
บทท่ี 3

วิธีดําเนินงานวิจัย

การศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน กรณีศึกษา: กรมธุกิจ
พลังงานกับกรณีเหตุการณ นปช.” เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินของกรมธุรกิจ
พลังงาน (2) เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจของบุคลากรในการบริหารจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉิน (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน โดยผูวิจัยไดนําเสนอ
วิธีการดําเนินการตามลําดับหัวขอ ดังนี้

1.กกประชากรและกลุมตัวอยาง
2.กกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.กกการสรางเครื่องมือในการวิจัย
4.กกการเก็บรวบรวมขอมูล
5.กกการวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือบุคลากรที่ทํางานภายในกรมธุรกิจพลังงาน

ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางเหมาจาย จํานวน 415 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553)

กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง
จากการสํารวจจํานวนบุคลากรที่ทํางานภายในกรมธุรกิจพลังงาน ทั้งหมด 415 คน  โดย

ผูวิจัยไดทําการเลือกขนาดของกลุมตัวอยางและทําการสุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1 คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกรม

ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานทั้งหมด 415 คน โดยใชหลักการคํานวณของ Yamane’s ดังสูตร
ตอไปนี้

n =    N
1+ Ne2
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โดย n = จํานวนของกลุมตัวอยาง
N =จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอบรับได (การวิจัยนี้ = .05)
แทนคา n = 415

1+ (415x (0.05)2)
n = 204

ดังนั้นกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 204 คน
ขั้นตอนท่ี 2 แบงจํานวนขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่

ปฏิบัติงานภายในกรมธุรกิจพลังงาน โดยแบงกลุมตัวอยางตามสวนราชการโดยการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใชสูตร ดังนี้

จํานวนกลุมตัวอยาง = จํานวนตัวอยางทั้งหมด x จํานวนประชากรของแตละโครงการ
ในแตละกลุม/ชั้น จํานวนทั้งหมดของประชากร

ตารางท่ี 2 การสุมตัวอยางบุคลากรท่ีทํางานภายในกรมธุรกิจพลังงาน

สวนราชการ
จํานวนบุคลากร
(คน)

กลุมตัวอยางเก็บ
แบบสอบถาม (ชุด)

1. ตรวจสอบภายใน 5 2
2. สํานักบริหารกลาง 67 33
3. สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 26 13
4. สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ 38 19
5. สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว 58 28
6. สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 50 25
7. สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 71 35
8. สํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 47 23
9. สํานักบริหารยุทธศาสตร 53 26

รวม 415 204
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมเอกสารที่เก่ียวกับการบริหารจัดการใน

สถานการณฉุกเฉินของกรมธุรกิจพลังงาน และใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นเองเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลดานความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินของกรมธุรกิจ
พลังงาน ซึ่งเปนคําถามปลายปดแบงออกเปน 3 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลลักษณะสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการทํางาน และสวนราชการที่สังกัด

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามสวนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่ใชวัดสภาพทั่วไปในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉิน โดยกําหนดระดับความรูความเขาใจของบุคลากรในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินตาม

ผูคนควาไดใชมาตราวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert’Scale)
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้

1 หมายความวา มีความรูความเขาใจนอยที่สุด
2 หมายความวา มีความรูความเขาใจนอย
3 หมายความวา มีความรูความเขาใจปานกลาง
4 หมายความวา มีความรูความเขาใจมาก
5 หมายความวา มีความรูความเขาใจมากที่สุด

เกณฑการประเมินคาวัดระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจัดการน้ํา โดยแบง
ออกเปน 5 ระดับ  ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายขอมูล  ดังนี้

ชวงคะแนน =

=

= 0.8

คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด
จํานวนระดับ

5 – 1

5
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คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความรูความเขาใจนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความรูความเขาใจนอย
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความรูความเขาใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความรูความเขาใจมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความรูความเขาใจมากที่สุด

