสนบัสนนุให้ด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ให้
ประสบความส าเร็จ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

อนัดบั 3 คือเร่ือง กรุงเทพมหานครได้ท าการศึกษาข้อมูลท่ีจ าเป็นก่อนจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ เชน่ อตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ี ปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

3) ความส าเร็จของภารกิจด้านความมัน่คงของมนษุย์ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาโดยเรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรกพบวา่  

อนัดบั 1 คือเร่ือง การจดัท ากิจกรรม หรือโครงการของกรุงเทพมหานคร ได้มุง่เน้นไป
ท่ีการปฏิบตัภิารกิจตามเปา้หมาย และประโยชน์สขุของประชาชน  

อนัดบั 2 คือเร่ือง กรุงเทพมหานครต้องปฏิบตัิภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัย
ด้วยความมีมนษุยธรรม หรือศีลธรรม เชน่ การไมเ่ลือกปฏิบตัใินการให้ชว่ยเหลือแก่ผู้ประสบภยั  

อันดับ 3 คือเร่ือง กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินภารกิจเพ่ือช่วยให้
ประชาชนในพืน้ท่ีประสบภยัรู้สกึปลอดภยัจากสาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

1. ภาวะผู้น าด้านการบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร 
1.1) ในยุคเร่ิมต้นของงานบรรเทาสาธารณภัย มีภาพลักษณ์เป็นแบบ “ผู้ คล่ีคลาย

วิกฤติท่ีขาดความพร้อม” (The Ill-Equipped Crisis Reliever) มีความสอดคล้องกับแนวคิดทางวิชาการท่ี
ได้อธิบายถึงลกัษณะของผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพในยคุเก่า ซึ่งลกัษณะผู้น าแบบผู้คล่ีคลายวิกฤติท่ีขาดความ
พร้อม มีความสอดคล้องกนัในหลายประเดน็ทัง้ในด้านความประพฤต ิและแนวคดิทางวิชาการดงันี ้

1) ผู้น าท่ีมีอตัลักษณ์ (Identity) มีความสามารถในการสร้างอัตลักษณ์ความ
เป็นผู้น าด้านการดบัเพลิงให้แก่องค์การให้ได้รับการยอมรับได้ดี ซึ่งเป็นลกัษณะของผู้น าท่ีเก่งกาจ และมกั
ไม่ฟังใคร ทัง้ยงัเป็นผู้น าท่ีมีความเช่ียวชาญ (Expert) ในภารกิจ และกล้าท่ีจะคิดและเสนอสิ่งท่ีแตกต่าง 
ท างานด้วยความรู้ความสามารถท่ีมีอย่างเต็มท่ีและต้องการผลกัดนัให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าตอ่ไป
อยา่งไมห่ยดุยัง้  

2) ผู้ น าท่ีเน้นการปฏิบัติงานโดยความชอบธรรมท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบ 
(Legitimism) เน่ืองจากภารกิจมีลกัษณะท่ีต้องมีความเส่ียงสงู และมีผลกระทบมาก จึงต้องเน้นการท างาน
โดยยึดกฎระเบียบเป็นหลกั และด าเนินการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีโดยเน้นการใช้อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ลกัษณะนีจ้ะเป็นผู้น าท่ีมีความเคร่งครัดในระเบียบแบบแผนและค าสัง่ ยึดถือผลประโยชน์ของหน่วยงาน
เป็นหลกัส าคญั โดยไมค่ านงึถึงความพงึพอใจหรือความต้องการของผู้ ร่วมงาน โดยผู้น าในลกัษณะดงักลา่ว 
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มุ่งเน้นผลส าเร็จมากเกินไปจึงท าให้รูปแบบในการบริหารจดัการยงัไม่เหมาะสมกบัภารกิจด้านการบรรเทา
สาธารณภัย (Ill) จึงมักถูกมองว่า เป็นผู้น าท่ีความสามารถในการจัดการไม่ค่อยดี (Poor Management) 
และยงัสอดคล้องกบั Blake and  Mouton (1985) ท่ีเสนอผู้น าแบบเน้นอ านาจและการเช่ือฟัง (Authority-
Obedience) ไว้ในทฤษฎีตาข่ายการบริหาร (Managerial Grid) โดยกล่าวว่า ผู้น าแบบนีจ้ะให้ความสนใจ
การผลิตสูง สนใจผู้ปฏิบตัิงานน้อย มุ่งใช้อ านาจให้ผู้ปฏิบัติงานเช่ือฟังและปฏิบตัิตามความต้องการของ
ผู้น า สรุปวา่เป็นการบริหารท่ีคอ่นข้างจะเผดจ็การ และเอาใจใสแ่ตก่ารผลิตหรืองานเป็นส าคญั 

