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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเพื่อศึกษาถึงการศึกษาในครั้งนี้มุงศึกษา “การบริหารจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉิน กรณีศึกษา: กรมธุรกิจพลังงานกับกรณีเหตุการณ นปช.” ผูวิจัยไดศึกษาตามหัวขอดังนี้

1.กกสรุปผลการวิจัย
2.กกอภิปรายผล
3.กกขอเสนอแนะจากการวิจัย
4.กกขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลที่สําคัญไดดังนี้
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
บุคลากรสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 64.7 รองลงมาคือเพศ

หญิง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 35.3
บุคลากรสวนใหญอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมา

คือ ระหวาง 20-30 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 38.7 ระหวาง 41-50 ป จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 12.7 และมากกวา 51 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5

บุคลากรสวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 132 คน คิดเปนรอย
64.7 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 26.0 ตํ่ากวาปริญญาตรี
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.3

บุคลากรสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 4-6 ป จํานวน 113 คน คิดเปน
รอยละ 55.4 รองลงมาคือระหวาง 1-3 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 34.3 และมากกวา 6 ป
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.3

บุคลากรสวนใหญมีตําแหนงหนาที่พนักงานราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 85 คน คิด
เปนรอยละ 41.7 รองลงมาคือ ขาราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 17.6 ขาราชการประเภทวิชาการ(ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ/ระดับชํานาญการ
พิเศษ/ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับคุณวุฒิ) จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.8 ขาราชการประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.8
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ขาราชการประเภทอํานวยการระดับตนและระดับสูง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ลูกจาง
เหมาจาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.9 และขาราชการประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.4

บุคลากรสวนใหญมีหนวยงานสังกัดสํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 35 คน คิด
เปนรอยละ 17.2 รองลงมาคือตรวจสอบภายใน/สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน/สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ 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 สํานักความปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.3

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉิน

บุคลากรมีระดับความรูความเขาใจ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( =3.18) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ไดแก การบริหารจัดการดาน
การรายงาน( =3.95)การบริหารจัดการดานการประสานงาน( =3.50)การบริหารจัดการดาน
การจัดบุคลากรทํางาน( =3.46) ระดับความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก การบริหาร
จัดการดานงบประมาณ( =3.37) การบริหารจัดการดานการจัดองคการ( =3.35) การบริหาร
จัดการดานการสั่งการ( =3.21)ระดับความรูความเขาใจอยูในระดับนอย ไดแกการบริหารจัดการ
ดานการวางแผน( =2.24)

ดานการวางแผน อยูในระดับ นอย ( =3.33) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาระดับ
ความรูความเขาใจ ดานการวางแผน อยูในระดับปานกลาง ไดแก กรมธุรกิจพลังงานให
ความสําคัญตอการปรับ (ทบทวน) แผนยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสมตอสถานการณ ( =2.63)
ระดับความรูความเขาใจ ดานการวางแผน อยูในระดับนอย ไดแก ทานรูถึงการนําแผนยุทธศาสตร/
แผนงาน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ( =2.25) ทานรูและเขาใจพันธกิจและแผนยุทธศาสตรของ
กรมธุรกิจพลังงานมีความสอดคลองและรองรับตอสถานการณ ( =2.17)

ดานองคการโดยรวม อยูในระดับ ปานกลาง ( = 3.35) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถาม
พบวา ระดับความรูความเขาใจ ดานองคการอยูในระดับปานกลาง ไดแก กรมธุรกิจพลังงานจัด
โครงสรางของหนวยงานเพื่อตอบสนองตอการเกิดสถานการณฉุกเฉิน ( =3.40) กรมธุรกิจ
พลังงานกําหนดสายบังคับบัญชาเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาการเกิดสถานการณฉุกเฉิน
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(  =3.29) บุคลากรของกรมธุรกิจพลังงานมีความรูความเขาใจรูปแบบการทํางานภายใต
เหตุการณฉุกเฉิน ( =3.29)

