138 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.6 No.2 July - December 2017

ปัจจัยความส�ำเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัย เทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
Success Factors Concerning the Flooding Prevention in Pakkret Municipality,
Nontaburi Province
สมคิด สมศรี*, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง และสุดาวรรณ สมใจ**
Somkid Somsri, SriparinyaToopgrajank and SudawanSomjai
*กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ **มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*ผู้นิพนธ์หลัก charndej@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะพื้นฐาน นโยบายการป้องกันปัญหา
อุทกภัย บทบาทพหุภาคี และการบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย ที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใช้วธิ กี ารวิจยั ผสมผสาน(Mixed Methods
Research)เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ดขณะที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 400 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิง
คุณภาพ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน จ�ำนวน 20 ราย เพื่อได้ข้อค้นพบสามารถ
น�ำไปปฎิติได้จริง วิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์
เนือ้ หาผลการวิจยั พบว่า นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัยมีอทิ ธิพลผลต่อความส�ำเร็จในการป้องกันปัญหา
อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารจัดการเพื่อรองรับ
เหตุการณ์อทุ กภัย และบทบาทพหุภาคี ตามล�ำดับผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิด
ปัจจัยความส�ำเร็จ คือ ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีผบู้ ริหารทีด่ ี มีความใส่ใจเข้าใจ
ปัญหา ลงมือปฏิบตั ิ ห่วงใย และมีความเสียสละ มีภาวะผูน้ ำ� การแผนงานและปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ และ
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ ประชาชนมีความสามัคคีร่วมใจ เสียสละ เอื้อเฟื้ออาทร ท�ำให้งานบรรลุผลประสบผล
ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
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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�ำ

วิ ก ฤตการณ์ อุ ท กภั ย หรื อ น�้ ำ ท่ ว มใน
ประเทศไทย เป็นภัยพิบตั ทิ กี่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2554 หลายพื้นที่ของ
ประเทศไทยต้องประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมหนักทีส่ ดุ อีก
ครั้ง ปริมาณน�้ำได้ท�ำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ
ครอบครั ว ประชาชน รวมถึ ง ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก ทั่ ว
ประเทศ มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจ�ำนวน 65
จังหวัดจาก 76 จังหวัดของประเทศไทย ราษฎรได้
รับความเดือดร้อนกว่า 13 ล้านคน (ศูนย์อำ� นวยการ
บรรเทาสาธารณภัย ส่วนปฏิบัติการ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย,
2554) โดยร้อยละ 0.19 ประสบภาวะเครียด ซึม
เศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ ยังมีผู้
เสียชีวติ 562 ราย บ้านเรือนได้รบั ความเสียหายกว่า
93,000 หลัง และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความ
เสียหายเป็นจ�ำนวน 11.20 ล้านไร่ (ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
อย่ า งไรก็ ต าม จากวิ ก ฤตการณ์ ม หา
อุ ท กภั ย ปี พ.ศ. 2554 นี้ พบว่ า เทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ที่ประสบความ
ส�ำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
โดยสามารถรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้ เนื่องจาก
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดและคณะผูบ้ ริหารได้
ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการน�้ำ และวาง
แนวทางการแก้ปัญหาน�้ำท่วมปากเกร็ดหลังวิกฤต
ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เทศบาลได้เริ่มด�ำเนิน
ป้องกันริมน�้ำเจ้าพระยา โดยประสานกรมโยธาธิ
การและผังเมืองในการป้องน�ำ้ เหนือ จัดท�ำโครงการ
ป้องกันน�้ำท่วมและระบายน�้ำฝั่งตะวันออก แม่น�้ำ
เจ้าพระยา พื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยการ

ก่อสร้างแนวคันกั้นน�้ำริมแม่น�้ำเจ้าพระยาตั้งแต่
คลองบ้านใหม่ จนถึงท่าน�ำ้ ปากเกร็ด โครงการแล้ว
เสร็จประมาณปี พ.ศ. 2545 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็น
แนวส�ำคัญในการแบ่งเบาภาระน�้ำท่วมในพื้นที่ริม
น�้ ำ ปากเกร็ ด และช่ ว ยกระชั บ พื้ น ที่ น�้ ำ ท่ ว มใน
ปากเกร็ดได้ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
นครปากเกร็ด, 2552) รวมทั้งเทศบาลได้วางแนว
คันกั้นน�้ำและปรับปรุงระบบระบายน�้ำในพื้นที่ให้
เหมาะสมในกรณีฉกุ เฉิน ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.
2553-2555 และเป็นแผนต่อเนือ่ งถึงปัจจุบนั ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อม แนวทางพัฒนาระบบป้องกันน�้ำท่วม
ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน
โครงการปรับปรุงระบบระบายน�ำ้ โครงการปรับปรุง
สถานีสบู น�ำ้ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่อลอดและ
ท่อข้าม โครงการลอกท่อระบายน�ำ้ โครงการขุดลอก
คูคลองสาธารณะ นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญต่อ
การบรรเทาเยี ย วยาช่ ว ยเหลื อ ประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสวัสดิการ
สังคม โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยใน
เขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนอันเกิดจากสาธารณะภัย และการฟื้นฟู
สภาพพื้นที่และสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย ทั้งยัง
มีการออกระเบียบเทศบาลปากเกร็ดว่าด้วยการ
ด�ำเนินงานชุมชน พ.ศ. 2553 ให้ชุมชนมีการผนึก
ก�ำลังรวมตัวกันเพือ่ ช่วยกันพัฒนา และแก้ไขปัญหา
ของชุมชนเอง ตลอดจนเป็นการสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในชุมชน ชุมชนต่อชุมชน เทศบาล องค์กร
ของรัฐและองค์กรภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นแนวทางเดียวกัน
ความส�ำเร็จของในการป้องกันและจัดการ
ปัญหาอุทกภัย นอกจากเทศบาลนครปากเกร็ด

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
141
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

จังหวัดนนทบุรี ที่ให้ความส�ำคัญโดยการบัญญัติ
แนวทางการปฏิ บัติง านในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแล้ว ยังให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากร
ในการบริหารจัดการน�ำ้ ได้แก่ สถานีสบู น�ำ้ จ�ำนวน
17 แห่ง บ่อสูบน�้ำ 23 บ่อ และการใช้ภูมิปัญญาใน
การกัน้ น�ำ้ เพือ่ ชะลอและจ�ำกัดทิศทางการไหลของ
น�้ ำ (กองวิ ช าการและแผนงาน เทศบาลนคร
ปากเกร็ด,2552) นอกจากนี้ยังเน้นการสื่อสารและ
ช่องทางการสือ่ สารทีใ่ ห้ประชาชนได้รบั ข้อมูลทีค่ รบ
ถ้วนอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมของทุก
ภาคส่วน การใช้ทุนทางสังคม และความร่วมมือ
จากภาคประชาสังคม ได้แก่ หน่วยงานราชการใน
พื้นที่ โรงเรียน วัด เข้ามาหนุนเสริมการด�ำเนินงาน
ให้บรรลุสมั ฤทธิผลมากขึน้ เพราะการใช้ความรูท้ าง
สังคมศาสตร์ในการบริหารจัดการน�้ำไม่เพียงพอ
จ�ำเป็นต้องอิงภูมิปัญญา ความเป็นวิทยาศาสตร์
หลักศีลธรรม ตลอดจนการสร้างการผนึกก�ำลัง ที่
ค�ำนึงถึงวัฒนธรรมชุมชน และเครือข่ายความร่วม
มือในชุมชน ที่เรียกว่า “บ ว ร ร” กล่าวคือ บ้าน วัด
โรงเรียน รัฐ ซึ่งแกนน�ำทั้ง 4 ส่วน หากพิจารณาใน
เชิงมานุษยวิทยาถือว่า เป็นตัวแทนของทรัพยากร
อ�ำนาจ (power resource) ของชุมชน ที่มีบทบาท
ในการชักจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้คนในชุมชน เกิด
การเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ
ทัศนคติ รวมไปถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ให้เป็นไปตามทีก่ ลุม่ แกนน�ำในการรณรงค์ตอ้ งการ
(บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2552) และยังมีปัจจัย
ส� ำ คั ญ ที่ อ ยู ่ น อกเหนื อ จากบริ ห ารจั ด การ คื อ
จิตส�ำนึกของประชาชนบางส่วนทีย่ อมเสียสละเพือ่
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีส้ ง่ ผลให้เทศบาลนครปากเกร็ด
จั ง หวั ด นนทบุ รี สามารถพ้ น ผ่ า นวิ ก ฤตจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ได้สำ� เร็จ ดัง

