
บทท่ี 4

ผลการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้มุงศึกษา “การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน กรณีศึกษา: กรม
ธุรกิจพลังงานกับกรณีเหตุการณ นปช.” โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามแจกใหกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 204 ชุด และนํามาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรไดการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถ่ี คารอยละ

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ แบบสอบถามที่ใชวัดสภาพทั่วไปในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉิน โดยกําหนดระดับความรูความเขาใจของบุคลากรในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี
คารอยละ

ตาราง 3 ความถ่ี และคารอยละ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ (%)
เพศ

ชาย 132 64.7
หญิง 72 35.3

รวม 204 100.0

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 132 คน คิดเปนรอย
ละ 64.7 รองลงมาคือเพศหญิง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 35.3
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ตาราง 4 ความถ่ี และคารอยละ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานอายุ

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ (%)
อายุ

20-30 ป 79 38.7
31-40 ป 94 46.1
มากกวา 41 ป 31 15.2

รวม 204 100.0

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 94 คน คิด
เปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือ ระหวาง 20-30 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 38.7 และมากกวา
41 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 15.2 ตามลําดับ

ตาราง 5 ความถ่ี และคารอยละ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ดานระดับการศึกษา

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ (%)
ระดับการศึกษา

ตํ่ากวาปริญญาตรี 19 9.3
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 132 64.7
สูงกวาปริญญาตรี 53 26.0

รวม 204 100.0

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวน 132 คน คิดเปนรอย 64.7 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ
26.0 ตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ตามลําดับ
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ตาราง 6 ความถ่ี และคารอยละ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานในกรมธุรกิจพลังงาน

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ (%)
ระยะเวลา

1-3 ป 70 34.3
4-6 ป 113 55.4
มากกวา 6 ป 21 10.3

รวม 204 100.0

จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 4-6 ป
จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 55.4 รองลงมาคือระหวาง 1-3 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ
34.3 และมากกวา 6 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.3 ตามลําดับ

ตาราง 7 ความถ่ี และคารอยละ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานตําแหนง
หนาท่ีรับผิดชอบ

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ (%)
ตําแหนงหนาที่

ลูกจางเหมาจาย 12 5.9
พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา 85 41.7
ขาราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 36 17.6
ขาราชการประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ระดับ
อาวุโสและระดับทักษะพิเศษ

18 8.8

ขาราชการประเภทวิชาการ(ระดับปฏิบัติการ/
ระดับชํานาญการ/ระดับชํานาญการพิเศษ/ระดับ
เชี่ยวชาญ/ระดับคุณวุฒิ)

24 11.8
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ตาราง 7 (ตอ)

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ (%)
ตําแหนงหนาที่

ขาราชการประเภทอํานวยการระดับตนและ
ระดับสูง 18 8.8

ขาราชการประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง 11 5.4
รวม 204 100.0

จากตารางที่ 7 พบวา บุคลากรสวนใหญมีตําแหนงหนาที่พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาคือ ขาราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จํานวน
36 คน คิดเปนรอยละ 17.6 ขาราชการประเภทวิชาการ(ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ/ระดับ
ชํานาญการพิเศษ/ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับคุณวุฒิ) จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.8 ขาราชการ
ประเภททั่วไประดับชํานาญงาน ระดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ
8.8 ขาราชการประเภทอํานวยการระดับตนและระดับสูง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ลูกจาง
เหมาจาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และขาราชการประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.4 ตามลําดับ

ตาราง 8 ความถ่ี และคารอยละ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ดานหนวยงานสังกัด

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ (%)
หนวยงานสังกัด

ตรวจสอบภายใน/สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน/
สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ 34 16.6

สํานักบริหารกลาง 33 16.2
สํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 25 12.3
สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว 28 13.7
สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 35 17.2
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ตาราง 8 (ตอ)

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ (%)
หนวยงานสังกัด

สํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 23 11.3
สํานักบริหารยุทธศาสตร 26 12.7