ดานบุคลากรทํางานอยูในระดับ มาก ( = 3.46) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวา
ระดับความรูความเขาใจ ดานบุคลากรทํางานอยูในระดับปานกลางไดแก ทานรูและเขาใจในการ
คัดเลือกและกําหนดตัวผูปฏิบัติงานเพื่อรองรับในการเกิดเหตุการณฉุกเฉินไดอยางเหมาะสม ( =
3.31) กรมธุรกิจพลังงานมีบุคลากรเพียงพอในการรองรับเหตุการณฉุกเฉิน ( =3.27) ทานมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติ งานในสถานการณฉุกเฉิน ( =3.20)

ดานการสั่งการอยูในระดับ ปานกลาง ( = 3.21) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวา
ระดับความรูความเขาใจดานการสั่งการอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก ทานรูและเขาใจการสั่งการตอ
เหตุการณตามลําดับขั้นเพียงใด ( = 3.32) ทานรูและเขาใจในการมอบอํานาจใหเจาหนาที่
ตัดสินใจและสามารถสั่งการไดอยางทันทวงที ( =3.14) ทานรูและเขาใจในการสั่งการตอ
เหตุการณ ( =3.13)

ดานการประสานงานอยูในระดับ มาก ( = 3.50) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวา
ระดับความรูความเขาใจดานการประสานงานอยูในระดับมาก ไดแก ทานรูและเขาใจในการให
ความสําคัญ ( =3.66) ทานรูและเขาใจในการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของต้ังแตกอนเกิด
เหตุและหลังเกิดเหตุอยางสม่ําเสมอ ( = 3.49) ทานรูและเขาใจในการประสานงานเมื่อเกิด
เหตุการณไดทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ( =3.41) ทานรูและเขาใจในการประชุมชี้แจงตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ( =3.33)

ดานการรายงานอยูในระดับ มาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาระดับ
ความรูความเขาใจ ดานการรายงานอยูในระดับมาก ไดแก ทานรูและเขาใจและใหความสําคัญตอ
การรายงานตอสถานการณที่เกิดขึ้น ( = 3.90) ทานรูและเขาใจในการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางเขมงวด ( =3.77) ทานรูและเขาใจในการการรายงานผลการดําเนินงานให
ผูบังคับบัญชาทราบอยางรวดเร็ว ( =3.67)

ดานงบประมาณอยูในระดับ ปานกลาง ( = 3.37) เมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวา
ระดับความรูความเขาใจ ดานงบประมาณอยูในระดับปานกลาง ไดแก ทานรูและเขาใจในการ
บริหารงบประมาณในขณะเกิดเหตุการณไดอยางคุมคา ( = 3.29) ทานรูและเขาใจในการบริหาร
งบประมาณในขณะเกิดเหตุการณไดอยางคุมคา ( =3.29) ทานรูและเขาใจในการบริหาร
งบประมาณในขณะเกิดเหตุการณไดอยางประหยัด ( =3.23)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการใน

สถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน พบวา บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการใน
สถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน พบวา บุคลากรที่อายุตางกันมีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางของความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินจําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา บุคลากรที่มีอายุตางมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จํานวน 3 คู ไดแก กลุมอายุ 20-30 ป  มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการใน
สถานการณฉุกเฉินมากกวากลุมที่มีอายุ 31-40 ป  และอายุ 41 ปขึ้นไป และกลุมอายุ 31-40 ป มี
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินมากกวากลุมที่มีอายุ อายุ 41 ปขึ้นไป

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน พบวา บุคลากรที่ระดับการศึกษาตางกันมีความรูความ
เขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางของการมี
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู
พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาตางๆมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณ
ฉุกเฉินแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก สูงกวาปริญญาตรีมากกวาตํ่ากวาปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรีมากกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

สมมติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตางกัน มีความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน พบวา บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตางกันมี
ความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินของบุคลากร แตกตางกัน เมื่อทดสอบ
ความแตกตางของการมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินจําแนกตาม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปนรายคู พบวา กลุมที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตางๆมีความรูความเขาใน
ในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก ระยะเวลามากกวา 6 ป
มากกวา 1-3 ป และระยะเวลามากกวา 6 ป มากกวา 4-6 ป

สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีตําแหนงหนาที่รับผิดชอบตางกัน มีความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน พบวา บุคลากรที่ตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ ตางกัน
มีความรูความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน เมื่อทดสอบความรูความ
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เขาใจในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินของบุคลากร จําแนกตามตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ
เปนรายคู พบวา กลุมที่มีตําแหนงหนาที่รับผิดชอบตางมีความรูความเขาในในการบริหารจัดการ
สถานการณฉุกเฉินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 8 คู ไดแก ขาราชการ
ประเภทอํานวยการระดับตน/ระดับสูงและขาราชการประเภทบริหารระดับตน/ระดับสูงมีความรู
ความเขาในในการบริหารจัดการสถานการณฉุกเฉินมากกวา ลูกจางเหมาจาย พนักงานราชการ/
ลูกจางประจํา ขาราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ขาราชการประเภททั่วไประดับชํานาญ
งาน/ระดับอาวุโส/ทักษะพิเศษ ขาราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ/ระดับ
ชํานาญการพิเศษ/ระดับเชี่ยวชาญ/ระดับคุณวุฒิ

สมมติฐานที่ 6 บุคลากรที่มีหนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน พบวา บุคลากรที่มีหนวยงานที่สังกัดตางกันมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน กรณีศึกษา กรมธุรกิจ

พลังงานกับกรณีเหตุการณ นปช. แบงออกเปน ดาน. ดานการวางแผน  ดานการจัดองคการ  ดาน
บุคลากร  ดานการสั่งการ  ดานการประสานงาน  ดานการรายงาน  ดานงบประมาณ จาก
ผลการวิจัยพบวา

บุคลากรมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน กรณีศึกษา กรม
ธุรกิจพลังงานกับกรณีเหตุการณ นปช. ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อาซัน ดงนะเดง และคณะ (2552) ไดศึกษาเรื่องความมั่นคงของมนุษย ภายใต
สถานการณความไมสงบ: กรณีศึกษาอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
อาจเปนเพราะวาสถานการณฉุกเฉิน กรณีเหตุการณ นปช. ยังไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเลย มี
แตสถานการณรัฐประหาร หรือกอเหตุประทวงเล็กนอย ซึ่งเหตุการณตางที่เกิดขึ้นเหลานี้ ภายใน
หนวยงานไดมีการเตรียมความพรอมอยูแลว ในการแกไขปญหาเบ้ืองตนหากเกิดเหตุการณ
สถานการณฉุกเฉิน เมื่อพิจารราเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนอยูในระดับนอย เปนเพราวา
ในการทํางานของกรมธุรกิจพลังงานจะใหความสําคัญในการวางแผนนอย เนื่องจากวากรมธุรกิจ
พลังงานมีการวางแผนอยูแลวในระบบ แตไมเคยนํามาทดสอบ ดังนั้นแผนตางๆที่มีนั้ นจะรูเฉพาะ
ผูบริหารระดับสูงเทานั้นสวนพนักงานจะรูแควาแผนเปนอยางไร รูวาเราตองมีพันธกิจอยางไร แตไม
เคยทดลองสถานการณจริงเลย จึงทําใหดานการวางแผนจึงอยูในระดับนอย
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ดานองคการ ดานการสั่งการ ดานงบประมาณ อยูในระดับ ปานกลาง กรมธุรกิจพลังงาน
มีการจัดโครงสรางของหนวยงานเพื่อตอบสนองตอการเกิดสถานการณฉุกเฉินตางๆ ซึ่งหนวยงานที่
รับผิดชอบจะมีการบอกกลาวแจงสถานการณที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงมีการเตรียมความพรอมไวใน
การแกไขอยูเสมอ ในเบ้ืองตน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละครั้งไมคอยมีผลกระทบตอองคการ
มากนัก และพนักงานจะชินกับสถานการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องดวย จึงไมคอยใหความสําคัญกับ
องคการ การสั่งการ และงบประมาณเทาที่ควร

ดานบุคลากรทํางาน ดานการประสานงาน ดานการรายงาน เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา
กรมธุรกิจพลังงานจะใหความสําคัญในการปองกันการเกิดสถานการณฉุกเฉินตลอดเวลา จึงมีการ
ประสานงาน รายงานสถานการณฉุกเฉินอยูตลอดเวลา