นัน้ การจัดระบบการสร้างมาตรการป้องกันน�ำ้ ท่วม
เป็นเรือ่ งทีส่ งั คมไทยควรจะตระหนักมากยิง่ ขึน้ เพือ่
หาแนวทางเฝ้าระวัง ลดผลกระทบของน�้ำท่วมที่
อาจเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ เทศบาลนครปากเกร็ด เป็น
หน่วยงานรัฐองค์กรหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จใน
การป้องกันน�้ำท่วม และเหมาะจะเป็นแบบอย่าง
ขององค์กรการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจาก
แนวคิดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของผู้
บริหารระดับสูง ซึง่ มีบทบาทต่อองค์กรในฐานะเป็น
ผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชา
สังคม และมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
ความส�ำเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัย เทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยศึกษา ลักษณะ
พื้นฐาน นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย ตลอด
จนศึกษาบทบาทของพหุภาคี ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความต่อเนื่องในการจัดการปัญหาการจัดสิ่งที่มี
ความง่ายไปสูส่ งิ่ ทีม่ คี วามยาก การแก้ปญ
ั หาอย่าง
เป็นระบบ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต นอกจากนี้ ยัง
ได้ศึกษาการบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์
อุทกภัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์
ของการศึกษาไว้ คือ เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของลักษณะ
พืน้ ฐาน นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย บทบาท
พหุภาคี และการบริหารจัดการเพือ่ รองรับเหตุการณ์
อุทกภัย ที่มีอิต่อความส�ำเร็จในการป้องกันปัญหา
อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
ทฤษฏีการป้องกันปัญหาน�้ำท่วมอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริตามแนวทางการบริหารจัดการ
ด้ า นน�้ ำ ท่ ว มล้ น วิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
พระราชด�ำริ เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมคือ (มูลนิธิ
ชัยพัฒนา,2558) 1) การก่อสร้างคันกั้นน�้ำเพื่อ
ป้องกันน�ำ้ ท่วม 2) การก่อสร้างทางผันน�ำ้ เพือ่ ผันน�ำ้
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ล้นตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป
3) การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล�ำน�ำ้ เพือ่ ให้นำ�้ ที่
ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล�ำน�ำ้ ได้สะดวกหรือ
ช่วยให้กระแสน�ำ้ ไหลเร็วยิง่ ขึน้ และ 4) การก่อสร้าง
เขื่อนเก็บกักน�้ำ
ชูโชค อายุพงศ์ (2559) กล่าวว่า น�้ำท่วม
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีก
เลีย่ งไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถหาวิธลี ดความรุนแรง
และบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิด
ได้ โดยมาตรการป้องกันความเสียหายและบริหาร
จัดการน�้ำท่วม เป็นการพยายามเรียนรู้และเข้าใจ
ในผลกระทบจากน�้ ำ ท่ ว มที่ มี ต ่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
เศรษฐกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณลุ่มน�้ำและพื้นที่น�้ำท่วม ถึงแนวทางการ
ป้องกันความเสียหายจากน�้ำท่วมและการบริหาร
จัดการน�้ำท่วมประกอบไปด้วย มาตรการที่น�ำสิ่ง
ก่อสร้างมาใช้ลดขนาดความรุนแรงของน�ำ้ ท่วม เช่น
การปรับปรุงสภาพล�ำน�้ำ การใช้อ่างเก็บน�้ำ เขื่อน
และพนังกั้นน�้ำ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการ
ไม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยมาตรการ
ส�ำหรับการป้องกันความเสียหายและการบรรเทา
ทุกข์ เช่น การวางผังเมือง การพยากรณ์และเตือน
ภัยน�้ำท่วม โดยทั่วไปควรใช้มาตรการทั้งสองอย่าง
ร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติ
ที่ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ RipanDebnath (2012,

อ้างถึงใน ส�ำนักประสานความร่ว มมือระหว่า ง
ประเทศกรมทรัพยากรน�ำ้ , 2555, หน้า 3-4) ได้เสนอ
มาตรการการบริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ย แบบยั่ ง ยื น
(Sustainable Flood Management: SFM)
ประกอบด้วยมาตรการหลายอย่างที่มีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ ลดความเสีย่ งการเกิดอุทกภัยและลดค่าใช้จา่ ย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะเกิดตามมา
มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการแบบ
ใช้สงิ่ ก่อสร้าง (structural measure) และมาตรการ
แบบไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง (nonstructural measure)
เช่ น การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ท่ ว มตามธรรมชาติ
วิศวกรรมด้านโครงสร้างทีจ่ ำ� เป็น แผนทีจ่ ดุ เสีย่ งน�ำ้
ท่วม การเตือนภัยน�้ำท่วม แผนการเตรียมความ
พร้อม การศึกษา และการรับมือสถานการณ์ฉกุ เฉิน
การบริ ห าร จั ด การความเสี่ ย งจะเกี่ ย วข้ อ ง
กับกิจกรรม และการด�ำเนินการที่หลากหลายใน
4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การป้องกันช่วงก่อนเกิด
ภัยพิบัติ (prevention) 2) การเตรียมความพร้อม
ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ (preparation) 3) การตอบ
สนองหรือรับมือช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ (response)
และ 4) การฟื้นฟูช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ (recovery)
1. แนวคิดและทฤษฎีความส�ำเร็จใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จของการแก้ไข
ปัญหา คือ การระดมสรรพก�ำลัง ความร่วมมือร่วม
แรงร่ ว มใจ มี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน ของพาหุ ภ าคี
มี ร ะบบบริ ห าร ระบบปฏิ บั ติ ก าร และระบบ
สนับสนุนที่ดี มีกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความจ� ำ เป็ น ของสถานการณ์ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ การประสานงานที่มีโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย (นิวัฒน์ รุ่งสาคร,
2554) ได้แก่
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		 1.1 ความร่ ว มมื อ ของพหุ ภ าคี คื อ
การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร ผู้น�ำในพื้นที่ เข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการด�ำเนินการตั้ง แต่ การร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการ ร่วมบริหารจัดการ
ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ของคนในชุ ม ชน
(Leaning Community) คนในชุ ม ชนสามารถ
บริหารจัดการตนเอง (Community Management)
เกิดจิตส�ำนึก (Spirituality) และชุมชนมีความสงบ
(Peaceful) ลดปั ญ หาความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในชุมชน
		 1.2 การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพคือ การด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกันอย่างบูรณาการ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน�ำ้ และทรัพยากรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในเขตลุม่
น�้ำเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น�้ำ ได้แก่ อุทกภัย
คุณภาพน�้ำเสื่อมโทรม อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ให้ปญ
ั หาบรรเทาหรือก�ำจัด
จนหมดสิ้นไป (ปราโมทย์ ไม้กลัด,2557)
		 1.3 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของประชาชน: มิสชา (Mishra, 1996) ได้ให้ความ
หมาย ความไว้วางใจว่าเป็นความเต็มใจของบุคคล
ที่มีความมั่นคงต่อบุคคลอื่น โดยมีความเชื่อว่า
บุคคลนัน้ เป็นบุคคลทีม่ คี วามสามารถ มีความ เปิดเผย
ให้ความสนใจห่วงใยและความน่าเชื่อถือ มาแชล
(Marshall, 2000, p. 48) ได้ให้ ความหมายความ
ไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็น ผลสะท้อนให้เกิด
ความเชื่ อ มั่ น ความซื่ อ สั ต ย์ ข อง บุ ค คลที่ มี ต ่ อ
คุ ณ ลั ก ษณะและความสามารถของ บุ ค คลอื่ น
ขณะที่ รอบบิน (Robbins, 2000, p. 147) ได้ให้
ความหมายความไว้ ว างใจว่ า ความไว้ ว างใจ
เป็นความคาดหวังในทางบวก ต่อบุคคลอื่นไม่ว่า

