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สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดประสบปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยที่สํา คัญ
คือ ปญหาเจาหนาที่ดับเพลิงทําเรื่องโอนยายไปยังหนวยงานอื่นอันเปน ปญหาดา นทรัพยากรมนุษยที่สง ผล
ทําใหสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขาดแคลนบุคลากร ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดมาจากหลายสาเหตุ เชน
(1) ดานการเปนนายของตนเอง ผูบริหารบางสวนขาดภาวะผูนําที่กลาคิด กลาริเริ่ม กลาทํา และกลาปรับ ปรุง
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานดา นทรัพยากรมนุษยใหมีป ระสิท ธิภาพมากกว า เดิม ทํา ใหเจา หนา ที่ดับ เพลิง
บางสวนมองวาอาจจะไมไดรับความกาวหนาในหนาที่การงาน (2) ดานการมีตัวแบบทางจิตที่มีประสิทธิภาพ
เจาหนาที่ดับเพลิงบางสวนไมมีแบบแผนหรือขั้นตอนในการปฏิบัติง านในหนา ที่ที่ชัด เจน ทํา ใหเกิด ความ
สับสนและเบื่อหนายตอการปฏิบัติงาน (3) ดา นการมีวิสัย ทัศนรวม เจา หนา ที่ดับ เพลิง บางสวนขาดการมี
วิสัยทัศนรวม หรือไมไดรวมกันยึดมั่นในการปฏิบัติงานที่จะมุงไปสูจุด หมายปลายทางเดีย วกัน ทํา ใหไ มมี
ความผูกพันตอสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเกิดความตองการที่จะยายไปยังหนวยงานอื่น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปญหาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
3. ศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสําคัญทําใหแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรมนุษยของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสบผลสําเร็จ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดหรือความหมายของ ปญหา การเสริมสรา ง การบริหาร
จัด การ และทรัพยากรมนุษย จากนัก วิชาการแลวนํ า มาสรุป เปนความคิด เห็นของผูศึก ษาเองในการให
ความหมายของคําตาง ๆ เพื่อใชในการวิจัย ดังนี้
1. ปญหา หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร โดยเปนปญหา อุปสรรค สิ่งที่มีลักษณะไมดี ไมพรอม หรือไมสมควร ทั้งนี้ จะตองไดรับ
การแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
2. การเสริมสราง หมายถึง การกระทําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของการบริหารจัดการ
ดานทรัพยากรมนุษยของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการวางแผนไวลวงหนา
3. การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานใด ๆ ที่สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นํามาใชในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
4. ทรัพยากรมนุษย หมายถึง ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดที่มีผลตอการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประสบผลสําเร็จ
5. ผูศึกษาไดนํา “องคการแหงการเรียนรู 5 ดาน” ไดแก ดาน (1) การเปนนายของตนเอง (2) การมีตัวแบบ
ทางจิตที่มีประสิทธิภาพ (3) การมีวิสัยทัศนรวม (4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม และ (5) การคิดอยางเปนระบบ
มาใชเปนกรอบแนวคิดหลัก โดยกําหนดให ตัวแปรที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือ ปญหา และแนวทางการเสริมสราง
การบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ที่จัดกลุม
และวิเคราะหตามกรอบแนวคิดองคการแหงการเรียนรู 5 ดาน เปนตัวแปรอิสระ และกําหนดใหการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเสริมสรางการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปนตัวแปรตาม

การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เจาหนาที่ดับเพลิงของกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 1-4 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,778 คน กลุมตัวอยา ง คือ บุค คล
ที่เปนตัวแทนของประชากรดังกลาวที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด อันไดแก เจาหนาที่ดับเพลิงของกองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 1-4 จํานวน 1,039 คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณโดยใชสูต รของ ทาโร ยามาแน (Yamane. 1973 : 727728) ที่ระดับความเชื่อมั่น 98 % และความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.02

สรุปผลและอภิปรายผล
1. สรุปผลการศึกษาปญหาการบริหารจัดการดา นทรัพยากรมนุษยพบวา กลุม ตั วอยา งลวนเห็นดวยในระดับ
ปานกลางทั้ง 5 ดาน และปญหาที่สําคัญที่สุด คือ ผูบริหารบางสวนของสํานักปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขาดภาวะผูนําที่กลาคิด กลาริเริ่ม กลาทํา และกลาปรับปรุงการปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย
2. สรุปผลการศึกษาแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย กลุม ตัวอยา งลวนเห็นดวย
ในระดับมากจํานวน 5 ดาน และแนวทางการเสริมสรา งที่สํา คัญ คือ ผูอํา นวยการสํา นัก ปอ งกันและบรรเทา
สาธารณภัยควรเห็นความสําคัญและกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนผูบ ริหารทุกระดับใหมีภาวะผูนํา
ของการปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย
3. สรุปผลการศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีสวนสํา คัญทํา ใหแนวทางการเสริม สรา งการบริหาร
จัด การดา นทรั พยากรมนุ ษย ป ระสบผลสํา เร็จ กลุม ตัวอยา งเห็นด วยในระดั บ มากตอ ป จจั ย ภายใน และ
กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลางตอปจจัยภายนอก ปจจัยภายในและปจจัย ภายนอกที่สํา คัญ คือ การที่
เจาหนาที่ดับเพลิงของกองปฏิบัติการดับ เพลิง 1-4 ดัง กลา วทุก ระดับ มีค วามรู ความสามารถ และการศึก ษา
ดา นทรัพ ยากรมนุ ษยสู ง รวมทั้ ง การที่ก รุง เทพมหานครสนับ สนุน งบประมาณด า นทรัพยากรมนุษ ยแ ก
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ผูอํา นวยการสํา นัก ปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรเห็นความสํา คัญและมีนโยบายที่ชัด เจนในการ
สนับ สนุน ให ผูบ ริ หารทุก ระดั บ มีภ าวะผูนํ า ที่ก ลา คิด กลา ริเ ริ่ม กลา ทํา และกล า ปรับ ปรุง เปลี่ ย นแปลง
การปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย มีการจูงใจโดยเพิ่มเงินพิเศษสําหรับเจาหนาที่ดับเพลิงที่ตอ งปฏิบัติหนา ที่
เสี่ยงภัย และสนับสนุนใหมีความกาวหนาในสายงานของตน
2. ผูอํ า นวยการสํา นัก ปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ควรกํา หนดเป นนโยบายและมาตรการที่ ชัด เจน
ที่สนับสนุนใหเจาหนาที่ดับเพลิงของกองปฏิบัติการดับเพลิง 1-4 มีแบบแผนหรือ ขั้นตอนในการปฏิบัติง าน
ในหนาที่ที่ชัดเจน และใหความสําคัญกับการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการปฏิบัติงาน
3. ผูบริหารทุกระดับของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรควบคุมดูแลอยา งใกลชิด เพื่อ ใหเจา หนา ที่
ดับเพลิงของกองปฏิบัติการดับ เพลิง 1-4 มีวิสัย ทัศนรวม หรือ รวมกันยึด มั่นในการปฏิบัติง านที่จะมุง ไปสู
จุดหมายปลายทางเดียวกัน โดยมีการจัดการฝกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อสวนรวมและ
สรางจิตสํานึกใหเกิด ความรัก ความผูก พันในหนวยงาน และผูบ ริหารควรทํา ตัวเปนแบบอยา งที่ดีในเรื่อ ง
ดังกลาวดวย
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