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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐบาลใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมในการจัดการกับสถานการณที่เกิดขึ้นในภาวะ

ไมปกติ โดยกําหนดแผนเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเปนแผนหลักของชาติในการเตรียม
ความพรอมดานตางๆ โดยที่ในปจจุบันการดําเนินงานตามแผนเตรียมพรอมแหงชาติ มีขอจํากัด
ดานการบริหารจัดการกับสถานการณที่เกิดขึ้นทั้งจากสาธารณภัย และ ภัยดานความมั่นคง โดยภัย
ดังกลาวมีความหลากหลายและมีระดับความรุนแรงมากขึ้น จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่
สามารถดําเนินการไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ ดวยการผนึกกําลังทุกหนวยงาน องคกร
และที่สําคัญพลังสามัคคีของคนในชาติต้ังแตในยามปกติ ซึ่งสภาความมั่นคงแหงชาติไดพิจารณา
กําหนดนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติขึ้น เพื่อใหหนวยงานไดใชเปนกรอบในการจัดทํา
ยุทธศาสตร แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการสําหรับบริหารจัดการกับสถานการณที่เกิดขึ้น

จากการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ “ใหทุกภาคสวนเตรียมพรอมเพื่อเผชิญสาธารณ
ภัย ภัยดานความมั่นคง และสถานการณฉุกเฉิน ต้ังแตในภาวะปกติ ตลอดจนใหมี การบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงทีในทุกสถานการณที่เกิดขึ้น” (สภาความมั่นคงแหงชาติ,
2552) และคณะรัฐมนตรียังไดมีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
พ.ศ. 2550 - 2554 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งมีประเด็นที่เก่ียวของคือ “ตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยง
ใหกับพลังงาน และสรางความมั่นคงดานพลังงาน” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550)

สืบเนื่องจากสถานการณชุมนุมทางการเมือง ต้ังแตป 2552 มีกรณีที่สําคัญคือ
นายกรัฐมนตรีไดออกประกาศ เรื่อง สถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงต้ังแตวันที่ 12 เมษายน
2552 ซึ่งในครั้งนั้น ไดมีผูชุมนุมทางการเมืองกอการจลาจลทั่วกรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 13
เมษายน 2552 ไดมีการยึดยานพาหนะขนสงกาซปโตรเลียมเหลวมาขมขูที่ ถนนประชาสงเคราะห
ยานดินแดง ถนนศรีอยุธยาหนาโรงพยาบาลสงฆ และที่หนา บริษัท คิงเพาเวอร จํากัด ซอยรางน้ํา
ซึ่งกระทรวงพลังงานไดรับการประสานงานจากศูนยอํานวยการในสถานการณฉุกเฉินใหรวมแกไข
สถานการณ โดยใหวิศวกรของกรมธุรกิจพลังงานและชางเทคนิคของผู ประกอบการ รวมกัน
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เคลื่อนยายรถออกไปจากที่ชุมนุมไปไวในที่ปลอดภัย และจากเหตุการณครั้งนั้น หนวยงานใน
กระทรวงพลังงานไดทําการทบทวนแผนปฏิบัติการตางๆ อยางตอเนื่อง

จากกรณีดังกลาวไดเกิดเหตุการณชุมนุมทางการเมืองต้ังแตเดือนมีนาคมจนถึงเดือน
พฤษภาคม 2553 ทําใหเกิดความเสียหายตอทุกภาคสวนซึ่งสถานการณชุมนุมทางการเมืองเปน
เรื่องยากที่จะควบคุม และในการเกิดการชุมนุมทุกครั้ง สาธารณูปโภคมักจะถูก ยึด ขมขู คุกคาม
กรมธุรกิจพลังงานไดเตรียมการโดยมีการฝกอบรมซักซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระหวางหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงพลังงานและหนวยงานดานความมั่นคง และจัดต้ังศูนยอํานวยการในสถานการณ
ฉุกเฉินกรมธุรกิจพลังงานเพื่อเปนการพัฒนาการเตรียมความพรอมในสถานการณฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้นในครั้งตอไป

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมีความตองการที่จะศึกษาถึงความรูความเขาใจของบุคลากรกรม
ธุรกิจพลังงานและเพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินของกรม
ธุรกิจพลังงานเพื่อนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจในครั้งนี้เปนแนวทางในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินของกรมธุรกิจพลังงาน

ผูวิจัยคาดหวังวาผลการศึกษานี้จะเปนประโยชน หากมีสถานการณการชุมนุมทาง
การเมืองเกิดขึ้นอีก จะเปนประโยชนใหหนวยงานในภาครัฐหรือภาคอ่ืนที่มีสวนเก่ียวของสามารถ
การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที

จุดมุงหมายของการวิจัย
1.กกเพื่อศึกษาความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินของกรม

ธุรกิจพลังงาน
2.กกเพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจของบุคลากรกรมธุรกิจพลังงานในการบริหาร

จัดการในสถานการณฉุกเฉินของกรมธุรกิจพลังงาน
3.กกเพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินของกรมธุรกิจ

พลังงาน

ขอบเขตของงานวิจัย
1.กกขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาในเรื่อง ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณ

ฉุกเฉิน กรณีศึกษา: กรมธุรกิจพลังงานกับกรณีเหตุการณ นปช. ใน 7 ดาน คือ
1.1กกดานการวางแผน
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1.2กกดานการจัดองคการ
1.3กกดานบุคลากร
1.4กกดานการสั่งการ
1.5กกดานการประสานงาน
1.6กกดานการรายงาน
1.7กกดานงบประมาณ

2.กกขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร บุคลากรภายในกรมธุรกิจพลังงานจํานวน 415 คน จาก 9 สวนราชการ ไดแก

1.1กกตรวจสอบภายใน
1.2กกสํานักบริหารกลาง
1.3กกสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
1.4กก สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ
1.5กกสํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว
1.6กกสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
1.7กกสํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
1.8กกสํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
1.9กกสํานักบริหารยุทธศาสตร

กลุมตัวอยาง คือ ศึกษาเฉพาะบุคลากรภายในกรมธุรกิจพลังงาน จํานวนทั้งสิ้น 415 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553) จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 204 คน

3.กกขอบเขตดานพื้นที่
ในการศึกษา ผูศึกษาไดกําหนดใหกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปน

ขอบเขตพื้นที่ที่ทําการศึกษา
4.กกขอบเขตดานเวลา
กก ในการศึกษา ผูศึกษาไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษา เปนเวลา 6 เดือน

นิยามศัพทเฉพาะ
“การบริหารจัดการ” หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหนวยงาน

ของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน หมายถึงของหนวยงาน และ/หรือ
บุคคล) ที่เก่ียวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ
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“การวางแผน” หมายถึง  วิธีการตัดสินใจลวงหนา  เพื่ออนาคตองคการ  ซึ่งเปนหนาที่
ของการจัดการ  ในทางเลือกวาควรจะใหใครทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  เปนขั้นตอนดําเนินงาน การ
ใชทรัพยากร  การบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  และเปนหมายที่ตองการ

“การจัดองคการ” หมายถึง การตัดสินใจเลือกวิธีการในการจัดแบงกลุมกิจกรรมและ
ทรัพยากรตาง ๆ ขององคการออกเปนหมวดหมูอยางเปนระเบียบ เพื่อใหการประสานงานระหวาง
กลุมกิจกรรมและกลุมบุคคลตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

“การจัดบุคลากรเขาทํางาน” หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับบุคคลในการทํางานใน
หนวยงานหรือ  องคการเพื่อใหบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ตองการ  และใหบุคคลไดปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิภาพ

“การสั่งการ” หมายถึง การสงเสริม  ชวยเหลือ  ปรึกษา  แนะนํา  สั่งการ  ประสาน
กิจกรรม  การติดตอ  การมอบหมายภารกิจตางๆ  เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย  หรือ แผนที่วางไว

“การประสานงาน” หมายถึง การจัดใหคนในองคกรทํางานสัมพันธสอดคลองกันโดย
จะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององคกร
เปนหลัก ตองมีการจัดระเบียบ วิธีการทํางาน อีกทั้งความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันเพื่อใหเกิดความคิดความเขาใจตรงกันในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และ
กิจกรรมที่ตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทําใหเกิดความสับสน ขัดแยงหรือเลื่อมล้ํากัน
ทั้งนี้เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น ทําใหไดมาซึ่งงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

“การรายงาน” หมายถึง การที่ผูมีหนาที่เสนอผลของงาน หรือกิจกรรม  ใหผูบริหาร หรือ
ผูรวมงานไดทราบ

“งบประมาณ” หมายถึง แผนการดําเนินงานในการจัดหาเงินมาใชในกิจการ ซึ่งจะแสดง
เปนตัวเลข ในรูปของจํานวนหนวยและจํานวนเงินที่จะใชดําเนินงาน  สําหรับระยะเวลาในภายหนา
การจัดทํางบประมาณจะจัดทําลวงหนา   ถาเปนงบประมาณระยะสั้นก็จะมีระยะเวลา 3 เดือน 6
เดือน  หรือ 1 ป   และถาเปนงบประมาณระยะยาวจะมีระยะเวลา 3 ป 5 ป   การจัดทํา
งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนในทางการบริหารและเปนที่ยอมรับสําหรับการชวย
ตัดสินใจของผูบริหารได
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย
บุคลากรของกรมธุรกิจพลังงาน ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีความรูความเขาใจ

ในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน แตกตางกัน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ทําใหทราบถึงความรูความเขาใจของบุคลากรภายในกรมธุรกิจพลังงานเก่ียวกับการ

บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน

ปจจัยสภาพบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
5. ระยะเวลาในการทํางาน
6. สวนราชการที่สังกัด

ระดับความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน
1. การวางแผน
2. การจัดองคการ
3. การจัดบุคลากรเขาทํางาน
4. การสั่งการ
5. การประสานงาน
6. การรายงาน
7. งบประมาณ