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามสวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริหารจัดการในสถานการณฉุ กเฉินใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอยางทันทวงทีหากมีสถานการณฉุกเฉินขึ้น

การสรางเคร่ืองมือ
การสรางเครื่องมือสําหรับการศึกษาวิจัย มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังตอไปนี้
1.กกผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อศึกษาเก่ียวกับความรู

ความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน กรณีศึกษา กรมธุรกิจพลังงานกับกรณี
เหตุการณ นปช. ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

2.กกการหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดทําการหาความเที่ยงตรงโดยการนํา
แบบสอบถามที่สรางไปเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบดูความชัดเจนและความครอบคลุมของเนื้อหาวาถูกตองตรง
ตามวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม หลังจากนั้นก็นําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาดวยตนเองจนถูกตองสมบูรณ

เกณฑการใหคะแนนขอคําถามแตละขอของผูเชี่ยวชาญ มี 3 คา ดังนี้
+1 หมายถึง ขอคําถามสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตองการวัด

0 หมายถึง ไมอาจตัดสินวาขอคําถามมีความสอดคลองหรือไมสอดคลอง
-1 หมายถึง ขอคําถามไมความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตองการวัด



56

ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย
2.1กกผศ.ดร.วรวิทย  จินดาพล อาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนยวิทยบริการ กรุงเทพมหานคร

2.2กกดร.ธารินทร  สงวนเสริมศรี อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนยวิทยบริการ กรุงเทพมหานคร

2.3กกดร.ประภาศรี  พรหมประกาย อาจารยประจํา สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3.กกการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบ
กับประชากรในกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษาซึ่งผูวิจัยใดนําแบบสอบถามไป
ใหบุคลากรของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จํานวน 30 คน นําแบบสอบถามดังกลาวมาทําการวิเคราะห
หาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรคาความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช (try-
out) เพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามไดคาความเที่ยงทั้งเทากับ 0.955 แสดง
วาแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเที่ยงอยูในระดับสูง สามารถนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางได

การเก็บรวมรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากแบบสอบถามจาก

ประชากรกลุมตัวอยางของกรมธุรกิจพลังงาน จํานวน 204 คน ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2553 – มีนาคม 2554

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหและประมวลผลโดย

เครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่ได
จากแบบสอบถาม โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้

1.กกสถิติเชิงพรรณนา
1.1กกวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ

ระดับการศึกษา ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการทํางาน และสวนราชการที่สังกัด โดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ และ คาความถ่ี
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1.2กกวิเคราะหคําถามที่ใชวัดระดับความรูความเขาใจ และหาแนวทางในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน ทั้ง 7 ดาน ไดแก 1. ดานการวางแผน 2. ดานการจัดองคการ
3. ดานการจัดบุคลากรเขาทํางาน 4. ดานการสั่งการ 5. ดานการประสานงาน 6. ดานการรายงาน
7. ดานงบประมาณโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)

2.กกสถิติเชิงอนุมาน
เปรียบเทียบความรูความเขาใจของบุคลากรกรมธุรกิจพลังงานในการบริหารจัดการใน

สถานการณฉุกเฉินของกรมธุรกิจพลังงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการทํางาน และสวนราชการที่สังกัด

2.1กกการทดสอบคา t-test ใชทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ตัวแปรอิสระที่จําแนกเปน 2 กลุม คือ เพศ

2.2กกการวิเคราะหความแปรปรวน (One Way ANOVA) ใชทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกตาง ของคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ซึ่งจําแนกเปน 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการทํางาน และสวนราชการที่สังกัด กับความรู
ความเขาใจของบุคลากรกรมธุรกิจพลังงานในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินของกรม
ธุรกิจพลังงาน

หากพบความแตกตางอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหที่ระดับ 0.05 จะ
ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Test)

3. วิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการใน
สถานการณฉุกเฉิน โดยการจัดหมวดหมู ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะที่คลายคลึงกันเขา
ดวยกัน


