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บทคัดย่อ           
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวกิฤติ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้และ
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ส าหรับการวิจยัสนามได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 5 คน จากการศึกษาพบว่า 1. ระบบการบริหาร
จัดการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวกิฤต ิ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นแนวคิดที่
เริ่มจากการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ใช้รับมือกับ
เหตุการณ์ หรือภาวะฉุกเฉินในที่เกิดเหตุ เป็นระบบท่ีใช้เพื่อสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมอืของแต่ละ
หน่วยงานในการจัดการภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งยังท าหน้าท่ีในการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุ เพื่อจัดการเหตุฉุกเฉิน 
ให้สามารถช่วยเหลือชีวิต ทรัพยส์นิและสภาวะแวดล้อมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีความผิดพลาด และคาด
เคลื่อนของข้อมูลที่จะน ามาใช้ในกระบวนการสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือ ฉะนั้นระบบบริหารจดัการ
ข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ (Crisis Information Management System : CIMS) ก็มาท าหน้าท่ีสนับสนุนการ
ท างานของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ในทุกๆส่วน เพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นย า และเชือ่ถือได้เพื่อใช้ในการบริหารจดัการสาธารณภัยของประเทศ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในการบริหารข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอง 
และเพื่อสนบัสนุนหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติให้ทันสมัย โดยมุ่งเน้นไปยังเรื่อง
คุณภาพของข้อมูล ความเข้ากันไดข้องข้อมูล โครงสรา้งการปฏิบตัิงาน การประสานงานและการตดิต่อสื่อสาร เพื่อ
น าไปสู่ความเข้าใจในสถานการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน น าไปสู่การบริหารการตัดสินใจจดัการภยัอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการของระบบท่ีมีอยู ่เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆทีม่าจากการใช้งานและมี
การทดสอบ จนได้มาซึ่งผลที่คาดวา่จะเป็นประโยชน์กับองค์กร ดังนัน้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มคีวาม
ตอ้งการที่จะน าระบบการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากฐานงาน
(Platform) ของ Web EOC ซึ่งเป็นนวัตกรรมการท างานผา่น Web Application  มาใช้ในการสนับสนุนการท างาน
ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแนวคิดระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า โดยมุ่งเน้นไปยังเรื่องคณุภาพของข้อมูล ความเข้ากันได้
ของข้อมูล โครงสรา้งการปฏิบตัิงาน การประสานงานและการตดิต่อสื่อสาร เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในสถานการณ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน และเพื่อช่วยใหก้ระบวนการตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงกับแนวคิดของระบบการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติที่เข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 3. ปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคิด

                                                           
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ     
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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เชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย คือปัญหาในการใช้งานระบบในระยะแรก จากการขาดการอบรมการใช้งาน และ
ปัญหาข้อมูลน าเข้าจากหน่วยงานบางส่วน ยังไม่เป็นปจัจุบัน 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน า
แนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศในภาวะวิกฤต และระบบบัญชาการเหตุการณ์แกผู่้ใช้งาน อีกทั้ง ต้องมีการเน้นย้ าผู้ที่ใช้งานในการ
เพิม่เตมิข้อมูลสู่ระบบการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤตให้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมขอ้มูลให้มีความ
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา คือ ควรพัฒนาข้อมูลให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่องานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการอบรมเพิม่ความรู้แก่บุคลากร 

ค าส าคัญ: แนวคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนา ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ 

