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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของ 
ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนกลาง  กระทรวงมหาดไทย และเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของขาราชการท่ีมีตอบรรยากาศองคการ  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการท่ีมีตอ
บรรยากาศองคการ โดยเปรียบเทียบตามลักษณะสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวย เพศ  อายุ  สถานภาพ
สมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  และรายได  เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของขาราชการท่ีมีตอรูปแบบบรรยากาศองคการ โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาคือ ขาราชการกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ระดับ 1 – 8 ท่ีสังกัดหนวยงานระดับกองใน
สวนบริหารราชการสวนกลางของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 188 คน ใชวิธีการ
สุมอยางงายการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือและคาสถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชคา t – test และ F – test 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความคิดเห็นวาองคกร
มีบรรยากาศในระดับดีมาก และระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศสวนใหญแตกตางกันไปตามปจจัย
ดาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน รายได 
รูปแบบบรรยากาศท่ีพบในองคการคือบรรยากาศแบบเปนมิตร 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพความเปนจริงในปจจุบันองคการในภาครัฐและเอกชน  ไดใหความสําคัญตอ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ  เนื่องจากคุณภาพของทรัพยากรมนุษยไดสงผลตอ
ความสามารถในการดําเนินงานขององคการ  โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒน (Globalization)  ปจจัย
ภายนอกองคการไมวาจะเปนดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  หรือแมกระท่ังในดานเทคโนโลยี
ตางๆ     ลวนแตสงผลกระทบตอภายในองคการท้ังส้ิน  นอกจากน้ัน  ปจจัยภายในองคการเองซ่ึงมี
ปจจัยท่ีมองไมเห็น  เชน  การใหความสําคัญ  การมีความเขาใจอันดีตอกัน  ความเปนมิตร  และ
ทัศนคติของพนักงานท่ีมีตอองคการ (เสนาะ  ติเยาว, 2535 : 296)  หรือปจจัยท่ีมองเห็นไดแก  
โครงสราง  กฎเกณฑ  แบบของความเปนผูนํา  ลวนสงผลตอพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการ
ทํางานท้ังส้ิน  และเปนลักษณะธรรมชาติของส่ิงแวดลอมภายใน  หรือเรียกวาบรรยากาศของ
องคการทั้งส้ิน    (อรุณ  รักธรรม, 2523 : 223)  และจากการศึกษาแนวความคิด  เกี่ยวกับบรรยากาศ
องคการ (Organizational Climate)  ทําใหทราบวา  บรรยากาศองคการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลภายในองคการ  และความพึงพอใจในการทํางาน  ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยของ              
Brown& Moberg (1980 : 667)  ซ่ึงไดเสนอวา  หากตองการจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา
องคการแลวส่ิงท่ีตองพิจารณาในอันดับแรก ๆ คือ บรรยากาศองคการนั่นเอง 

การพัฒนาประเทศไทยใหประสบความสําเร็จข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของขาราชการ     
การมีบรรยากาศองคการในการทํางานท่ีดีไมเพียงแตจะเปนผลดีตอขาราชการเทานั้น  แตยังเปน
ผลดีตอการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยสวนรวมที่จําเปนตองเกี่ยวของกับขาราชการตลอดเวลา
ท้ังทางตรงและทางออม  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาขาราชการมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี  ยอมจะเอ้ือ
ใหขาราชการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังยังเปนการเอื้อหนุนใหการพัฒนา
ประเทศบรรลุเปาหมายตามเจตนจํานงของรัฐบาลดวย  ดังนั้น  ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการจะตองพัฒนาใหเปนผูมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีคุณธรรมและจิตใจท่ีมุงม่ันบริการประชาชนและพัฒนาชีวิตการเปนขาราชการซ่ึงหมายถึง  
คุณภาพชีวิตการทํางาน 

DPU



 
2 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงเปนหนวยงานระดับกรม สังกัดอยูภายใตใน
กระทรวงมหาดไทย จัดต้ังข้ึนตามผลของการปฏิรูประบบราชการ โดยพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กําหนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 
คือ “การจัดทําแผนแมบท วางมาตรการ สงเสริม สนับสนุน การปองกัน บรรเทาและฟนฟูสาธารณภัย 
โดยกําหนดนโยบายดานความปลอดภัย สรางระบบปองกัน เตือนภัย ฟนฟูหลังเกิดภัย และการ
ติดตามประเมินผล เพื่อใหหลักประกันในดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน” โดยมี
อํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

1. ดําเนินการจัดทํานโยบาย แนวทาง และวางมาตรการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบปองกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปองกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเครือขายปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
5. สรางความตระหนักและตรียมความพรอมของประชาชนในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
6. ฝกอบรมและฝกปฏิบัติในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย  และการชวยเหลือ

ผูประสบภัยและฟนฟูสภาพพื้นท่ี ตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด 
7. สงเสริม สนับสนุน และปฏิบัติในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือ

ผูประสบภัย และฟนฟูสภาพพื้นท่ี 
8. อํานวยการและประสานการปฏิบัติการใหความชวยเหลือผูประสบภัย และฟนฟูบูรณะ

สภาพพื้นที่ท่ีประสบสาธารณภัยขนาดใหญ 
9. ประสานความชวยเหลือในการปองกัน การชวยเหลือ การบรรเทาและฟนฟูกับ

หนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
10. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ี

กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน พบวา ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการ

บรรลุเปาหมายขององคกรข้ึนอยูกับบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรนั้นๆ โดยเฉพาะบรรยากาศ
องคการของบุคคลท่ีมีตอองคกร ถาหากบรรยากาศในองคการเอ้ืออํานวยตอการทํางาน ผลการ
ปฏิบัติงานก็ยอมท่ีจะสูงตามไปดวย ในทางตรงกันขาม ถาบรรยากาศในองคการไมเอ้ืออํานวยตอ
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การปฏิบัติงาน การทํางานก็จะขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความคิดเห็นของขาราชการตอบรรยากาศองคการของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดไทย และเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอบรรยากาศองคการของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย ตามตัวแปรลักษณะสวนบุคคล รวมท้ังมุงศึกษารูปแบบ
ของบรรยากาศองคการวาเปนไปแบบใด ผลการศึกษาท่ีไดรับยอมจะเปนประโยชนตอการจัดการ
และการวางแผน เพ่ือใหการทํางานในกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย ได
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

  

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขาราชการท่ีมีตอบรรยากาศองคการ  กรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สวนกลาง  กระทรวงมหาดไทย 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการที่มีตอบรรยากาศองคการ กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  โดยเปรียบเทียบตามลักษณะสวนบุคคล ซ่ึง
ประกอบดวย เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณในการทํางาน  
และรายได   

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขาราชการที่มีตอรูปแบบบรรยากาศองคการกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  

  

1.3  สมมติฐานในการวิจัย 

1.  ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีเพศ
ตางกัน  จะมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางกัน 

2.  ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  ท่ีมีอายุ
ตางกัน  จะมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางกัน 

3.  ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  ท่ีมี
สถานภาพสมรสตางกัน  จะมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางกัน 

4.  ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  ท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน  จะมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางกัน 

5.  ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง  กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีระดับ
ตําแหนงตางกัน  จะมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางกัน 
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6.  ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตางกัน  จะมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางกัน 

7.  ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  ท่ีมีรายได
ตางกัน  จะมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางกัน 

8.  ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  ท่ีรูสึกตอ
แบบของบรรยากาศองคการตางกัน  จะมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการแตกตางกัน 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  สามารถนําผลการศึกษาวิจัยนี้ไปใชในการพิจารณาปรับปรุง  แกไข  หรือสงเสริมบรรยากาศ
ขององคการ   

2 .  ชวยใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  และ
สามารถวางแผน  หรือปรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับรูปแบบบรรยากาศของ
องคกร 
 
1.5  นิยามศัพท 

ความคิดเห็น  หมายถึง  ความคิดเห็นของขาราชการ  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย  สวนกลาง   กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีตอบรรยากาศบรรยากาศองคการของกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย โดยแสดงความรูสึกนึกคิดใน  5  ระดับ  คือ  

เปนจริงมากท่ีสุด  เปนจริงมาก  ปานกลาง  นอยและนอยท่ีสุด 
ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หมายถึง กลุม

ขาราชการระดับซี 1 – 8 ท่ีสังกัดหนวยงานระดับกอง ในสวนบริหารราชการสวนกลางของกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงสํานักงานอยูท่ีกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

บรรยากาศองคการ  หมายถึง  สภาพแวดลอมตาง ๆ ในการทํางานของขาราชการกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง   กระทรวงมหาดไทย   มีประกอบ 9  มิติ  ไดแก 

1.  มิติดานโครงสรางการทํางาน  หมายถึง  การรับรูของขาราชการท่ีเกี่ยวกับกฎเกณฑ
ขอบังคับ  ข้ันตอนการในการดําเนินงาน  การถือตามกฎระเบียบและการติดตอส่ือสารการบังคับ
บัญชา 

2.  มิติดานความรับผิดชอบ หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับความเขาใจทางดานความทาทาย 
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ของงาน  ความสําเร็จของงาน  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองโดยไมตองตรวจสอบ  เม่ือ
ขาราชการปฏิบัติงานก็จะรูสึกรับผิดชอบในงาน 