จะเป็ น ค� ำ พู ด การกระท� ำ หรื อ การตั ด สิ น ใจที่ จ ะ
กระทําตามสมควรแล้วแต่โอกาส
2. แนวคิดและทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐาน
คุณลักษณะพื้นฐานมีตัวแปรที่ส�ำคัญมี
ดังนี้
		 2.1 จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน คือ
จ�ำนวนสมาชิกในแต่ละหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ใน
ภายในครอบครัว2.2ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน คือ
ระยะเวลาทีป่ ระชากรอาศัยอยูร่ ว่ มกันเป็นครอบครัว
เป็ น ชุ ม ชน2.3การได้ รั บ ผลกระทบโดยตรง คื อ
การได้รบั ผลทีต่ ามมาจากผลงาน หรือ ผลผลิต หรือ
ผลประโยชน์ในระดับประถม (Primary Effects)
ของแผนหรือโครงการ ผลกระทบอาจเป็นไปได้
ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่ม
เป้าหมาย และมิใช่กลุม่ เป้าหมายทัง้ ในปัจจุบนั และ
อนาคต (อนันต์ เกตุวงศ์,2541)
จากทฤษฎีข้างต้นผู้วิจัยได้น�ำมาประยุกต์
ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะพืน้ ฐานในด้านจ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัว การได้รับผลกระทบโดยตรง
และระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน
3. นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย
การป้ อ งกั น ปั ญ หาอุ ท กภั ย เป็ น เรื่ อ งที่
ทั่วโลกให้ความส�ำคัญ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดย คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอกระบวนการ
บริหารจัดการเมือ่ เกิดเหตุการณ์อทุ กภัย ตัง้ แต่ระยะ
ก่อนเกิดภัยพิบตั ิ ระหว่างเกิดภัยพิบตั ิ และหลังเกิด
ภัยพิบตั ิ ทัง้ ในด้านการป้องกัน การเตรียมความพร้อม
การลดผลกระทบ การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น
การฟื้นฟู และการพัฒนาโดยการจัดการความรู้
ไว้อย่างเป็นระบบ แนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักการ
ทีเ่ ป็นสากลและเป็นมืออาชีพ คือหลัก 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�ำหนดนโยบาย เป็นกระบวน
การทีป่ ระกอบด้วยหลักการและเหตุผลจะแตกต่าง
กันบ้างทีจ่ ำ� นวนขัน้ ตอน ซึง่ มีแนวคิดของนักวิชาการ
บางคนมาเปรียบเทียบเพือ่ พิจารณา ดังนีก้ ระบวนการ
ในการก�ำหนดนโยบายออกเป็น 7 ขั้นตอน 1) ขั้น
การค้นหาและรวบรวมข้อมูล2) ขั้นการรับรองและ
สนับสนุนการก�ำหนดนโยบาย3) ขัน้ การด�ำเนินงาน
และการก�ำหนดนโยบาย 4) ขัน้ การก�ำหนดนโยบาย
ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 5) ขั้นการน�ำนโยบาย
ไปประยุกต์ปฏิบัติ 6) ขั้นการประเมินผลนโยบาย
และ 7) ขั้ น การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงขั้ น การ
แสวงหาทางเลือกเพื่อโยบาย(Lasswell& Kaplan
1970)
ดลูไฮ และลินด์ (Dluhy& Lind, 1967)
จ�ำแนกกระบวนการในการด�ำเนินนโยบายออกเป็น
4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวิจัยและวิเคราะห์นโยบาย
2) ขั้นการพัฒนาและก�ำหนดโครงสร้างนโยบาย
3) ขั้นการเสนอใช้และการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
และ 4) ขั้นการประมาณการและการประเมินผล
นโยบาย
		 3.2 การน�ำนโยบายไปปฏิบตั หิ มายถึง
ความสามารถขององค์การในการรวบรวมทรัพยากร
ทางการบริหารในองค์การ ให้สามารถปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การแต่ตอ้ งมีการ
จัดหาและเตรียมวิธกี ารทัง้ หลายเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ตามนโยบายส�ำเร็จลุลว่ งโดยต้องใช้ความพยายาม
อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ จนสามารถ
ทีจ่ ะด�ำเนินการได้สำ� เร็จอาจจะอยูใ่ นรูปของกฎหมาย
หรือค�ำสัง่ โดยให้เป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม
(Williams, 1971)

		 3.3 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ม า ย ถึ ง
กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการ
ตัดสินใจด�ำเนินการสิง่ ใดสิง่ หนึง่ (ประชุม รอดประเสริฐ,
2539, หน้ า 72) นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามหมาย
เกี่ยวเนื่องกับค�ำอื่นๆ อีกหลายค�ำ เช่น การวิจัย
(research) การวัดผล (measurement) การตรวจสอบ
รายงานผล (appraisal) การควบคุมดูแล (monitoring)
การประมาณการ(assessment) และการพิจารณา
ตัดสิน (judgment)เป็นต้น ค�ำดังกล่าวอาจสรุปเป็น
ความหมายหรื อ ค� ำ จ� ำ กั ด ความร่ ว มกั น ได้ ว ่ า
การประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินงานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม
ด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอื่น
แล้วท�ำการวิเคราะห์เพือ่ ตัดสินว่าการด�ำเนินงานนัน้
มีคณ
ุ ค่าหรือบรรลุวตั ถุประสงค์ของการด�ำเนินงานนัน้
มากน้อยเพียงใด
4. แนวคิดและทฤษฎีบทบาทพหุภาคี
ทฤษฎีบทบาทเป็นทฤษฎี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 และ
1930 ซึ่ ง เป็ น ที่ ที่ โ ดดเด่ น มาก ในวาทกรรม
ทางสังคมวิทยา (Hindin, 2007, P.3959) โดย
อธิบายเหตุการณ์ เมื่อบุคคลกระท�ำหน้าที่ตาม
กระบวนการทางสังคม และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จาก
การกระท� ำ ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ บรรทั ด ฐาน
ความคาดหวัง ความรับผิดชอบ สิทธิ และจิตวิทยา
ของรัฐโดยบุคคลได้ก�ำหนดบทบาทให้กับตนเอง
และบุคคลอื่น บนพื้นฐานของการเรียนรู้จากสังคม
และต้องการให้บคุ คลอืน่ แสดงออกตามสิง่ ทีต่ นเอง
คาดหวัง (Merton, 1957) แต่ทั้งนี้บทบาทเป็นสิ่งที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามระยะเวลาและบริบท
ทางสังคม (Rodgers & White, 1993)
พหุภาคี หมายถึง ความร่วมมือมากกว่า
2 ฝ่าย (ราชบัณฑิตยสถาน,2546)
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ดังนั้นบทบาทพหุภาคี หมายถึง การกระ
ท�ำหน้าที่ตามกระบวนการทางสังคมของบุคคล
มากกว่า 2 ฝ่าย
		 4.1 วาระผูน้ ำ� คือกระบวนการทีเ่ ต็มไป
ด้วยพลังในการกระตุ้น ให้ผู้อื่นผูกพันและเต็มใจ
ท�ำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้เพราะ
ภาวะผู้น�ำ คือหลักของความสัมพันธ์ กระบวนการ
ของการน� ำ และต้ อ งท� ำ ให้ ผู ้ อื่ น ท� ำ งาน ดั ง นั้ น
การเป็นผู้น�ำต้องเน้นความสามารถในการสร้าง
แรงบั น ดาลใจให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความมุ ่ ง มั่ น และ
กระตือรือร้นด้วยตนเองในการด�ำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร กล่าวได้ว่า อ�ำนาจที่แท้จริง
ไม่ใช่อำ� นาจทีม่ าจากการบังคับแต่เป็นอ�ำนาจทีเ่ กิด
จากความเคารพในแนวทางการบริหารจัดการสมัย
ใหม่(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2548, หน้า 23-29)
		 4.2 การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม
เป็นการร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล/กลุม่ /องค์การ
ประเภทเดียวกน หรืออาจเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรต่างประเทศ เครือข่ายมีได้
หลายระดับตั้งแต่การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อ
ปัจเจก เช่น การเชื่อมโยงระหว่างข้าราชการกับ
ข้าราชการด้วยกัน การเชือ่ มโยงระหว่างปัจเจกกับกลุม่
เช่น การเชือ่ มโยงระหว่างสถานศึกษากับผูป้ กครอง
การเชือ่ มโยงระหว่างกลุม่ ต่อกลุม่ เช่นการเชือ่ มโยง
ระหว่างสถานศึกษากบสถานศึกษาด้วยกัน หน่วยงาน
ราชการกับหน่วยกันงานเอกชน สถานศึกษากับ
หน่วยงานธุรกิจ เป็นต้น และการเชื่อมโยงระหว่าง
เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อย
ภายใต้เครือข่ายใหญ่ และการท�ำงานร่วมกันของ
กลุม่ คนหรือองค์กรทีม่ กี ารรวมตัวกันเป็นกลุม่ และ
มีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การ