บทน า           
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังเกิดสาธารณภัย โดยมี
ภารกิจหลักในการวางมมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนดา้นการป้องกันบรรเทา และช่วยเหลือฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย  
โดยก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และการแจ้งเตือนภัย ให้การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูเยียวยาหลังการเกิดภยั พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตดิตามประเมินผล 
รวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 ในปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ไดม้ีการบริหารข้อมลูเพื่อสนับสนุนด้านการป้องกันบรรเทา 
และช่วยเหลือฟ้ืนฟูจากสาธารณภยัที่ใช้ในการตัดสินใจควบคมุและสัง่การในภาวะวิกฤติ ทั้งก่อน ระหวา่ง และหลัง
เกิดสาธารณภัย ตลอดจนบริหารขอ้มูลอื่นๆ ในก ากับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทีเกีย่วข้อง จะต้อง
ได้มาอยา่งถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา รวมถึงความสามารถให้บริการข้อมลูข่าวสารด้านสาธารณ
ภัยแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกีย่วข้องอย่างทันต่อเหตุการณ์ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยส์นิของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม การปฏบิัติงานจะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการโดยประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศ เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสามารถในการสนบัสนุนควบคุมและสั่งการในภาวะวิกฤติและ
ภาวะปกติ ท้ังก่อน หลัง และขณะเกิดสาธารณภัยของประเทศ จึงจ าเป็นต้องไดม้าซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแมน่ย าและ
เชื่อถือได้ เพื่อใช้ในการบริหารจดัการสาธารณภัยของประเทศ แต่ปจัจุบันการรับส่งข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลยังไม่
ต่อเนื่อง มีความคลาดเคลื่อน ยังไม่ครอบคลุมทั้งในมิติเวลาแบบ Real Time และความชัดเจนของข้อมูลหรือ
ข่าวสาร เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั มีความสามารถในการควบคุมและสั่งการภาวะวกิฤติ และภาวะ
ปกติ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภยั  จึงได้สั่งการ
ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปรบักลไกการจัดการสาธารณภัย  โดยน าเสนอ
โมเดล “การจัดการสาธารณภยั : ปภ. 4.0” (พ.ศ.2560 - 2579)  ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก
ยุคดิจิทัล  มุ่งจดัการสาธารณภยัอย่างยั่งยืน  ส่งเสรมินวัตกรรม  เชือ่มโยงเทคโนโลยสีู่การวางระบบจดัการสาธารณ
ภัย  ใช้เทคโนโลยเีป็นเครื่องมือส าคัญในการอ านวยการ  สั่งการ  และแก้ไขปญัหาสาธารณภยั ท าให้ประเทศไทยมี
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กลไกการจัดการสาธารณภัยที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล     
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในการบริหารข้อมูลเพื่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเอง และเพือ่สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดการเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตให้
ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันและผลกระทบ (Preventive) และการเตรียมพร้อมรับภัย 
(Preparedness) เพื่อให้สามารถจัดการเหตุ (Response) ได้อย่างมีประสิทธิผล  รวมทั้งการจัดการหลังเกิดเหตุ 
(Recovery) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในภารกิจด้านการปฏิบัติการ  อ านวยการ และการบริหารจัดการในทุกระดับ
ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ อีกทั้งเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และส่งเสรมิความรู้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี ้มีวิธีวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู จากเอกสาร 

วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ์ดษุฎีนิพนธ ์รายงานการประชุม คู่มือปฏิบัต ิ
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวกิฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง ด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเปน็ทางการ (Structured interview or Formal interview)  

 

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง         
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย ์ผู้อ านวยการส่วน ข้าราชการ ที่
ปฏิบัติงานในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย     
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
หรือ Judgmental Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคณุลักษณะของประชากร ที่ต้องการศึกษา (วิโรจน ์
ก่อสกลุ, 2562, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 5 คน ดังต่อไปนี้ 

 1) เป็นผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ จ านวน 1 คน     
 2) เป็นผู้อ านวยการส่วน จ านวน 2 คน       
 3) เป็นข้าราชการ จ านวน 2 คน 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วธิีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน เปน็ค าถาม
ปลายเปดิ (Open-ended Question) (สุภางค์ จันทวานิช, 2562, หน้า 75) และการสมัภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคล ก่อนเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สมัภาษณ์ทราบ
ก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณผ์ู้สมัภาษณจ์ะใช้การจดบันทึกและบนัทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง ซึ่งก าหนดเฉพาะค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข้อที่ 1 – 4 
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 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ       

 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูในส่วนของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการนั้น ผู้วิจัยได้ปรึกษากับท่ีปรึกษาโครงการซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าการ
วิจัยมาแล้ว เพื่อให้เกดิความเชื่อมั่นได้ว่าแนวการสัมภาษณด์ังกล่าวมีความชัดเจน ตรงประเด็น สอดคล้อง และ
ครอบคลมุวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และใช้วิธีการทดสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า
(triangulation) ของ Denzin (สภุางค์ จันทวานิช,2562, หน้า129-130) ดังต่อไปนี้   
 1. การตรวจสอบสามเสา้ด้านข้อมลู (Data triangulation) คือการพสิูจน์ว่าข้อมูลทีผู่้วิจัยได้มานั้นถูกตอ้ง
หรือไม่วิธีตรวจสอบคือการสอบแหล่งของข้อมูลแหล่งที่มาท่ีจะพิจารณาในการทดสอบได้แก่แหล่งเวลาหมายถึงถ้า
ข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรอืไม่แหล่งสถานท่ีหมายถึงถ้าข้อมลูต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่และแหล่ง
บุคคลหมายถึงถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดมิหรือไม่    
 2. การตรวจสอบสามเสา้ด้านผู้วิจยั (Investigator triangulation) คือการตรวจสอบว่าผู้วจิัย  แต่ละคน
จะได้ข้อมูลตา่งกันอย่างไรโดยเปลีย่นตัวผูส้ังเกตแทนท่ีจะใช้ผู้วิจยัคนเดียวกันสังเกตตลอด   
 3. การตรวจสอบสามเสา้ด้านทฤษฎี (Theory triangulation) คือการตรวจสอบว่าผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
ทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะให้การตคีวามข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด    
 4. การตรวจสอบสามเสา้ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คือการใช้วิธีเก็บ
รวบรวมขอ้มลูที่แตกต่างกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดยีวกัน 