3) ผู้น าท่ีมีการปฏิบตัิงานท่ีล้มเหลวทัง้ท่ีควรจะท าได้ดีกว่านี ้(Contretemps) 
ซึ่งเกิดจากการท างานโดยขาดความพร้อมจึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน อย่างไรก็ตาม ความ
กล้าเส่ียงอาจเป็นคณุสมบตัพิิเศษของผู้น าซึง่อาจช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จได้ 

    1.2) ภาวะผู้ น าด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน                 
มีคณุลกัษณะเป็นแบบ “ผู้ปกปักษ์รักษาชีวิตท่ีเก่งกาจด้านการจดัการ” (The Well-Managed Life Savior) 
ซึง่มีความสอดคล้องกบัแนวคิดทางวิชาการท่ีได้อธิบายถึงคณุลกัษณะของผู้น ายคุใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสงู
ภายใต้สถานการณ์วิกฤต ซึ่งคุณลักษณะของภาวะผู้น าดงักล่าวท่ีค้นพบมีความสอดคล้องกันในหลาย
ประเดน็ทัง้ในด้านความประพฤต ิและแนวคิดทางวิชาการดงันี ้

1) ผู้น าท่ีมีความกล้าหาญ (Emprise) ในการตดัสินใจ (Decisiveness) ในภาวะ
เส่ียง และกดดันได้อย่างมีสติ ได้อย่างเด็ดขาดรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของพสุ เดชะรินทร์ (2554) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าในภาวะวิกฤติไว้ว่า การตดัสินใจในช่วงวิกฤติ ถือ
ได้ว่ามีความท้าทาย และแตกต่างจากการตัดสินใจของผู้ น าในภาวะปกติทั่วๆ ไป เน่ืองจากเป็นการ
ตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่เคยได้เผชิญหรือพบมาก่อน และยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ Cox and 
Hoover (2006) ท่ีกล่าวว่า ผู้น าต้องเป็นคนกล้าหาญ กล้าเส่ียง เพ่ือให้งานส าเร็จไม่ใช่เส่ียงอนัตรายโดยไร้
เหตผุล ความกล้าได้กล้าเสียและรับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้เป็นคณุสมบตัิท่ีคณุจะพบเห็นได้เสมอในผู้น าท่ี
แท้จริง 

2) ผู้น าท่ีมีจิตใจกว้างขวาง เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนด้วยดี (Open 
Mind) โดยผู้น าต้องเปิดรับข้อมลูจากแหล่งตา่งๆ รอบข้าง ทัง้จากผู้บริหาร ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 
และจากเครือข่ายภายนอกในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาแยกแยะ คดักรอง วิเคราะห์ และ
เลือกประเด็นส าคัญท่ีเหมาะสมกับการด าเนินภารกิจในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทวิดา        
กมลเวชช (2554) ได้เสนอหลักการบริหารในภาวะวิกฤติไว้ว่า การด าเนินการต้องยึดหลกัความครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกด้าน ทุกภัย ทุกผลกระทบ (Comprehensive) โดยผู้น าจะต้องมีความรอบรู้และกว้างขวางใน
เนือ้หาของงานด้านภัยพิบัติ รวมถึงต้องค านึงถึงบริบททางกายภาพของพืน้ท่ีและความสามารถของ
หน่วยงานตา่งๆ ทัง้ต้องรู้จกัผู้ มีส่วนได้สว่นเสียในพืน้ท่ี รู้จกัชมุชนและความอ่อนไหวหรือจดุอ่อนด้านตา่งๆ  
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และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Howell and Avolio (1992) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าต้องรู้จกัพิจารณาและ
เรียนรู้จากค าวิพากษ์วิจารณ์ท่ีได้รับ ตลอดจนต้องมีการถามความคิดเห็นของลูกน้อง โดยมีการกระตุ้นให้
คดิอยา่งอิสระ 