รวม 204 100.0

จากตารางที่ 8 พบวา บุคลากรสวนใหญมีหนวยงานสังกัดสํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.2 รองลงมาคือตรวจสอบภายใน/สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน/
สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ จํานวน 34 คิดเปนรอยละ 16.6 สํานักบริหารกลาง
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 16.2 สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว จํานวน 28
คน คิดเปนรอยละ 13.7 สํานักบริหารยุทธศาสตร จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 12.7 สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.3 ตามลําดับ

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน
กรณีศึกษา: กรมธุกิจพลังงานกับกรณีเหตุการณ นปช.โดยการหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตาราง 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความเขาใจ ในภาพรวม

การบริหารจัดการ  S.D. ระดับความรูความ
เขาใจ

การบริหารจัดการดานการวางแผน 2.24 1.41 นอย
การบริหารจัดการดานการจัดองคการ 3.35 1.05 ปานกลาง
การบริหารจัดการดานการจัดบุคลากรทํางาน 3.46 1.08 มาก
การบริหารจัดการดานการสั่งการ 3.21 1.29 ปานกลาง
การบริหารจัดการดานการประสานงาน 3.50 1.09 มาก
การบริหารจัดการดานการรายงาน 3.95 .70 มาก
การบริหารจัดการดานงบประมาณ 3.37 1.21 ปานกลาง

รวม 3.18 .90 ปานกลาง
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จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจ ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง( =3.18) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับความรูความเขาใจอยูในระดับมาก
ไดแก การบริหารจัดการดานการรายงาน( =3.95)การบริหารจัดการดานการประสานงาน( =
3.50)การบริหารจัดการดานการจัดบุคลากรทํางาน( =3.46) ระดับความรูความเขาใจอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก การบริหารจัดการดานงบประมาณ( =3.37) การบริหารจัดการดานการจัด
องคการ( =3.35) การบริหารจัดการดานการสั่งการ( =3.21)ระดับความรูความเขาใจอยูใน
ระดับนอย ไดแกการบริหารจัดการดานการวางแผน( =2.24)

ตาราง 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความเขาใจ
ดานการบริหารจัดการดานการวางแผน

การบริหารจัดการ  S.D. ระดับความรูความ
เขาใจ

ทานรูและเขาใจพันธกิจและแผนยุทธศาสตร
ของกรมธุรกิจพลังงานมีความสอดคลองและ
รองรับตอสถานการณ

2.17 1.29 นอย

กรมธุรกิจพลังงานใหความสําคัญตอการปรับ
(ทบทวน) แผนยุทธศาสตรใหมีความ
เหมาะสมตอสถานการณ

2.63 1.11 ปานกลาง

ทานรูถึงการนําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 2.25 1.17 นอย

รวม 2.24 1.41 นอย

จากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจ ดานการวางแผน อยูใน
ระดับ นอย ( =3.33) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาระดับความรูความเขาใจ ดานการ
วางแผน อยูในระดับปานกลาง ไดแก กรมธุรกิจพลังงานใหความสําคัญตอการปรับ (ทบทวน) แผน
ยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมตอสถานการณ( =2.63) ระดับความรูความเขาใจ ดานการ
วางแผน อยูในระดับนอย ไดแก ทานรูถึงการนําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง(  =2.25) ทานรูและเขาใจพันธกิจและแผนยุทธศาสตรของกรมธุรกิจพลังงานมีความ
สอดคลองและรองรับตอสถานการณ( =2.17) ตามลําดับ
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ตาราง 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับความรูความเขาใจ
ดานการบริหารจัดการดานองคการ

การบริหารจัดการ  S.D.
ระดับความรูความ

เขาใจ
กรมธุรกิจพลังงานจัดโครงสรางของ
หนวยงานเพื่อตอบสนองตอการเกิด
สถานการณฉุกเฉิน

3.40 .93 ปานกลาง

กรมธุรกิจพลังงานกําหนดสายบังคับบัญชา
เพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาการเกิด
สถานการณฉุกเฉิน