  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล             
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย มีวิธีดังน้ี 

1. เก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่      
 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก ่ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึง เอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น          
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก ่สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น     
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ ์ดุษฎีนพินธ ์เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอยีด
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัต ิเช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วจิัยจะเก็บข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ ์โดยทีผู่้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured interview) โดยที่ผู้วิจัย
จะต้องท าการสมัภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณต์ามข้อที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน 
และผู้วจิัยจะใช้แบบสมัภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้
ถูกสัมภาษณ ์  

การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี ้     
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเทศตามแตล่ะประเด็นตามข้อค าถามจากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลในแตล่ะประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ เพื่อสรุป
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ผลการวิจัยแยกประเด็นๆ เรียงล าดับตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สี่ประเด็น ได้แก่ ศึกษาระบบการบริหาร
จัดการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวกิฤต ประโยชน์ของการน าแนวคดิเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤต ปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคผม
การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต  
 2. น าผลการวจิัยทั้งสี่ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคดิ
ทฤษฎี ผลการวจิัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างข้อมลูจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและสนาม พบว่า       
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ท้ังก่อน ระหว่าง และหลังเกิดสาธารณภัย โดยมี
ภารกิจหลักในการวางมมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนดา้นการป้องกันบรรเทา และช่วยเหลือฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย  
โดยก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และการแจ้งเตือนภัย ให้การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฟื้นฟูเยียวยาหลังการเกิดภยั พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตดิตามประเมินผล 
รวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั     
 การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอ้มูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ โดย
แนวคิดนี้เกิดจากในปัจจุบันกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดม้ีการบรหิารข้อมลูเพื่อสนับสนุนดา้นการป้องกัน
บรรเทา และช่วยเหลือฟ้ืนฟูจากสาธารณภัยที่ใช้ในการตัดสินใจควบคุมและสั่งการในภาวะวิกฤติ ทั้งก่อน ระหว่าง 
และหลังเกิดสาธารณภัย ตลอดจนบริหารข้อมลูอื่นๆ ในก ากับการแลกเปลี่ยนข้อมลูกับหน่วยงานต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง 
จะต้องไดม้าอย่างถูกต้อง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา รวมถึงความสามารถให้บริการข้อมลูข่าวสารดา้น 
สาธารณภัยแกห่น่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างทันต่อเหตุการณ ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม การปฏบิัติงานจะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการโดยประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศ เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสามารถในการสนบัสนุนควบคุมและสั่งการในภาวะวิกฤติและ
ภาวะปกติ ท้ังก่อน หลัง และขณะเกิดสาธารณภัยของประเทศจึงจ าเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแมน่ย าและ
เชื่อถือได้ เพื่อใช้ในการบริหารจดัการสาธารณภัยของประเทศ   แต่ปัจจุบันการรบัส่งข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลยังไม่
ต่อเนื่อง มีความคลาดเคลื่อน ยังไม่ครอบคลุมทั้งในมิติเวลาแบบ Real Time และความชัดเจนของข้อมูลหรือ
ข่าวสาร เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั มีความสามารถในการควบคุมและสั่งการภาวะวกิฤติ และภาวะ
ปกติ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรงุระบบเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศในการบริหารข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กรเอง และเพื่อสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดการเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตให้ทันสมัย  และ
เพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันและผลกระทบ (Preventive) และการเตรียมพร้อมรบัภัย (Preparedness) 
เพื่อให้สามารถจัดการเหตุ (Response) ได้อย่างมีประสิทธิผล  รวมทั้งการจัดการหลังเกิดเหตุ (Recovery) เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในภารกิจดา้นการปฏิบตัิการ อ านวยการ และการบรหิารจดัการในทุกระดับไดอ้ย่างรวดเร็ว 