3) ผู้น าท่ีมีความสามารถในการควบคมุอารมณ์ของตนเอง (Emotional) โดยผู้น า
ต้องสามารถควบคุมสติและสะกดกัน้อารมณ์ของตนเองในการเชิญกับภาวะวิกฤติได้ดี รวมถึงสามารถ
ควบคมุสถานการณ์และอารมณ์ของเพ่ือนร่วมงาน ลกูน้อง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องในสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะ
ในสภาวะท่ีเกิดความสบัสนอลหม่านในสถานการณ์ฉกุเฉิน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Bass and Riggio 
(2006) ท่ีได้กล่าวถึงคณุลกัษณะของผู้น าไว้ว่า ผู้น าต้องมีความสามารถควบคมุอารมณ์ได้ในสถานการณ์
วิกฤต และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ คม สุวรรณพิมล (2553) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า เม่ือเกิดเร่ืองร้ายขึน้อย่าง
ฉับพลนัผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะขาดสติและหลุดความเป็นตวัตนในเบือ้งลึกออกมา ซึ่งบางครัง้ได้ท าให้
สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ดงันัน้ ภาวะผู้น าเชิงวิกฤติจึงเป็นแนวคิดท่ีช่วยให้ผู้บริหารควบคมุอารมณ์ท่ี
สบัสน ทัง้ของตนเองและทีมงานให้ผา่นพ้นวิกฤตไิปได้ 

4) ผู้น าท่ีมีความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย (Excellent) และมีความต่ืนตวัท่ีจะ
เรียนรู้ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างตอ่เน่ือง (Learning) โดยผู้น าต้องเป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมในหลายด้านจึง
จะสามารถจดัการกบัภาวะวิกฤตท่ีิเกิดขึน้ได้  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ทวิดา กมลเวชช (2554) ได้เสนอ
หลกัการบริหารในภาวะวิกฤติไว้ว่า ผู้น าจะต้องมีความรอบรู้และมีการเตรียมความพร้อม ในลกัษณะของ
ความเป็นมืออาชีพ (Professional) เพ่ือชว่ยให้การปฏิบตังิานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมี
การฝึกฝน การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  และปรับปรุงตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

5) ผู้ น าท่ีมีความประพฤติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Morality) ในการปฏิบัติงานแก่
ลูกน้อง โดยผู้น าต้องเป็นผู้ ท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ และ
ศรัทธาแก่ลูกน้องในการน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิตน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  Kouzes and 
Posner (1989) ท่ีได้กล่าวถึงพฤตกิรรมของผู้น าเชิงยทุธศาสตร์ท่ีดีในเร่ืองของการเป็นต้นแบบท่ีดีไว้วา่ ผู้น า
ต้องเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบตัิตน เพ่ือให้ผู้ตามได้ด าเนินการตาม  

6) ผู้น าท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ (Experience) ในภารกิจด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นอย่างดี จะเป็นผู้น าท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องและร่วมงานด้วยเน่ืองจาก
เกิดความเช่ือมั่นว่า ผู้ น ามีศักยภาพเพียงพอท่ีจะน าพาไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
DuBrin (2001) ท่ีได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าไว้ว่า ควรเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพซึ่งไ ด้
จากการทดลอง หรือมีประสบการณ์  

