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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของลักษณะพ้ืนฐาน นโยบายการป้องกันปัญหา

อุทกภัย บทบาทพหุภาคี และการบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย ที่มีผลต่อความส�าเร็จในการ

ป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัดนนทบรุ ีใช้วิธีการวิจยัผสมผสาน(Mixed Methods 

Research)เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลนครปากเกร็ดขณะที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 จ�านวน 400 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิง

คุณภาพ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน จ�านวน 20 ราย เพื่อได้ข้อค้นพบสามารถ

น�าไปปฎิติได้จริง วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์

เน้ือหาผลการวิจยัพบว่า นโยบายการป้องกันปัญหาอทุกภยัมอีทิธิพลผลต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหา

อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารจัดการเพ่ือรองรับ

เหตกุารณ์อทุกภัย และบทบาทพหภุาค ีตามล�าดบัผลการวิจยัเชงิคณุภาพ พบว่า ปัจจยัท่ีส�าคญัทีท่�าให้เกิด

ปัจจยัความส�าเรจ็ คอื ความร่วมมอื ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมผีูบ้ริหารท่ีด ีมคีวามใส่ใจเข้าใจ

ปัญหา ลงมอืปฏิบตั ิห่วงใย และมคีวามเสยีสละ มภีาวะผูน้�า การแผนงานและปฏิบตัติามแผนทีว่างไว้ และ

สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ ประชาชนมีความสามัคคีร่วมใจ เสียสละ เอื้อเฟื้ออาทร ท�าให้งานบรรลุผลประสบผล

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ค�าส�าคัญ: ความส�าเรจ็ในการป้องกันปัญหาอทุกภัย, นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครปากเกรด็
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ABSTRACT

 This study was designed to investigate the flooding prevention policy, the multi-sectors’ 

roles and the administrative practices influencing the success of the flooding prevention in Pakkret 

Municipaliy, Nontaburi Province. The study was mixed in nature. As for The quantitative research, 

The needed data were gathered from 400 flood victims when the flooding took place in 2011.The 

collected data were analyzed by means of structural equation modelling,and the content analysis 

was employed for the qualitative research.

  As a result of the quantitative data analysis, the researcher found that the factors favorable 

to the flooding prevention success in descending order of degree were the following: the flooding 

prevention policy of Nontaburi Province, the effective administrative practices in coping with the 

flooding, and the vital roles played by the multi-sector. Based on the qualitative data analysis, the 

researcher has discovered that the following factors were conducive to the success of the flood 

prevention: collaboration of all sectors or persons concerned particularly the effective administrators 

who clearly understood the problems, made dedicated efforts, had effective leadership practices, 

and performed their duties according to the preplanned programs. Above all, the people in the 

locality were strongly united in their dedication and mutual help to the degree that the set targets 

were met to perfection.

Keywords: success of the flooding prevention, flooding prevention policy Pakkret Municipality
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บทน�า

 วิกฤตการณ์อุทกภัย หรือน�้าท ่วมใน

ประเทศไทย เป็นภัยพิบตัทิีก่่อให้เกิดความเสยีหาย

และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในปี พ.ศ. 2554 หลายพ้ืนท่ีของ

ประเทศไทยต้องประสบปัญหาน�า้ท่วมหนักท่ีสดุอกี

ครั้ง ปริมาณน�้าได้ท�าให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ

ครอบครัวประชาชน รวมถึงผู ้หญิงและเด็กท่ัว

ประเทศ มีจังหวัดท่ีได้รับผลกระทบจ�านวน 65 

จังหวัดจาก 76 จังหวัดของประเทศไทย ราษฎรได้

รบัความเดอืดร้อนกว่า 13 ล้านคน (ศูนย์อ�านวยการ

บรรเทาสาธารณภัย ส่วนปฏิบัติการ กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 

2554) โดยร้อยละ 0.19 ประสบภาวะเครียด ซึม

เศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ ยังมีผู้

เสยีชวิีต 562 ราย บ้านเรอืนได้รบัความเสยีหายกว่า 

93,000 หลัง และพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับความ

เสยีหายเป็นจ�านวน 11.20 ล้านไร่ (ศนูย์ปฏิบตักิาร

ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

 อย ่างไรก็ตาม จากวิกฤตการณ์มหา

อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 น้ี พบว่าเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ที่ประสบความ

ส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

โดยสามารถรักษาพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไว้ได้ เนื่องจาก

นายกเทศมนตรนีครปากเกรด็และคณะผูบ้รหิารได้

ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้า และวาง

แนวทางการแก้ปัญหาน�้าท่วมปากเกร็ดหลังวิกฤต

ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เทศบาลได้เริ่มด�าเนิน

ป้องกันริมน�้าเจ้าพระยา โดยประสานกรมโยธาธิ

การและผงัเมอืงในการป้องน�า้เหนอื จดัท�าโครงการ

ป้องกันน�้าท่วมและระบายน�้าฝั่งตะวันออก แม่น�้า

เจ้าพระยา พ้ืนท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยการ

ก่อสร้างแนวคันก้ันน�้าริมแม่น�้าเจ้าพระยาตั้งแต่

คลองบ้านใหม่ จนถึงท่าน�า้ปากเกรด็ โครงการแล้ว

เสร็จประมาณปี พ.ศ. 2545 ซึ่งโครงการน้ีถือเป็น

แนวส�าคัญในการแบ่งเบาภาระน�้าท่วมในพ้ืนที่ริม

น�้าปากเกร็ดและช่วยกระชับพ้ืนที่น�้าท ่วมใน

ปากเกร็ดได้ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล

นครปากเกร็ด, 2552) รวมทั้งเทศบาลได้วางแนว

คันก้ันน�้าและปรับปรุงระบบระบายน�้าในพ้ืนท่ีให้

เหมาะสมในกรณีฉกุเฉนิ ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 

2553-2555 และเป็นแผนต่อเนือ่งถึงปัจจบุนั ได้แก่ 

ยุทธศาสตร ์ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม แนวทางพัฒนาระบบป้องกันน�้าท่วม 

ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเข่ือน 

โครงการปรบัปรงุระบบระบายน�า้ โครงการปรบัปรงุ

สถานสีบูน�า้ โครงการก่อสร้าง ปรบัปรงุท่อลอดและ

ท่อข้าม โครงการลอกท่อระบายน�า้ โครงการขุดลอก

คคูลองสาธารณะ นอกจากนี ้ยังให้ความส�าคญัต่อ

การบรรเทาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสวัสดิการ

สงัคม โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยใน

เขตเทศบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนอันเกิดจากสาธารณะภัย และการฟื้นฟู

สภาพพื้นที่และสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย ทั้งยัง

มีการออกระเบียบเทศบาลปากเกร็ดว่าด้วยการ

ด�าเนินงานชุมชน พ.ศ. 2553 ให้ชุมชนมีการผนึก

ก�าลังรวมตวักันเพ่ือช่วยกันพัฒนา และแก้ไขปัญหา

ของชุมชนเอง ตลอดจนเป็นการสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในชุมชน ชุมชนต่อชุมชน เทศบาล องค์กร

ของรฐัและองค์กรภาคเอกชน อย่างมปีระสทิธิภาพ

และเป็นแนวทางเดียวกัน

 ความส�าเรจ็ของในการป้องกันและจดัการ

ปัญหาอุทกภัย นอกจากเทศบาลนครปากเกร็ด 
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จังหวัดนนทบุรี ท่ีให้ความส�าคัญโดยการบัญญัติ

แนวทางการปฏิบัติงานในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาแล้ว ยังให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากร

ในการบรหิารจัดการน�า้ ได้แก่ สถานีสบูน�า้ จ�านวน 

17 แห่ง บ่อสูบน�้า 23 บ่อ และการใช้ภูมิปัญญาใน

การก้ันน�า้ เพ่ือชะลอและจ�ากัดทศิทางการไหลของ

น�้า (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนคร

ปากเกร็ด,2552) นอกจากนี้ยังเน้นการสื่อสารและ

ช่องทางการสือ่สารท่ีให้ประชาชนได้รบัข้อมลูทีค่รบ

ถ้วนอย่างต่อเน่ือง การเตรียมความพร้อมของทุก

ภาคส่วน การใช้ทุนทางสังคม และความร่วมมือ

จากภาคประชาสังคม ได้แก่ หน่วยงานราชการใน

พื้นที่ โรงเรียน วัด เข้ามาหนุนเสริมการด�าเนินงาน

ให้บรรลสุมัฤทธิผลมากขึน้ เพราะการใช้ความรูท้าง

สังคมศาสตร์ในการบริหารจัดการน�้าไม่เพียงพอ 

จ�าเป็นต้องอิงภูมิปัญญา ความเป็นวิทยาศาสตร์ 

หลักศีลธรรม ตลอดจนการสร้างการผนึกก�าลัง ที่

ค�านึงถึงวัฒนธรรมชุมชน และเครือข่ายความร่วม

มือในชุมชน ที่เรียกว่า “บ ว ร ร” กล่าวคือ บ้าน วัด 

โรงเรียน รัฐ ซึ่งแกนน�าทั้ง 4 ส่วน หากพิจารณาใน

เชิงมานุษยวิทยาถือว่า เป็นตัวแทนของทรัพยากร

อ�านาจ (power resource) ของชุมชน ที่มีบทบาท

ในการชักจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้คนในชุมชน เกิด

การเปลี่ยนแปลงความรู ้ความเข้าใจ ความเชื่อ 

ทัศนคติ รวมไปถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ให้เป็นไปตามทีก่ลุม่แกนน�าในการรณรงค์ต้องการ 

(บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2552) และยังมีปัจจัย

ส�าคัญที่อยู ่นอกเหนือจากบริหารจัดการ คือ 

จติส�านึกของประชาชนบางส่วนทีย่อมเสยีสละเพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ด้วย 

ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านีส่้งผลให้เทศบาลนครปากเกรด็ 

จังหวัดนนทบุรี  สามารถพ ้นผ ่านวิกฤตจาก

เหตกุารณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ได้ส�าเรจ็ ดัง

นัน้ การจดัระบบการสร้างมาตรการป้องกันน�า้ท่วม 

เป็นเรือ่งท่ีสงัคมไทยควรจะตระหนกัมากย่ิงขึน้ เพ่ือ

หาแนวทางเฝ้าระวัง ลดผลกระทบของน�้าท่วมที่

อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึง่เทศบาลนครปากเกร็ด เป็น

หน่วยงานรัฐองค์กรหนึ่งท่ีประสบความส�าเร็จใน

การป้องกันน�้าท่วม และเหมาะจะเป็นแบบอย่าง

ขององค์กรการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก

แนวคิดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของผู้

บรหิารระดบัสงู ซึง่มบีทบาทต่อองค์กรในฐานะเป็น

ผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของประชา

สังคม และมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี

และจังหวัดใกล้เคียง จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัย

ความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัย เทศบาล

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษา ลักษณะ

พื้นฐาน นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย ตลอด

จนศึกษาบทบาทของพหุภาคี ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ความต่อเนื่องในการจัดการปัญหาการจัดสิ่งที่มี

ความง่ายไปสูส่ิง่ทีม่คีวามยาก การแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต นอกจากนี้ ยัง

ได้ศึกษาการบริหารจัดการเพ่ือรองรับเหตุการณ์

อุทกภัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การวิจยัครัง้น้ี ผูวิ้จยัได้ก�าหนดวัตถุประสงค์

ของการศกึษาไว้ คอื เพ่ือศกึษาอทิธิพลของลกัษณะ

พ้ืนฐาน นโยบายการป้องกันปัญหาอทุกภยั บทบาท

พหภุาค ีและการบรหิารจดัการเพ่ือรองรบัเหตกุารณ์

อุทกภัย ท่ีมีอิต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหา

อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

 ทฤษฏีการป้องกันปัญหาน�้าท่วมอันเนื่อง

มาจากพระราชด�ารติามแนวทางการบรหิารจดัการ

ด้านน�้าท่วมล้นวิธีการต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

พระราชด�าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาน�้าท่วมคือ (มูลนิธิ 

ชัยพัฒนา,2558) 1) การก่อสร้างคันก้ันน�้าเพ่ือ

ป้องกันน�า้ท่วม 2) การก่อสร้างทางผนัน�า้เพ่ือผนัน�า้

ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีล้นตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป  

3) การปรบัปรงุและตกแต่งสภาพล�าน�า้เพ่ือให้น�า้ท่ี

ท่วมทะลกัสามารถไหลไปตามล�าน�า้ได้สะดวกหรอื

ช่วยให้กระแสน�า้ไหลเรว็ย่ิงขึน้ และ 4) การก่อสร้าง

เขื่อนเก็บกักน�้า 

 ชูโชค อายุพงศ์ (2559) กล่าวว่า น�้าท่วม

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีก

เลีย่งไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถหาวธีิลดความรนุแรง

และบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิด

ได้ โดยมาตรการป้องกันความเสียหายและบริหาร

จัดการน�้าท่วม เป็นการพยายามเรียนรู้และเข้าใจ

ในผลกระทบจากน�้าท่วมท่ีมีต ่อชุมชน สังคม 

เศรษฐกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณลุ่มน�้าและพ้ืนท่ีน�้าท่วม ถึงแนวทางการ

ป้องกันความเสียหายจากน�้าท่วมและการบริหาร

จัดการน�้าท่วมประกอบไปด้วย มาตรการที่น�าสิ่ง

ก่อสร้างมาใช้ลดขนาดความรนุแรงของน�า้ท่วม เช่น 

การปรับปรุงสภาพล�าน�้า การใช้อ่างเก็บน�้า เขื่อน

และพนังกั้นน�้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการ

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการ

ส�าหรับการป้องกันความเสียหายและการบรรเทา

ทุกข์ เช่น การวางผังเมือง การพยากรณ์และเตือน

ภัยน�้าท่วม โดยทั่วไปควรใช้มาตรการทั้งสองอย่าง

ร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัต ิ

ท่ีดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ RipanDebnath (2012, 

อ้างถึงใน ส�านักประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศกรมทรพัยากรน�า้, 2555, หน้า 3-4) ได้เสนอ

มาตรการการบริหารจัดการอุทกภัยแบบย่ังยืน 

(Sustainable Flood Management: SFM) 

ประกอบด้วยมาตรการหลายอย่างท่ีมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือลดความเส่ียงการเกิดอทุกภัยและลดค่าใช้จ่าย

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ท่ีจะเกิดตามมา 

มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการแบบ 

ใช้สิง่ก่อสร้าง (structural measure) และมาตรการ

แบบไม่ใช่ส่ิงก่อสร้าง (nonstructural measure) 

เช ่น การบริหารจัดการน�้าท่วมตามธรรมชาติ 

วิศวกรรมด้านโครงสร้างท่ีจ�าเป็น แผนทีจ่ดุเสีย่งน�า้

ท่วม การเตือนภัยน�้าท่วม แผนการเตรียมความ

พร้อม การศกึษา และการรบัมอืสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

การบริหาร จัดการความเ ส่ียงจะเ ก่ียวข ้อง 

กับกิจกรรม และการด�าเนินการท่ีหลากหลายใน 

4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การป้องกันช่วงก่อนเกิด

ภัยพิบัติ (prevention) 2) การเตรียมความพร้อม

ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ (preparation) 3) การตอบ

สนองหรือรับมือช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ (response) 

และ 4) การฟื้นฟูช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ (recovery)

 1. แนวคิดและทฤษฎีความส�าเร็จใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

 ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของการแก้ไข

ปัญหา คือ การระดมสรรพก�าลัง ความร่วมมือร่วม

แรงร่วมใจ มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ของพาหุภาคี  

มีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติการ และระบบ

สนับสนุนที่ดี มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

ความจ�าเป็นของสถานการณ์ มีการปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพ การประสานงานที่มีโดยการมีส่วน

ร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย (นิวัฒน์ รุ ่งสาคร,

2554) ได้แก่
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  1.1 ความร่วมมือของพหุภาคี คือ  

การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร ผู้น�าในพื้นที่ เข้ามา

มีส่วนร่วมในการด�าเนินการต้ังแต่ การร่วมคิด  

ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนินการ ร่วมบริหารจัดการ  

ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์  

ก ่อให ้เกิดการเรียนรู ้ร ่วมกันของคนในชุมชน 

(Leaning Community) คนในชุมชนสามารถ

บรหิารจดัการตนเอง (Community Management) 

เกิดจิตส�านึก (Spirituality) และชุมชนมีความสงบ 

(Peaceful) ลดปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดข้ึน 

ในชุมชน

  1.2 การบริหารจัดการน�้าอย ่างมี

ประสิทธิภาพคือ การด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างรวมกันอย่างบูรณาการ เก่ียวกับ