วางแผนร่วมกัน ด�ำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน
ท�ำให้ด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ�้ำซ้อน อีกด้านหนึ่ง
ท�ำให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ
เป็นการประสานพลัง (synergy) เป็นการใช้ทรัพยากร
ใช้ พ ลั ง งาน อย่ า งประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะทีเ่ ป็นทางการ
และไม่ เ ป็ น ทางการมี โ ครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์
ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2543, หน้า 28-29)
		 4.3 การเตรียมการก่อนเกิดอุทกภัย
ส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิด
อุทกภัย คือ การรับรูข้ า่ วสาร ซึง่ การรับรู้ (perception
theory) เป็นพื้นฐานของแต่ละบุคคล เพราะการ
ตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะขึน้ อยูก่ บั การรับรูจ้ าก
สภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการ
แปลความหมายของสภาพตอนนั้ น ๆ ดั ง นั้ น
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและ
ปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้
ประกอบด้ ว ย ประสาทสั ม ผั ส และปั จ จั ย ทาง
จิตวิทยา คือ ความรูเ้ ดิม เจตคติ และความต้องการ
เป็นต้น การรับรูป้ ระกอบด้วยกระบวนการสามด้าน
คือ การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์
(มาลินี มาลีคล้าย,2554, หน้า 14)การเตรียมพร้อม
เป็นกระบวนการในขั้นก่อนเกิดภัยโดยการเตรียม
แผนเพื่อรับมือกับอุทกภัยล่วงหน้าและเพื่อสร้าง
ระบบเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
รั บ มื อ กั บ ภั ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น มี ค วามพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
ปัญหาอุทกภัยด้วยวิธีการต่างๆได้แก่การจัดตั้ง
ศู น ย์ อ� ำ นวยการฉุ ก เฉิ น การก� ำ จั ด วั ช พื ช ขุ ด ลอก
ทางระบายน�ำ้ จัดเตรียมบุคลากรและเครือ่ งมือการ
ประเมินสถานการณ์การส�ำรวจพืน้ ทีเ่ สีย่ งการสร้าง
คันกัน้ น�ำ้ และการมอบหมายภารกิจให้หวั หน้าส่วน
แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ (ไททัศน์ มาลา และคณะ,
2588)
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		 4.4 การด�ำเนินการในภาวะฉุกเฉินการ
ด� ำ เนิ น การในช่ ว งขณะเกิ ด ภั ย ตามแผนที่ มี ก าร
เตรียมการไว้ลว่ งหน้ารวมทัง้ การให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
ให้มากทีส่ ดุ และให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่การจัดแบ่งภาระ
งานของหน่วยงานภายในการประกาศข่าวสารและ
เตือนภัยการตัง้ ชุดเคลือ่ นทีเ่ ร็วรักษาความปลอดภัย
การให้ความช่วยเหลือการจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
(ไททัศน์ มาลา และคณะ,2557)เป็นการเตรียมการ
ที่จ�ำเป็นให้สามารถเผชิญและจัดการสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อ
ให้การปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ
ชัดเจนไม่สบั สน และลดความสูญเสียจากสาธารณภัย
ให้มีน้อยที่สุด (วงเดือน มั่งมี,2558)
		 4.5 การฟืน้ ฟูและพัฒนาหลังเกิดอุทกภัย
		 การฟื้นฟูบูรณะ (recovery) การฟื้นฟู
บูรณะเป็นขั้นตอนที่ด�ำเนินการเมื่อเหตุการณ์ภัย
พิบัติผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อให้พื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับ
ภัยพิบัติกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นในขั้นตอนนี้จะไม่มี
ใครรับข่าวสารได้ดีเท่ากับสมาชิกในชุมชน ดังนั้น
ในการฟืน้ ฟูหลังน�ำ้ ลด สมาชิกในชุมชนต้องร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกเพือ่ ให้ขอ้ มูล สรุปบทเรียน ส�ำหรับ
การฟื้นฟูช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน
		 การพัฒนา (development) การพัฒนา
ภายหลั ง เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ ค รอบคลุ ม ถึ ง การ
ทบทวน และศึกษาประสบการณ์การจัดการภัย
พิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ แล้วท�ำการปรับปรุงระบบการด�ำเนิน
งานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลด
ความสูญเสียให้นอ้ ยทีส่ ดุ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.),
2554)

5. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย
การจั ด การ (management) หมายถึ ง
กระบวนการในการประสานบุคคลและทรัพยากร
อื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) และ
ประสิทธิผล (effectiveness) โดยการสั่งการและ
การท�ำงานร่วมกับบุคคลอืน่ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2556, หน้า16) ซึ่งกระบวนการ
ในการจั ด การประกอบด้ ว ยทรั พ ยากรที่ ส� ำ คั ญ
4 ประการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี
2556, หน้า17-18) ดังนี้
		 5.1 อั ต ราก� ำ ลั ง เป็ น คน (man) คื อ
ก�ำลังหลักส�ำคัญทั้งด้านปริมาณงานและคุณภาพ
การท� ำ งานร่ ว มกั น ย่ อ มต้ อ งเดิ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ซึ่งการจัดการกับคนจ�ำนวนมากต้องใช้
เวลาและความละเอียดอ่อน
		 5.2 งบประมาณ (money) การบริหาร
จัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็น
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานอย่างแท้จริง
		 5.3 วัสดุอปุ กรณ์ (material) เป็นปัจจัย
ที่เอื้ออ�ำนวยและก่อให้เกิดความสะดวกในการ
ท�ำงาน และยังหมายรวมถึงวัตถุดิบส�ำคัญที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต และอุปกรณ์ที่เอื้อประโยชน์ใน
กระบวนการผลิต
		 5.4 การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั ิ หรือนโยบายให้
เกิดผลที่ดีต่อการเผชิญกับเหตุการณ์อุทกภัย
		 ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แนวคิ ด ทรั พ ยากรในการ
บริ ห ารจั ด การมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาการ
บริหารจัดการเพือ่ รองรับเหตุการณ์อทุ กภัย ใน 4 ด้าน
ได้แก่ อัตราก�ำลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ ด ขณะที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ปี
พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่าง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560– กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 ความส�ำเร็จในการป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐาน นโยบายการป้องกัน
ปัญหาอุทกภัย บทบาทพหุภาคี และการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 การบริ ห ารจั ด การ
เพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย ขึ้นอยู่กับนโยบาย
การป้องกันปัญหาอุทกภัย และ บทบาทพหุภาคี
สมมติฐานข้อที่ 3 บทบาทพหุภาคี ขึน้ อยูก่ บั
นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรเชิงปริมาณ คือประชากรทีอ่ าศัย
อยูใ่ นเขตเทศบาลนครปากเกร็ดขณะทีเ่ กิดเหตุการณ์
อุทกภัยปี พ.ศ. 2554จ�ำนวน 179,833 ราย (ข้อมูล
จ�ำนวนประชากรจากฐานข้อมูลของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ปีพ.ศ.2554) ซึง่ ในการหาขนาดของกลุม่
ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ คี ำ� นวณตามสูตรของ Yamane
(1967 อ้างถึงใน ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2551, หน้า
149) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 400 ราย ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
(simple random sampling) โดยกระจายตามสัดส่วน
ของประชากรของแต่ละต�ำบลในอ�ำเภอปากเกร็ด
ประชากรเชิงคุณภาพ คือ บุคลากรในหน่วยงาน
ในพืน้ ทีท่ งั้ ภาครัฐและเอกชน ผูบ้ ริหารท้องถิน่ เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาสาสมัคร ประธานชุมชน
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 20 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ
แบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (content validity) มีค่า IOC มากกว่า
0.5 ทุกรายการข้อค�ำถาม ความเชือ่ ถือได้ของมาตร
วัด พบว่า สัมประสิทธิค์ วามเชือ่ ถือได้ (Cronbach’s
alpha) ของมาตรวัดตัวแปรประจักษ์ทใี่ ช้ในการวิจยั
มีค่าระหว่าง .710 - .938กล่าวได้ว่ามาตรวัดมี
ความน่าเชือ่ ถือสูงถึงสูงมาก การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการแจกแบบสอบถาม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560–
กรกฎาคม พ.ศ. 2560วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (structural equation
modeling, SEM) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงคุรภาพ
คือ แบบสัมภาษณ์วเิ คราะห์ขอ้ มูลตามแนวทางการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ขณะทีเ่ กิดเหตุการณ์อทุ กภัยปี พ.ศ. 2554
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.8) มากกว่าเพศชายเล็ก
น้อย กว่าครึ่งหนึ่งมีอายุมากกว่า 36 ปี มีสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 4.34 คน น้อยสุด 1 คน มากสุด 9
คน อาศัยในชุมชนเฉลีย่ 10.74 ปี ส่วนใหญ่มอี าชีพ
เป็นพนักงานบริษทั (ร้อยละ 37.2) รองลงมาคือ รับ
ราชการ ท�ำธุรกิจส่วนตัว ตามล�ำดับ และได้รบั ผลก
ระทบโดยตรงจากอุกภัย ปี พ.ศ. 2554 ระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1. ความส� ำ เร็ จ ในการป้ อ งกั น ปั ญ หา
อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ขึ้นอยู่กับ นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย และ
การบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย
2. การบริหารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์
อุทกภัย ขึ้นอยู่กับ บทบาทพหุภาคีบทบาทพหุภาคี
ขึ้นอยู่กับนโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย
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ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างความส�ำเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของ
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ
าลองสมการโครงสร้ด าจังความส
าเร็จในการป
้ องกันปั ญหาอุทกภัย
เทศบาลนครปากเกร็
งหวัดนนทบุ
รี
ของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ผลจากการวิ เ คราะห์ แ บจ� ำ ลองสมการ
ผลจากการวิเคราะห์ภายหลังปรับปรุงแบบ
โครงสร้
แสดงถึงอิทธิาพข้ อลของตั
แปรแฝง
จ�ำลอง เมือ่ พิจผารณาโดยรวมแล้
วพบว่าภตัาย
วชีหว้ ดั ลัการ
ล จ าก ก ารวิ เ ค ราะห์
ง
ไว้ ทัง้ สิ น้างหมายความว่
มูล เชิ งวประจั
ก ษ์ ซึ่งส่ง
ผลทางตรง
และทางอ้
อความส�
เข้ า ได้
อ มู ล ทุาลอง
ก ตั ว อยู
ที่ ดี และ
ปรัดบี กปรุั บงข้แบบจ
เมื่ อ่ ใพินเกณฑ์
จ ารณาโดยรวม
กับแบบจาลองเข้
ากันได้ ดอีมต่
(good
fit) ำเร็จในการ
ป้องกันปัผลจากการวิ
ญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็
ผ่านเกณฑ์
ของอั
ได้ดีกับาได้
ข้อดมูีกลับได้
แล้ วพบว่
า ตัตวราเข้
ชีว้ ดั าการเข้
ข้ อแมูก่ล ทุChiก
เ คราะห์ แ บจ าลอง ด
จัสมการโครงสร้
งหวัดนนทบุรี าง
ดังได้
กล่าวมาแล้
ดังนั้นผูว้วิจัยจึง
square/df=
1.998, RMSEA=
ตัวอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี และผ่า0.050,
นเกณฑ์GFI=
ของอั0.937,
ตรา
แสดงถึ
ง อิ ท ธิ พว ลของตั
น�ำผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างมาเสนอค่า
CFI = 0.977, PGFI = 0.674, AGFI= 0.912 และ
เข้ าได้ ดี กั บ ข้ อมู ล ได้ แก่ Chi-square/df=
แปรแฝง ซึ่งส่งผลทางตรง และทางอ้ อมต่อ
อิทธิพลทางตรง และทางอ้อม และผลรวมของ
NFI = 0.956 ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิชาการที่พัฒนา
0.050,
0.937, CFI า
าเร็ จกในการป
องกัน ปัทญ
ท กภัจจัยยต่างๆ
ตัความส
วแปรแฝงทุ
ตัว เพือ่ ้ แสดงอิ
ธิพหาอุ
ลของปั
เกณฑ์1.998,
เหล่านีRMSEA=
้ได้ก�ำหนดไว้
ทั้งสิGFI=
้น หมายความว่
= 0.674,
0.912fit)
ด จัองหวั
ข้อมูล=เชิง0.977,
ประจักษ์PGFI
กบั แบบจ�
ำลองเข้ากัAGFI=
นได้ดี (good
ทีของเทศบาลนครปากเกร็
ม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการป้
งกันดปันนทบุ
ญหาอุรี ทกภัย
แ ล ะ NFI = 0.956 ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
ดังได้ กล่าวมาแล้ ว ดังนันผู
้ ้ วิจยัดจึงจันงาผลการ
ของเทศบาลนครปากเกร็
หวั ด นนทบุ รี
นักวิชาการที่พฒ
ั นาเกณฑ์เหล่านี ้ได้ กาหนด
คราะห์ ่ส1มการโครงสร้ างมาเสนอค่ า
ดัวิงเตารางที
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ตารางที่ 1 ผลรวมอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมของปัจจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาที่มีต่อความส�ำเร็จในการป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อิทธิพลของตัวแปร
ลักษณะพื ้นฐาน
นโยบายการป้องกันปั ญหาอุทกภัย
บทบาทพหุภาคี
การบริ หารจัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อทุ กภัย
จากตารางที่ 1 พบว่า นโยบายการป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยมีอิทธิพลผลต่อความส�ำเร็จในการ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหาร
จัดการเพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัย และบทบาท
พหุ ภ าคี ตามล� ำ ดั บ ส่ ว นลั ก ษณะพื้ น ฐานไม่ มี
ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม แต่เมื่อ
พิจารณาเฉพาะปัจจัยทีส่ ง่ ผลทางตรงต่อความส�ำเร็จ
ในการป้ อ งกั น ปั ญ หาอุ ท กภั ย ของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า การบริหารจัดการ
เพื่อรองรับเหตุการณ์อุทกภัยมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความส� ำ เร็ จ ในการป้ อ งกั น ปั ญ หาอุ ท กภั ย ของ
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด
รองลงมาคือ นโยบายการป้องกันปัญหาอุทกภัย
ส่วนบทบาทพหุภาคีไม่มอี ทิ ธิพลทางตรง แต่มอี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อความส�ำเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัย
ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นอกจากนี้ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า
ปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดปัจจัยความส�ำเร็จ คือ
ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
การมีผู้บริหารที่ดี มีความใส่ใจเข้าใจปัญหา ลงมือ
ปฏิบัติ ห่วงใย และมีความเสียสละ มีภาวะผู้น�ำ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล
ทางตรง
ทางอ้อม
ผลรวม
0.284
0.564