3.  มิติดานการใหรางวัลและการลงโทษ หมายถึง  ผลตอบแทนท่ีเปนส่ิงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  ไดแก  การเล่ือนช้ัน  การเล่ือนตําแหนง  การยกยองชมเชย  การยอมรับในงาน  จัดหา
รางวัล  รวมถึงการลงโทษเม่ือขาราชการทํางานผิดพลาด 

4.  มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง หมายถึง  การตัดสินใจดําเนินงานอยางหน่ึง
ภายในองคการ  โดยอาศัยขอมูลท่ีมีอยูพิจารณาถึงความนาจะเปนหรือโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของ
เหตุการณตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

5.  มิติดานความอบอุน หมายถึง การใหความสําคัญกับขาราชการ  การเอาใจใสของ
ผูบังคับบัญชา  การสรางบรรยากาศในการทํางานใหมีความเปนกันเองและอบอุนความเขาใจ  
แทนท่ีจะเปนการลงโทษ  ความอบอุนท่ีมีภายในองคการจะชวยลดความกังวลใจในการปฏิบัติงาน
ลงได 

6.  มิติดานการสนับสนุน  หมายถึง  การรับรูถึงการใหความสําคัญทางดานการสงเสริม
ในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหขาราชการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  มิติดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง หลักเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใหประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สวนกลาง  อยางเปนระบบและ
ชัดเจน 

8.  มิติดานความขัดแยง หมายถึง สถานการณท่ีขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  สวนกลาง  มีความเห็น  หรือมีทัศนคติท่ีไมสอดคลองกัน  ทําใหตองมีการตัดสินใจเลือก
ทางใดทางหนึ่ง  เพื่อหาขอยุติอันเปนท่ีพอใจของท้ังสองฝาย 

9.  มิติดานเอกภาพในการทํางาน  หมายถึง  ระดับท่ีขาราชการมีความเปนอิสระในการ
ทํางานหรือการตัดสินใจ 

รูปแบบของบรรยากาศ   หมายถึง   ชนิดของบรรยากาศในองคการ 
รูปแบบของบรรยากาศองคการ แบงออกไดดังน้ีคือ 
บรรยากาศแบบกลัว  สงสัย  หมายถึง  บรรยากาศแบบกลัวจะไมเปนท่ียอมรับ  ตาง

สงสัยไมไววางใจกันและกัน  บรรยากาศจะกาวราว  ซึมเซา  เฉ่ือยชาไมมีชีวิตชีวา  แตละคนจะคอย
ใหผูอ่ืนเปนฝายพูดออกความเห็นกอน 

บรรยากาศเปนมิตร  อบอุน  อิสระ  หมายถึง  บรรยากาศแบบทุกคนรูสึกสบายท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นพูดจากันตรงไปตรงมา  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูสึกของตน 
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บรรยากาศแบบเผด็จการ  หมายถึง  บรรยากาศแบบผูบังคับบัญชาจะเปนผูท่ีรูดีท่ีสุดวา
กลุมควรจะทําอะไรตามท่ีตนต้ังใจ  ไมมีใครมีสวนรวมหรือริเร่ิมกระทําการยกเวนท่ีไดรับคําส่ัง 

บรรยากาศแบบประชาธิปไตย   หมายถึง  บรรยากาศแบบทุกคนจะไดรับการกระตุนให
มีบทบาทเปนผูนําเพื่อท่ีจะรวมกันทํางานไปสูจุดมุงหมายท่ีวางไว 

บรรยากาศท่ีเช่ือในคุณคา  หมายถึง  บรรยากาศแบบเช่ือในคุณคาของผูอ่ืนยอมรับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูอ่ืน  ผูบังคับบัญชามีสายตากวาง  ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรวมงาน 
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บทที่ 2 
แนวความคดิ  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

แนวการศึกษาวิจัยเร่ืองบรรยากาศองคการ ศึกษาเฉพาะกรณีกรมปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย สามารถอธิบายไดดวยแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยแบง
ออกเปน 9 สวน ดังนี้ 

2.1.1  แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
2.1.2  แนวความคิดเกี่ยวกับความหมายขององคการ 
2.1.3  แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
2.1.4   ความสําคัญของบรรยากาศองคการ 
2.1.5  แบบของบรรยากาศองคการ 
2.1.6  แนวความคิดทางจิตวิทยาดานความแตกตางของบุคคล 
2.1.7  อํานาจหนาท่ี และบทบาทของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.1.8  วิสัยทัศนและพันธกิจกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.1.9  โครงสรางของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.1.1  แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

คําวา  “ความคิดเห็น” (Opinion) ไดมีนักวิชาการใหคํานิยามไวตาง ๆ กัน  เชน   

พจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster, 1976: 301) ใหคําจํากัดความของความคิดเห็นวา
เปนความเช่ือท่ีไมไดตั้งอยูบนความแนนอน  หรือความรูอันแทจริง  แตตั้งอยูท่ีจิตใจ  ความคิด  และ
การลงความเห็นของแตละบุคคลท่ีเห็นวานาจะเปนจริง  หรือนาจะตรงตามท่ีคิดไว 

เรืองวิทย  แสงรัตนา (2522: 20) กลาววา  ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางดาน
ความรู สึกตอส่ิงใดดวยการพูดหรือการเขียน   โดยอาศัยพื้นความรู   ประสบการณ   และ
สภาพแวดลอม  ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะไดรับการยอมรับ  หรือการปฏิเสธ  จากคนอ่ืน ๆ 
ก็ได 
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วัตรภู  อาจหาญ (2542: 8) กลาววา  ความคิดเห็น  เปนการแสดงออกของบุคคลท่ีมีตอ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงมีผลมาจากความเช่ือ  ความคิดและทัศนคติ  ซ่ึงตองอาศัยพื้นความรูประสบการณ  
และพฤติกรรมระหวางบุคคล  เปนเคร่ืองชวยในการพิจารณากอนท่ีจะตัดสินใจแสดงออกมา  การ
ลงความเห็นอาจจะเปนไปในลักษณะเห็นดวย  หรือไมเห็นดวย  ซ่ึงไมอาจบอกไดวาเปนการ
ถูกตองหรือไม  และปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นตาง ๆ นั้นประกอบขึ้นดวยส่ิงสําคัญ คือ  ความรู  
ประสบการณ  และสภาพแวดลอม 

จากแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกลาวสรุปไดวา  ความคิดเห็น  เปนการ
แสดงออกดานความรูสึกของบุคคล  ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงมีพื้นฐานจากสวนประกอบตาง ๆ ไดแก  
ความรู  ประสบการณและสภาพแวดลอม 

2.1.2  แนวความคิดเกี่ยวกับความหมายขององคการ 

  นักทฤษฎีองคการ  ไดพยายามหาคําจํากัดความเพื่อใชอธิบายความหมายขององคการโดย
ใชพื้นฐานจากแนวคิดตาง ๆ เชน  การพิจารณาจากปรากฏการณ  ปจจัยท่ีกอใหเกิดองคการ  ความ
คิดเห็นเชิงทฤษฎีจากศาสตรสาขาท่ีสัมพันธกัน  ซ่ึงสามารถนํามาอธิบายเร่ืององคการได  เชน  
สาขาสังคมวิทยา  สาขามนุษยวิทยา  สาขาพฤติกรรมศาสตร  และทฤษฎีระบบ (Systems Theory)  
เปนตน 

นักทฤษฎีองคการไดใหคําจํากัดความของคําวา “องคการ” (Organization) ไวมากมายท่ี
แตกตางกันออกไป  ดังนี้ 

Litwin and Stringer  (อางใน กาญจนา  เกียรติธนาพันธ, 2541: 15) นิยามคําวา  
“บรรยากาศองคการ”  เปนคร้ังแรก  โดยไดขอมูลเชิงประจักษจากการรวบรวมผลการประชุม
ปรึกษาในหัวขอ “บรรยากาศ”  พบวา  บรรยากาศองคการหมายถึง  การรับรูของสมาชิกในองคการ
เกี่ยวกับโครงสรางขององคการ  รางวัล  ความอบอุน  และการสนับสนุน  โดยเรียกวา “มิติ
บรรยากาศ” 

สวน Tagiuri and Litwin  (อางใน กาญจนา  เกียรติธนาพันธ, 2541: 15) บรรยากาศ
องคการ  คือ สภาพแวดลอมภายในองคการ  ซ่ึงสมาชิกองคการนั้นเรียนรูมีประสบการณและมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ 