ทรพัยากรน�า้และทรพัยากรอืน่ทีเ่ก่ียวข้องในเขตลุม่

น�้าเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น�้า ได้แก่ อุทกภัย 

คุณภาพน�้าเสื่อมโทรม อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งใน

ระยะสัน้ และระยะยาว ให้ปัญหาบรรเทาหรอืก�าจดั

จนหมดสิ้นไป (ปราโมทย์ ไม้กลัด,2557)

  1.3 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

ของประชาชน: มิสชา (Mishra, 1996) ได้ให้ความ

หมาย ความไว้วางใจว่าเป็นความเต็มใจของบคุคล

ที่มีความมั่นคงต่อบุคคลอื่น โดยมีความเชื่อว่า 

บคุคลนัน้เป็นบคุคลท่ีมคีวามสามารถ มคีวาม เปิดเผย

ให้ความสนใจห่วงใยและความน่าเชื่อถือ มาแชล 

(Marshall, 2000, p. 48) ได้ให้ ความหมายความ

ไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็น ผลสะท้อนให้เกิด

ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย์ของ บุคคลที่มีต่อ

คุณลักษณะและความสามารถของ บุคคลอ่ืน  

ขณะที่ รอบบิน (Robbins, 2000, p. 147) ได้ให้ 

ความหมายความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจ  

เป็นความคาดหวังในทางบวก ต่อบุคคลอื่นไม่ว่า 

จะเป็นค�าพูดการกระท�าหรือการตัดสินใจที่จะ  

กระท�าตามสมควรแล้วแต่โอกาส 

 2. แนวคดิและทฤษฎคุีณลกัษณะพืน้ฐาน

 คุณลักษณะพ้ืนฐานมีตัวแปรท่ีส�าคัญมี

ดังนี้

  2.1 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน คือ 

จ�านวนสมาชิกในแต่ละหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ใน

ภายในครอบครัว2.2ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน คือ 

ระยะเวลาท่ีประชากรอาศยัอยู่ร่วมกันเป็นครอบครวั 

เป็นชุมชน2.3การได้รับผลกระทบโดยตรง คือ  

การได้รบัผลทีต่ามมาจากผลงาน หรอื ผลผลติ หรอื 

ผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effects) 

ของแผนหรือโครงการ ผลกระทบอาจเป็นไปได้ 

ท้ังทางบวกและทางลบ และอาจเกิดข้ึนกับกลุ่ม 

เป้าหมาย และมใิช่กลุม่เป้าหมายท้ังในปัจจบุนัและ

อนาคต (อนันต์ เกตุวงศ์,2541)

 จากทฤษฎีข้างต้นผู้วิจัยได้น�ามาประยุกต์

ใชใ้นการศกึษาคณุลกัษณะพืน้ฐานในด้านจ�านวน

สมาชิกในครอบครัว การได้รับผลกระทบโดยตรง 

และระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน 

 3. นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย 

 การป้องกันปัญหาอุทกภัยเป็นเรื่องที ่

ทั่วโลกให้ความส�าคัญ เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดย คณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอกระบวนการ

บริหารจัดการเมือ่เกิดเหตกุารณ์อทุกภยั ตัง้แต่ระยะ

ก่อนเกิดภยัพิบตั ิระหว่างเกิดภยัพิบตั ิและหลงัเกิด

ภยัพิบตั ิทัง้ในด้านการป้องกัน การเตรยีมความพร้อม 

การลดผลกระทบ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

การฟื้นฟู และการพัฒนาโดยการจัดการความรู้  

ไว้อย่างเป็นระบบ แนวทางการปฏบิตัติามหลกัการ

ทีเ่ป็นสากลและเป็นมอือาชพี คอืหลกั 2P2R ไดแก่ 

1) การป้องกัน (P1 : Prevention) 2) การเตรียม
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ความพร้อม (P2 : Preparedness) 3) การรับมือ 

(R1 : Response)4) การฟื้นฟู (R2 : Recovery) 

(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง

มหาดไทย,2557) 

  3.1 การก�าหนดนโยบาย เป็นกระบวน

การทีป่ระกอบด้วยหลกัการและเหตผุลจะแตกต่าง

กันบ้างท่ีจ�านวนข้ันตอน ซึง่มแีนวคดิของนักวชิาการ

บางคนมาเปรยีบเทียบเพ่ือพิจารณา ดังนีก้ระบวนการ

ในการก�าหนดนโยบายออกเป็น 7 ขั้นตอน 1) ขั้น

การค้นหาและรวบรวมข้อมูล2) ขั้นการรับรองและ

สนับสนุนการก�าหนดนโยบาย3) ขัน้การด�าเนินงาน

และการก�าหนดนโยบาย 4) ขัน้การก�าหนดนโยบาย

ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 5) ขั้นการน�านโยบาย

ไปประยุกต์ปฏิบัติ 6) ขั้นการประเมินผลนโยบาย 

และ 7) ขั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นการ

แสวงหาทางเลือกเพ่ือโยบาย(Lasswell& Kaplan 

1970)

 ดลูไฮ และลินด์ (Dluhy& Lind, 1967)

จ�าแนกกระบวนการในการด�าเนินนโยบายออกเป็น 

4 ข้ันตอน คือ 1) ขั้นวิจัยและวิเคราะห์นโยบาย  

2) ข้ันการพัฒนาและก�าหนดโครงสร้างนโยบาย  

3) ขั้นการเสนอใช้และการน�านโยบายไปปฏิบัติ 

และ 4) ขั้นการประมาณการและการประเมินผล

นโยบาย

  3.2 การน�านโยบายไปปฏิบัติหมายถึง

ความสามารถขององค์การในการรวบรวมทรพัยากร

ทางการบริหารในองค์การ ให้สามารถปฏิบัติงาน

เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์ขององค์การแต่ต้องมกีาร

จดัหาและเตรยีมวิธีการท้ังหลายเพ่ือให้การด�าเนินงาน

ตามนโยบายส�าเรจ็ลลุ่วงโดยต้องใช้ความพยายาม

อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ จนสามารถ

ท่ีจะด�าเนินการได้ส�าเรจ็อาจจะอยู่ในรปูของกฎหมาย

หรอืค�าสัง่โดยให้เป็นแนวทางในการด�าเนนิกิจกรรม 

(Williams, 1971) 

  3.3 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ม า ย ถึ ง 

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการ

ตดัสนิใจด�าเนนิการสิง่ใดสิง่หนึง่ (ประชมุ รอดประเสรฐิ, 

2539, หน้า 72) นอกจากนี้ ยังมีความหมาย 

เก่ียวเน่ืองกับค�าอื่นๆ อีกหลายค�า เช่น การวิจัย 

(research) การวัดผล (measurement) การตรวจสอบ

รายงานผล (appraisal) การควบคุมดูแล (monitoring) 

การประมาณการ(assessment) และการพิจารณา

ตดัสนิ (judgment)เป็นต้น ค�าดงักล่าวอาจสรุปเป็น

ความหมายหรือค�าจ�ากัดความร ่วมกันได ้ว ่า  

การประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจาก

การด�าเนินงานโดยอาศัยข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวม

ด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอื่น

แล้วท�าการวิเคราะห์เพ่ือตดัสนิว่าการด�าเนินงานนัน้

มคีณุค่าหรอืบรรลวุตัถุประสงค์ของการด�าเนนิงานนัน้

มากน้อยเพียงใด

 4. แนวคิดและทฤษฎีบทบาทพหุภาคี

ทฤษฎีบทบาทเป็นทฤษฎี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 และ 

1930 ซึ่ ง เป ็นท่ี ท่ีโดดเด ่นมาก ในวาทกรรม  

ทางสังคมวิทยา (Hindin, 2007, P.3959) โดย

อธิบายเหตุการณ์ เมื่อบุคคลกระท�าหน้าที่ตาม

กระบวนการทางสังคม และผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจาก

การกระท�า ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับบรรทัดฐาน 

ความคาดหวงั ความรบัผดิชอบ สทิธิ และจติวิทยา

ของรัฐโดยบุคคลได้ก�าหนดบทบาทให้กับตนเอง

และบุคคลอื่น บนพื้นฐานของการเรียนรู้จากสังคม

และต้องการให้บคุคลอืน่แสดงออกตามสิง่ทีต่นเอง

คาดหวัง (Merton, 1957) แต่ทั้งนี้บทบาทเป็นสิ่งที่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามระยะเวลาและบรบิท

ทางสังคม (Rodgers & White, 1993)