0.418
0.444
-

0.702
0.444
0.564

การแผนงานและปฏิบัติตามแผนที่ว างไว้ และ
สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ประชาชนมี ค วามสามั ค คี
ร่วมใจ เสียสละ เอื้อเฟื้ออาทร ท�ำให้งานบรรลุผล
ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
นโยบายการป้ อ งกั น ปั ญ หาอุ ท กภั ย
มีอิทธิพลผลต่อความส�ำเร็จในการป้องกันปัญหา
อุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มากที่ สุ ด เป็ น เพราะว่ า เทศบาลนครปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรีได้มีการด�ำเนินนโยบายสาธารณะ
ด้านการป้องกันปัญหาอุทกภัย คือ ปากเกร็ดโมเดล
ของเทศบาลนครปากเกร็ด สืบเนื่องมาจากหลัง
วิกฤตปี พ.ศ. 2538 และโมเดลดังกล่าวเสร็จใน
ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นนโยบายส�ำคัญ
ในการป้องกันปัญหาอุทกภัยและช่วยกระชับพื้นที่
น�้ำท่วมในปากเกร็ดได้ โดยเทศบาลนครปากเกร็ด
มี (1) การก�ำหนดนโยบาย (2) การน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติ และ (3)การประเมินผลในนโยบายการ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนือ่ ง ชูโชค อายุพงศ์
(2559) กล่าวว่า น�ำ้ ท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้ แต่สามารถหา
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วิ ธี ล ดความรุ น แรงและบรรเทาผลกระทบและ
ความสูญเสียที่จะเกิดได้ โดยมาตรการป้องกัน
ความเสียหาย เช่น การปรับปรุงสภาพล�ำน�ำ้ การใช้
อ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นและพนังกัน้ น�ำ้ เป็นต้น โดยนโยบาย
(กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวง
มหาดไทย, 2557)เป็ น กรอบในการปฏิ บั ติ
ส�ำหรับการตัดสินใจขั้นต้นของผู้ใต้บังคับบัญชา
แม็ ก มาเนี ย นและชาบาเดี ย ร(Mazmanian &
Sabatier.1980, pp.538- 560) ได้แก่ (1) การก�ำหนด
นโยบาย ลาสส์เวลล์ (Lasswell, 1970)และดลูไฮ
(Dluhy) และลินด์ (Lind) ระบุการก�ำหนดนโยบาย
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยพั ฒ นาและ
ก�ำหนดโครงสร้างนโยบาย (2)การน�ำ นโยบาย
ไปปฏิ บั ติ อ าจจะอยู ่ ใ นรู ป ของกฎหมายหรื อ
ค�ำสั่ง โดยให้เป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรม
(Williams, 1971) และ (3)การประเมิ น ผล
ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 72) กล่าวว่า
เป็ น กระบวนการรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เพื่อการตัดสินใจด�ำเนินการนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานนัน้ มากน้อยเพียงใด
สอดคล้องกับงานวิจยั ของผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์
(2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง “นโยบายของรัฐกับการ
แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ท กภั ย ในภาคอุ ต สาหกรรมของ
ประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐ
กับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยนั้นประกอบด้วย มาตรการการใช้
สิ่งก่อสร้างเช่น ปรับปรุงระบบระบายน�้ำ การวาง
ผังเมืองควบคุมสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันโดยตรง
การขยายเมือง การปรับปรุงล�ำน�ำ้ ระบายอ้อมตัวเมือง
ฝายชะลอน�ำ้ และแหล่งเก็บกักน�ำ้ เพือ่ บรรเทาอุทกภัย
และมาตรการไม่ใช่สงิ่ ก่อสร้างเช่น การปรับปรุงพืน้ ที่
เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน�้ำและควบคุมปริมาณน�้ำ
การพยากรณ์ แ ละการเตื อ นภั ย การประกั น ภั ย

อุทกภัย การเวนคืนพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณทางผ่านของน�้ำ การให้ความรู้และข้อมูล
สาธารณะ การอพยพออกจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง การจัดการ
ใช้ที่ดินรับน�้ำก�ำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย และใช้แนวทาง
บริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ และไททัศน์
มาลา และคณะ (2557,หน้า 85-87) ศึกษา เรื่อง
แนวทางในการจัดการอุทกภัย กรณีศกึ ษาเทศบาล
นครนนทบุรี พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จในการจัดการ
อุ ท กภั ย ของเทศบาลนครนนทบุ รี เกี่ ย วกั บ การ
ป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ได้แก่
การจัดท�ำแผน/ ประชาคมเมือง โดยการระดมสมอง
เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น คือขุดลอก
คูคลอง ลอกท่อระบายน�้ำ ก�ำจัดขยะและวัชพืช
วางแผนก่อสร้างเขือ่ นและประตูระบายน�ำ้ เพิม่ เติม
การบู ร ณาการแผนกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ในพื้ น ที่
ทางเทศบาลได้เตรียมจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยล่วงหน้าร่วมกับจังหวัด
นนทบุรี ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จั ง หวั ด หน่ ว ยงานระดั บ อ� ำ เภอและดั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการก�ำหนดระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ บุคลากรและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอน การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย รวมทั้ง
แผนการอพยพและพืน้ ทีป่ ลอดภัยรองรับการอพยพ
ไว้ในแผนการประเมินความเสี่ยง โดยการติดตาม
สถานการณ์น�้ำและเปรียบเทียบข้อมูลระดับน�้ำ
ในแม่น�้ำเจ้าพระยา การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่ อ งอุ ท กภั ย แก่ ป ระชาชน โดยการถ่ า ยทอด
ประสบการณ์จากวิทยากรในการเรียนรู้การอยู่กับ
น�้ำของประชาชนแถบลุ่มน�้ำเจ้าพระยา และการ
สร้างแนวป้องกันน�ำ้ ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีเ่ ช่นเดียว
กับนฤกมล จันทร์จริ าวุฒกิ ลุ (2554) ได้สรุปประเด็น
เกีย่ วกับการบริหารจัดการอุกทกภัยของประเทศไทย
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ว่า ประเทศไทยในอดีตมีการจัดการกับภัยธรรมชาติ
ในลักษณะตัง้ รับ ปัจจุบนั ประเทศไทยจะมีความตืน่
ตัวมากขึ้น แต่การด�ำเนินการในเชิงรุก ที่เน้นการ
ป้องกันและลดผลกระทบนั้นก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ โดยตรงคื อ
กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย กระทรวงมหาดไทย
และมีกรมทรัพยากรน�้ำ เป็นเลขานุการกรมของ
คณะกรรมการในการบริหารจัดการน�้ำ
ส่ ว นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รองรั บ
เหตุการณ์อุทกภัยมีอิทธิพลผลต่อความส�ำเร็จใน
การป้องกันปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี มากที่สุด เป็นเพราะว่า เทศบาลได้
เริ่มหลังปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมาได้ด�ำเนินป้องกัน
ริ ม น�้ ำ เจ้ า พระยา โดยประสานกรมโยธาธิ ก าร
และผังเมืองในการป้องน�้ำเป็นปากเกร็ดโมเดล
วิสยั ทัศน์นครปากเกร็ดโมเดลน�ำ้ ต้องมีทางไป หลัก
ต้ อ งไม่ ข วางทางน�้ ำ สร้ า งชุ ม ชนให้ รู ้ แ ละเข้ า ใจ
บริหารงานท้องถิ่นให้พร้อมรับมือน�้ำสอดคล้องกับ
นั่นเอง สอดคล้องกับทฤษฏีการป้องกันปัญหาน�้ำ
ท่วมอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริตามแนวทางการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นน�้ ำ ท่ ว มล้ น วิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชด�ำริ เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
(มูลนิธชิ ยั พัฒนา, 2558)คือ (1)การก่อสร้างคันกัน้ น�ำ้
เพื่อป้องกันน�้ำท่วมซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่ครั้ง
โบราณ (2)การก่อสร้างทางผันน�้ำเพื่อผันน�้ำที่ล้น
ตลิ่งท่วมท้นให้ออกไป (3)การปรับปรุงและตกแต่ง
สภาพล�ำน�้ำเพื่อให้น�้ำสามารถไหลเร็วยิ่งขึ้น และ
(4)การก่อสร้างเขือ่ นเก็บกักน�ำ้ ซึง่ Debnath (2012,
อ้ า งถึ ง ใน ส� ำ นั ก ประสานความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศกรมทรัพยากรน�ำ้ , 2555, หน้า 3-4) ได้เสนอ
มาตรการการบริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ย แบบยั่ ง ยื น
(Sustainable Flood Management: SFM)