3.29 .74 ปานกลาง

บุคลากรของกรมธุรกิจพลังงานมีความรู
ความเขาใจรูปแบบการทํางานภายใต
เหตุการณฉุกเฉิน

3.29 .88 ปานกลาง

รวม 3.35 1.05 ปานกลาง

จากตารางที่ 11 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจ ดานองคการโดยรวม อยู
ในระดับ ปานกลาง ( = 3.35) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวา ระดับความรูความเขาใจ
ดานองคการอยูในระดับปานกลาง ไดแก กรมธุรกิจพลังงานจัดโครงสรางของหนวยงานเพื่อ
ตอบสนองตอการเกิดสถานการณฉุกเฉิน ( =3.40) กรมธุรกิจพลังงานกําหนดสายบังคับบัญชา
เพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาการเกิดสถานการณฉุกเฉิน( =3.29) บุคลากรของกรมธุรกิจ
พลังงานมีความรูความเขาใจรูปแบบการทํางานภายใตเหตุการณฉุกเฉิน( =3.29) ตามลําดับ
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ตาราง 12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับความรูความเขาใจ
ดานการบริหารจัดการดานบุคลากรทํางาน

การบริหารจัดการ  S.D.
ระดับความรูความ

เขาใจ
ทานรูและเขาใจในการคัดเลือกและกําหนด
ตัวผูปฏิบัติงานเพื่อรองรับในการเกิด
เหตุการณฉุกเฉินไดอยางเหมาะสม

3.31 .99 ปานกลาง

กรมธุรกิจพลังงานมีบุคลากรเพียงพอในการ
รองรับเหตุการณฉุกเฉิน 3.27 .61 ปานกลาง

ทานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ
งานในสถานการณฉุกเฉิน

3.20 .98 ปานกลาง

ทานรูและเขาใจในการพัฒนาและประเมิน 3.40 1.02 ปานกลาง
รวม 3.46 1.08 มาก

จากตารางที่ 12 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจ ดานบุคลากรทํางานอยูใน
ระดับ มาก ( = 3.46) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวา ระดับความรูความเขาใจ ดานบุคลากร
ทํางานอยูในระดับปานกลางไดแก ทานรูและเขาใจในการคัดเลือกและกําหนดตัวผูปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับในการเกิดเหตุการณฉุกเฉินไดอยางเหมาะสม( = 3.31) กรมธุรกิจพลังงานมีบุคลากร
เพียงพอในการรองรับเหตุการณฉุกเฉิน( =3.27) ทานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ งาน
ในสถานการณฉุกเฉิน( =3.20) ตามลําดับ
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ตาราง 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความเขาใจ
ดานการสั่งการ

การบริหารจัดการ  S.D.
ระดับความรูความ

เขาใจ
ทานรูและเขาใจในการมอบอํานาจให
เจาหนาที่ตัดสินใจและสามารถสั่งการได
อยางทันทวงที

3.14 1.01 ปานกลาง

ทานรูและเขาใจในการสั่งการตอเหตุการณ 3.13 1.20 ปานกลาง
ทานรูและเขาใจการสั่งการตอเหตุการณ
ตามลําดับขั้นเพียงใด 3.32 1.15 ปานกลาง

รวม 3.21 1.29 ปานกลาง

จากตาราง 13 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจดานการสั่งการอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 3.21) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาระดับความรูความเขาใจดานการสั่งการ
อยูในระดับ ปานกลาง ไดแก ทานรูและเขาใจการสั่งการตอเหตุการณตามลําดับขั้นเพียงใด ( =
3.32) ทานรูและเขาใจในการมอบอํานาจใหเจาหนาที่ตัดสินใจและสามารถสั่งการไดอยางทันทวงที
( =3.14) ทานรูและเขาใจในการสั่งการตอเหตุการณ ( =3.13) ตามลําดับ
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ตาราง 14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความเขาใจ
ดานการประสานงาน

การบริหารจัดการ  S.D.
ระดับความรูความ

เขาใจ
ทานรูและเขาใจในการประสานงานเมื่อเกิด
เหตุการณไดทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน

3.41 1.12 มาก

ทานรูและเขาใจในการประชุมชี้แจงตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น 3.33 1.04 ปานกลาง

ทานรูและเขาใจในการใหความสําคัญ 3.66 .92 มาก
ทานรูและเขาใจในการประสานงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของต้ังแตกอนเกิดเหตุและ
หลังเกิดเหตุอยางสม่ําเสมอ

3.49 .83 มาก

รวม 3.50 1.09 มาก

จากตารางที่ 14 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจดานการประสานงานอยูใน
ระดับ มาก ( = 3.50) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาระดับความรูความเขาใจดานการ
ประสานงานอยูในระดับมาก ไดแก ทานรูและเขาใจในการใหความสําคัญ( =3.66) ทานรูและ
เขาใจในการประสานงานกับหนวยงานที่เ ก่ียวของต้ังแตกอนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุอยาง
สม่ําเสมอ( = 3.49) ทานรูและเขาใจในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุการณไดทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน( =3.41) ทานรูและเขาใจในการประชุมชี้แจงตอเหตุการณที่เกิดขึ้น( =
3.33)
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ตาราง 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความเขาใจ
ดานการรายงาน

การบริหารจัดการ  S.D.
ระดับความรูความ

เขาใจ
ทานรูและเขาใจในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเขมงวด

3.77 .82 มาก

ทานรูและเขาใจในการการรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบอยาง
รวดเร็ว

3.67 .77 มาก

ทานรูและเขาใจและใหความสําคัญตอการ
รายงานตอสถานการณที่เกิดขึ้น 3.90 .81 มาก

รวม 3.95 .70 มาก

จากตารางที่ 15 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจ ดานการรายงานอยูใน
ระดับ มาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาระดับความรูความเขาใจ ดานการ
รายงานอยูในระดับมาก ไดแก ทานรูและเขาใจและใหความสําคัญตอการรายงานตอสถานการณที่
เกิดขึ้น( = 3.90) ทานรูและเขาใจในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเขมงวด
( =3.77) ทานรูและเขาใจในการการรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบอยาง
รวดเร็ว( =3.67)
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ตาราง 16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความเขาใจ
ดานงบประมาณ

การบริหารจัดการ  S.D.
ระดับความรูความ

เขาใจ
ทานรูและเขาใจในการบริหารงบประมาณ
ในขณะเกิดเหตุการณไดอยางประหยัด

3.23 1.11 ปานกลาง

ทานรูและเขาใจในการบริหารงบประมาณ
ในขณะเกิดเหตุการณไดอยางคุมคา 3.29 1.13 ปานกลาง

ทานรูและเขาใจในการจัดทํางบประมาณได
สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน/โครงการ 3.13 1.10 ปานกลาง

รวม 3.37 1.21 ปานกลาง

จากตารางที่ 16 พบวากลุมตัวอยางมีระดับความรูความเขาใจ ดานงบประมาณอยูใน
ระดับ ปานกลาง ( = 3.37) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาระดับความรูความเขาใจ ดาน
งบประมาณอยูในระดับปานกลาง ไดแก ทานรูและเขาใจในการบริหารงบประมาณในขณะเกิด
เหตุการณไดอยางคุมคา( = 3.29)ทานรูและเขาใจในการบริหารงบประมาณในขณะเกิดเหตุการณ
ไดอยางคุมคา( =3.29)ทานรูและเขาใจในการบริหารงบประมาณในขณะเกิดเหตุการณไดอยาง
ประหยัด( =3.23) ตามลําดับ

ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหเปรียบเทียบความรูความเขาใจของบุคลากร
กรมธุรกิจพลังงานในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินของกรมธุรกิจ
พลังงาน จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

จากการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏผลดังนี้ คือ
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการใน

สถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน
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ตาราง 17 ผลเปรียบเทียบการมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินของบุคลากร จําแนกตามเพศ