เป็นระบบ อีกท้ังเพื่อน าไปสู่การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร และส่งเสริมความรู้   
 จากความส าคัญข้างต้นจึงได้รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ดังนี ้
 การสร้างนวัตกรรมในองค์การ  ภานุ ลิมมานนท์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 49-50) กล่าวว่า 
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การสร้างนวัตกรรมในองค์การ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) นวัตกรรมผลติภณัฑ ์การสร้างนวัตกรรมผลิตภณัฑ ์
จ าเป็นต้องมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอคุณค่าใหม่ให้แกลู่กค้า ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบ
ที่ส าคัญคือ การพัฒนาคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีลูกค้าจะไดร้ับ 
ซึ่งลูกค้าสามารถมสี่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การสร้างการทดสอบ เป็นต้น 2) 
นวัตกรรมกระบวนการ ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ต้องอาศัยความรูท้าง
เทคโนโลย ีซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบและส่วนเช่ือมต่อระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ตลอดจนความรู้
หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลใหก้ระบวนการผลติและการท างานโดยรวมประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
สินค้ามีคณุภาพสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้งการจดัการทรัพยากร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น 
3) นวัตกรรมการจัดการ การสร้างนวัตกรรมทางการจัดการ องค์การจะต้องใช้ความรู้ทางการบริหารมาปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ ซึ่งรูปแบบการบริหารจะเป็นไปในลักษณะการมสี่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งจะทาให้เกิดความ
คิดเห็นใหม่ๆ  ความคิดสร้างสรรค ์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือประชาชน เป็นตน้  
 ในส่วนของกระบวนการสร้างนวัตกรรม (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และคณะ, 2553) เกิดขึ้นหลากหลายวิธี 
เช่น ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) ความต้องการแก้ปัญหา (Problem) การจัดการและตอ่ยอดองค์
ความรู ้(Knowledge Management) และการปรับปรุงและพัฒนา (Improvement) ซึ่งวิธีนี้เป็นท่ีนิยม เนื่องจาก
ประหยดัทั้งเวลาและงบประมาณ อีกทั้งมีโอกาสส าเร็จสูง สามารถน าไปใช้ในนวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Innovation) โดยการระดมความคิด เพื่อค้นหาจุดบกพร่องของผลติภัณฑ์หรือกระบวนการเดิม ประกอบกับการ
ประเมินความต้องการหรือความพงึพอใจของผู้ใช้ ดังนั้น การวางแผนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้วยวิธีนี ้จึงต้องมีการ
ก าหนดแผนและวิธีการด าเนินงาน ในรูปแบบของกระบวนการ(Process Approach) โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยงท่ีส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน รูปแบบนี้สามารถใช้ได้กับงาน กระบวนการ และ กิจกรรมทุกประเภท 
ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะมาจากความคิดของคนในองค์การด้วยการคน้หาแนวคิดใหม่และการใช้ประสบการณต์รง
หรือหากองค์การใดมีบคุลากรที่มคีวามรู้ความสามารถอยู่มากแล้ว ก็จะเป็นความไดเ้ปรียบมากกว่าองค์การอื่นๆ 
ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรแตล่ะคนจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่แตกต่างกัน และหากไดม้ีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
แบ่งปันข่าวสารข้อมลูระหวา่งกันหรือมีการพัฒนาความรูด้้วยกันอยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนน าเอาความรูจ้ากบุคลากร
เหล่านีม้าประกอบกัน ก็จะสามารถท าให้เกิดกรอบแนวความคดิสร้างสรรคไ์ดร้วดเร็วเป็นผลท าให้องคก์ารสามารถ
แข่งขันได้ 
 ในส่วนของ แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล
, 2561, หน้า 19 - 30) กล่าวว่า ระบบราชการไทยเป็นกลไกของรัฐที่มีความส าคัญอย่างสูง ต่อการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการประชาชน รวมถึงการด าเนนิการบังคับให้
เป็นไปตามกฎหมายอันมีจดุหมายปลายทาง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาต ิ 
ระบบราชการไทยท่ีพึงประสงค์จะต้องให้คุณค่าความส าคญัและยึดมัน่ในปรัชญา โดยมีแนวคิดสอดคลอ้งกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ พัฒนาส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแหง่ความเป็นเลศิ โดยเน้นการจดัโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มี
รูปแบบเรยีบง่าย มีระบบการทางานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริม่
สร้างสรรค ์พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างคณุค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิง่แวดล้อมท่ี
ยั่งยืน  
 ส าหรับแนวคดิระบบการบญัชาการเหตุการณ์ (พงศธร ศริิสาคร, 2559, หน้า 16) ได้อธิบายว่า ระบบที่ใช้
เพื่อการสั่งการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแตล่ะหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉนิสาธารณภัย 
ระบบดังกลา่วเป็น ระบบปฏิบตัิการเพื่อการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุ เพื่อบริหารจดัการเหตุฉุกเฉินให้สามารถ
ปกป้อง ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเปา้หมาย และมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวท่ี