ฮิกส (Hicks, 1976: 6) กลาววา  องคการ  คือ  กระบวนการท่ีถูกกําหนดข้ึนเปน
โครงสรางเพื่อใหบุคคลฝายตาง ๆ ไดปฏิบัติงานรวมกัน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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ฮิกซ  และกูเล็ต (Hicks and Gullett, 1967: 22) กลาววา  องคการทุกองคการจะตองมี
องคประกอบพื้นฐานสําคัญท่ีเหมือนกัน  5  ประการ  คือ  ประการแรก  องคการตองมีตัวบุคคล 
(Person) อันหมายถึง  สมาชิกภายในองคการ  ประการท่ีสอง  บุคคลเหลานี้จะตองมีปฏิสัมพันธ 
(Interaction) ตอกันทางใดทางหนึ่ง  ประการท่ีสาม  ลักษณะของการปฏิสัมพันธ  ดังกลาวมักจะ
เปนไปในลักษณะของการรับคําส่ังหรือถายทอดโดยอาศัยโครงสราง (Structure) ในรูปแบบใดแบบ
หนึ่ง  ประการท่ีส่ี  ทุกคนที่อยูในองคการจะมีวัตถุประสงคสวนตัว (Personal Objectives) อันเปน
สาเหตุจูงใจในการทํางาน  และมีความคาดหวังวาการรวมมือปฏิบัติงานในองคการจะเปนหนทางท่ี
สามารถบรรลุวัตถุประสงคสวนตัวได  และประการสุดทาย  การมีปฏิสัมพันธของสวนตาง ๆ 
ดังกลาวขางตนท้ังหมดจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงครวมขององคการในทายท่ีสุด 

แคทซ  และคาน (Katz and Kahn, 1966: 20) ไดใหคําอธิบายไววา  องคการ  คือ  ระบบ
เปดท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยางเปนกระบวนการตอเนื่อง  ระบบนี้ประกอบดวยปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation) และผลผลิต  

พิฟเนอร  และเชอรวูด (Pfiffner and Sherwood, 1960: 30)  กลาววา  องคการเปนระบบ
การทํางานของบุคคลจํานวนมาก  ซ่ึงยากที่จะสามารถติดตอกันไดโดยตรงอยางท่ังถึง  และไดเขา
มารวมกันทํางานท่ียุงยากซับซอน  จึงจําเปนตองสรางระบบการทํางานข้ึนมาเพื่อใหสามารถบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคตาง ๆ ท่ีไดตกลงกันไว 

สมพงษ  เกษมสิน (2519: 102) ใหความหมายขององคการวา  คือ  กลุมบุคคลกลุมหนึ่ง
ซ่ึงรวมกันดําเนินการรวมกันอยางมีระเบียบ  เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึน 

จากความหมายแตละองคประกอบพื้นฐานขององคการตามท่ีนักวิชาการขางตนไดให
ไวอาจสรุปไดวา  องคการ  คือ  ระบบท่ีบุคคลตั้งแต  2  คนข้ึนไป  มารวมกันโดยมีปฏิสัมพันธ
รวมมือกัน  และมีการกําหนดโครงสรางการแบงงาน  กระบวนการปฏิบัติงาน  เพื่อวัตถุประสงค
หรือเปาหมายรวมกัน  โดยมีปจจัยท่ีเปนองคประกอบพื้นฐานขององคการ  4  ประการ  คือ 

  1.  วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการกอต้ังองคการข้ึนมา  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรม 

  2.  โครงสราง  องคการตองมีการจัดแบงหนวยงานภายใน  โดยอาศัยหลักการ  โดยอาศัย
หลักการกําหนดอํานาจหนาท่ี  การแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะอยาง  และการบังคับ
บัญชาตามลําดับช้ัน  อันจะเปนหนทางนําไปสูการรวมมือประสานงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ในขอท่ี  1 
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  3.  กระบวนการปฏิบัติงาน  หมายถึง  แบบอยางหรือวิธีปฏิบัติ  กิจกรรมหรืองานท่ีกําหนด
ข้ึนไวอยางมีแบบแผน  เพื่อใหทุกคนในองคการใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน 

  4.  บุคคล  องคการตองประกอบดวยกลุมบุคคลท่ีเปนสมาชิก  โดยทําหนาท่ีตามภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมาย  ภายใตโครงสรางท่ีจัดตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขางตน 

2.1.3  แนวความคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 

บรรยากาศองคการเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  เนื่องจากคนที่ทํางานในองคการไมได
ทํางานอยูในความวางเปลา  แตการทํางานของคนในองคการอยูภายใตการกํากับควบคุมโดยบางส่ิง
บางอยาง  ตั้งแตแบบของความเปนผูนําของผูบังคับบัญชา  ความไมยืดหยุนของโครงสรางองคการ 
กฎระเบียบองคการ  ตลอดจนส่ิงตาง ๆ ภายในองคการที่มองไมเห็น  หรือจับตองไมได  แตรูสึก
และรับรูได  ความรูสึกท่ีเกิดจากความนึกคิดเอาเองของส่ิงตาง ๆ ในองคการน้ี  คือ  บรรยากาศ
องคการ  ซ่ึงบรรยากาศองคการมีความสําคัญตอผูบริหารและบุคคลอ่ืน  ดวยเหตุผลสามประการ  
ประการแรก  คือ  บรรยากาศองคการบางอยางทําใหผลการปฏิบัติงานของคนในองคการดีกวา
บรรยากาศองคอ่ืน ๆ   ประการท่ีสอง  ผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการของคนภายใน
องคการ  และประการท่ีสาม  ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคการ  มีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน  และความพอใจของบุคคลในองคการ (สมยศ  นาวีการ, 2525: 30) 

แนวคิดเร่ืองบรรยากาศองคการเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาเปนแนวความคิดท่ี
สามารถใชศึกษาถึงผลกระทบทางดานพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลไดอยางลึกซ้ึง  ซ่ึงเปนผลมาจาก
การรับรูหรือเขาใจ (Perceived) ตอสภาพแวดลอมของพวกเขาจนกระท่ัง Brown & Moberg    
(1980: 667) ถึงกับเสนอวา  หากตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคการแลว  ส่ิงท่ี
นักพัฒนาองคการจะตองพิจารณาเปล่ียนแปลงอันดับแรก ๆ ก็คือบรรยากาศองคการนั่นเอง 

การปรับปรุงบรรยากาศองคการ  และการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยตอ
การแสดงออกของศักยภาพของคนในองคการ  เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธของบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู  ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศ
องคการ  คือ 

2.1.3.1  บรรยากาศจําลองของ เลวิน (Lewin 1968 อางใน  สมยศ  นาวีการ, 2526: 293)  
ศึกษาเร่ืองบรรยากาศขององคการในป ค.ศ. 1930  เขาพยายามเช่ือมโยงระหวางพฤติกรรมของ
บุคคลและสภาพแวดลอมเขาดวยกันตามแบบจําลอง 
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B = f (PxE) โดย B เปนพฤติกรรมของพยาบาลในโรงพยาบาล  ซ่ึงข้ึนอยูกับ  หรือไดรับอิทธิพลมา
จาก P บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะสวนบุคคลและ E สภาพแวดลอม  หรือบรรยากาศของ
โรงพยาบาล 

 2.3.1.2  ทฤษฎีบรรยากาศองคการ  จากการสรุปของอารี  เพชรผุด (2529: 62)  มี  3  
ทฤษฎี  คือ 

1)  Multiple Measurement-Organizational Attribute Approach  หมายถึง  ลักษณะตาง ๆ 
ขององคการท่ีทําใหแตกตางจากองคการอ่ืน ๆ ซ่ึงเห็นไดชัดตลอดเวลาและลักษณะเหลานี้จะมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการนั้น ๆ 
 2)  Perceptual Measurement-Organizational Attribute Approach  ซ่ึงเกี่ยวของกับการรับรู
โดยตรงของสมาชิกและส่ิงแวดลอมในองคการ  ความอิสระในการทํางาน  ความพึงพอใจในการ
ทํางาน  และโอกาสของแตละบุคคลในการแสดงออกตามความสามารถ 
 3)  Multiple Measurement-Organizational Attribute Approach  คือ  การรับรูของแตละ
บุคคลเหมือนกับองคการเปนบุคคลหนึ่งเปนลักษณะทางดานจิตวิทยาบุคคลและบรรยากาศ 
(individual and climate) 

2.1.3.3  Gibson, Ivancevich and Donnelly (อางถึงใน สมถวิล แกวปล่ัง, 2542: 45-46) 
ไดประมวลทฤษฎี  และแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับบรรยากาศองคการท่ีมีผูศึกษาไวเพ่ือเปนแนวคิดและ
แนวทางในการปฏิบัติงานตอการบริหารองคการดังนี้ 
 
ตารางท่ี  2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศขององคการตามแนวคิดของกบิสัน (Gibson) 

ทฤษฎีและแนวคิด การใหความสาํคัญของทฤษฎ ี
และแนวความคิด 

แนวความคดิเก่ียวกับ 
บรรยากาศองคการ 

ทฤษฎีการบริหารงานแบบ 
วิทยาศาสตรของเทเลอร
(Taylor) 

การบริหารงานมีวิธีท่ีดีท่ีสุดเพียง
วิธีเดียว 

การจัดแบงหนวยงานและการ
กําหนดสายการบังคับบัญชาจะ
นําไปสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีของวูดเวอรด, 
 ลอเรนซและลอรช 
(Woodward, Lowrence and 
Lorsch)  

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี 
โครงสรางการปฏิบัติงานและ
สภาพแวดลอม 

โครงสรางขององคการและ
เทคโนโลยี เปนตัวกําหนด
บรรยากาศองคการท่ีมีอิทธิพลตอ
ความคาดหวังในงาน 

ทฤษฎีไซเบอรเนติคส 
(Cybernetics)  

มนุษยสามารถควบคุมและปรับ 
ปรุงสภาพแวดลอมของตัวเองได 

ขอมูลมีอิทธิพลตอบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี  2.1 (ตอ) 

ทฤษฎีและแนวคิด การใหความสาํคัญของทฤษฎ ี
และแนวความคิด 

แนวความคดิเก่ียวกับ 
บรรยากาศองคการ 

ตัวแบบการจัดชวงกาบังคับ 
บัญชา ลอคฮีด (Lockheed) 
Span of control ของ
Lockheed 

การพัฒนารูปแบบท่ีมีจุดเดน ซ่ึง
ไดผลดีท่ีสุดคือ  การจัดชวงการ
บังคับบัญชา 

ใชมาตรวัดเพือ่ประเมินองคประกอบ 
ท่ีสําคัญของบรรยากาศ เชน ระดับ
การฝกอบรม และบรรยากาศการ
วางแผนท่ีด ี

การกระจายอํานาจ 
(Decentralization) 

การกระจายอํานาจในการตัดสิน 
ใจใหกับหนวยปฏิบัติหรือ หนวย
ปฏิบัติหรือหนวยงานระดับลาง 

การมอบงาน อํานาจ หนาท่ีและความ
รับผิดชอบข้ึนอยูกับความไวใจ ความ
เช่ือถือของบุคคล 

ทฤษฎีระบบ 4 ของไลเคิรท 
(Likert)  

กระบวนการกลุมซ่ึงจะสัมพันธ 
กับการมีสวนรวม การติดตอ 
ส่ือสาร การจูงใจ แบบของผูนํา 
เปนปจจยัสําคัญในการ
ปฏิสัมพันธ  กัน 

บรรยากาศองคการแบบปรึกษาหารือ 
หรือนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

การเพิ่มภาระหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในงาน 
(Job Enrichment) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางานและความพึงพอใจของ
บุคคลโดยการปรับปรุงลักษณะ
งาน 

สงเสริมบรรยากาศท่ีทําใหบุคคลมี
ความรับผิดชอบ การยอมรับ และ
โอกาสในความกาวหนาในการ 
ทํางาน 

 
จากทฤษฎีและแนวความคิดดังกลาว  สามารถอธิบายไดวา  การบริหารงานแบบ

วิทยาศาสตรโดย Taylor ผูซ่ึงเปนบิดาของการบริหารงานแบบนี้  ไดกําหนดหลักการในการ
บริหารงานโดยยึดหลักวิทยาศาสตร  การบริหารงานในยุคนี้จึงไมไดกลาวถึงบรรยากาศองคการ
อยางชัดเจน แตใหความสําคัญกับความชํานาญเฉพาะดาน  การแบงหนาท่ีการทํางานและการหาวิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดโครงสรางของการบริหารงานเปนแบบรูปนัย  นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2533: 183)  ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร 
ของ Taylor  วาควรเสริมสรางบรรยากาศภายในองคการโดยใชวิธีการจูงใจ  เพื่อกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สมยศ  นาวีการ (2536: 74)  กลาววาการใหความสําคัญกับเร่ือง
ดังกลาวจะเปนส่ิงท่ีจํากัดตอการพิจารณาเร่ืองของสวนบุคคลและปรากฏการณท่ีเกิดจากความ 
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นึกคิด  อยางไรก็ตามแนวความคิดดังกลาวนี้จะเกี่ยวของระหวางกันและกอใหเกิดบรรยากาศภายใน
องคการ 

ทฤษฎีของ Woodward and Lorsch (อางในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 5233: 
194)  เปนทฤษฎีท่ียึดการบริหารงานตามสถานการณ  เนนความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมใน
องคการเทคโนโลยี  โครงสรางขององคการและการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศ
องคการ  จึงเกิดจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและโครงสรางขององคการที่มีผลตอความคาดหวังของ
งานเนื่องจากโครงสรางองคการตองปรับเปล่ียนตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป 

สําหรับทฤษฎี  ไซเบอรเนติคส (Cybernetics)  การบริหารงานตามทฤษฎีนี้เช่ือวามนุษย
สามารถควบคุม ปรับปรุงเปล่ียนสภาพแวดลอมรอบตัวได  เพราะเปนเร่ืองของการควบคุม  โดยมี
การสงขอมูลยอนกลับเขามาโดยอัตโนมัติ  ดังนั้นแนวความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการที่
ติดตอส่ือสารระหวางผูปฏิบัติดวยกัน 

แนวคิดการกระจายอํานาจ (Decentralization)  ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญในเร่ืองการ
กระจายอํานาจ  การตัดสินใจใหกับหนวยงานระดับรองลงไป  ดังนั้น  แนวความคิดเกี่ยวกับ
บรรยากาศองคการจึงข้ึนอยูกับการกระจายอํานาจการตัดสินใจท่ีกระจายใหหนวยงานระดับลองลง
ไป  ซ่ึงการกระจายอํานาจนี้จะตองอยูบนพื้นฐานของสภาพความเปนจริงและความไวเนื้อเช่ือใจท่ีมี
อยูในองคการ 

ระบบ 4 ของไลเคิรท (Management System 4)  ทฤษฎีนี้ยึดระบบของกระบวนการกลุม  
ซ่ึงมีปฏิสัมพันธกันโดยเนนในเร่ืองการมีสวนรวม  การส่ือสาร  การจูงใจและระดับการมี
ปฏิสัมพันธกัน  ระดับการปฏิสัมพันธกันอยูในระดับข้ึนอยูกับภาวะผูนําเปนสําคัญ  ดังนั้น  
บรรยากาศองคการจึงอยูท่ีกระบวนการกลุมและระดับของการมีปฏิสัมพันธของบุคคลในหนวยงาน  
แนวคิดการเพ่ิมภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในงาน (Job Enrichment)  การบริหารงานตาม
แนวความคิดนี้เปนการบริหารงานเพ่ือคนหาและปรับปรุงสมรรถภาพการทํางานตลอดจนทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานดวยการปรับปรุงลักษณะงาน  ดังนั้น  แนวความคิดเกี่ยวกับ
บรรยากาศองคการ  จึงข้ึนอยูกับการทําใหผูปฏิบัติงานพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน  มีความสํานึกในหนาท่ี
การงานและโอกาสของความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

จากแนวคิดทฤษฎีในการบริหารงานดังกลาวขางตน  เม่ือองคการบริหารงานตามทฤษฎี
ใดก็ตามยอมเกิดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  หรือบรรยากาศองคการตามแนวคิดหรือทฤษฎี   
นั้น ๆ  และเม่ือแนวคิดทฤษฎีเปล่ียนแปลงบรรยากาศองคการเปล่ียนแปลงตามไปดวย 
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เราอาจแบงการมองหรือวิธีการวัดบรรยากาศองคการของนักวิชาการออกเปน  2  กลุม  
คือ  กลุมแนวความคิดรูปธรรม  และกลุมแนวความคิดนามธรรมหรือการรับรู  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 

กลุมท่ี 1 บรรยากาศองคการตามแนวความคิดรูปธรรม 
นักวิชาการกลุมนี้ใหความสนใจตอปริมาณของระเบียบ  ขนาดองคการการกําหนด

อํานาจหนาท่ีอยางเปนทางการ  และลักษณะท่ีจับตองไดอ่ืน ๆ ขององคการเปนหลักซ่ึง  Forehand 
&Gilmer (1964)  อธิบายบรรยากาศองคการวา  เปนกลุมคุณลักษณะท่ีอธิบายภาพองคการ  ซ่ึง  

ทําใหองคการนั้นแตกตางไปจากองคการอ่ืน ๆ 
เปนลักษณะท่ีคงอยูเปนระยะท่ียาวนานและ 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการส่ิงท่ี Forehand &Gilmer  นํามาใช 

วัดบรรยากาศองคการมี  5  มิติ คือ ขนาด  โครงสรางองคการ  ความสัมพันธของระบบตาง ๆ 
รูปแบบผูนําและเปาหมายขององคการ (Piumsombun, 1979: 54)   

Lawrence & Lorch (1967)  และ Prien & Roman (1971) พยายามจําแนกความแตกตาง
ขององคการโดยใชปจจัยท่ีเปนรูปธรรมท่ีคลาย ๆ กัน  ไดแก  ระดับของอํานาจหนาท่ี  ปริมาณ  
กฎเกณฑท่ีเปนทางการ  และอัตราสวนของบุคลากรดานการผลิต  นักวิชาการซ่ึงใชปจจัยเปน
รูปธรรมในการศึกษาบรรยากาศองคการอ่ืน  เชน Sell (1963),  Bloom (1964)  เช่ือวา  การจัด
สภาพแวดลอมจะตองกระทําอยางอิสระจากการรับรูของคน (Piumsombun, 1979: 55)   

อยางไรก็ดี  การวัดบรรยากาศในแงมุมนี้  แมจะมีความแมนยําสูง  และความนาเช่ือถือ
สูง เนื่องจากเปนการวัดจากส่ิงท่ีเปนรูปธรรมแตก็เปนวิธีท่ีมีจุดออนมากมาย  ซ่ึงมีนักวิชาการหลาย
ทานไดช้ีออกมาคือ 

การศึกษาในลักษณะนี้  จะครอบคลุมตัวแปรตาง ๆ มากมาย  และเฉพาะเจาะจงลงไป
ยากท่ีจะตีความลักษณะภาพรวมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีนี้ไมกอใหเกิดส่ิงใหม ๆ ในแงการทําความ
เขาใจเร่ืององคการแตอยางใด 

Forehand & Gilmer (1964)  วิพากษการศึกษาแงนี้วา  การศึกษาท่ีพิจารณาถึง
คุณลักษณะรูปธรรมเฉพาะขององคการดังกลาวนี้ไมไดใหคําตอบตอคําถามท่ีวาคุณลักษณะนั้น
เกี่ยวพันซ่ึงกันและกันอยางไร  และเกี่ยวของกันอยางไรกับแนวความคิดในการทํางานขององคการ 
(Organizational Functioning) (Piumsombun, 1979: 55)   

เปนการวัดในลักษณะออมโดยแทจริงแลวพฤติกรรมของคนเปนผลโดยตรงมาจากการ
รับรูของคนมากกวาจะเปนผลจากลักษณะรูปธรรมตาง ๆ ขององคการ 
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กลุมท่ี 2 บรรยากาศองคการตามแนวความคิดนามธรรม  หรือการรับรู 
แนวโนมการศึกษาในระยะหลัง ๆ มุงศึกษาในแนวนามธรรมหรือการรับรูมากกวา  

โดยนัยนี้คือการศึกษาบรรยากาศองคการนิยมศึกษาในแงของการรับรูของสมาชิกเกี่ยวกับสภาพ
ตางๆ ขององคการ  การรับรูเปรียบเสมือนการกล่ันกรองประสบการณตาง ๆ จากภายนอกเขามาสู
สมาชิกในองคการ  คุณลักษณะตาง ๆ ขององคการท่ีสะทอนออกมา  จึงอาจไมใชความเปนจริง
ท้ังหมด  แตเปนลักษณะท่ีถูกรับรูดวยคานิยม  ความตองการความคาดหวังของสมาชิกในลักษณะ
ตาง ๆ นักวิชาการ  เช่ือวาการวิเคราะหแนวทางนี้จะทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงใกลเคียงความเปนจริง
ในสวนท่ีเกี่ยวกับผลกระทบตอพฤติกรรมตาง ๆ ของคนไดมากกวาการวิเคราะหลักษณะแท ๆ ของ
องคการ  เพราะในทางจิตวิทยาพบวา  พฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเขารู
มากกวาท่ีจะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมแท ๆ 

Hellriegel & Slocum (1979: 289)  ไดช้ีใหเห็นความแตกตางของแนวการศึกษาดังกลาว
กับการศึกษารูปธรรม  ดังนี้ 

1. ปฏิกิริยาตอบสนองการรับรูนี้จะเปนคําอธิบายเบ้ืองตน (Primary Descriptive) 
มากกวาจะเปนการประเมิน (Evaluation) 
  2. ระดับของการสรุปรวบยอดในเร่ืองตาง ๆ จะเปนไปในลักษณะมหภาคมากกวา
ระดับจุลภาค 
  3. หนวยของการวิเคราะหจะเปนเร่ืองขององคการ    หรือระบบยอยอันใดอันหนึ่ง
มากกวาตัวบุคคล 
  4.  การรับรูนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล 

นักวิชาการแนวนามธรรมหรือการรับรูนี้ไดใหความหมายบรรยากาศองคการไดตาง ๆ 
ดังนี้ 

Likert (1969: 196-211)  ไดเสนอมิติบรรยากาศองคการไว  8  มิติ  คือ 
1. กระบวนการภาวะผูนํา (Leadership Process) 
2. ลักษณะของปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจ  (Character of Motivational Forces) 
3. ลักษณะของกระบวนการการติดตอส่ือสาร (Character of Communication  

Process) 
4. ลักษณะของกระบวนการการเสวนาตอกัน (Character of Interaction  

Influence Process) 
  5.  ลักษณะของกระบวนการการตัดสินใจ  (Character of Dicision Process) 
  6.  ลักษณะการวางเปาหมายหรือการออกคําส่ัง  (Character of Goal Setting or 
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Ordering) 
  7.  ลักษณะของกระบวนการการควบคุม (Character of Control Process) 
  8.  การฝกอบรม (Training) 

ตอมา Litwin & Stringer (1968: 45-46)  ไดแยกมิติบรรยากาศองคการไวดังนี้   
  1.  โครงสราง  (Structre)  โครงสรางท่ีเปนทางการและไมเปนทางการท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมระหวางบุคคลและพฤติกรรมของพนักงานท่ีเกี่ยวกับงาน 
  2.  ความทาทายและความรับผิดชอบ  (Challenge and Responsibility)  ซ่ึงจะวัด
เกี่ยวกับความเขาใจหรือการรับรูทางดานความทาทายของงาน  และความรูสึกท่ีเกี่ยวกับความสําเร็จ
ของงาน 
  3.  ความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and Support)  ความอบอุน  และการ 
สนับสนุนท่ีมีอยูภายในองคการจะชวยลดความกังวลในสวนท่ีเกี่ยวกับงานลงไดพนักงานยอม
ตองการบรรยากาศท่ีมีความอบอุน  และการสนับสนุน  โดยเฉพาะพนักงานใหมมีความจําเปนมาก
สําหรับบรรยากาศเชนนี้ 
  4.  การใหรางวัลและการลงโทษ  การเห็นดวย  และการไมเห็นดวย  (Reward and 
Punishment, Approval and Disapproval)  ภายในสภาพแวดลอมท่ีใหความสําคัญตอการจัดหา
รางวัลแทนท่ีการลงโทษ  ยอมจะเปนส่ิงกระตุนความสนใจของพนักงานทางดานความสําเร็จและ
ความผูกพันได  และจะลดความกลัวเกี่ยวกับความลมเหลวของเขาได  การใหรางวัลเทากับแสดงให
เห็นวายอมรับหรือเห็นดวยกับพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีเกิดข้ึน  ในขณะท่ีการลงโทษจะเปน
สัญญาณท่ีแสดงใหเห็นถึงการใหยอมรับในพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีเกิดข้ึน 
  5.  ความขัดแยง (Conflict)  จะเปนการวัดความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนระหวางบุคคลท่ีแตกตางกัน  และหนวยงานที่แขงขันกันภายในองคการ  องคการตองเผชิญ
กับความขัดแยง  และการแกปญหาความขัดแยงอยูเสมอ 
  6.  มาตรฐานผลการปฏิบัติงานและความคาดหมาย  (Performance Standards and 
Expectations)  ปจจัยนี้วัดความรูสึกหรือการรับรูเกี่ยวกับความสําคัญของผลการปฏิบัติงานและ
ความชัดเจนของความคาดหมายเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานภายในองคการ 
  7.  ความเส่ียงและการรับความเส่ียง  (Risk and Risk Taking)  จะเปนการรับรูของ
พนักงานเกี่ยวกับปรัชญาของฝายบริหารดานการยอมรับความเส่ียงภัย  คนท่ีตองการกความสําเร็จ
สูงมักจะยอมรับความเส่ียงภัยปานกลาง  บรรยากาศองคการท่ียอมรับความเส่ียงปานกลางจะ
กระตุนความตองการความสําเร็จของพนักงานไดในขณะท่ีบรรยากาศไมยอมใหมีการเส่ียงจะกอ
เกิดความไมสมหวังและความออนแอของความตองการทางดานความสําเร็จ 
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ตอมา Litwin & Stringer  ไดปรับปรุงงานการศึกษา  บรรยากาศองคการโดยเพิ่มเติมมิติ
บรรยากาศองคการเปน  9  มิติ  ดังนี้คือ  โครงสราง  ความรับผิดชอบ  รางวัล  ความเส่ียง  ความ
อบอุน  การสนับสนุน  มาตรฐานงาน  ความขัดแยง  และเอกภาพขององคการ  (Litwin & Stringer, 
1968: 204-207)   

จากผลงานนักวิชาการที่กลาวมาท้ังหมดนี้  พบวา  มิติตาง ๆ ของบรรยากาศองคการมี
อยูในทุกองคการแตความมากนอยของมิติตาง ๆ จะข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง  เชน  ลักษณะของ
แตละองคการ  โครงสรางองคการ  องคประกอบของบุคคลในองคการ  และยังข้ึนอยูกับ
สถานการณภายนอกในแตละชวงเวลาอีกดวย 

2.1.4  ความสําคัญของบรรยากาศองคการ 
บรรยากาศองคการเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ  เนื่องจากคนที่ทํางานในองคการไมได

ทํางานในความวางเปลา  แตการทํางานของพวกเขาอยูภายใตการกํากับ  ควบคุมต้ังแตแบบของ
ความเปนผูนําของผูบังคับบัญชา  ความไมยืดหยุนของโครงสรางองคการกฎระเบียบขององคการ  
ตลอดจนส่ิงตาง ๆ ภายในองคการที่มองไมเห็นหรือจับตองไมได  แตรูสึกและรับรูได  ความรูสึกท่ี
เกิดจากความนึกคิดเอาเองของเขาถึงส่ิงตาง ๆ ในองคการนี้  ซ่ึงบรรยากาศองคการนี้มีความสําคัญ
ตอผูบริหาร  และบุคคลอื่นดวยเหตุผลสามประการคือ  ประการแรก  บรรยากาศองคการบางอยาง
ทําใหผลการปฏิบัติงานของเขาอยางใดอยางหนึ่งดีกวาบรรยากาศอ่ืน ๆ ประการท่ีสองผูบริหารมี
อิทธิพลตอบรรยากาศของพวกเขา  หรือโดยเฉพาะอยางยิ่งแผนกงานของพวกเขาเองภายในองคการ  
และประการท่ีสาม  ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคการ  ปรากฏวามีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน  และความพอใจของบุคคลในองคการ  บรรยากาศขององคการที่ดีจะสงผลใหบุคคลมี
การทํางานท่ีดียิ่งข้ึน  ส่ิงท่ีจะสรางใหเกิดบรรยากาศที่ดีเหมาะสมแกการทํางาน  ไดแก  การมีการ
บังคับบัญชาท่ีดี  การท่ีสมาชิกในองคการมีขวัญและกําลังใจในการทํางานดี  รวมท้ังการท่ีองคการมี
สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ทางสังคม  และทางจิตใจท่ีดีเพียงพอท่ีจะสรางเสริมใหเกิดบรรยากาศ
ท่ีดีได (นิภา  แกวศรีงาม, 2532: 204) นอกจากนี้ Steers (อางถึงใน มณฑิรา  บุญมาก, 2542: 82)  ได
กลาวถึงบรรยากาศองคการวามีอิทธิพลตอประสิทธิภาพขององคการ  ดังนี้ 
 1.  บรรยากาศองคการเปนการรับรูของบุคลากร  ท้ังในระดับบุคคลและกลุมซ่ึงเปน
พฤติกรรมองคการ  ดังนั้น  การกําหนดรูปแบบการบริหารองคการจึงตองพิจารณาถึงความตองการ
ของบุคลากรท้ังในระดับบุคคลและกลุม 
 2.  จากการท่ีบรรยากาศองคการ  ซ่ึงเหมาะสมตอองคการหนึ่ง  แตอาจจะไมเหมาะสมตอ
อีกองคการหนึ่ง  ดังนั้น  ผูบริหารจึงตองพิจารณาถึงเปาหมายและความพยายามที่จะนําไปสูการ
สรางบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอองคการ  และสอดคลองกับเปาหมายของบุคลากร  โดยบรรยากาศ
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แบบเนนผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการจะเหมาะสมตอองคการที่เนนตอผลการปฏิบัติงานของ
องคการ  ในขณะท่ีบรรยากาศองคการแบบเนนความอบอุน  และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
องคการนั้นจะเหมาะสมตอองคการท่ีเนนความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรเปนหลัก 
 3.  แมวาบรรยากาศองคการจะมีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการขาดงานของบุคลากรแต
ไมสามารถคาดหวังวาบรรยากาศองคการจะมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 กลาวโดยสรุป  บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางาน  
กลาวคือ  หากผูปฏิบัติงานพึงพอใจในบรรยากาศของหนวยงานท่ีตนทํางานอยูแลวเขาก็จะรูสึก
พอใจท่ีจะทํางานและเต็มใจท่ีจะทํางานนั้นอยางเต็มความสามารถจนทําใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในท่ีสุด  และนอกจากบรรยากาศองคการจะมีความสําคัญและกอใหเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานก็จะปฏิบัติงานอยางมีความสุขและเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี 

2.1.5  แบบของบรรยากาศองคการ 
Beal (1963: 83-85)  กลาวถึงบรรยากาศและความสัมพันธของพฤติกรรมกลุม  วา

พฤติกรรมของกลุมเปนเคร่ืองมือตัดสินบรรยากาศกลุม  กลุมท่ีมีบรรยากาศอบอุน  อิสระ  
ประชาธิปไตย  ดูเหมือนจะมีผลงานดีกวาและนาพอใจมากกวา  เพราะจะลดความไมพึงพอใจ  
ความคับของใจ  ความกาวราวลงจะมีแตความเปนมิตร  ความจริงใจ  ความรวมมือและความรูสึก 
“พวกเรา”  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีแรงจูงใจ  การมีสวนรวมตัดสินใจในงานขององคการท่ีมี
บรรยากาศประชาธิปไตยชวยเอ้ือใหมีพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและขวัญ  แบบบรรยากาศของ Beal  มี
ดังนี้ 

1.  บรรยากาศแบบกลัว  สงสัย  กลัวจะไมเปนท่ียอมรับ  ตางสงสัยไมไววางใจกนัและกัน  
บรรยากาศจะกาวราว  ซึมเซา  เฉ่ือยชาไมมีชีวิตชีวา  แตละคนจะคอยใหผูอ่ืนเปนฝายพดูออก
ความเหน็กอน 

2.  บรรยากาศเปนมิตร  อบอุน  อิสระ  ทุกคนรูสึกสบายท่ีจะแสดงความคิดเห็นพูดจากัน
ตรงไปตรงมา  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูสึกของตน 

3.  บรรยากาศแบบเผด็จการ  ผูบังคับบัญชาจะเปนผูท่ีรูดีท่ีสุดวากลุมควรจะทําอะไรตามท่ี
ตนต้ังใจ  ไมมีใครมีสวนรวมหรือริเร่ิมกระทําการยกเวนท่ีไดรับคําส่ัง 

4.  บรรยากาศแบบประชาธิปไตย  ทุกคนจะไดรับการกระตุนใหมีบทบาทเปนผูนําเพื่อท่ีจะ
รวมกันทํางานไปสูจุดมุงหมายท่ีวางไว 

5.  บรรยากาศท่ีเช่ือในคุณคาของผูอ่ืนยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูอ่ืน  
ผูบังคับบัญชามีสายตากวาง  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
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Halpin and Croft (1962: 174-181) จัดบรรยากาศองคการโดยใชการคิดจากคะแนนใน 
8 ดานของพฤติกรรมองคการท่ีเปนคะแนนมาตรฐาน  ซ่ึงบรรยากาศองคการประกอบดวย 6 แบบ
ดังนี ้

1.  บรรยากาศแบบเปด (Open climate) มีลักษณะท่ีเปนบรรยากาศท่ีผูบริหารเปดโอกาสให
ผูรวมงานแสดงความสามารถ แสดงความคิดเห็นในหนวยงาน  และเกดิความสุข  งานมีลักษณะ
ของความยืดหยุน  ประกอบกับผูบริหารมีความเปนกันเอง  มีความใกลชิดและจริงใจกอใหงาน
สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ  บรรยากาศแบบน้ีใหโอกาสและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูรวมงาน  ทําใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเองสูงทําใหผูรวมงานเกิดขวัญกาํลังใจสูง  มีความสนิทสนม
กับผูรวมงานมาก  ความใสใจของผูบริหารมากและใหความไววางใจเปนอยางดี  การมุงเนนการ
ผลิตผลงานตํ่า  กฎและระเบียบตาง ๆ สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม  ผูบริหารมีบุคลิกของ
ความเปนผูนําและสรางสภาวะผูนําใหเกิดข้ึนในหนวยงาน 

2.  บรรยากาศแบบอิสระ (autonomous climate)  คือลักษณะบรรยากาศท่ีผูบริหารเปด
โอกาสใหแสดงความคิดเหน็หรือตัดสินใจในบางเร่ือง  แตนอยกวาบรรยากาศแบบเปด  ผูบริหาร
ใหความชวยเหลือใหกําลังใจ  คํานึงถึงความตองการของผูรวมงาน  และทํางานรวมกันดวยดี  ไมมี
อุปสรรคในการทํางาน  มีความพอใจในการทํางานรวมกนัผูบริหารมีความยุตธิรรมแกทุกคน
พยายามสรางใหผูรวมงานมีความรับผิดชอบ  ไมจับผิดผูรวมงาน  ทํางานหนักเพื่อแบบอยางแก
ผูรวมงาน  มีความยืดหยุนในการทํางานเปดโอกาสใหทํางานตามความสามารถ  ลักษณะของ
บรรยากาศแบบน้ี  ผูรวมงานมีขวัญและกําลังใจสูง  กอเกิดใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน  
ผูรวมงานมีความสนิทสนมกนัสูงมีอุปสรรคบางเล็กนอย  ความโดดเดี่ยวของผูบริหารสูง  การ
มุงเนนการผลิตผลงานตํ่า  ผูบริหารใหความใสใจปานกลางและใหความไววางใจ 

3.  บรรยากาศแบบควบคุม (controlled climate)  คือ  ลักษณะท่ีผูบริหารตองการ
ความสําเร็จของงานเพียงประการเดยีว  ผูรวมงานตองทํางานอยางหนกั  ไมมีเวลาพบปะเพ่ือสราง
ความสัมพันธกันผูรวมงานใหความรวมมือนอย  ผูบริหารไมปลอยใหทํางานโดยอิสระ  ผูบริหาร
ทํางานเปนแบบอยาง  ทุกอยางอยูภายใตกฎเกณฑท่ีฝายบริหารไดกําหนดและวางแผนไว  ลักษณะ
ของบรรยากาศแบบน้ี  ดานขวัญและกําลังใจของผูรวมงานสูง  ดานไมใหความรวมมือตํ่า  ดาน
อุปสรรคสูง  ดานความสนทิสนมของผูรวมงานตํ่า  การมุงเนนผลิตผลงานสูง  การใหความใสใจตํ่า  
การใหความไววางใจสูง  ความโดดเด่ียวจากผูบริหารปานกลาง 

4.  บรรยากาศเปนกันเอง (familiar climate)  คือ  ลักษณะบรรยากาศท่ีใหความสนิทสนม
ระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน  ผูบริหารไมควบคุมการทํางานของผูรวมงานทุกคนในหนวยงานเปน
มิตรท่ีดีตอกันและรูสึกตอหนวยงานของตนเหมือน  “ครอบครัวใหญท่ีแสนสุข”  ลักษณะเฉพาะ
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ของบรรยากาศแบบน้ี  ดานไมใหความรวมมือของผูรวมงานสูง  ดานขวัญและกําลังใจของผูบริหาร
ปานกลาง  ดานอุปสรรคตํ่า  ดานความสนทิสนมของผูรวมงานสูง  การมุงเนนผลิตผลตํ่า  การให
ความใสใจของผูบริหารสูง  การใหความไววางใจของผูบริหารปานกลาง ความโดดเด่ียวของ
ผูบริหารต่ํา 

5.  บรรยากาศแบบฉันทพอกับลูก (paternal climate) คือ  ลักษณะท่ีผูบริหารทําให
ผูรวมงานเกดิความพอใจ  ผูรวมงานมีความรูสึกถูกบังคับมากกวาจะเกิดแรงจูงใจเปนลักษณะ
บรรยากาศท่ีคอนขางผิด  ผูบริหารไมสามารถจะคุมสถานการณไดตลอดเวลาผูรวมงานไมชอบ
สังคมภายในกลุม  ผูบริหารจะคอยควบคุมการทํางาน  และแนะนําผูรวมงานเสมอเพราะตองการให
มีผลงานสูงทําใหเกิดลักษณะท่ีมีผูบริหารเปรียบเทียบเสมือน  “คุณพอ  ผูรูดีไปทุกอยาง”  
ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศแบบน้ีในดานไมใหความรวมมือของผูรวมงานสูงเกิดอุปสรรคตํ่า  
การมุงเนนการผลิต  ผลงานสูง  ความสนิทสนมระหวางผูรวมงานตํ่า  ดานขวัญและกําลังใจของ
ผูรวมงานตํ่า  การใหความใสใจของผูบริหารสูง  ความโดดเด่ียวของผูบริหารต่ํา  การใหความ
ไววางใจของผูบริหารปานกลาง 

6.  บรรยากาศแบบปด (closed climate)  เปนลักษณะบรรยากาศท่ีผูบริหารไมมี
ความสามารถในการควบคุมการทํางาน  การใหสวัสดิการนอย  ไมคอยมีการติดตอสัมพันธระหวาง
ผูรวมงาน  ผูรวมงานทํางานหนัก  การดําเนินในงานตาง ๆ ไมราบร่ืนบริหารมีการสรางงานใหแก
ตัวเอง  การมอบหมายความรับผิดชอบไมถูกตองผูรวมงานมักมีอคติในการทํางานแบบ “เชาชาม
เย็นชาม”  เพราะขาดความหวังในชีวิตลักษณะเฉพาะของบรรยากาศแบบนี้คือ  ดานขวัญและ
กําลังใจของผูรวมงานตํ่า  ดานไมใหความรวมมือของผูรวมงานสูง  ดานอุปสรรคสูง  ความสนิท
สนมระหวางผูรวมงานปานกลางความใสใจของผูบริหารต่ําและการใหความไววางใจของผูบริหาร
ต่ํา  ความโดดเด่ียวของผูบริหารสูง  การมุงเนนการผลิตผลงานสูง  ลักษณะบรรยากาศแบบน้ีหาก
เกิดในหนวยงานใดควรรีบแกไขดวน 

ลักษณะบรรยากาศองคการท้ัง 6 แบบดังกลาวขางตน  Halpin มีความเห็นวาบรรยากาศ
แบบเปดเปนบรรยากาศท่ีดีท่ีสุดและบรรยากาศแบบปดเปนบรรยากาศท่ีไมดีและควรแกไขหาก
เกิดข้ึนในองคการ 

สรุปไดวา  องคการแตละองคการยอมมีรูปแบบการบริหารงานท่ีแตกตางกันไปทําให
รูปแบบของบรรยากาศองคการยอมแตกตางกันไปดวย  และบรรยากาศองคการมีความสําคัญตอ
การบริหารงานของผูบริหารและมีบุคลากรในองคการ  ฉะนั้นการวิเคราะหพฤติกรรมการทํางาน
ของบุคคล  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการจะไมถูกตองและสมบูรณถาไมพิจารณาถึง
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สภาพแวดลอมในองคการ (internal environment) ท่ีมีสวนกําหนดทัศนคติ  และพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคคลในองคการ 

2.1.6  แนวความคิดทางจิตวิทยาดานความแตกตางของบุคคล 
การท่ีจะเขาใจความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับบรรยากาศขององคการ  เกี่ยวของกับการ

ทําความเขาใจ  พฤติกรรมในระดับบุคคล  (Individual Behavior)  ซ่ึงตองอาศัยแนวความคิดพื้นฐาน
ทางจิตวิทยา  เกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2542: 66-67)  ไดสรุปประเภทความแตกตางระหวางบุคคล  
โดยจําแนกเปน  2  ประเภท  คือ 
  1.  ความแตกตางเนื่องจากพันธุกรรม  เชน  เพศ  ความแตกตางทางเพศมีผลทําให
บทบาท  หนาท่ี ตลอดจนลักษณะความสนใจในงานแตกตางกัน 
  2.  ความแตกตางเนื่องจากส่ิงแวดลอม  ไดแก 
  -   การศึกษา  บุคคลท่ีมีสติปญญาพอกัน  หากโอกาสทางการศึกษาแตกตางกัน
ยอมทําใหการทํางานและความสามารถแตกตางกัน  การศึกษามีสวนชวยใหคนมีความคิด  เหตุผล
และมีความสามารถสูงข้ึน 
  -  ประสบการณ  ประสบการณจากส่ิงท่ีพบเห็นท่ีแตกตางกัน  บางคนไดรับความ
กดดันจากประสบการณอยางหนึ่งก็มีผลตอการรับรู  ความเช่ือของบุคคลนั้น  และใชเปนเกณฑใน
การตัดสินเร่ืองตาง ๆ คนท่ีมีประสบการณในการทํางานสูง  ยอมมีความชํานาญและมีความผูกพัน
ตออาชีพ  และองคการสูงตามไปดวย 

สรอยตระกูล  (ติวยานนท)  อรรถมานะ  (2545: 49-50)  ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความแตกตางระหวางบุคคลวา  ความแตกตางระหวางบุคคล  ในดานรางกาย  สติปญญา  สังคม  
และอารมณ  มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม  และสภาพแวดลอม  ความแตกตางนั้น  จะทําใหบุคคลแต
ละคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนใคร  ท้ังนี้นอกเหนือจากความแตกตางระหวางบุคคล
แลว  ยังมีความแตกตางภายในตัวบุคคล  ซ่ึงหมายถึงความผันแปรในบุคคลเดียวกันในเวลาท่ี
แตกตางกัน  ปจจัยทางสภาพแวดลอม  เชน  บรรยากาศในองคการมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําใหเกิด
การผันแปรในพฤติกรรม  หรือบุคคลเดียวกันนั้นจะแตกตางกันไปตามวัย 

Ernest J. Mccormick and Daniel R. Ilgen (1977: 15  อางใน พรรณราย  ทรัพยยะ
ประภา, 2529: 26-27)  ไดเสนอแนวความคิดองคประกอบความแตกตางระหวางบุคคลในเชิง
พฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการทํางาน  (Factors Associated With Differences Behavior)  ไดแก   
  1.  ตัวแปรดานบุคคล (Individual Variables)  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงความ
เปนเอกลักษณเฉพาะบุคคลหน่ึงบุคคลใด  ซ่ึงเอกลักษณเหลานี้จะนํามาซ่ึงการกระทําบางชนิด  หรือ
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เกี่ยวกับพฤติกรรมบางลักษณะเฉพาะตน  ตัวแปรดานตัวบุคคลอาจแตกตางกันในแตละคน  ไดแก  
ความถนัด  ลักษณะบุคลิกภาพ  ลักษณะทางกายภาย  ความสนใจและแรงจูงใจ  อายุ  เพศ  การศึกษา  
ประสบการณ  และตัวแปรสวนตัวอ่ืน ๆ  
  2.  ตัวแปรสถานการณ  (Situation Variables)  หมายถึง  เง่ือนไขของสถานการณ
หรือลักษณะของส่ิงแวดลอมนอกจากตัวบุคคลท่ีจะมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  เง่ือนไข
บางประเภทอาจอยูนอกเหนือการรับรูและนอกเหนือความสามารถท่ีจะควบคุมของเจาของ
พฤติกรรม  แบงเปน  2  ประเภท  คือ 
  -  ตัวแปรทางกายภาพและงาน  (Physical and Job Variables)  ไดแกวิธีการทํางาน  
แบบและสภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน  สถานท่ีทํางาน  และการจัดสถานท่ี สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ 
  -  ตัวแปรทางองคการและสังคม (Organizational and Social Variables)  ไดแก  
ลักษณะขององคการ   ชนิดของการฝกอบรมและบังคับบัญชา   ชนิดของส่ิงจูงใจ   และ
สภาพแวดลอมทางสังคม 