7) ผู้ น าท่ีมีความสามารถในการท าความเข้าใจ (Understanding) เก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมได้โดยง่าย ซึ่งเกิดจากการมีมุมมองท่ีกว้างไกล (Global Perspectives) 
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ย่อมช่วยให้เกิดการปรับตวั (Adaptability) ทัง้ในแง่ของวิธีคิด และพฤติกรรม ซึ่งช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น 
(Flexibility) ในการบริหารจัดการภัยพิบตัิท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Finkelstein and Hambrick (1996) ท่ีได้กล่าวว่า ผู้น าต้องมีศกัยภาพในการคาดเดา มีมุมมองระยะยาว
และสร้างความยืดหยุ่นให้แก่องค์การในการบรรลุเป้าหมาย และยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ ทวิดา กมล
เวชช (2554) ได้เสนอหลักการบริหารในภาวะวิกฤติไว้ว่า ผู้ น าจะต้องตระหนักถึงความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้และสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ดงันัน้ ผู้บริหารจึงต้องอาศยัแนวทาง
ปฏิบัติใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาท้าทายต่างๆ ซึ่งมักเกิดขึน้หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ เพ่ือช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพในการคดิวิเคราะห์ และปรับตวัตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ได้ 

8) ผู้น าท่ีมีวิสยัทศัน์ (Vision) กว้างไกลในการน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
ซึ่งคณุลกัษณะดงักล่าวเป็นสิ่งส าคญัในยามภาวะปกติท่ีผู้น าต้องด าเนินการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ทัง้นี ้ผู้น าจ าเป็นต้องรู้ถึงเปา้หมายปลายทางของความส าเร็จท่ีเป็นไปได้จริงและเหมาะสมกบัลกัษณะของ
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุธาสินี  แม้นญาติ (2554) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผู้น าต้องแสดงให้เห็นถึง
ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ในอนาคตขององค์การ โดยมีการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการร่วมมือต่อวิสยัทศัน์ และ
น าไปสูก่ารปฏิบตัใิห้กลายเป็นจริง 

9) ผู้น าท่ีมีศกัยภาพในการสร้างและพฒันาเครือข่าย (Network) เพ่ือน าศกัยภาพ
หรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาบูรณาการ (Integrated) เพ่ือช่วยการบรรเทาสาธารณภัยประสบผลส าเร็จ
โดยง่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทวิดา กมลเวชช (2554) ได้เสนอหลกัการบริหารในภาวะวิกฤติไว้ว่า 
ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการระบแุละรวบรวมศกัยภาพของหน่วยงานในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีเพ่ือช่วย
ในการจดัการให้สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กลบัเข้าสู่ภาวะปกติโดยรวดเร็ว และยงัรวมถึงการได้รับความร่วมมือ
จากชมุชน ประชาชน และอาสาสมคัรสนบัสนนุการปฏิบตังิาน 

10) ผู้ น า ท่ี มีศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ ตาม  (Inspiration 
Motivation) ตามอุดมการณ์ของนักผจญเพลิง (Fireman) และผลักดันภารกิจ (Drive) ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ท่ีก าหนด เพ่ือปกปักษ์รักษาชีวิตของประชาชนผู้ ประสบภัยพิบัติ (Savior)  ซึ่งสอดคล้องกับท่ี 
Robbins (2003) ได้กล่าวว่า ผู้น าต้องส่ือสารวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การ โดยชีใ้ห้เห็นว่าหากมีการ
ปฏิบตัิอย่างเหมาะสมย่อมจะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนตอ่การสร้างอนาคตขององค์การ และยงัสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bass and Riggio (2006) ท่ีได้กล่าวว่า คุณลักษณะท่ีผู้น าต้องมีคือ การมีวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดไปยงัผู้ตาม รวมถึงต้องมีการสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผู้ตามในการท างานให้บรรลเุปา้หมาย
และวิสยัทศัน์ร่วมกนั 

2. ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ-ชมุชนของกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้อง
กบัแนวคดิทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในหลายประเดน็ ดงันี ้
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2.1 แนวคิดของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (2552) และ
คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (2553) ท่ีได้ก าหนด
มาตรการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเชิงรุกตามวฏัจกัรการบริหารจัดการสาธารณภัย ซึ่งการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณะภยัยคุโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร ได้มุง่เน้น
การสร้างความพร้อมเพ่ือก่อนเกิดภัยพิบัติ การบริหารจัดการระหว่างเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูภาย
หลงัจากภยัพิบตัผิา่นพ้นไปแล้ว โดยการอาศยัองค์ความรู้ในหลายๆ สาขา และกลยทุธ์ท่ีหลากหลายวิธีการ
มาบรูณาการร่วมกนัโดยเฉพาะการเช่ือมโยงความร่วมมือจากทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
ผนกึก าลงัและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สว่นรวม รวมถึงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

2.2 งานวิจัยของ Campher (2005) ได้กล่าวถึงแนวทางในการรับมือภัยพิบัติไว้ใน
เอกสารเร่ือง  “Disaster Management and Planning: an IBLF framework for Business Response” 
โดยเสนอแนวทางในการรับมือภยัพิบตัทิัง้สามระยะดงันี ้

1) กลยทุธ์การชว่ยเหลือ (Rescue) จะเกิดขึน้โดยทนัทีหลงัการเกิดภยัพิบตัิและ
ทอดระยะเวลาไปได้หลายวนั ขึน้อยูก่บัขนาดของภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้ จดุมุ่งเน้นอยู่ ท่ีการช่วยเหลือคนเจ็บ ผู้ ท่ี
ติดค้าง หรือท่ีถูกลอยแพ รวมทัง้การระบุต าแหน่งของผู้ เสียชีวิต การปรับสภาพของจุดประสบเหตุให้มี
ความปลอดภยัตอ่การเข้าช่วยเหลือ การเข้าส ารวจจดุหรือต าแหน่งของพนกังานท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
การเตรียมปัจจยัพืน้ฐานท่ีต้องการเร่งดว่น เชน่ น า้ด่ืม อาหาร เวชภณัฑ์ หรือ ท่ีพกัพิง รวมถึงการติดตอ่กบั
ครอบครัว การแจ้งขา่วแก่ญาต ิและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2) กลยทุธ์การบรรเทาทกุข์ (Relief) ในระยะตอ่มาจะมุ่งเน้นการประเมิน ความ
เสียหาย และการติดต่อประสานงานในพืน้ท่ีเพ่ือให้ได้รับสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานส าหรับการยงัชีพ ไปยังหน่วย
บรรเทาสาธารณภัยของทางการและท่ีเป็นสากล เช่น การผลิตน า้บริสุทธ์ิ การอนามัยอาหารให้ถูก
สุขลักษณะ การจัดศูนย์ดูแลและพักพิง โดยการด าเนินงานในระยะนีย้ังรวมไปถึงการจัดหาการ
ตดิตอ่ส่ือสาร โลจิสติกส์ การชว่ยเหลือซ่อมแซมสาธารณูปโภคพืน้ฐาน การเข้าถึงพืน้ท่ีห่างไกลท่ีขาดความ
ช่วยเหลือ การรวบรวมข่าวสารส าคัญด้านประชากร ความเสียหาย ความเส่ียงต่อสุขภาพ ตลอดจน
สถานการณ์โดยรวม 

3) กลยุทธ์การฟื้นฟู (Recovery) โดยในระยะยาว จะมุ่งเน้นท่ีการซ่อมสร้าง
สาธารณูปโภคพืน้ฐานท่ีได้รับความเสียหาย การฟื้นสภาพความเป็นอยู่ให้ กลับเข้าสู่ระดับท่ีเป็นปกต ิ
รวมทัง้การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ สิ่งท้าทายส าคญัของกลยทุธ์การฟืน้ฟูในการท่ีจะคงสภาพการด ารงอยู่ของ
ครัวเรือน นกัธุรกิจขนาดเล็ก และแรงงานในโรงงานให้ด าเนินตอ่ไปได้ คือ การเช่ือมโยงไปสู่ความสามารถ
ในการพึง่ตนเองในระยะยาวและการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
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2.3 แนวคิดเร่ืองการท างานแบบเครือข่าย เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ และการเสริม
พลังในการด าเนินภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Agranoff (2006) ซึ่งได้กล่าวถึงเครือข่ายว่า เครือข่ายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือ 
เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้องค์การตา่งๆ ได้หนัมาด าเนินงานร่วมกนั ตลอดจนแบง่ปันทรัพยากร สร้าง
ความรู้ในด้านต่างๆ และค้นพบแนวทางการปฏิบตัิงานร่วมกัน และยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ  Starkey 
(1997) ท่ีได้กล่าวว่าเครือข่ายเป็นการติดต่อส่ือสาร ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร โดยมีการน าเอาส่ือกลางตา่งๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น ทัง้นี ้บคุคลตา่งๆ ท่ีได้เข้ามาร่วมมือกนัภายในเครือข่าย อาจอยู่ในระดบัเดียวกนัหรืออยู่ตา่งระดบักนัก็
ได้ ดังนัน้ การเช่ือมโยงเครือข่ายจึงเป็นการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคลหรือองค์กรท่ีมีลักษณะพืน้ฐานท่ี
ส าคญั คือ ความสมคัรใจหรือความเป็นอิสระในการแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารหรือสารสนเทศและกิจกรรม
ร่วมกนั  

2.4 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายให้มีข้อมูลและความรู้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในการด าเนินภารกิจด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2538) ให้ความเห็นว่า เครือข่าย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ
ประสานงานบคุคล กลุ่มหรือองค์การท่ีตา่งก็มีทรัพยากรของตนเองอย่างมีเป้าหมาย วิธีการท างานและมี
กลุ่มเป้าหมายของตนเอง ซึ่งท างานกันมานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอก็
ตาม แตก็่มีการวางรากฐานเอาไว้ (เปรียบเสมือนสายโทรศพัท์ท่ีตอ่ไว้) เม่ือฝ่ายหนึง่มีความต้องการท่ีจะขอ
ความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับท่ี
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2554) ท่ีได้กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองเครือข่ายในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารไว้ว่า เป็นเครือข่ายท่ีช่วยให้การส่ือสารในองค์การและระหว่างองค์การท่ีเป็นไปอย่างทัว่ถึง 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ D’ Amour (2005) ซึ่งได้เสนอว่า ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดจากการ
แบง่ปัน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของความร่วมมือร่วมใจ เน่ืองจากเป็นการแบง่ความรับผิดชอบ การร่วมกนั
ตดัสินใจ แบง่ปันคา่นิยมร่วมกนั ข้อมลูตา่งๆ รวมถึงการร่วมกนัวางแผน นอกจากนี ้ความร่วมมือร่วมใจยงั
มาจากการพึ่งพาระหวา่งกนั (Interdependency) เพราะการท างานร่วมกนัจะก่อให้เกิดผลงานแก่องค์การ
มากกวา่การท างานแบบแบง่สว่นงาน 

2.5 แนวคิดเร่ืองการประสานงาน การเช่ือมโยงเพ่ือรวมพลงัท่ีช่วยให้ด าเนินการตาม
ภารกิจด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัมีประสิทธิภาพเพิ่มสงูขึน้ มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า เครือข่าย หมายถึง การท่ีปัจเจกบุคคล องค์การ 
หน่วยงาน หรือสถาบันใดๆ ได้ตกลงร่วมกันท่ีจะประสานเช่ือมโยงเข้าหากันภายใต้วัตถุประสงค์หรือ
ข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ และต้องมีการแสดงออกโดยมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการ
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รวมตวักนัเป็นเครือข่ายจะเป็นการน าเอาจดุแข็งของแตล่ะฝ่ายมาสนบัสนนุกนัในการท างาน ท าให้เกิดการ
ผนึกก าลงั (Synergy) ซึ่งจะช่วยให้ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ดีกว่าผลลพัธ์ของการท างานท่ีตา่งคนตา่งท าแล้วน ามา
รวมกนั 

3. ความส าเร็จของภารกิจด้านความมัน่คงของมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร เป็นการบรรลุ
จุดมุ่ งหมายของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือสร้างด้านความมั่นคงของมนุษย์ของ
กรุงเทพมหานครอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินงานจะต้องท า
ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยจากภัยพิบัติท่ีเกิดขึน้ รวมถึงไ ด้รับการช่วยเหลือในเบือ้งต้นเพ่ือช่วยให้
ผู้ประสบภัยพิบัติสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ในอนาคต ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่า การ
ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมชว่ยสร้างความมัน่คงของ
มนษุย์ของกรุงเทพมหานครได้ตามแนวคดินี ้
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