7 
 

สามารถใช้รับมือกับ เหตุการณห์รอืภาวะฉุกเฉินในเกิดเหตไุด้ทุกชนดิ และยังสามารถบูรณาการโครงสร้างองค์กรใน
การจัดการ กับเหตุการณ์ทั้งที่มีความซับซ้อน โดยมองข้ามเส้นแบ่งขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหนว่ยงาน       
   
 
 ในส่วนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549, 
หน้า 195) อธิบายว่า ระบบ สนับสนุนการตดัสินใจ คือ ระบบแบบโต้ตอบที่ใช้คอมพิวเตอร์โดยอาศัยความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ระบบ ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก มคีวามยืดหยุ่นและสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลได ้โดยระบบจะไม่ท าการตดัสินใจแทนผู้บรหิาร แต่จะรวบรวมข้อมูลและแบบจ าลองที่ส าคญั  
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  
 1) ระบบสนับสนุนการตดัสินใจที่ใช้รูปแบบเป็นหลัก (Model-driven DSS) เป็นระบบที่ใช้การจ าลอง
สถานการณ ์และรูปแบบการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น โมเดลทางการบญัชี (Accounting Models) ส าหรบัวางแผนด้าน
งบประมาณ หรือแบบจ าลองเพื่อหาจุดเหมาะสมที่สดุ (Optimization Model) ส าหรับวางแผนการและจัดสรร
ทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ของระบบจะขึ้นอยูก่ับเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้  
 2) ระบบสนับสนุนการตดัสินใจที่ใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven DSS) เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งตา่งๆ เพื่อน ามาวิเคราะห ์เช่น ข้อมูลจากฐานข้อมลูขององค์การ ข้อมูลที่อยู่ใน
คลังข้อมูล (Data Warehouse) ซึ่งมีข้อมูลเก็บอยู่จานวนมหาศาล ข้อมูลจากระบบงานอื่นๆ ขององค์การ และ
ข้อมูลจากเว็บไซตต์่างๆ ซึ่งอาจน าเอาระบบ โอแลป (Online Analytical Processing : OLAP) มาใช้วิเคราะห์
ข้อมูล และการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) มาช่วยในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีม่ีประโยชน์ต่อการ
วางแผนการตลาดหรือตัดสินใจและคาดการณ์ในอนาคต 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ เรยีง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้สี่ประเด็น ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย        
 การวิจัยพบว่า ระบบการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นแนวคิดที่เริ่มจากการน านวตักรรมใหม่ๆ  มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสา
ธารณภัย โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ซึ่งเป็นแนวคิดที่
เป็นมาตรฐานหนึ่งเดยีวท่ีใช้รับมือกับเหตุการณ์ หรือภาวะฉุกเฉินในที่เกิดเหตุ เป็นระบบที่ใช้เพื่อสั่งการ ควบคุม 
และประสานความร่วมมือของแตล่ะหน่วยงานในการจัดการภาวะฉกุเฉิน อีกทั้งยังท าหน้าท่ีในการระดมทรัพยากรไป
ยังท่ีเกิดเหตุ เพื่อจดัการเหตุฉุกเฉนิ ให้สามารถช่วยเหลือชีวิต ทรัพย์สินและสภาวะแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่ก็ยังมีความผิดพลาด และคาดเคลื่อนของข้อมูลที่จะน ามาใช้ในกระบวนการสั่งการ ควบคุม และประสานความ
ร่วมมือ ฉะนั้นระบบบรหิารจดัการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ (Crisis Information Management System : 
CIMS) ก็มาท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ใน
ทุกๆส่วน เพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า และเชื่อถือได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบเชื่อโยงเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศในการบริหารข้อมลูเพื่อปฏิบตัิงานของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเอง และเพื่อสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุการณ์ในภาวะวกิฤติให้
ทันสมัย โดยมุ่งเน้นไปยังเรื่องคณุภาพของข้อมูล ความเข้ากันได้ของข้อมูล โครงสร้างการปฏิบัติงาน การ
ประสานงานและการตดิต่อสื่อสาร เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในสถานการณไ์ปในทิศทางเดียวกัน น าไปสูก่ารบริหารการ
ตัดสินใจจดัการภัยอย่างมีประสิทธิภาพ       
 วัตถุประสงค์ 2 เพ่ือศึกษาประโยชนข์องการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต  ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
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 การวิจัยพบว่า การน าแนวคดิเชิงนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการของระบบท่ีมีอยู่ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่มา
จากการใช้งานและมีการทดสอบ จนได้มาซึ่งผลที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรสนับสนุนแนวคิดของ       
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และคณะ(2553) ได้อธิบายว่า นวัตกรรมกระบวนการ ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบและส่วนเช่ือมต่อ
ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ตลอดจนความรูห้รือกระบวนการใหม่ๆ ท่ีส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท างาน
โดยรวมประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั มีความต้องการที่จะน า
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็นระบบท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาจาก ฐานงาน(Platform) 
ของ Web EOC ซึ่งเป็นนวัตกรรมการท างานผ่าน Web Application  มาใช้ในการสนับสนุนการท างานของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแนวคดิระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูทีถู่กต้องแม่นย า โดยมุ่งเน้นไปยังเรือ่งคุณภาพของข้อมูล ความเข้ากันได้ของข้อมูล 
โครงสร้างการปฏบิัติงาน การประสานงานและการตดิต่อสื่อสาร เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในสถานการณ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพื่อช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงกับแนวคิดของระบบการบรหิารข้อมูล
สารสนเทศในภาวะวิกฤติที่เข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุนการตดัสินใจสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรีไพร ศกัดิ์รุ่งพงศากุล 
และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549) ได้อธิบายไว้ว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ ระบบแบบโตต้อบท่ีใช้
คอมพิวเตอร์โดยอาศัยความรู้ในรปูแบบต่างๆ ระบบไดร้ับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก มีความยืดหยุ่นและ
สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงของข้อมูลได้โดยระบบจะไม่ท าการตัดสินใจแทนผู้บริหาร แต่จะรวบรวมข้อมูลและ
แบบจ าลองที่ส าคญัเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างและไม่มโีครงสร้าง สามารถ
จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้รูปแบบเป็นหลัก (Model-driven DSS) 2) 
ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven DSS)     
 วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคดิเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวกิฤติ ของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีดังนี้ (1) ปัญหาในการ
ใช้งานระบบในระยะแรก จากการขาดการอบรมการใช้งาน (2) ปัญหาข้อมูลน าเข้าจากหน่วยงานบางส่วน ยังไม่เป็น
ปัจจุบนั สอดคล้องกับแนวคิดของ โอภาส เอี่ยมสริิวงศ ์(2560) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศท่ีดีประกอบด้วย
คุณสมบัติดังต่อไปนี ้1) สารสนเทศต้องตรงประเด็น 2) สารสนเทศต้องครบถ้วนสมบรูณ ์3) สารสนเทศต้องมีความ
ถูกต้อง 4) สารสนเทศต้องมีความเป็นปัจจุบัน 5) สารสนเทศต้องมีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับงานวจิัยของ ทรง
ยศ อรัญยกานนท ์(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น ากับการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อนวัตกรรมการบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปัญหาในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบริการที่พบมากที่สุดได้แก่ 1) มขี้อจ ากัดใน
เรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบริการ 2) บุคลากรทั้งฝ่ายบริการและฝา่ยปฏิบตัิ
ยังขาดความพร้อมหรือขาดความรูค้วามเข้าใจ ความช านาญในการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรและ
สร้าง หรือพัฒนานวัตกรรมการบริการ 3) ประชาชนผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ  
 วัตถุประสงค์ท่ี 4 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 
 การวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย มี
ดังนี้ (1) มีการจดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขอ้มูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต และระบบ
บัญชาการเหตุการณ์แก่ผู้ใช้งาน (2) มีการเน้นย้ าผู้ที่ใช้งานในการเพิม่เติมข้อมลูสู่ระบบการบรหิารจดัการข้อมูล
สารสนเทศในภาวะวิกฤตให้หมั่นปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมลูให้มีความเป็นปัจจุบันอยา่งสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ โอภาส เอี่ยมศิริวงศ ์(2555) กล่าวถึงวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี ้
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ระยะที ่1 การวางแผนโครงการ ระยะที ่2 การวิเคราะห ์ระยะที ่3 การออกแบบ ระยะที ่4 การน าไปใช้ ระยะที ่5
การบ ารุงรักษา และสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล
, 2561) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขดีสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมคีวามเป็นมือ
อาชีพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้าง
องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรดั มีรูปแบบเรียบง่าย มีระบบการท างานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริม่สร้างสรรค์ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สร้างคณุค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคา่ใช้จ่าย ในการด าเนินงานต่างๆ และสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงยศ อรัญยกานนท ์(2557) ได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น ากับการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อนวัตกรรมการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ
แนวทางการด าเนินงานสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบริการควรด าเนินการดังนี้ (1) ศึกษาความต้องการหรือความ
เดือดร้อนของประชาชนผูร้ับบริการด้วยรูปแบบต่างๆ (2) รวบรวมปญัหาและความต้องการของประชาชน จัดล าดับ
ความส าคญั จัดท าแผนงาน/โครงการ พร้อมจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการสร้างและพัฒนา นวัตกรรมการบริการ 
(3) น าเทคโนโลยีและแนวความคดิใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในสร้างหรอืพัฒนานวัตกรรมการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประโยชน์กับประชาชนผู้รบับริการ 
 

 อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
ภาวะวิกฤติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย สามารถน าแนวทฤษฎมีาอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี ้           
 1. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย         
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key informants) แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการขอ้มูล
สารสนเทศในภาวะวิกฤต ิ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นแนวคิดทีเ่ริ่มจากการน า
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยมีแนวคิดเกีย่วกับระบบบญัชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System : ICS) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวท่ีใช้รับมือกับเหตุการณ์ หรือภาวะ
ฉุกเฉินในท่ีเกิดเหตุ เป็นระบบท่ีใช้เพื่อสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน อีกท้ังยังท าหน้าท่ีในการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุ เพื่อจัดการเหตุฉุกเฉิน ใหส้ามารถช่วยเหลือ
ชีวิต ทรัพย์สินและสภาวะแวดล้อมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ แต่ก็ยังมคีวามผิดพลาด และคาดเคลื่อนของข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ในกระบวนการสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือ ฉะนั้นระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
ภาวะวิกฤติ (Crisis Information Management System : CIMS) ก็มาท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างานของระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ในทุกๆส่วน เพื่อให้ไดม้าซึ่งข้อมูลที่ถูกตอ้งแม่นย า 
และเชื่อถือไดเ้พื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภยัของประเทศ จงึจ าเป็นต้องพัฒนาระบบเช่ือโยงเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารข้อมูลเพือ่ปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเอง และเพื่อสนบัสนุน
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติใหท้ันสมัย โดยมุ่งเน้นไปยังเรื่องคณุภาพของข้อมูล 
ความเข้ากันได้ของข้อมลู โครงสรา้งการปฏิบัติงาน การประสานงานและการตดิต่อสื่อสาร เพื่อน าไปสูค่วามเข้าใจใน
สถานการณไ์ปในทิศทางเดยีวกัน น าไปสูก่ารบรหิารการตัดสินใจจัดการภยัอย่างมีประสิทธภิาพ 