เพศ N  S.D. t Sig.
ชาย 132 3.27 1.02 2.29 .00*
หญิง 72 3.01 .59

รวม 204

* มีระดับนัยสําคัญ .05

จากตาราง 17 แสดงถึงความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน
โดยรวมจําแนกตามเพศ (Sig.<.05) เทากับ .00 หมายความวา บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความรูความ
เขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการใน
สถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน

ตาราง 18 ผลเปรียบเทียบการมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินของบุคลากร จําแนกตามอายุ

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม 50.659 2 25.329 44.805 .00*
ภายในกลุม 113.630 201 .565

รวม 164.289 203

*มีระดับนัยสําคัญ .05

ตาราง 18 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉินโดยรวมจําแนกตามอายุ พบวาบุคลากรที่มีอายุตางกันมีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉิน (Sig.<.05) เทากับ .00 หมายความวา บุคลากรที่อายุตางกันมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 19 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของความรูความเขาใจ
ในการบริหาiจัดการในสถานการณฉุกเฉินจําแนกตามอายุเปนรายคู

อายุ 
20-30 ป 31-40 ป 41 ปขึ้นไป

2.92 3.01 4.35
20-30 ป 2.92 - 0.09* 1.43*
31-40 ป 3.01 - 1.34*
41 ปขึ้นไป 4.35 -

*มีระดับนัยสําคัญ .05

จากตารางที่ 19 เมื่อทดสอบความแตกตางของความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ
ในสถานการณฉุกเฉินจําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา บุคลากรที่มีอายุตางมีความรูความเขาใจใน
การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 3
คู ไดแก กลุมอายุ 20-30 ป  มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน
มากกวากลุมที่มีอายุ 31-40 ป  และอายุ 41 ปขึ้นไป และกลุมอายุ 31-40 ป  มีความรูความเขาใจ
ในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินมากกวากลุมที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน

ตาราง 20 ผลเปรียบเทียบการมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินของบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา

แหลงความแปรปรวน ss df MS F Sig.
ระหวางกลุม 62.635 2 31.318 61.924 .00*
ภายในกลุม 101.654 201 .506

รวม 164.289 203

*มีระดับนัยสําคัญ .05
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉินโดยรวมจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาบุคลากรที่ระดับการศึกษาที่ตางกันมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน (Sig.< .05) เทากับ .00 หมายความวา
บุคลากรที่ระดับการศึกษาตางกันมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 21 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของการมีความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญา
ตรี

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา

สูงกวา
ปริญญาตรี

3.00 2.83 4.11
ตํ่ากวาปริญญาตรี 3.00 - -0.07 1.11*
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 2.83 - 1.28*

สูงกวาปริญญาตรี 4.11 -

*มีระดับนัยสําคัญ .05

จากตารางที่ 21 เมื่อทดสอบความแตกตางของการมีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู พบวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาตางๆมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก ระดับสูงกวาปริญญาตรีมากกวาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรีมากกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

สมมติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตางกัน มีความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน



73

ตาราง 22 ผลเปรียบเทียบการมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินของบุคลากร จําแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน

แหลงความแปรปรวน ss df MS F Sig.
ระหวางกลุม 44.461 2 22.230 37.289 .00*
ภายในกลุม 119.828 201 .596

รวม 164.289 203

*มีระดับนัยสําคัญ .05

จากตารางที่ 22 แสดงถึงความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินของ
บุคลากร จําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ตางกันมี
ความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินของบุคลากร (Sig.<.05) เทากับ .00
หมายความวา บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตางกันมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการ
สถานการณฉุกเฉินของบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 23 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของการมีความรูความเขาในในการ
บริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินจําแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานเปนรายคู

ระยะเวลา 
1-3 ป 4-6 ป มากกวา 6 ป
2.89 3.12 4.52

1-3 ป 2.89 - 0.23 1.64*
4-6 ป 3.12 - 1.41*
มากกวา 6 ป 4.52 -

*มีระดับนัยสําคัญ .05

จากตารางที่ 23 เมื่อทดสอบความแตกตางของการมีความรูความเขาในในการบริหาร
จัดการสถานการณฉุกเฉินจําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปนรายคู พบวา บุคลากรที่มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตางๆมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแตกตาง
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก ระยะเวลามากกวา 6 ป มากกวา 1-3
ป และระยะเวลามากกวา 6 ป มากกวา 4-6 ป

สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีตําแหนงหนาที่รับผิดชอบตางกัน มีความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน

ตาราง 24 ผลเปรียบเทียบการมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินของบุคลากร จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบ

แหลงความแปรปรวน ss df MS F Sig.
ระหวางกลุม 104.734 6 17.456 57.741 .00*
ภายในกลุม 59.555 197 .302

รวม 164.289 203

*มีระดับนัยสําคัญ .05

จากตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาในในการบริหารจัดการ
สถานการณฉุกเฉินของบุคลากรจําแนกตามตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ พบวาบุคลากรที่มีตําแหนง
หนาที่รับผิดชอบ ตางกันมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน (Sig. < .05)
ซึ่งเทากับ .00 หมายความวา บุคลากรที่ตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ ตางกันมีความรูความเขาในใน
การบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 25 แสดงคาเฉลี่ยผลเปรียบเทียบการมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการ
สถานการณฉุกเฉินของบุคลากร จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบเปน
รายคู

หนาที่รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7

2.92 2.84 2.89 3.11 2.92 4.89 5.00
1.ลูกจางเหมาจาย 2.92 - .08 .03 -.19 .00 -1.97* -2.08*
2.พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา 2.84 - -.05 -.28 -.08 -2.05* -2.16*
3.ขาราชการประเภทท่ัวไประดับ
ปฏิบัติงาน 2.89 - -.22 -.03 -2.00* -2.11*

4.ขาราชการประเภทท่ัวไประดับ
ชํานาญงาน/ระดับอาวุโส/ทักษะ
พิเศษ

3.11 - .19 -1.78* -1.89*

5.ขาราชการประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ/
ระดับชํานาญการพิเศษ/ระดับ
เชี่ยวชาญ/ระดับคุณวุฒิ

2.92 - -1.97* -2.08*

6.ขาราชการประเภทอํานวยการ
ระดับตน/ระดับสูง 4.89 - -.11

7.ขาราชการประเภทบริหารระดับ
ตน/ระดับสูง 5.00 -

*มีระดับนัยสําคัญ .05

จากตารางที่ 25 เมื่อทดสอบความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉิน
ของบุคลากรจําแนกตามตําแหนงหนาที่รับผิดชอบเปนรายคู พบวา กลุมที่มีตําแหนงหนาที่
รับผิดชอบตางมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 8 คู ไดแก ขาราชการประเภทอํานวยการระดับตน/ระดับสูง
และขาราชการประเภทบริหารระดับตน/ระดับสูงมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการ
สถานการณฉุกเฉินมากกวา ลูกจางเหมาจาย พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา ขาราชการ
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ขาราชการประเภททั่วไประดับชํานาญงาน/ระดับอาวุโส/ทักษะ
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พิเศษ ขาราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ/ระดับชํานาญการพิเศษ/
ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับคุณวุฒิ

สมมติฐานที่ 6 บุคลากรที่มีหนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน

ตาราง 26 ผลเปรียบเทียบการมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินของบุคลากร จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด

แหลงความแปรปรวน ss df MS F Sig.
ระหวางกลุม 3.695 8 .462 .561 .81
ภายในกลุม 160.594 195 .824

รวม 164.289 203

*มีระดับนัยสําคัญ .05

จากตารางที่ 26 แสดงถึงความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน
โดยรวมจําแนกตามหนวยงานที่สังกัดพบวา บุคลากรที่มีหนวยงานที่สังกัดที่ตางกันมีความรูความ
เขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน (Sig.>.05) ซึ่งเทากับ .81 หมายความวา
บุคลากรที่มีหนวยงานที่สังกัดตางกันมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉินไมแตกตางกัน


