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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา กระบวนการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านคลองสวน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัย
สนามเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการการบริหาร มีการจัดสถานที่อุปกรณ์ท่ีส าคัญให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
และจัดหาสถานที่ส ารองไว้ล่วงหน้า มีการท าบัญชีควบคุมต่างๆ ติดตั้งระบบ Server ที่ส่วนกลาง บันทึก
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ หน่วยงานมีพ้ืนที่จ ากัดและยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานส ารองทีมี่
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น การบันทึกข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน บุคลากรของหน่วยงาน
ยังไม่สามารถท างานทดแทนกันได้และยังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และคู่ค้าบางรายยังไม่ทราบ
แนวทางท่ีชัดเจน 3) แนวทางในการพัฒนา ให้เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมอยู่
เสมอและจัดท าบันทึกข้อตกลงการใช้สถานที่ส ารองไว้ล่วงหน้า รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความพร้อม
ใช้งาน หากไม่เพียงพอให้จัดหาเพ่ิมเติม จัดท าระบบ Server ไว้ที่ส่วนกลาง และควรฝึกอบรมพนักงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อม ทบทวนและท าความเข้าใจการปฏิบัติงานทุกๆเดือน มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของหน่วยงานเป็นระยะๆ   
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บทน า 

จากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ โลกไดเ้กิดภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างไม่คาดคิดและมักจะมีความรุนแรงที่
ส าคัญ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ 
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว การจลาจล การประท้วง โรคระบาด เป็นต้น ก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง ต่อสาธารณชนอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และการเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ ย่อมเป็นความ
สูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและบุคลากร ในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งประเทศไทยของเราก่อนหน้านี้ เคยประสบปัญหาภัยพิบัติ สถานการณ์
อุทกภัยอย่างรุนแรง ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งในครั้งนั้นได้พบว่า
ระบบและกลไกของรัฐหลายประการ มีปัญหาโดยไม่สามารถด าเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริการประชาชนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะรัฐมนตรี (2555) ก าหนดไว้ว่า ให้ทุกส่วนราชการทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตขององค์การ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิด
สภาวะวิกฤต โดยมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 4 ขั้นตอน คือ 

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ 
2) การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการจัดท าแผนรองรับการด าเนินภารกิจการให้ 

บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP) 
3) การซักซ้อมแผนและน าไปปฏิบัติได้จริง 
4) การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ในสภาวะวิกฤต 
ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 จนกระท่ังถึงปัจจุบันในทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดส้่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการใช้
ชีวิตประจ าวันของประชาชน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจในหลากหลายสาขา ในเชิงสังคม และผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันต่างๆ ในด้านการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชน  รวมทั้งผลกระทบด้านพฤติกรรมที่
หลีกเลี่ยงเพ่ือให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยได้ออก
มาตรการอย่างเข้มงวดเพ่ือยับยั้งการแพร่เชื้อ ทั้งห้ามการเดินทางเข้า-ออกประเทศของพลเมือง การปิด
เมือง การกักตัว ประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการแพร่กระจ่ายของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 อาท ิเช่น การหยุดกิจกรรมที่พบปะสังสรรค์ การค้าต่างๆ การประชุม กะทันหัน ธุรกิจหรือ
สถานบริการที่โดยปกติจะต้องรับคนเป็นจ านวนมากต้องปิดท าการชั่วคราว ประชาชนส่วนใหญ่ต้องกัก
ตัวเองอยู่บ้านด้วยสาเหตุต่างๆ เพื่อพยายามที่จะควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้ รวมถึงการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. 
จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
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ภาครัฐ ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งให้หน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วย
ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน โดยน ามาตรการเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาผนวกไว้ในแผนฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิด
โรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ ทั้งนี้ให้มุ่งเน้นการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
รวมทั้งเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย และให้หน่วยงานของรัฐทุก
แห่งจัดส่งแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล
ในพัฒนาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวนในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการน าวิธีการบริหารภาวะวิกฤตเข้ามาประยุกต์ใช้ ดังที่ 
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ (2552,หน้า 10-12) กล่าวว่า การบริหารภาวะวิกฤตต้องอาศัยการวางแผนและ
การน าไปปฏิบัติที่ดีด้วย การอบรมบุคลากรให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ในช่วงก่อน ระหว่างหรือ
หลังเกิดเหตุฉุกเฉินนั้น ดังนั้น การบริหารความต่อเนื่องขององค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดที่เกิดข้ึน 

จากความเป็นมาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
คลองสวน มีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาและผลกระทบจากการ
หยุดชะงักในการด าเนินงานหรือการให้บริการจากสภาวะวิกฤตในด้านใดบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากการบริหารความต่อเนื่องขององค์การภายใต้สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวนต่อไป   

 
7 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
1.กระบวนการการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน 
2.ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน 
3.แนวทางในการพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ประกอบด้วย 
1. การวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัยต่างๆ แผนการด าเนินงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

2. การวิจัยสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
1. ประชากรของการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1.1 ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าฝ่ายแต่ละส่วนราชการ จ านวน 8 คน 
1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน จ านวน 90 คน 

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
2.1 ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าฝ่ายแต่ละส่วนราชการ เป็นการเลือกโดยก าหนด

คุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา วิโรจน์ ก่อสกุล (2564, หน้า 46) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
โดยเลือกหัวหน้าส่วนราชการ ที่มีประชาชนมาใช้บริการจ านวนมากและมีบทบาทส าคัญในการก ากับการ
ให้บริการขององค์การ ถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง , 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ,หัวหน้าฝ่ายการโยธา
และหัวหน้าฝ่ายปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เป็นการเลือกโดยก าหนดคุณลักษณะของ
ประชากรที่ต้องการศึกษา วิโรจน์ ก่อสกุล (2564, หน้า 46) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านคลองสวนมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในส านักงานทั้งหมด 90 คน โดยเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่ให้บริการประชาชนเป็นจ านวนมาก จ านวน 5 คน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
โดยแบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการทดสอบด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว เป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ได้ใช้ค าถามเดียวกัน สุภางค์ จัน
ทวานิช (2551) (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล,2564,หน้า 51) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์
ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะ
ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอน
ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกประเด็นตามแต่ละประเด็นแล้ว น ามาเปรียบเทียบความ

เหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยการ
บริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนา 
ผลการวิจัยและการอภิปราย 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
1. กระบวนการการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน 
การวิจัยพบว่า กระบวนการการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน มีดังนี้ 
1) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ  

1.1)  ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  มีการส ารวจความพร้อมของอาคารสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และด าเนินการจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้
เกิดความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน 

1.2) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  มีการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานส ารองไว้ใน
กรณีท่ีไม่สามารถเข้าท างานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม  ไม่แออัด ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอาจจะเป็นพ้ืนที่หรือทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ  หรือหากไม่มี
หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้พิจารณาเช่าพ้ืนที่ของเอกชนเพื่อสามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ได้ เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมา หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
กะทันหัน ไม่สามารถจัดหาพ้ืนที่ของเอกชนได้หรือไม่เหมาะสม อาจให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานที่
บ้านแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ 

2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ส ารวจอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็น และให้มีการจัดท าบัญชี
ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน เช่น อุปกรณ์ A จัดเก็บที่ไหน สภาพความพร้อมการใช้งานเป็นอย่างไร 
เป็นต้น โดยเก็บให้เป็นหมวดหมู่ แยกประเภทให้มีความชัดเจน เพ่ือเวลาเกิดเหตุการณ์กะทันหันจะได้
น ามาใช้ได้ทันทีและง่ายต่อการจัดหา ถ้าเรายังไม่สามารถจัดหาได้ทันในการน าไปปฏิบัติ ผมคิดว่าอาจจะ
ต้องขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์จากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ หรือภาคเอกชนมาใช้ก่อน 

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการติดตั้งระบบ Server แบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง และให้เครื่อง 
Client (เครื่องลูก) สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายได้ เพื่อการท างานจะได้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
และสามารถท างานที่ไหนก็ได้  การบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลไว้ด้วย เพื่อให้
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การน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และตรงตามงานมากท่ีสุด และมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
การรองรับ เช่น Line Facebook โดยการสร้างกลุ่มเพ่ือการติดต่อสื่อสาร สะดวกรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ 

4) ด้านบุคลากร จัดท าแผนการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตต่างๆ ก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรมีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มองวิกฤตให้เป็นโอกาส และ
บุคลากรของหน่วยงานสามารถท างานแทนกันได้  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว พร้อมรับกับ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  

5) ด้านคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ติดป้ายประชาสัมพันธ์ กระจายเสียงตามสาย หรือติดต่อผ่าน
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างเปิดเผยและชัดเจน ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
แนวทาง วิธีการจัดการของหน่วยงานว่าจะด าเนินการอย่างไร  และให้มีการพิจารณาคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากกว่า 1 รายเพ่ือที่ถ้ารายใดรายหนึ่งไม่สามารถให้บริการเราได้ เราก็จะมีคู่ค้าส ารองในการบริการ
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องมากที่สุด  

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน  

ผลการวิจัย พบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน มีดงนี้ 

1) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ  
- ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวนมีพ้ืนที่

จ ากัด ไม่กว้างขวาง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  ท าให้ไม่
สะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการในยามคับขัน        

- ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวนยังไม่มี
สถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานมีหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส ารอง
อาจไม่สามารถด าเนินการได้เท่าท่ีควรท าให้บางครั้งการท างานในสภาวะวิกฤตนี้ยังคงเกิดความติดขัดและ
ยังเกิดล่าช้า บุคลากรของหน่วยงานบางรายต้องท างานที่บ้าน บางครั้งเกิดความล่าช้าในด้านการสื่อสาร 

2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ขาดอุปกรณ์ทั้งในเรื่อง
ของวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว ใช้ใน
การปฏิบัติงานส ารองได้อย่างเพียงพอ เช่น Notebook Labtop  และอุปกรณ์บางอย่างเก็บไม่เป็น
หมวดหมู่ ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดหามาใช้ในยามฉุกเฉิน  

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้การปฏิบัติได้ทันที  เนื่องจากการ
บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน บางครั้งเกิดปัญหาการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดีท า
ให้เกิดความล่าช้าในการส่งงาน ในการสื่อสารต่างๆ ไม่สามารถกู้คืนได้ในเวลาที่ก าหนด ท าให้เกิดความ
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ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์  ในกรณีปฏิบัติงานในอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานส ารองไม่สามารถจัดหาและ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศต่างๆได้ 

4) ด้านบุคลากร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวนมีความรู้ ความ
ความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เท่ากัน ยังไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ อีกท้ังบุคลากรที่
เชี่ยวชาญบางสายงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และในกรณีที่ต้องปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ส ารอง อาจส่งผลกระทบในด้านความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ความพร้อมในปฏิบัติงาน และการ
ติดต่อสื่อสารที่อาจไม่สะดวกและรวดเร็วเท่าท่ีควร ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานต่างๆ ตามมา 

5) ด้านคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บางรายยังไม่ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึน ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อเพ่ือรับ
บริการ บางรายไม่สามารถให้บริการหรือส่งมอบงานได้ทันเวลา และมีความล่าช้าในการประสานงานหรือ
ติดต่อกับผู้ให้บริการ ประกอบกับคู่ค้าที่ประสานงานกับหน่วยงานมีจ านวนน้อยมากท าให้ไม่มีคู่แข่งทาง
การค้าในการสรรหาการบริการที่มีประสิทธิภาพได้ 

3. แนวทางในการพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน 

 ผลการวิจัย พบว่า  แนวทางในการพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน มีดังนี้ 

1) ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน  แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
- ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  ควรมีการเตรียมความพร้อม โดยการส ารวจและ

ตรวจสอบให้อาคารสถานที่ปฏิบัติงานมีความพร้อมอยู่เสมอ หากมีปัญหาหรือความเสียหายใดๆเกิดขึ้น 
หากสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการแก้ไขในทันที และให้มีการ จัดสถานที่ให้มี
ความเหมาะสม เช่น ทางเข้า-ออก การจัดเก็บสิ่งของภายในอาคารส านักงานให้เป็นระเบียบ ไม่กีด
ขวางทาง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ แสดงอย่างชัดเจน 

- ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง  ให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงไว้ล่วงหน้า ในการ
ให้ความร่วมมือในการใช้สถานที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วจะได้
เตรียมใช้สถานที่ได้ทันที 

2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ  เตรียมความพร้อม โดยการส ารวจและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ส าคัญ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอหากมีปัญหาหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น หากสามารถด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขได้ ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการแก้ไขในทันที  หากมีวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้
จัดหาเพิ่มเติมส ารองไว้อยู่เสมอ  

3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีการจัดท าระบบ Server ของหน่วยงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานนอก
สถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็วในการติดต่องาน พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานใน
ระบบสารสนเทศต่างๆ รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจ าเป็นต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส ารอง และจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึนด้วย  
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4) ด้านบุคลากร  จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือสามารถให้พนักงานปฏิบัติงานทดแทนกันได้ มีการประชุมแผนกทุก ๆ 
เดือน เพ่ือทบทวนหน้าที่การปฏิบัติ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์งานนั้นและมีเป้าหมาย
ในการบรรลุผลส าเร็จของงานไปในแนวทางเดียวกัน 

5) ด้านคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน หรือข้อความ
กระจายเสียงให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ประชาชนหรือคู่ค้าไว้ใจ 
ไม่เกิดความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นั้น ๆ ด้วย  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอ านวยความ
สะดวกแก่คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้ามาแข่งขัน ท าให้หน่วยงานได้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
 อภิปรายผล 

กระบวนการการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ในด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน มีการวางแผน ส ารวจความ
พร้อมของอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน และด าเนินการจัดสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน เช่น ค าสัมภาษณ์ของ ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล กล่าวว่า “เลือกจัดสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกท่ีสุด ส าหรับผู้มาติดต่อกับ อบต. สถานที่ต้อง
ปลอดโปร่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัดมากเกินไป” และมีการจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานส ารองไว้ใน
กรณีท่ีไม่สามารถเข้าท างานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกะทันหัน ไม่
สามารถจัดหาพื้นที่ของเอกชนได้หรือไม่เหมาะสม อาจให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานที่บ้านแล้วแต่
ความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ เช่น ค าสัมภาษณ์บางส่วนของ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ถ้าในสภาวะฉุกเฉินมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ หรือว่าพื้นที่ของ อบต. ไม่สามารถใช้งานได้
ชั่วคราว ก็จะติดต่อพ้ืนที่ของวัดคลองสวน หรือวัดคลองมอญขอใช้พ้ืนที่ก่อน” ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ มี
การวางแผนส ารวจอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็น และให้มีการจัดท าบัญชีควบคุมวัสดุอุปกรณ์
ในการท างาน โดยเก็บให้เป็นหมวดหมู่ แยกประเภทให้ชัดเจน เช่น ค าสัมภาษณ์ของ ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล กล่าวว่า “ตรวจสอบและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช้งานได้ เพื่อเวลาเกิดเหตุการณ์
กะทันหันจะได้น ามาใช้ได้ทันที” หรือค าให้สัมภาษณ์ของ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กล่าวว่า 
“ส ารวจอุปกรณ์ในการท างานที่มีความจ าเป็นในการท างาน และจัดท าบัญชีควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท างาน เช่น อุปกรณ์ A จัดเก็บที่ไหน สภาพความพร้อมการใช้งานเป็นอย่างไร” ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ติดตั้งระบบ Server แบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง และให้เครื่อง Client (เครื่องลูก) สามารถ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายได้ การบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลไว้ด้วย เพื่อให้การ
น าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และตรงตามงานมากท่ีสุด และมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ
รองรับ เช่น Line Facebook โดยการสร้างกลุ่มเพื่อการติดต่อสื่อสาร สะดวกรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์ เช่น ค าสัมภาษณ์ของ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า “มีการจัดตั้งระบบ 
Server แบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง และให้เครื่องลูกสามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายได้เพ่ือการท างานจะ
ได้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว และสามารถท างานที่ไหนก็ได้” ด้านบุคลากร จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
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ในสภาวะวิกฤติต่างๆ ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยการสร้าง
ความเข้าใจให้บุคลากรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากรให้มองวิกฤตให้เป็นโอกาส และบุคลากรของหน่วยงานสามารถท างานแทนกันได้ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว พร้อมรับกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ค าสัมภาษณ์ของ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กล่าวว่า “สร้างความเข้าใจให้บุคลากร ให้มีความเข้าใจ มีความพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มองวิกฤตให้เป็นโอกาส” 
หรือค าให้สัมภาษณ์ของ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า “มอบหมายงานให้ตรงตามความสามารถ
ของบุคลากร โดยแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ 
สามารถท างานแทนกันได้เวลาที่อีกคนไม่อยู่” ด้านคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร 
กระจายเสียงตามสาย ให้คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างเปิดเผยและชัดเจน เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กล่าวว่า “ท าความเข้าใจกับคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่สะดุด” นอกจากทีไ่ด้กล่าว
มาข้างต้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ (2552) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารภาวะ
วิกฤต ต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าให้พร้อมอย่างไม่ประมาท ซึ่งแผนนั้น ๆ ต้องเตรียมไว้ในรูปแบบที่
เข้าใจและน าไปใช้ได้ง่าย ๆ ผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ มีเวลาเอาใจใส่ให้
เพียงพอ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้และมีการลงมือปฏิบัติที่เหมาะสม และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิโรจน์ ก่อสกุล (2563) ได้กล่าวในบางส่วนของ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ว่า เป็นการท างานเชิงรุก 
(Proactive) เป็นการท างานที่มีการเตรียมความพร้อมที่ดี เพ่ือรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคต หรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือหวังผลเป็นเลิศในงานของตนเอง  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ในด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวนมีพ้ืนที่จ ากัด ไม่กว้างขวาง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท าให้ไม่สะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการในยามคับขัน เช่น ค าให้
สัมภาษณ์ของ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า “ สถานที่ของเรามีจ ากัด แออัด ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน” หรือค าให้สัมภาษณ์ของ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า “อบต. ของเรามีพ้ืนที่น้อย 
แออัด ไม่สะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ” และในส่วนของสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านคลองสวนยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรของ
หน่วยงานบางรายต้องท างานที่บ้าน บางครั้งเกิดความล่าช้าในด้านการสื่อสาร เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กล่าวว่า “ อบต.ของเรา ตอนนี้ยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานส ารองที่สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลย ท าให้บางครั้งการท างานในสภาวะวิกฤตนี้ยังคงเกิดความติดขัดและยัง
เกิดล่าช้า” ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ยังขาดอุปกรณ์ท้ังในเรื่อง
ของวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว ใช้ใน
การปฏิบัติงานส ารองได้อย่างเพียงพอ และอุปกรณ์บางอย่างเก็บไม่เป็นหมวดหมู่ ท าให้เกิดความล่าช้าใน
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การจัดหามาใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า “ อุปกรณ์
มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและอุปกรณ์บางอย่างเก็บไม่เป็นหมวดหมู่ เวลาจะน ามาใช้หาไม่เจอ ท าให้เกิด
ความช้าติดขัด” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้การปฏิบัติได้ทันที เนื่องจาก
การบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน บางครั้งเกิดปัญหาการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “พ่ีว่าระบบสารสนเทศของเรา ส่วนใหญ่เป็นแบบ 
Manual ไม่มีการ Update ตลอดเวลา ท าให้การน าข้อมูลมาใช้ยังคงเป็นข้อมูลตัวเก่า ไม่เป็นปัจจุบัน” 
หรือค าให้สัมภาษณ์ของ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กล่าวว่า “งานบางงานไม่สามารถท าในระบบได้ทันที 
ท าให้ข้อมูลต่างๆ ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้บางครั้งการท างานเกิดความซ้ าซ้อน” ด้านบุคลากร บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวนมีความรู้ความความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เท่ากัน ไม่
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และในกรณีท่ีต้องปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ส ารอง ยังไม่มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสารที่
อาจไม่สะดวกและรวดเร็วเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานต่างๆ ตามมา เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า “บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่มาก บางคนไม่ได้ท างานนี้มาตั้งแต่แรกก็เกิดการสะดุด ที่จะต้องมาทบทวนให้เกิดความ
เข้าใจกันอีกครั้ง” ด้านคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บางรายยังไม่ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึน ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อเพ่ือรับ
บริการ บางรายไม่สามารถให้บริการหรือส่งมอบงานได้ทันเวลาและมีความล่าช้าในการประสานงานหรือ
ติดต่อกับผู้ให้บริการ ประกอบกับคู่ค้าที่ประสานงานกับหน่วยงานมีจ านวนน้อยมาก ท าให้ไม่มีคู่แข่งทาง
การค้าในการสรรหาการบริการที่มีประสิทธิภาพได้ เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
กล่าวว่า “ประชาชนบางส่วนอาจไม่ทราบแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน หรืออาจเกิด
ความไม่สะดวกในการติดต่อเพ่ือรับบริการ” นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปรัชญา เพ็งถมยา (2562) ได้ศึกษา การน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไป
ปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา ส่วน
มาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้งของส่วนราชการ คือ 1. ความไม่พอเพียงของทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะสม 2. ปัญหา
การติดต่อสื่อสาร การท างานแบบไม่พบหน้ากันอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารได้ ไม่ได้รับ
ความสะดวกเท่าท่ีควร 3. ปัญหารูปแบบการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน  

แนวทางในการพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ในด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ควรมีการเตรียม
ความพร้อม โดยการส ารวจและตรวจสอบให้อาคารสถานที่ปฏิบัติงานมีความพร้อมอยู่เสมอ หากมีปัญหา
หรือความเสียหายใดๆเกิดขึ้น หากสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการแก้ไข
ในทันทีและให้มีการจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสม เช่น ค าให้สัมภาษณ์บางส่วนของ หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า “ให้มีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น 
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ขยายพ้ืนที่ส านักงานเพ่ิมขึ้น” หรือค าให้สัมภาษณ์ของ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กล่าวว่า “ต้องมี
การเตรียมความพร้อม ตรวจสอบให้อาคารมีความพร้อมอยู่เสมอ ถ้ามีปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ 
เกิดข้ึน ให้รีบปรับปรุงแก้ไขทันที” ส่วนด้านสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงไว้
ล่วงหน้า ในการให้ความร่วมมือในการใช้สถานที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินแล้วจะได้เตรียมใช้สถานที่ได้ทันทีเช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กล่าวว่า    
“ให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงไว้ล่วงหน้า ในการให้ความร่วมมือในการจัดใช้สถานที่ในกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินไว้เลย เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ึนมาจะได้ไม่ต้องรีบร้อนในการจัดหาอีก” ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ 
เตรียมความพร้อม โดยการส ารวจและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ หากมี
ปัญหาหรือความเสียหายใดๆเกิดข้ึน หากสามารถด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ
แก้ไขในทันที หากมีวัสดุอุปกรณ์ไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน ให้จัดหาเพิ่มเติมส ารองไว้อยู่เสมอ เช่น ค า
ให้สัมภาษณ์ของ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ กล่าวว่า “ส ารวจอุปกรณ์ที่เรามีก่อน เพ่ือประเมินความพร้อมที่
จะปฏิบัติงาน หากเรามีไม่เพียงพอ อาจจัดหาเพ่ิมเติม” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการจัดท าระบบ 
Server ของหน่วยงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็วในการ
ติดต่องาน พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศต่างๆ รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจ
จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส ารอง และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ 
เพ่ิมข้ึนด้วย เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ให้มีระบบ
แม่ข่ายไว้ที่ส่วนกลาง เวลาท างานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายและบันทึกได้เลย 
ข้อมูลก็จะเป็นปัจจุบัน และไม่เกิดความสับสน” ด้านบุคลากร จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อสามารถให้พนักงานปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้มีการประชุมแผนกทุก ๆ เดือน เพ่ือทบทวนหน้าที่การปฏิบัติ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์งานนั้นและมีเป้าหมายในการบรรลุผลส าเร็จของงานไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ค าให้
สัมภาษณ์ของ หัวหน้าฝ่ายการโยธา กล่าวว่า “มีการอบรมให้ความรู้พนักงานบ่อยครั้ง ในด้านของการเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดการสะดุดในการท างาน” หรือค าให้
สัมภาษณ์ของ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวว่า “ให้ความรู้ และท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์งาน
นั้นและมีเปา้หมายในการท างานในแนวเดียวกัน” ด้านคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง 
ๆ ของหน่วยงาน หรือการกระจายเสียงให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนหรือคู่ค้าไว้ใจ ไม่เกิดความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นั้น ๆ ด้วย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และอ านวยความสะดวกแก่คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้ามาแข่งขัน ท าให้หน่วยงาน
ได้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กล่าวว่า “ประชาชนเป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ในกรณีนี้ต้องใช้แผนส ารอง ต้องจัดให้มีประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และวางแผน
ก าหนดหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจนด้วย” หรือค าให้สัมภาษณ์ของ ผู้อ านวยการกองช่าง กล่าวว่า “ให้ผู้บริการ
เข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงได้ง่าย มีการกระจายเสียงให้มากที่สุด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการรู้เหตุการณ์
ต่าง ๆทีเ่กิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องถูกต้องด้วย” นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ เจตน์ เจริญพานิช (2561) ได้ศึกษา การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต และระบบบัญชาการเหตุการณ์แก่ผู้ใช้งาน อีกทั้ง ต้องมี
การเน้นย้ าผู้ที่ใช้งานในการเพ่ิมเติมข้อมูลสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤตให้มี
การปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรัชญา 
เพ็งถมยา (2562) ได้ศึกษา การน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา ส่วนมาตรฐานเออี
โอ กรมศุลกากร ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ 
ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร ควรมีการสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานนอกส านักงาน เนื่องจาก การปฏิบัติงานที่บ้านนั้น อาจมีอุปกรณ์ เครื่องมือการ
ปฏิบัติงานไม่ครบครันเหมือนกับท่ีส านักงาน ส่งเสริม อบรม หรือเพ่ิมพูนความรู้เทคโนโลยีที่จ าเป็น ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ เช่น การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  1.1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ในกระบวนการการ

บริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  ทั้งในด้านอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคลากร และด้านคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่ประจักษ์ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการในแต่ละส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์
ได้มากน้อยเพียงใด แล้วน าผลการประเมินดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชน
ร่วมเสนอแนะกลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่
หน่วยงานได้จัดท าสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือไม่ และ
ทางหน่วยงานควรมีมาตรการอะไรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ และความปลอดภัยของประชาชน  

   1.2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน ควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทรัพยากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
    2.1) จากประสบการณ์ในการท าวิจัยครั้งนี้ โดยเน้นเรื่องการลงพ้ืนที่เก็บรวมรวมข้อมูลจาก

ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน จึงท าให้การ
ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานการบริหารความต่อเนื่อง
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ภายใต้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  ง่ายและสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก  ดังนั้นผู้วิจัย
จึงขอแนะน าว่า การวิจัยในลักษณะนี้ ควรประสานงานนัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญไว้ล่วงหน้า เพ่ือจะ
ได้มีเวลาสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลได้อย่างเต็มที่ 

   2.2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของคู่ค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มี
ผลกระทบต่อการเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ว่ามีความคิดเห็นในกระบวนการ การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ต่อไป 

 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
คณะรัฐมนตรี.(2555).การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต.(มติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 24 เมษายน 

2555).กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 
เจตน์ เจริญพานิช.(2561).การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศ ในภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย .การ
ค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปรัชญา เพ็งถมยา.(2562).การน านโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการไปปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).การค้นคว้าอิสระ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วิโรจน์ ก่อสกุล (2563). เอกสารประกอบค าบรรยายกระบวนวิชาองค์การและนวัตกรรมในองค์การ๖
(Organization and the Innovation).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,โครงการรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

วิโรจน์ ก่อสกุล (2564). เอกสารประกอบค าบรรยายกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Research Methodology in Public Administration).กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์. (2552).กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตส าหรับผู้น าองค์กร.วารสารบริหารธุรกิจ, 32 
(ฉบับที่ 122), 10-12. 