ประกอบด้วยมาตรการหลายอย่างที่มีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ ลดความเสีย่ งการเกิดอุทกภัยและลดค่าใช้จา่ ย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิด
ตามมา มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการ
แบบใช้สิ่งก่อสร้าง (structural measure) และ
มาตรการแบบไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง (nonstructural
measure) เช่น การบริหารจัดการน�้ำท่วมตาม
ธรรมชาติ วิศวกรรมด้านโครงสร้างที่จ�ำเป็น แผนที่
จุดเสี่ยงน�้ำท่วม การเตือนภัยน�้ำท่วม แผนการ
เตรี ย มความพร้ อ ม การศึ ก ษา และการรั บ มื อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน การบริหาร จัดการความเสี่ยง
จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรม และการด� ำ เนิ น การที่
หลากหลายใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การป้องกัน
ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ (prevention) 2) การเตรียม
ความพร้อมช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ (preparation)
3) การตอบสนองหรือรับมือช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ
(response) และ 4) การฟื้นฟูช่วงหลังเกิดภัยพิบัติ
(recovery)สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรรคพล ไตรจิตต์
(2555,หน้า 236-237) ศึกษา เรื่อง การรับมือ
ป้องกันภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วมโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน : กรณี
ศึกษาเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยในการรับมือน�้ำท่วม
ของชุ ม ชนที่ ท� ำ ให้ ห มู ่ บ ้ า นนครชั ย มงคลวิ ล ล่ า
สามารถรับมือน�ำ้ ท่วม ในปี พ.ศ.2554 ได้แก่ (1) มนุษย์
ผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง (2) เงิน คือ ระบบการบริหาร
จัดการการเงินภายในชุมชน และการประสานเงินทุน
จากภายนอก(3) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ มี เ ครื่ อ งสู บ น�้ ำ
เป็ น อุ ป กรณ์ ห ลั ก และ (4)การจั ด การ ได้ แ ก่
การลอกท่อระบายน�้ำชุมชน เตรียมพื้นที่แก้มลิง
ในชุมชน มีการบริหารคนในชุมชนต่อการป้องกัน
น�้ำท่วม มีพื้นที่ปลอดภัย และพื้นที่การรับบริจาค
และชนากานต์ อดุลยพิจิตร (2558) ศึกษาเรื่อง
การบริ ห ารจั ด การอุ ท กภั ย ขององค์ ก ารบริ ห าร
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ส่วนต�ำบลระแหง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อกระบวนการบริหารจัดการอุทกภัยของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลระแหง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ในด้านการวางแผน ด้านการ
จัดการ ด้านการสัง่ การ และด้านการควบคุม อยูใ่ น
ระดับมาก และระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า
การด�ำเนินงานหรือการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทีไ่ ด้วางไว้ โดยใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สู ง สุ ด และการบริ ห ารจั ด การเป็ น สิ่ ง ที่ ผู ้ บ ริ ห าร
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน จะละเลยต่อหน้าที่
ไม่ได้ การบริหารจัดการ จึงเป็นเรือ่ งของกระบวนการ
ท�ำงานของนักบริหาร เพือ่ ให้งานต่างๆ ส�ำเร็จไปได้
ด้วยการอาศัยการท�ำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ
นอกจากนี้ บทบาทพหุภาคีมีอิทธิพลผล
ต่อความส�ำเร็จในการป้องกันปัญหาอุทกภัยของ
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไม่มอี ทิ ธิพล
ทางตรง หากแต่ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มมากที่ สุ ด
เป็นเพราะว่าเทศบาลนครปากเกร็ดเน้นการสือ่ สาร
และช่องทางการสื่อสารที่ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ทีค่ รบถ้วนอย่างต่อเนือ่ ง การเตรียมความพร้อมของ
ทุกภาคส่วน การใช้ทนุ ทางสังคม และความร่วมมือ
จากภาคประชาสังคม ได้แก่ หน่วยงานราชการ
ในพืน้ ที่ โรงเรียน วัด เข้ามาหนุนเสริมการด�ำเนินงาน
ให้บรรลุสมั ฤทธิผลมากขึน้ เพราะการใช้ความรูท้ าง
สังคมศาสตร์ในการบริหารจัดการน�้ำไม่เพียงพอ
จ�ำเป็นต้องอิงภูมิปัญญา ความเป็นวิทยาศาสตร์
หลักศีลธรรม ตลอดจนการสร้างการผนึกก�ำลัง
ทีค่ ำ� นึงถึงวัฒนธรรมชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ
ในชุมชน ที่เรียกว่า “บ ว ร ร” กล่าวคือ บ้าน วัด
โรงเรียน รัฐ หากแต่อาจจะสือ่ สารไม่ทวั่ ถึงทัง้ นี้ ต้อง
อาศัย 4 แกนน�ำดังกล่าวร่วมกันอยางเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการสอดคล้องกับทฤษฎีบทบาท
พหุ ภ าคี ( 1)ภาวะผู ้ น� ำ โดยผู น� ำ เทศบาลนคร
ปากเกร็ด เป็นผู้บริหารต่อเนื่อง มีพลังในการ
กระตุ้น ให้ผู้อื่นผูกพันและเต็มใจท�ำงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร อ�ำนาจที่แท้จริง
ไม่ใช่อ�ำนาจที่มาจากการบังคับแต่เป็นอ�ำนาจที่
เกิดจากความเคารพในแนวทางการบริหารจัดการ
สมัยใหม่(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2548, หน้า 23-29)(2)การสร้างเครือข่าย
ภาคประชาสั ง คมเป็ น ภาพข่ายใยแมงมุม ซึ่ง
แสดงให้เห็นการถักทอโยงใยกันของเส้นทีพ่ าดผ่าน
กัน ไปมาหลายเส้น หลากทิศทาง การเชื่อมโยง
อย่างมีเป้าหมาย การเชื่อมโยงหลายๆ ระบบย่อย
ให้รวมกันขึ้นมาใหม่เป็นอีกหนึ่งระบบของหน่วย
สมาชิกทุกหน่วยที่เข้ามารวมกัน เพราะเป็นการ
ประสานพลัง (synergy) เป็นการใช้ทรัพยากร
ใช้ พ ลั ง งาน อย่ า งประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะทีเ่ ป็นทางการ
และไม่ เ ป็ น ทางการมี โ ครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์
ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2543, หน้า 28-29) (3)
การเตรี ย มการก่ อ นเกิ ด อุ ท กภั ย คือ การรับรู้
ข่าวสาร การรับรูป้ ระกอบด้วยกระบวนการสามด้าน
คือ การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์
(มาลินี มาลีคล้าย,2554, หน้า 14) มีการเตรียม
พร้อมเป็นกระบวนการในขั้นก่อนเกิดภัยโดยการ
เตรี ย มแผนเพื่ อ รั บ มื อ กั บ อุ ท กภั ย ล่ ว งหน้ า และ
เพื่อสร้างระบบเตรียมความพร้อมและแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการรับมือกับภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ มีความพร้อม
รับมือกับปัญหาอุทกภัยด้วยวิธกี ารต่างๆ ได้แก่การ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ� ำ นวยการฉุ ก เฉิ น การก� ำ จั ด วั ช พื ช
ขุ ด ลอกทางระบายน�้ ำ จั ด เตรี ย มบุ ค ลากรและ
เครื่องมือการประเมินสถานการณ์การส�ำรวจพื้นที่
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เสี่ยงการสร้างคันกั้นน�้ำและการมอบหมายภารกิจ
ให้หวั หน้าส่วนแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ (ไททัศน์ มาลา
และคณะ,2588) (4)การด�ำเนินการในภาวะฉุกเฉิน
ตั้ ง ชุ ด เคลื่ อ นที่ เ ร็ ว รั ก ษาความปลอดภั ย การให้
ความช่ ว ยเหลื อ การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
(ไททัศน์ มาลา และคณะ,2557)เป็นการเตรียมการ
ที่จ�ำเป็นให้สามารถเผชิญและจัดการสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพื่อ
ให้การปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ
ชัดเจนไม่สบั สน และลดความสูญเสียจากสาธารณภัย
ให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ (วงเดือน มัง่ มี,2558)และ (5)การฟืน้ ฟู
และพัฒนาหลังเกิดอุทกภัยการฟื้นฟูบูรณะเป็น
ขัน้ ตอนทีด่ ำ� เนินการเมือ่ เหตุการณ์ภยั พิบตั ผิ า่ นพ้น
ไปแล้ว แล้วท�ำการปรับปรุงระบบการด�ำเนินงาน
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ลดความ
สู ญ เสี ย ให้ น ้ อ ยที่ สุด (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.),
2554)สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา ปิยจันทร์
(2554, หน้า 21-22) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนกับการ
จัดการอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 : กรณีศึกษาชุมชน
อยูเ่ จริญ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่าการ
บริหารจัดการชุมชนในช่วงการเกิดวิกฤตน�้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2554 ชุมชนประสบผลส�ำเร็จในการกอบกู้
วิฤตของชุมชนด้วยปัจจัยความเป็นชุมชนรายได้
ระดับปานกลางมีความคล่องตัวต่อการมีส่วนร่วม
มีจติ อาสาสูง มีทมี งานหรือกลุม่ แกนน�ำทัง้ ประธาน
ชุมชน กรรมการชุมชนทีม่ คี วามพร้อม อุทศิ ตน และ
มีจิตอาสาสูง มีกระบวนการกลุ่มของประชาชน
มีภาคีอื่นๆ ใกล้เคียงชุมชนหนุนเสริม ทั้งมีความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการกอบกู้ปัญหาของ
ประชาชนในชุมชน เช่นเดียวกับ อาดิล ภักดีธรรม
(2554, หน้า 102-105) ได้ท�ำการศึกษาอิสระ เรื่อง
ความส� ำ เร็ จ ของชุ ม ชนในการป้ อ งกั น อุ ท กภั ย