สมมติฐานการวิจัยทั้ง 6 ขอ พบวา บุคลากรที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจในการบริหารจัดการใน
สถานการณฉุกเฉินแตกตางกัน สมมติฐานที่มีความแตกตางกันอาจเกิดจากในระดับความคิดเห็น
ของบุคลากรแตละคนมีความคิดที่ไมเหมือนกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่สูงหรือมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานที่มากอาจมีประสบการณในการทํางานมากจึงมีความคิดที่ลึกระเอียดรอบคอบ
จึงมีความคิดที่แตกตางไปจากกลุมที่มีอายุการทํางานนอย หรือกลุมที่มีระดับการศึกษาที่ยังไมสูง
มากนัก สวนในหนวยงานที่สังกัดไมมีความแตกตางกันกับความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ
ในสถานการณฉุกเฉินอาจเปนเพราะวาความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงานไมวาใครจะอยูใน
ตําแหนงใดก็ตามความสัมพันธที่มีเปรียบเสมือนพี่นองกัน จึงไมมีผลตอความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งถามีขอมูลอะไรเกิดขึ้นก็ตามสามารถที่จะบอกกลาวกันได
เลยโดยไมตองรอใหบอกกลาวตามลําดับของตําแหนงงานที่เปนอยูซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ
ส ถ า น วิ จั ย ค ว า ม ขั ด แ ย ง แ ล ะ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ภ า ค ใ ต ( CSCC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2552)ไดทําการวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกําหนดบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน โดยศึกษาการรับรูและความเขาใจของบุคลากรในจังหวัดชายแดน
ภาคใตตอการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน จากการศึกษา
พบวา ทัศนคติของบุคลากรในพื้นที่มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการขยายเวลาการบังคับใชพระ
ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ในจังหวัดชายแดนภาคใต ในสัดสวนที่
แตกตางกันไมมาก ดานความรู บุคลากรในบุคลากรสวนใหญมีความรูความเขาใจในตัวกฎหมาย
ฉบับนี้ในระดับที่นอยมาก เนื่องจากไมไดรับการประชาสัมพันธจากทางภาครัฐอยางเพียงพอ และ
ไมไดเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายนี้โดยตรง กลุมที่มีความรูระดับมากจนถึง
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ปานกลาง เปนกลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ทั้งทหาร ตํารวจ กลุมผูพิพากษาและอัยการ ขาราชการ
และกลุมสื่อที่ทํางานลงพื้นที่ในประเด็นผลสัมฤทธิ์

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สรางนโยบายที่มีความชัดเจนใหพนักงานระดับลาง รับทราบ เพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงานตามระบบตางๆ เพื่อใหพนักงานเขาใจอยางทองแทและสามารถปฏิบัติงานให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

2. จัดทํานโยบายใหมีการทดสอบการเกิดสถานการณฉุกเฉิน เพื่อใหพนักงานไดมีสวน
รวมและเขาใจนโยบายอยางทองแทมากขึ้นอีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมเมื่อเกิดสถานการณ
ฉุกเฉินขึ้น หรือถาเกิดวามีนโยบายที่ปองกันอัคคีภัยอยูแลว ก็สามารถสอดแทรกสถานการณการ
เกิดสถานการณฉุกเฉินเพิ่มเขาไปดวย

ขอเสนอแนะนโยบายเชิงปฏิบัติการ
1. ในการทํางานของผูบริหาร เมื่อรับทราบนโยบายของการปฏิบัติงานแลว ควรจัดทํา

นโยบายเปนลายลักษณอักษรใหกับพนักงานทุกระดับไดรับทราบและยึดถือปฏิบัติใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

2. เอาใจใสดูแลพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดสถานการณฉุกเฉินพรอมทั้ง
ชวยเหลือในดานตางๆ เพื่อใหพนักงานไดเห็นวานอกจากการดูแลสถานการณและการรายงาน
เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นแลวองคการยังใหความสําคัญในการดูแลเอาใจใสพนักงานทุกระดับชั้น
ดวย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรศึกษาถึงการมีสวนรวมในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินของพนักงาน
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของการบริหารจัดการในสถานการณของแตละหนวยงาน