 พหุภาคี หมายถึง ความร่วมมือมากกว่า 

2 ฝ่าย (ราชบัณฑิตยสถาน,2546)
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 ดังนั้นบทบาทพหุภาคี หมายถึง การกระ

ท�าหน้าท่ีตามกระบวนการทางสังคมของบุคคล

มากกว่า 2 ฝ่าย 

  4.1  วาระผูน้�าคือกระบวนการทีเ่ต็มไป

ด้วยพลังในการกระตุ้น ให้ผู้อื่นผูกพันและเต็มใจ

ท�างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ท้ังน้ีเพราะ 

ภาวะผู้น�า คือหลักของความสัมพันธ์ กระบวนการ

ของการน�า และต้องท�าให้ผู ้ อ่ืนท�างาน ดังนั้น  

การเป็นผู้น�าต้องเน้นความสามารถในการสร้าง 

แรงบันดาลใจให้บุคลากรเกิดความมุ ่งมั่นและ

กระตือรือร้นด้วยตนเองในการด�าเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร กล่าวได้ว่า อ�านาจท่ีแท้จริง 

ไม่ใช่อ�านาจทีม่าจากการบงัคับแต่เป็นอ�านาจท่ีเกิด

จากความเคารพในแนวทางการบรหิารจดัการสมยั

ใหม่(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2548, หน้า 23-29)

  4.2  การสร้างเครอืข่ายภาคประชาสงัคม

เป็นการร่วมมอืระหว่างปัจเจกบคุคล/กลุม่/องค์การ

ประเภทเดียวกน หรืออาจเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง

ระหว่างกลุ่ม/องค์กรต่างประเทศ เครือข่ายมีได้

หลายระดับตั้งแต่การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อ

ปัจเจก เช่น การเชื่อมโยงระหว่างข้าราชการกับ

ข้าราชการด้วยกนั การเชือ่มโยงระหว่างปัจเจกกับกลุม่ 

เช่น การเชือ่มโยงระหว่างสถานศึกษากับผูป้กครอง 

การเชือ่มโยงระหว่างกลุม่ต่อกลุม่ เช่นการเชือ่มโยง

ระหว่างสถานศึกษากบสถานศกึษาด้วยกัน หน่วยงาน

ราชการกับหน่วยกันงานเอกชน สถานศึกษากับ

หน่วยงานธุรกิจ เป็นต้น และการเชื่อมโยงระหว่าง

เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อย 

ภายใต้เครือข่ายใหญ่ และการท�างานร่วมกันของ

กลุม่คนหรอืองค์กรทีม่กีารรวมตวักนัเป็นกลุม่ และ

มีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นไปใน

ทิศทางเดยีวกัน การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้แลกเปลีย่น

ข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การ

วางแผนร่วมกัน ด�าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน 

ท�าให้ด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ�้าซ้อน อีกด้านหนึ่ง

ท�าให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะ

เป็นการประสานพลงั (synergy) เป็นการใช้ทรพัยากร 

ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

มโีครงสร้างความสมัพันธ์ในลกัษณะทีเ่ป็นทางการ

และไม่เป็นทางการมีโครงสร้างความสัมพันธ์ 

ในลักษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2543, หน้า 28-29)

  4.3 การเตรียมการก่อนเกิดอุทกภัย

ส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิด

อทุกภยั คอื การรับรู้ข่าวสาร ซึง่การรบัรู้ (perception 

theory) เป็นพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล เพราะการ

ตอบสนองพฤตกิรรมใด ๆ  จะขึน้อยู่กับการรบัรูจ้าก

สภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการ

แปลความหมายของสภาพตอนน้ัน ๆ ดังนั้น  

การเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและ

ปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้

ประกอบด้วย ประสาทสัมผัส และปัจจัยทาง

จติวิทยา คอื ความรู้เดมิ เจตคต ิและความต้องการ 

เป็นต้น การรับรู้ประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน 

คือ การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์ 

(มาลนิ ีมาลคีล้าย,2554, หน้า 14)การเตรยีมพร้อม

เป็นกระบวนการในขั้นก่อนเกิดภัยโดยการเตรียม

แผนเพ่ือรับมือกับอุทกภัยล่วงหน้าและเพ่ือสร้าง

ระบบเตรยีมความพร้อมและแนวทางปฏิบตัใินการ

รับมือกับภัยที่จะเกิดข้ึนมีความพร้อมรับมือกับ

ปัญหาอุทกภัยด้วยวิธีการต่างๆได้แก่การจัดตั้ง 

ศูนย์อ�านวยการฉุกเฉินการก�าจัดวัชพืชขุดลอก 

ทางระบายน�า้จดัเตรยีมบคุลากรและเครือ่งมอืการ

ประเมนิสถานการณ์การส�ารวจพ้ืนท่ีเสีย่งการสร้าง

คนัก้ันน�า้และการมอบหมายภารกิจให้หวัหน้าส่วน

แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ (ไททัศน์ มาลา และคณะ,

2588)
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  4.4 การด�าเนนิการในภาวะฉกุเฉนิการ

ด�าเนินการในช่วงขณะเกิดภัยตามแผนท่ีมีการ 

เตรยีมการไว้ล่วงหน้ารวมท้ังการให้ความช่วยเหลอื

แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

ให้มากท่ีสดุและให้การช่วยเหลอืแก่ประชาชนอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่การจัดแบ่งภาระ

งานของหน่วยงานภายในการประกาศข่าวสารและ

เตอืนภัยการตัง้ชดุเคลือ่นท่ีเรว็รกัษาความปลอดภัย

การให้ความช่วยเหลอืการจดัต้ังศูนย์พักพิงชัว่คราว 

(ไททศัน์ มาลา และคณะ,2557)เป็นการเตรยีมการ

ที่จ�าเป็นให้สามารถเผชิญและจัดการสาธารณภัย

ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพ่ือ

ให้การปฏิบตักิารในภาวะฉกุเฉนิเป็นไปอย่างมรีะบบ 

ชดัเจนไม่สบัสน และลดความสญูเสยีจากสาธารณภยั

ให้มีน้อยที่สุด (วงเดือน มั่งมี,2558)

  4.5 การฟ้ืนฟูและพัฒนาหลงัเกิดอุทกภัย

  การฟื้นฟูบูรณะ (recovery) การฟื้นฟู

บูรณะเป็นขั้นตอนที่ด�าเนินการเมื่อเหตุการณ์ภัย

พิบัติผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อให้พื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับ

ภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพท่ีดีขึ้นในขั้นตอนน้ีจะไม่มี

ใครรับข่าวสารได้ดีเท่ากับสมาชิกในชุมชน ดังน้ัน

ในการฟ้ืนฟูหลงัน�า้ลด สมาชกิในชมุชนต้องร่วมมอื

กบัองค์กรภายนอกเพ่ือให้ข้อมลู สรปุบทเรยีน ส�าหรบั

การฟื้นฟูช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของ

ชุมชน

  การพัฒนา (development) การพัฒนา

ภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครอบคลุมถึงการ

ทบทวน และศึกษาประสบการณ์การจัดการภัย

พิบตัท่ีิเกิดข้ึน แล้วท�าการปรบัปรงุระบบการด�าเนนิ

งานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลด

ความสญูเสยีให้น้อยทีส่ดุ (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.),

2554)

 5. แนวคิดและทฤษฎกีารบรหิารจัดการ

เพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย

 การจัดการ (management) หมายถึง

กระบวนการในการประสานบุคคลและทรัพยากร

อื่นๆ เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) และ

ประสิทธิผล (effectiveness) โดยการสั่งการและ

การท�างานร่วมกับบคุคลอืน่(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี, 2556, หน้า16) ซ่ึงกระบวนการ 

ในการจัดการประกอบด้วยทรัพยากรท่ีส�าคัญ  

4 ประการ (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ,ี 

2556, หน้า17-18) ดังนี้

  5.1 อัตราก�าลังเป็นคน (man) คือ 

ก�าลังหลักส�าคัญท้ังด้านปริมาณงานและคุณภาพ 

การท�างานร่วมกันย่อมต้องเดินไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งการจัดการกับคนจ�านวนมากต้องใช้

เวลาและความละเอียดอ่อน

  5.2 งบประมาณ (money) การบรหิาร

จัดการเงนิทุนได้อย่างมีประสิทธภิาพ แสดงให้เหน็

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานอย่างแท้จริง

  5.3 วัสดอุปุกรณ์ (material) เป็นปัจจยั

ที่เอ้ืออ�านวยและก่อให้เกิดความสะดวกในการ

ท�างาน และยังหมายรวมถึงวัตถุดิบส�าคัญท่ีใช้ใน

กระบวนการผลิต และอุปกรณ์ที่เอื้อประโยชน์ใน

กระบวนการผลิต 

  5.4 การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตั ิหรอืนโยบายให้

เกิดผลที่ดีต่อการเผชิญกับเหตุการณ์อุทกภัย

  ผู ้วิจัยได้น�าแนวคิดทรัพยากรในการ

บริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการ

บรหิารจดัการเพ่ือรองรบัเหตุการณ์อทุกภัย ใน 4 ด้าน 

ได้แก่ อัตราก�าลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษาประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล

นครปากเกร็ดขณะที่ เกิดเหตุการณ์อุทกภัยปี  

พ.ศ. 2554 จ�านวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล

ระหว่าง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560– กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สมมติฐานการวิจัย

 สมมตฐิานข้อท่ี 1 ความส�าเรจ็ในการป้องกัน

ปัญหาอทุกภัยเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัดนนทบุร ี

ขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนฐาน นโยบายการป้องกัน

ปัญหาอุทกภัย บทบาทพหุภาคี และการบริหาร

จัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย

 สมมติฐานข้อท่ี 2 การบริหารจัดการ 

เพ่ือรองรับเหตุการณ์อุทกภัย ข้ึนอยู่กับนโยบาย 

การป้องกันปัญหาอุทกภัย และ บทบาทพหุภาคี

 สมมติฐานข้อท่ี 3 บทบาทพหุภาค ีข้ึนอยู่กับ

นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรเชงิปรมิาณ คอืประชากรทีอ่าศยั

อยูใ่นเขตเทศบาลนครปากเกรด็ขณะท่ีเกิดเหตกุารณ์

อุทกภัยปี พ.ศ. 2554จ�านวน 179,833 ราย (ข้อมูล

จ�านวนประชากรจากฐานข้อมูลของเทศบาลนคร

ปากเกรด็ ปีพ.ศ.2554) ซึง่ในการหาขนาดของกลุม่

ตัวอย่าง ผูว้จิยัใช้วธีิค�านวณตามสตูรของ Yamane 

(1967 อ้างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2551, หน้า 

149) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ ่ม

ตวัอย่าง 400 ราย ผูวิ้จยัจงึท�าการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย 

(simple random sampling) โดยกระจายตามสดัส่วน

ของประชากรของแต่ละต�าบลในอ�าเภอปากเกร็ด 

 ประชากรเชิงคณุภาพ คอื บคุลากรในหน่วยงาน

ในพ้ืนท่ีทัง้ภาครฐัและเอกชน ผูบ้รหิารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาสาสมคัร ประธานชมุชน 

และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 20 ราย

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา (content validity) มีค่า IOC มากกว่า 

0.5 ทกุรายการข้อค�าถาม ความเชือ่ถือได้ของมาตร

วัด พบว่า สมัประสิทธ์ิความเชือ่ถือได้ (Cronbach’s 

alpha) ของมาตรวัดตวัแปรประจักษ์ทีใ่ช้ในการวิจยั 

มีค่าระหว่าง .710 - .938กล่าวได้ว่ามาตรวัดม ี

ความน่าเชือ่ถือสงูถึงสงูมาก การเก็บรวบรวมข้อมลู

โดยการแจกแบบสอบถาม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560– 

กรกฎาคม พ.ศ. 2560วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ

วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (structural equation 

modeling, SEM) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัเชงิครุภาพ 

คอื แบบสมัภาษณ์วิเคราะห์ข้อมลูตามแนวทางการ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย

 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร

ปากเกร็ด ขณะทีเ่กิดเหตุการณ์อทุกภยัปี พ.ศ. 2554 

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.8) มากกว่าเพศชายเล็ก

น้อย กว่าครึ่งหนึ่งมีอายุมากกว่า 36 ปี มีสมาชิกใน

ครอบครัวเฉลี่ย 4.34 คน น้อยสุด 1 คน มากสุด 9 

คน อาศยัในชมุชนเฉลีย่ 10.74 ปี ส่วนใหญ่มอีาชพี

เป็นพนกังานบริษทั (ร้อยละ 37.2) รองลงมาคอื รับ

ราชการ ท�าธุรกิจส่วนตวั ตามล�าดบั และได้รับผลก

ระทบโดยตรงจากอุกภัย ปี พ.ศ. 2554 ระดับมาก

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า

 1. ความส�าเร็จในการป ้องกันป ัญหา

อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ขึ้นอยู่กับ นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย และ

การบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย 

 2. การบริหารจัดการเพ่ือรองรับเหตุการณ์

อุทกภัย ขึ้นอยู่กับ บทบาทพหุภาคีบทบาทพหุภาคี 

ขึ้นอยู่กับนโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย
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ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างความส าเร็จในการป้องกนัปัญหาอทุกภยั

ของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
 

 ผลจากการวิ เค ราะ ห์ ภ ายหลั ง
ปรับปรุงแบบจ าลอง เม่ือพิจารณาโดยรวม
แล้วพบว่า ตวัชีว้ดัการเข้าได้ดีกับข้อมูลทุก
ตวัอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และผ่านเกณฑ์ของอตัรา
เข้าได้ ดีกับ ข้อมูล  ได้แก่  Chi-square/df= 
1.998, RMSEA= 0.050, GFI= 0.937, CFI 
= 0.977, PGFI = 0.674,  AGFI= 0.912 
แ ล ะ  NFI = 0.956 ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ท่ี
นกัวิชาการท่ีพฒันาเกณฑ์เหล่านีไ้ด้ก าหนด

ไว้ทัง้สิน้ หมายความว่าข้อมูลเชิงประจักษ์
กบัแบบจ าลองเข้ากนัได้ดี (good fit) 

ผลจากการวิ เคราะห์แบจ าลอง
สมการโครงสร้าง แสดงถึงอิทธิพลของตัว
แปรแฝง ซึ่งส่งผลทางตรง และทางอ้อมต่อ
ความส าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัย
ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ดงัได้กล่าวมาแล้ว ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงน าผลการ
วิ เคราะ ห์สมการโครงส ร้างมาเสนอค่า

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 ผลจากการวิเคราะห์ภายหลงัปรบัปรงุแบบ

จ�าลอง เมือ่พิจารณาโดยรวมแล้วพบว่า ตัวชีวั้ดการ

เข้าได้ดีกับข้อมูลทุกตัวอยู ่ในเกณฑ์ท่ีดี และ 

ผ่านเกณฑ์ของอัตราเข้าได้ดีกับข้อมูล ได้แก่ Chi-

square/df= 1.998, RMSEA= 0.050, GFI= 0.937, 

CFI = 0.977, PGFI = 0.674, AGFI= 0.912 และ 

NFI = 0.956 ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิชาการที่พัฒนา

เกณฑ์เหล่าน้ีได้ก�าหนดไว้ทั้งสิ้น หมายความว่า

ข้อมลูเชงิประจกัษ์กับแบบจ�าลองเข้ากันได้ดี (good fit)

 ผลจากการวิเคราะห์แบจ�าลองสมการ

โครงสร้าง แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรแฝง ซึ่งส่ง

ผลทางตรง และทางอ้อมต่อความส�าเร็จในการ

ป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นผู้วิจัยจึง

น�าผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างมาเสนอค่า

อิทธิพลทางตรง และทางอ้อม และผลรวมของ

ตวัแปรแฝงทกุตวั เพ่ือแสดงอทิธิพลของปัจจัยต่างๆ 

ทีม่ผีลต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอทุกภัย

ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี  

ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลรวมอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของปัจจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาที่มีต่อความส�าเร็จในการป้องกัน

ปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อิทธิพลของตัวแปร
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล

ทางตรง ทางอ้อม ผลรวม

ลกัษณะพืน้ฐาน - - -

นโยบายการป้องกนัปัญหาอทุกภยั 0.284 0.418 0.702

บทบาทพหภุาคี - 0.444 0.444

การบริหารจดัการเพ่ือรองรับเหตกุารณ์อทุกภยั 0.564 - 0.564

 จากตารางที่ 1 พบว่า นโยบายการป้องกัน

ปัญหาอุทกภัยมีอิทธิพลผลต่อความส�าเร็จในการ

ป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหาร

จัดการเพ่ือรองรับเหตุการณ์อุทกภัย และบทบาท

พหุภาคี ตามล�าดับ ส่วนลักษณะพ้ืนฐานไม่มี 

ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม แต่เมื่อ

พิจารณาเฉพาะปัจจยัทีส่่งผลทางตรงต่อความส�าเรจ็

ในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า การบริหารจัดการ

เพ่ือรองรับเหตุการณ์อุทกภัยมีอิทธิพลทางตรงต่อ

ความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มากท่ีสุด 

รองลงมาคือ นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย 

ส่วนบทบาทพหภุาคไีม่มีอทิธิพลทางตรง แต่มอีทิธิพล

ทางอ้อมต่อความส�าเรจ็ในการป้องกันปัญหาอทุกภยั

ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 

ปัจจัยท่ีส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัจจัยความส�าเร็จ คือ 

ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ

การมีผู้บริหารที่ดี มีความใส่ใจเข้าใจปัญหา ลงมือ

ปฏิบัติ ห่วงใย และมีความเสียสละ มีภาวะผู้น�า  

การแผนงานและปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ และ 

สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ ประชาชนมีความสามัคคี

ร่วมใจ เสียสละ เอื้อเฟื้ออาทร ท�าให้งานบรรลุผล 

ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 นโยบายการป ้องกันป ัญหาอุทกภัย 

มีอิทธิพลผลต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหา

อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

มากที่สุด เป็นเพราะว่าเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรีได้มีการด�าเนินนโยบายสาธารณะ

ด้านการป้องกันปัญหาอทุกภัย คอื ปากเกรด็โมเดล 

ของเทศบาลนครปากเกร็ด สืบเน่ืองมาจากหลัง

วิกฤตปี พ.ศ. 2538 และโมเดลดังกล่าวเสร็จใน  

ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นนโยบายส�าคัญ

ในการป้องกันปัญหาอุทกภัยและช่วยกระชับพ้ืนที่

น�้าท่วมในปากเกร็ดได้ โดยเทศบาลนครปากเกร็ด

มี (1) การก�าหนดนโยบาย (2) การน�านโยบายไป

ปฏิบัติ และ (3)การประเมินผลในนโยบายการ

ป้องกันปัญหาอทุกภัยอย่างต่อเน่ือง ชโูชค อายุพงศ์ 

(2559) กล่าวว่า น�า้ท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถหา
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วิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและ 

ความสูญเสียที่จะเกิดได้ โดยมาตรการป้องกัน

ความเสยีหาย เช่น การปรบัปรงุสภาพล�าน�า้ การใช้

อ่างเก็บน�า้ เขือ่นและพนังก้ันน�า้ เป็นต้น โดยนโยบาย

(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวง

มหาดไทย,  2557)เป ็นกรอบในการปฏิบัติ  

ส�าหรับการตัดสินใจข้ันต้นของผู้ใต้บังคับบัญชา  

แม็กมาเนียนและชาบาเดียร(Mazmanian & 

Sabatier.1980, pp.538- 560) ได้แก่ (1) การก�าหนด

นโยบาย ลาสส์เวลล์ (Lasswell, 1970)และดลูไฮ 

(Dluhy) และลินด์ (Lind) ระบุการก�าหนดนโยบาย

ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาและ

ก�าหนดโครงสร้างนโยบาย (2)การน�านโยบาย 

ไปปฏิบั ติอาจจะอยู ่ในรูปของกฎหมายหรือ 

ค�าสั่ง โดยให้เป็นแนวทางในการด�าเนินกิจกรรม 

(Williams, 1971) และ (3)การประเมินผล 

ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 72) กล่าวว่า 

เป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูล 

เพ่ือการตัดสินใจด�าเนินการนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการด�าเนนิงานน้ันมากน้อยเพียงใด

สอดคล้องกับงานวจิยัของผ่องพรรณ ไพพรรณรตัน์ 

(2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง “นโยบายของรัฐกับการ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐ

กับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยนั้นประกอบด้วย มาตรการการใช้

สิ่งก่อสร้างเช่น ปรับปรุงระบบระบายน�้า การวาง

ผังเมืองควบคุมสิ่งปลูกสร้างเพ่ือป้องกันโดยตรง 

การขยายเมอืง การปรบัปรงุล�าน�า้ระบายอ้อมตวัเมอืง 

ฝายชะลอน�า้และแหล่งเก็บกักน�า้เพ่ือบรรเทาอทุกภัย 

และมาตรการไม่ใช่ส่ิงก่อสร้างเช่น การปรบัปรงุพ้ืนท่ี

เพ่ือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน�้าและควบคุมปริมาณน�้า 

การพยากรณ์และการเตือนภัย การประกันภัย

อุทกภัย การเวนคืนพ้ืนที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

บริเวณทางผ่านของน�้า การให้ความรู้และข้อมูล

สาธารณะ การอพยพออกจากพ้ืนทีเ่ส่ียง การจดัการ

ใช้ที่ดินรับน�้าก�าหนดพื้นที่เสี่ยงภัย และใช้แนวทาง

บริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ และไททัศน์ 

มาลา และคณะ (2557,หน้า 85-87) ศึกษา เรื่อง

แนวทางในการจดัการอทุกภยั กรณีศกึษาเทศบาล

นครนนทบรีุ พบว่า ปัจจยัความส�าเร็จในการจดัการ

อุทกภัยของเทศบาลนครนนทบุรี เก่ียวกับการ

ป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอทุกภัย ได้แก่ 

การจดัท�าแผน/ ประชาคมเมอืง โดยการระดมสมอง 

เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น คือขุดลอก

คูคลอง ลอกท่อระบายน�้า ก�าจัดขยะและวัชพืช 

วางแผนก่อสร้างเข่ือนและประตรูะบายน�า้เพ่ิมเตมิ 

การบูรณาการแผนกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่  

ทางเทศบาลได้เตรียมจดัท�าแผนปฏบิตักิารป้องกัน

และแก้ไขปัญหาอุทกภัยล่วงหน้าร่วมกับจังหวัด

นนทบุรี ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด หน่วยงานระดับอ�าเภอและดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยได้มีการก�าหนดระบบ

บัญชาการเหตุการณ์ วิธีการปฏิบัติ ข้ันตอนการ

ปฏบิตั ิบคุลากรและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละ

ข้ันตอน การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย รวมทั้ง

แผนการอพยพและพ้ืนทีป่ลอดภยัรองรบัการอพยพ

ไว้ในแผนการประเมินความเสี่ยง โดยการติดตาม

สถานการณ์น�้าและเปรียบเทียบข้อมูลระดับน�้า 

ในแม่น�้าเจ้าพระยา การสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องอุทกภัยแก่ประชาชน โดยการถ่ายทอด

ประสบการณ์จากวิทยากรในการเรียนรู้การอยู่กับ

น�้าของประชาชนแถบลุ่มน�้าเจ้าพระยา และการ

สร้างแนวป้องกันน�า้ให้ครอบคลมุทกุพ้ืนท่ีเช่นเดยีว

กับนฤกมล จนัทร์จริาวุฒกุิล (2554) ได้สรุปประเดน็

เก่ียวกับการบรหิารจดัการอกุทกภัยของประเทศไทย
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ว่า ประเทศไทยในอดีตมกีารจดัการกับภัยธรรมชาติ

ในลกัษณะตัง้รบั ปัจจบุนัประเทศไทยจะมคีวามต่ืน

ตัวมากขึ้น แต่การด�าเนินการในเชิงรุก ท่ีเน้นการ

ป้องกันและลดผลกระทบนั้นก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งใน

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจโดยตรงคือ  

กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

และมีกรมทรัพยากรน�้า เป็นเลขานุการกรมของ

คณะกรรมการในการบริหารจัดการน�้า

 ส ่ ว น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พ่ื อ ร อ ง รั บ

เหตุการณ์อุทกภัยมีอิทธิพลผลต่อความส�าเร็จใน

การป้องกันปัญหาอทุกภัยของเทศบาลนครปากเกรด็ 

จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด เป็นเพราะว่า เทศบาลได้

เริ่มหลังปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมาได้ด�าเนินป้องกัน 

ริมน�้าเจ้าพระยา โดยประสานกรมโยธาธิการ 

และผังเมืองในการป้องน�้าเป็นปากเกร็ดโมเดล 

วสิยัทศัน์นครปากเกรด็โมเดลน�า้ต้องมทีางไป หลกั

ต้องไม่ขวางทางน�้าสร้างชุมชนให้รู ้และเข้าใจ 

บริหารงานท้องถ่ินให้พร้อมรับมือน�้าสอดคล้องกับ 

นั่นเอง สอดคล้องกับทฤษฏีการป้องกันปัญหาน�้า

ท่วมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริตามแนวทางการ

บริหารจัดการด้านน�้าท่วมล้นวิธีการต่างๆ ที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานพระราชด�าริ เพ่ือแก้ไขปัญหาน�้าท่วม 

(มลูนธิิชยัพัฒนา, 2558)คือ (1)การก่อสร้างคันก้ันน�า้

เพ่ือป้องกันน�้าท่วมซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้ง

โบราณ (2)การก่อสร้างทางผันน�้าเพ่ือผันน�้าที่ล้น

ตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป (3)การปรับปรุงและตกแต่ง

สภาพล�าน�้าเพ่ือให้น�้าสามารถไหลเร็วย่ิงข้ึน และ 

(4)การก่อสร้างเขือ่นเก็บกักน�า้ ซึง่ Debnath (2012, 

อ้างถึงใน ส�านักประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศกรมทรพัยากรน�า้, 2555, หน้า 3-4) ได้เสนอ

มาตรการการบริหารจัดการอุทกภัยแบบย่ังยืน 

(Sustainable Flood Management: SFM) 

ประกอบด้วยมาตรการหลายอย่างท่ีมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือลดความเส่ียงการเกิดอทุกภัยและลดค่าใช้จ่าย

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ที่จะเกิด 

ตามมา มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการ

แบบใช้สิ่งก่อสร้าง (structural measure) และ

มาตรการแบบไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง (nonstructural 

measure) เช่น การบริหารจัดการน�้าท่วมตาม

ธรรมชาติ วิศวกรรมด้านโครงสร้างที่จ�าเป็น แผนที่

จุดเส่ียงน�้าท่วม การเตือนภัยน�้าท่วม แผนการ

เตรียมความพร้อม การศึกษา และการรับมือ

สถานการณ์ฉุกเฉิน การบริหาร จัดการความเสี่ยง

จะเก่ียวข้องกับกิจกรรม และการด�าเนินการท่ี 

หลากหลายใน 4 กิจกรรมหลกั ได้แก่ 1) การป้องกัน

ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ (prevention) 2) การเตรียม

ความพร้อมช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ (preparation) 

3) การตอบสนองหรือรับมือช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ 

(response) และ 4) การฟื้นฟูช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ 

(recovery)สอดคล้องกับงานวจิยัของอรรคพล ไตรจติต์ 

(2555,หน้า 236-237) ศึกษา เรื่อง การรับมือ

ป้องกันภัยพิบตันิ�า้ท่วมโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน : กรณี

ศกึษาเขตเทศบาลเมอืงท่าโขลง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยในการรับมือน�้าท่วม

ของชุมชนที่ท�าให้หมู ่บ ้านนครชัยมงคลวิลล่า 

สามารถรับมอืน�า้ท่วม ในปี พ.ศ.2554 ได้แก่ (1) มนษุย์ 

ผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง (2) เงิน คือ ระบบการบริหาร

จดัการการเงนิภายในชมุชน และการประสานเงนิทุน

จากภายนอก(3) วัสดุอุปกรณ์ มีเคร่ืองสูบน�้า  

เป็นอุปกรณ์หลัก และ (4)การจัดการ ได้แก่  

การลอกท่อระบายน�้าชุมชน เตรียมพ้ืนที่แก้มลิง 

ในชุมชน มีการบริหารคนในชุมชนต่อการป้องกัน

น�้าท่วม มีพ้ืนที่ปลอดภัย และพ้ืนที่การรับบริจาค

และชนากานต์ อดุลยพิจิตร (2558) ศึกษาเรื่อง  

การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหาร 
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ส่วนต�าบลระแหง อ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อกระบวนการบรหิารจดัการอทุกภัยของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลระแหง อ�าเภอลาดหลมุแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี ในด้านการวางแผน ด้านการ

จดัการ ด้านการสัง่การ และด้านการควบคมุ อยู่ใน

ระดับมาก และระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า  

การด�าเนนิงานหรอืการก�าหนดทศิทางการด�าเนินงาน 

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรทีไ่ด้วางไว้ โดยใช้

ทรพัยากรทีม่อียู่ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล

สูงสุด และการบริหารจัดการเป็นสิ่งท่ีผู ้บริหาร  

ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน จะละเลยต่อหน้าที่

ไม่ได้ การบรหิารจดัการ จงึเป็นเรือ่งของกระบวนการ

ท�างานของนกับรหิาร เพือ่ให้งานต่างๆ ส�าเรจ็ไปได้ 

ด้วยการอาศัยการท�างานร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ 

 นอกจากน้ี บทบาทพหุภาคีมีอิทธิพลผล 

ต่อความส�าเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของ

เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัดนนทบรุ ีไม่มอีทิธิพล

ทางตรง หากแต่มีอิทธิพลทางอ้อมมากท่ีสุด  

เป็นเพราะว่าเทศบาลนครปากเกรด็เน้นการสือ่สาร

และช่องทางการสื่อสารที่ให้ประชาชนได้รับข้อมูล

ทีค่รบถ้วนอย่างต่อเน่ือง การเตรยีมความพร้อมของ

ทุกภาคส่วน การใช้ทนุทางสงัคม และความร่วมมอื

จากภาคประชาสังคม ได้แก่ หน่วยงานราชการ 

ในพ้ืนท่ี โรงเรยีน วัด เข้ามาหนนุเสรมิการด�าเนนิงาน

ให้บรรลสุมัฤทธิผลมากขึน้ เพราะการใช้ความรูท้าง

สังคมศาสตร์ในการบริหารจัดการน�้าไม่เพียงพอ 

จ�าเป็นต้องอิงภูมิปัญญา ความเป็นวิทยาศาสตร์ 

หลักศีลธรรม ตลอดจนการสร้างการผนึกก�าลัง  

ทีค่�านึงถึงวัฒนธรรมชมุชน และเครอืข่ายความร่วมมอื

ในชุมชน ที่เรียกว่า “บ ว ร ร” กล่าวคือ บ้าน วัด 

โรงเรยีน รฐั หากแต่อาจจะสือ่สารไม่ทัว่ถึงท้ังน้ี ต้อง

อาศยั 4 แกนน�าดงักล่าวร่วมกนัอยางเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการสอดคล้องกับทฤษฎบีทบาท

พหุภาคี(1)ภาวะผู้น�าโดยผูน�าเทศบาลนคร

ปากเกร็ด เป็นผู้บริหารต่อเน่ือง มีพลังในการ 

กระตุ้น ให้ผู ้อื่นผูกพันและเต็มใจท�างานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร อ�านาจที่แท้จริง 

ไม่ใช่อ�านาจท่ีมาจากการบังคับแต่เป็นอ�านาจที่ 

เกิดจากความเคารพในแนวทางการบริหารจัดการ

สมัยใหม่(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2548, หน้า 23-29)(2)การสร้างเครอืข่าย

ภาคประชาสังคมเป็นภาพข่ายใยแมงมุม ซึ่ง

แสดงให้เหน็การถกัทอโยงใยกันของเส้นท่ีพาดผ่าน

กัน ไปมาหลายเส้น หลากทิศทาง การเช่ือมโยง

อย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงหลายๆ ระบบย่อย

ให้รวมกันข้ึนมาใหม่เป็นอีกหน่ึงระบบของหน่วย

สมาชิกทุกหน่วยที่เข้ามารวมกัน เพราะเป็นการ

ประสานพลัง (synergy) เป็นการใช้ทรัพยากร  

ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

มโีครงสร้างความสมัพันธ์ในลกัษณะทีเ่ป็นทางการ

และไม่เป็นทางการมีโครงสร้างความสัมพันธ์ 

ในลักษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

(เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 2543, หน้า 28-29) (3)

การเตรียมการก่อนเกิดอุทกภัย คือ การรับรู ้

ข่าวสาร การรบัรูป้ระกอบด้วยกระบวนการสามด้าน 

คือ การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ ์

(มาลินี มาลีคล้าย,2554, หน้า 14) มีการเตรียม

พร้อมเป็นกระบวนการในข้ันก่อนเกิดภัยโดยการ 

เตรียมแผนเพ่ือรับมือกับอุทกภัยล่วงหน้าและ 

เพ่ือสร้างระบบเตรียมความพร้อมและแนวทาง

ปฏบิตัใินการรบัมอืกับภัยทีจ่ะเกดิขึน้มคีวามพร้อม

รับมอืกับปัญหาอทุกภัยด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่การ

จัดต้ังศูนย์อ�านวยการฉุกเฉินการก�าจัดวัชพืช 

ขุดลอกทางระบายน�้าจัดเตรียมบุคลากรและ 

เครื่องมือการประเมินสถานการณ์การส�ารวจพ้ืนท่ี
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เสี่ยงการสร้างคันก้ันน�้าและการมอบหมายภารกิจ

ให้หวัหน้าส่วนแต่ละฝ่ายรบัผดิชอบ (ไททศัน์ มาลา 

และคณะ,2588) (4)การด�าเนินการในภาวะฉุกเฉิน

ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วรักษาความปลอดภัยการให ้

ความช่วยเหลือการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว  

(ไททศัน์ มาลา และคณะ,2557)เป็นการเตรยีมการ

ที่จ�าเป็นให้สามารถเผชิญและจัดการสาธารณภัย

ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพ่ือ

ให้การปฏบิตักิารในภาวะฉกุเฉนิเป็นไปอย่างมรีะบบ 

ชดัเจนไม่สบัสน และลดความสญูเสยีจากสาธารณภยั

ให้มีน้อยทีส่ดุ (วงเดอืน มัง่ม,ี2558)และ (5)การฟ้ืนฟู

และพัฒนาหลังเกิดอุทกภัยการฟื้นฟูบูรณะเป็น

ขัน้ตอนทีด่�าเนนิการเมือ่เหตุการณ์ภัยพิบตัผ่ิานพ้น

ไปแล้ว แล้วท�าการปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน

ต่าง ๆ  ทีม่อียู่ให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้เพ่ือลดความ

สูญเสียให้น้อยท่ีสุด (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.),

2554)สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา ปิยจันทร์ 

(2554, หน้า 21-22) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนกับการ

จัดการอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 : กรณีศึกษาชุมชน

อยู่เจรญิ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร พบว่าการ

บริหารจัดการชุมชนในช่วงการเกิดวิกฤตน�้าท่วม  

ปี พ.ศ. 2554 ชุมชนประสบผลส�าเร็จในการกอบกู้

วิฤตของชุมชนด้วยปัจจัยความเป็นชุมชนรายได้

ระดับปานกลางมีความคล่องตัวต่อการมีส่วนร่วม 

มจีติอาสาสงู มทีมีงานหรอืกลุม่แกนน�าทัง้ประธาน

ชมุชน กรรมการชมุชนท่ีมคีวามพร้อม อทุศิตน และ

มีจิตอาสาสูง มีกระบวนการกลุ่มของประชาชน  

มีภาคีอื่นๆ ใกล้เคียงชุมชนหนุนเสริม ท้ังมีความ

สามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการกอบกู้ปัญหาของ

ประชาชนในชุมชน เช่นเดียวกับ อาดิล ภักดีธรรม 

(2554, หน้า 102-105) ได้ท�าการศึกษาอิสระ เรื่อง 

ความส�าเร็จของชุมชนในการป้องกันอุทกภัย  

ปี พ.ศ.2554 กรณีศึกษาหมู่บ้านวรารักษ์ รังสิต

คลอง 3 พบว่า กระบวนการในการจดัตัง้กลุม่องค์กร

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อุทกภัย พ.ศ. 2554 นั้น 

จะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน

จดัสรรเพ่ือท�าหน้าท่ีดแูลบรหิารจดัการพ้ืนท่ีภายใน

ชมุชน รปูแบบการจดัโครงสร้างคณะท�างานมคีวาม

หลากหลายของแต่ละบคุคลและเครือข่ายของสมาชกิ

ในชุมชน มีการแบ่งฝ่ายท�าหน้าท่ีในการป้องกัน  

เชิงเทคนิค ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอกชมุชน ตลอดจนอ�านวยการใน

ด้านข้อมูลข่าวสาร และอรรคพล ไตรจิตต์ (2555, 

หน้า 199-209) ได้ท�าการศึกษา การรับมือป้องกัน

ภัยพิบัติน�้าท่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา

เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานีซึ่งได้รับบทเรียนจากระดับน�้า 

ท่ีท่วมสูง 1.5เมตร จึงเกิดการจัดการความรู้ของ

ชุมชนในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับ

เหตุการณ์น�า้ท่วม ท้ังระยะก่อนน�า้ท่วม ระยะน�า้ท่วม 

และระยะหลังน�้าท่วม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ควรพัฒนาช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ใน

ชุมชนอย่างทั่วถึงเพ่ือขยายความร่วมมือในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ “บ ว ร ร” ได้แก่ บ้าน วัด 

โรงเรียน รัฐ ถึงการพยากรณ์และเตือนภัยน�้าท่วม 

การให้ความรู้และข้อมูลสาธารณะ การป้องกันน�้า

ท่วมสิง่ปลกูสร้าง การอพยพออกจากพืน้ทีเ่สีย่งภยั 

แผนรับมอืน�า้ท่วม แผนบรรเทาทุกข์ การประกันภัย

น�้าท่วม การปรับเปลี่ยนสภาพน�้าท่วม 

 2. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ควรประสานหน่วยงานภาคจีดัหลกัสตูรการฝึกอบรม

การป้องกันอุทกภัย ให้ประชาชนในชุมชน ด้าน  
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(1)มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น ก�าแพงก้ันน�้า 

กระสอบทราย เป็นต้น และ(2)มาตรการไม่ใช ้

สิ่งก่อสร้าง เช่น การจัดการใช้สอยที่ดิน การวาง

ผังเมอืง การควบคุมสิง่ปลกูสร้างและการขยายเมอืง 

การเวนคนืทีด่นิและการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างบรเิวณ

ทางน�า้ท่วม การปรบัปรงุสภาพอ่างเก็บน�า้ การเก็บกัก

และควบคุมปริมาณน�้าในพื้นที่ เป็นต้น 

  3. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ควรมีกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังให้ประชาชนเรียนรู้

เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ ในเรื่อง ดังน้ี (1)การลด

อัตราการไหลของน�้าโดยการใช้วิธีต่างๆเพ่ือชะลอ

การไหลของน�า้ (2)การควบคุมปรมิาณการไหลโดย

กักน�้าไว้ในอ่างเก็บน�้าหรือแหล่งเก็บกักน�้าเพ่ือ

ควบคุมปริมาณน�้าไม่ให้ไหลมากเกินไปในช่วงน�้า

ท่วม (3)การจ�ากัดเส้นทางการไหลของล�าน�้าโดย

การสร้างพนังก้ันน�้าหรือคลอง (4)การปรับปรุง

สภาพล�าน�้าและสภาพการไหล เช่น การสร้างทาง

ระบายน�า้อ้อมตวัเมอืงเพ่ือลดระดับความสงูของน�า้

ในล�าน�้าสายหลักและ (5)การระบายน�้าออกจาก

ล�าน�้าที่มีสภาพวิกฤต เช่น การใช้เครื่องสูบน�้า

 4. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ต้องพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันภัยพิบัติ

เรือ่งอทุกภัย ครอบคลมุเรือ่งจดุ เสีย่งภัย จดุปลอดภัย  

เส้นทางอพยพ จดุรวมพลท่ีปลอดภัย และทรัพยากร 

ใน การจัด การภัย 

 5. เทศบาล นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ส่งเสรมิและจดัตัง้องค์กรชมุชนในมติขิองการจดัการ 

เสริมสร้าง และประสานเครือข่ายในชุมชนเพ่ือ 

แลก เรียนรู้ร่วมกัน และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ 

องค์กรปกคร องส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอื่น 

ทีม่ส่ีวนร่วมในการการป้องกันภัยพิบติัเร่ืองอทุกภัย 

และการพัฒนาชุมชน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยต่อไป

 1. ควรวจิยัถอดบทเรยีนการจดัการภัยพิบตัิ

น�้าท่วมปากเกร็ดโมเดล โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ

ชุมช นอื่น ๆ  เ พ่ือพัฒนาองค์ความรู้การบริหาร

จัดการวิกฤติอุทกภัย

 2. ควรวิจั ย  เร่ืองแนวทางการพัฒนาส่ือ

ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “บ ว ร ร” 

ได้แก่บ้าน วัด โรงเรียน รัฐ

 3. ควรวิจัย เรื่อง การปรับปรุงลักษณะภูมิ

ทัศน์ของล�าน�้า หรือการปรับสภาพพ้ืนผิวริมแม่น�้า

เจ้าพระยา
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