 2. ประโยชนข์องการน าแนวคิดเชงินวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ในภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
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 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key informants) แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมา
ใช้ในกระบวนการของระบบท่ีมีอยู ่เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆทีม่าจากการใช้งานและมีการทดสอบ จนได้มาซึง่ผลที่คาดว่า
จะเป็นประโยชน์กับองค์กร สนับสนุนแนวคิดของ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และคณะ(2553) ได้อธิบายว่า นวัตกรรม
กระบวนการ ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
ความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบและส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ตลอดจนความรู้หรือกระบวนการ
ใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ดังนั้น กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั มีความตอ้งการที่จะน าระบบการบรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็น
ระบบท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาจาก ฐานงาน(Platform) ของ Web EOC ซึ่งเป็นนวัตกรรมการท างานผา่น Web 
Application  มาใช้ในการสนับสนุนการท างานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center 
: EOC) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแนวคิดระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า โดยมุ่งเน้นไปยัง
เรื่องคุณภาพของข้อมูล ความเข้ากันได้ของข้อมูล โครงสร้างการปฏบิัติงาน การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร 
เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในสถานการณไ์ปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อช่วยให้กระบวนการตดัสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ตรงกับแนวคิดของระบบการบรหิารข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤตทิี่เข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549) ได้อธิบายไว้ว่า ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ คือ ระบบแบบโต้ตอบท่ีใช้คอมพิวเตอรโ์ดยอาศัยความรู้ในรูปแบบต่างๆ ระบบได้รับการ
ออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้โดยระบบจะไม่
ท าการตัดสินใจแทนผู้บริหาร แต่จะรวบรวมข้อมูลและแบบจ าลองที่ส าคัญเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจของผู้บริหารใน
ปัญหาแบบก่ึงโครงสร้างและไม่มโีครงสร้าง สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ
ที่ใช้รูปแบบเป็นหลัก (Model-driven DSS) 2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลเป็นหลัก (Data-driven DSS) 
 3. ปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมลู
สารสนเทศในภาวะวกิฤติ ของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key informants) แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการน า
แนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย มีดังนี้ (1) ปัญหาในการใช้งานระบบในระยะแรก จากการขาดการอบรมการ
ใช้งาน (2) ปัญหาข้อมูลน าเข้าจากหน่วยงานบางส่วน ยังไม่เป็นปัจจบุัน สอดคล้องกับแนวคิดของ โอภาส เอี่ยมสิริ
วงศ์ (2560) ได้กล่าวถึงคุณสมบัตขิองสารสนเทศท่ีดีประกอบด้วยคณุสมบัติดังต่อไปนี้ 1) สารสนเทศต้องตรง
ประเด็น 2) สารสนเทศต้องครบถว้นสมบูรณ ์3) สารสนเทศต้องมีความถูกต้อง 4) สารสนเทศต้องมีความเป็น
ปัจจุบัน 5) สารสนเทศต้องมีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงยศ อรัญยกานนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
ภาวะผู้น ากบัการสร้างทัศนคตเิชิงบวกต่อนวัตกรรมการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปัญหาในการ
สร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบรกิารที่พบมากที่สุดได้แก ่1) มีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง
หรือพัฒนานวัตกรรมการบริการ 2) บุคลากรทั้งฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิบัติยังขาดความพร้อมหรือขาดความรู้ความ
เข้าใจ ความช านาญในการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรและสร้าง หรือพัฒนานวัตกรรมการบริการ 3) 
ประชาชนผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ     
 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key informants) แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคของการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤต  
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย มีดังนี ้(1) มีการจัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับระบบการ
บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤต และระบบบัญชาการเหตุการณ์แก่ผู้ใช้งาน (2) มีการเนน้ย้ าผู้ที่ใช้งาน
ในการเพิ่มเตมิข้อมูลสู่ระบบการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤตให้หมั่นปรับปรุงและเพิม่เติมข้อมลูให้
มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ โอภาส เอี่ยมศิริวงศ ์(2555) กล่าวถึงวงจรการพัฒนา
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ระบบสารสนเทศประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี ้ระยะที ่1 การวางแผนโครงการ ระยะที ่2 การวิเคราะห ์ระยะที ่3 
การออกแบบ ระยะที ่4 การน าไปใช้ ระยะที ่5การบ ารุงรักษา และสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาองค์การให้มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบคุลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่
องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเนน้การจัดโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย มีระบบ
การท างานท่ีคล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริม่สร้างสรรค ์พัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างคณุค่าในการปฏิบัตภิารกิจของรัฐ ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานตา่งๆ และสร้างความรับผดิชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทรงยศ อรัญยกานนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น ากับการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อนวัตกรรมการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนวทางการด าเนินงานสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการบริการควร
ด าเนินการดังนี ้(1) ศึกษาความตอ้งการหรือความเดือดร้อนของประชาชนผู้รับบริการด้วยรูปแบบตา่งๆ (2) รวบรวม
ปัญหาและความต้องการของประชาชน จัดล าดับความส าคญั จัดท าแผนงาน/โครงการ พร้อมจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการสร้างและพัฒนา นวัตกรรมการบริการ (3) น าเทคโนโลยีและแนวความคดิใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในสร้าง
หรือพัฒนานวัตกรรมการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้รับบริการ 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศใน
ภาวะวิกฤติ มีข้อเสนอแนะดังนี้         
 1. ควรพัฒนาข้อมูลให้มีความถูกตอ้งและครบถ้วนสมบูรณ ์เพื่อประสิทธิภาพในการน าไปใช้ วิเคราะหแ์ละ
ประเมินสถานการณ์ในการบริหารจัดการสาธารณภยัที่เกิดขึ้น ตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที 
 2. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติอย่างต่อเนื่อง ทันต่อเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันท่ีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อการใช้ระบบการบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศในภาวะวิกฤตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ควรจัดให้มีการอบรมความเข้ารู้ความเข้าใจระบบบญัชาการเหตกุารณ ์(Incident Command 
System: ICS) ให้กับบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกคน ให้มีความเข้าใจตรงกัน เพื่อท่ีจะต่อ
ยอดการท างานของระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ (Crisis Information Management 
System: CIMS)          
 4. เพื่อให้กระบวนการท างานของระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบัญชาการเหตุการณ์ ต้องอาศัยบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ เป็นผู้ใช้งานระบบโดยตรง เพ่ือสนบัสนุนการตัดสินใจต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 
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