ปี พ.ศ.2554 กรณีศึกษาหมู่บ้านวรารักษ์ รังสิต
คลอง 3 พบว่า กระบวนการในการจัดตัง้ กลุม่ องค์กร
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อุทกภัย พ.ศ. 2554 นั้น
จะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรรเพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลบริหารจัดการพืน้ ทีภ่ ายใน
ชุมชน รูปแบบการจัดโครงสร้างคณะท�ำงานมีความ
หลากหลายของแต่ละบุคคลและเครือข่ายของสมาชิก
ในชุมชน มีการแบ่งฝ่ายท�ำหน้าที่ในการป้องกัน
เชิงเทคนิค ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจนอ�ำนวยการใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร และอรรคพล ไตรจิตต์ (2555,
หน้า 199-209) ได้ท�ำการศึกษา การรับมือป้องกัน
ภัยพิบัติน�้ำท่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา
เขตเทศบาลเมื อ งท่ า โขลง อ� ำ เภอคลองหลวง
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง ได้ รั บ บทเรี ย นจากระดั บ น�้ ำ
ที่ท่วมสูง 1.5เมตร จึงเกิดการจัดการความรู้ของ
ชุ ม ชนในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ
เหตุการณ์นำ�้ ท่วม ทัง้ ระยะก่อนน�ำ้ ท่วม ระยะน�ำ้ ท่วม
และระยะหลังน�้ำท่วม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อขยายความร่วมมือในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ “บ ว ร ร” ได้แก่ บ้าน วัด
โรงเรียน รัฐ ถึงการพยากรณ์และเตือนภัยน�้ำท่วม
การให้ความรู้และข้อมูลสาธารณะ การป้องกันน�้ำ
ท่วมสิง่ ปลูกสร้าง การอพยพออกจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
แผนรับมือน�ำ้ ท่วม แผนบรรเทาทุกข์ การประกันภัย
น�้ำท่วม การปรับเปลี่ยนสภาพน�้ำท่วม
2. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ควรประสานหน่วยงานภาคีจดั หลักสูตรการฝึกอบรม
การป้องกันอุทกภัย ให้ประชาชนในชุมชน ด้าน
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(1)มาตรการใช้ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เช่ น ก� ำ แพงกั้ น น�้ ำ
กระสอบทราย เป็นต้น และ(2)มาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง เช่น การจัดการใช้สอยที่ดิน การวาง
ผังเมือง การควบคุมสิง่ ปลูกสร้างและการขยายเมือง
การเวนคืนทีด่ นิ และการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างบริเวณ
ทางน�ำ้ ท่วม การปรับปรุงสภาพอ่างเก็บน�ำ้ การเก็บกัก
และควบคุมปริมาณน�้ำในพื้นที่ เป็นต้น
3. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ควรมีกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังให้ประชาชนเรียนรู้
เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ ในเรื่อง ดังนี้ (1)การลด
อัตราการไหลของน�้ำโดยการใช้วิธีต่างๆเพื่อชะลอ
การไหลของน�ำ้ (2)การควบคุมปริมาณการไหลโดย
กั กน�้ ำ ไว้ ใ นอ่ า งเก็บ น�้ำหรือ แหล่ง เก็บ กักน�้ำเพื่อ
ควบคุมปริมาณน�้ำไม่ให้ไหลมากเกินไปในช่วงน�้ำ
ท่วม (3)การจ�ำกัดเส้นทางการไหลของล�ำน�้ำโดย
การสร้างพนังกั้นน�้ำหรือคลอง (4)การปรับปรุง
สภาพล�ำน�้ำและสภาพการไหล เช่น การสร้างทาง
ระบายน�ำ้ อ้อมตัวเมืองเพือ่ ลดระดับความสูงของน�ำ้
ในล�ำน�้ำสายหลักและ (5)การระบายน�้ำออกจาก
ล�ำน�้ำที่มีสภาพวิกฤต เช่น การใช้เครื่องสูบน�้ำ
4. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ต้องพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันภัยพิบัติ

เรือ่ งอุทกภัย ครอบคลุมเรือ่ งจุดเสีย่ งภัย จุดปลอดภัย
เส้นทางอพยพ จุดรวมพลทีป่ ลอดภัย และทรัพยากร
ในการจัดการภัย
5. เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมและจัดตัง้ องค์กรชุมชนในมิตขิ องการจัดการ
เสริ ม สร้ า ง และประสานเครื อ ข่ า ยในชุ ม ชนเพื่ อ
แลกเรียนรู้ร่วมกัน และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
องค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
ทีม่ สี ว่ นร่วมในการการป้องกันภัยพิบตั เิ รือ่ งอุทกภัย
และการพัฒนาชุมชน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยต่อไป
1. ควรวิจยั ถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบตั ิ
น�้ำท่วมปากเกร็ดโมเดล โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
ชุมช นอื่น ๆ เ พื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหาร
จัดการวิกฤติอุทกภัย
2. ควรวิจั ย เรื่องแนวทางการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “บ ว ร ร”
ได้แก่บ้าน วัด โรงเรียน รัฐ
3. ควรวิจัย เรื่อง การปรับปรุงลักษณะภูมิ
ทัศน์ของล�ำน�้ำ หรือการปรับสภาพพื้นผิวริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยา
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