จากแนวความคิดขางตนสรุปไดวา  บุคคลในองคการมีความแตกตางกัน  เนื่องจาก
ปจจัยทางดานกายภาพ  ซ่ึงไดมาจากกรรมพันธุและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูทางสังคม  
และหากมีการปรับเปล่ียนสภาพส่ิงแวดลอม  เชน  บรรยากาศขององคการ  ก็อาจจะทําใหมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในบางส่ิงบางอยาง 

2.1.7  อํานาจหนาท่ี และบทบาทของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากนโยบายของรัฐบาลท่ีวางแนวทางในการปฏิรูประบบราชการ โดยดําเนินการ

ปรับปรุงระบบการบริหารราบการแผนดนิของสวนราชการตางๆ ใหเปนระบบ ซ่ึงมีการกอต้ัง
หนวยงานข้ึนใหม เพื่อใหเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจท่ีเคยซํ้าซอนอยูในหนวยงานอืน่ๆ 
ใหเปนระบบ เปรียบเสมือนเปนเจาภาพในการดําเนินงาน เพื่อประโยชนของประชาชนและ
ประเทศชาติเปนหลัก ท้ังยังเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วยิง่ข้ึน 
ในสวนของกระทรวงมหาดไทยมีหนวยงานใหมถือกําเนดิข้ึนเพื่อจดัการสาธารณภัยอยางเปนระบบ 
คือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหนาท่ีในการจัดทําแผนแมบท วางมาตรการ 
สงเสริมสนับสนุน การปองกัน บรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย โดยกําหนดนโยบายดานความ
ปลอดภัย สรางระบบปองกนั เตือนภัย ฟนฟหูลังเกดิภัย และการติดตามประเมินผล เพื่อให
หลักประกนัในดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ประกอบดวยบุคลากรท่ีถายโอนมาจาก 5 หนวยงาน คือ กรมเรงรัดพัฒนาชนบท กรมปองกันภัย
ฝายพลเรือน กรมการปกครอง  สํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภยั สํานักปลัดสํานัก
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นายกรัฐมนตรี กองสงเคราะหผูประสบภัย กรมประชาสงเคราะห และกรมการพัฒนาชุมชน  
(งานบริการดานชางพื้นฐาน) ซ่ึงบุคลากรจากหนวยงานเหลานี้จะเปนน้าํหนึ่งน้ําใจเดี่ยวกนัใน 
การปฏิบัติงานปองกัน บรรเทา และฟนฟ ู ดวยระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยอยางเปนระบบ 
และเกดิผลสัมฤทธ์ิในการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากสาธารณภัยทุกประเภทอยางเปนรูปธรรม 
สวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ประกอบดวย สํานกังานเลขานุการกรม  กองการ
เจาหนาท่ี กองคลัง ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-12 (เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 สุพรรณบุรี 
เขต 3 ปราจีนบุรี เขต 4 ประจวบคีรีขันธ เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 ขอนแกน เขต 7 อุบลราชธานี 
เขต 8 กําแพงเพชร เขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลําปาง เขต 11 สุราษฎรธานี และเขต 12 สงขลา)  
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภยั สํานักชวยเหลือผูประสบภัย สํานกันโยบายปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย และสํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย เม่ือมี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอยางเปนระบบ ซ่ึง
จะเปนศูนยกลางในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อให
ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใสใหมีความปลอดภัย และไมไดรับความสูญเสียดานชีวติและ
ทรัพยสินท่ีสืบเนื่องจากสาธารณภัย 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2545 กําหนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท  
วางมาตรการ สงเสริม สนับสนุนการปองกัน บรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัย โดยการกําหนด
นโยบายดานความปลอดภัย สรางระบบปองกัน เตือนภัย ฟนฟูหลังเกิดภัยและติดตามประเมินผล 
เพื่อใหหลักประกันในดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1.  ดําเนินการจัดทํานโยบาย แนวทาง และวางมาตรการในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบปองกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปองกัน เตือนภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
 4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเครือขายปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 5. สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมของประชาชนในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 6. ฝกอบรมและฝกปฏิบัติในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และการชวยเหลือ
ผูประสบภัยและฟนฟูสภาพพื้นท่ีตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด 
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 7. สงเสริม สนับสนุน และปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชวยเหลือ
ผูประสบภัย และฟนฟูสภาพพื้นท่ี 
 8. อํานวยการและประสานการปฏิบัติการใหความชวยเหลือผูประสบภัย และฟนฟูบูรณะ
สภาพพื้นที่ท่ีประสบภัยขนาดใหญ 
 9. ประสานความชวยเหลือในการปองกัน การชวยเหลือ การบรรเทาและฟนฟูกับ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 10. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ี
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.1.8  วิสัยทัศนและพันธกิจกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1. การจัดวางระบบปองกัน เตือนภัยจากสาธารณภัย ภัยฝายพลเรือน และเตรียมความ
พรอมในทุกพื้นท่ี 
  2. อํานวยการและดําเนินการบรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือนท่ีเกิดข้ึน 
  3. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลท่ีจําเปนใน 
การปองกัน บรรเทาระงับ เคร่ืองชวยเหลือผูประสบภัย 
  4. จัดใหมีการฟนฟูสาธารณะประโยชน ท่ีเสียหาย รางกาย จิตใจ ส่ิงจําเปนตอการยังชีพ
และประกอบอาชีพอยางรวดเร็ว ท่ังถึงเปนธรรมสอดคลองกับความตองการ 
  5. บูรณการระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงาน การดําเนินการ และ 
การติดตามประเมินผลรวมกับองคกรภายในและตางประเทศ 

2.1.9  โครงสรางการแบงสวนราชการของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดโครงสรางเปน 2 สวน คือ 
 1.   โครงสรางตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 แบงสวนราชการออกเปน 3 กอง 5 สํานัก 12 ศูนย ดังนี้ 

-  สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย 
-   สํานักสงเสริมการปองกนัสาธารณภัย 
-  ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย 
-  สํานักชวยเหลือผูประสบภัย 
-   ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-12 
-  สํานักงานเลขานุการกรม 
-  กองการเจาหนาท่ี 
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-  กองคลัง 
 2.    โครงสรางโดยการบริหารจัดการภายใน ไดแก 

-  สํานักบูรณการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน 
-  สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ 
-  สํานักผูตรวจราชการกรม 
-  กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
-  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
-  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
-  หนวยตรวจสอบภายใน 
โดยอัตรากําลังในป 2550 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอัตรากําลังรวมท้ังส้ิน  

4,576 อัตรา แยกเปนขาราชการ 2,159 อัตรา ลูกจางประจํา 2,120 อัตรา และพนักงานราชการ 297 
อัตรา โครงสรางการบริหารงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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              อธิบดี 

 

ขอมูล : ณ วันที่ 8 ม.ค. 50 

* ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (12 เขต) 

กลุมงานอํานวยการและประสานการปฏิบัต ิ
กลุมงานปองกันและปฏิบัติการ 

กลุมงานฝกอบรม 
กลุมงานสนับสนุนทรัพยากรกูภัย 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝายอํานวยการและบริหาร
ฝายปองกันและปฏิบัตกิาร 
ฝายสงเคราะห

= สวนราชการตามกฎกระทรวง 

= สวนราชการภายใน 

หมายเหตุ :  

* ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (12 เขต) 

กลุมงานอํานวยการและประสานการปฏิบัต ิ
กลุมงานปองกันและปฏิบัติการ 

กลุมงานฝกอบรม 
กลุมงานสนับสนุนทรัพยากรกูภัย 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ฝายอํานวยการและบริหาร
ฝายปองกันและปฏิบัตกิาร 
ฝายสงเคราะห 

สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย  

ฝายบริหารทั่วไป 
กลุมงานสนับสนุนการมีสวนรวม 
กลุมงานกิจการอาสาสมัคร 

วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ฝายบริหาร 
ฝายวิชาการ 
ฝายฝกอบรม 

กลุมงานวิเทศสัมพันธ 
กลุมงานวิจัยและพัฒนา 
ฝายบริหารทั่วไป 

สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ 

กลุมโรงงานเครื่องจักรกล 

* ศูนย ปภ. เขต 1 ปทุมธานี , เขต 5 
นครราชสีมา , เขต 6 ขอนแกน ,  

เขต 7 สกลนคร 

รองอธิบดีฯ ฝายวิชาการ 

สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย  
ฝายบริหารทั่วไป 

กลุมงานเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
กลุมงานกฎหมาย 

กลุมงานมาตรฐานความปลอดภัย 

ศูนยปฏิบัติการกรม (DOC) 

ฝายบริหารทั่วไป 
กลุมงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมงานติดตามและประเมินผล 
กลุมงานแผนและงบประมาณ  
กลุมงานนโยบายภัยจากมนุษย 
กลุมงานนโยบายภัยธรรมชาติ 
ฝายบริหารทั่วไป 

สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักงานเลขานุการศนูยอํานวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน 

กลุมงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัย 
แหงชาติ 

กลุมงานคณะกรรมการปองกันภัย 
ฝายพลเรือนแหงชาติ 

ฝายบริหารทั่วไป 

สํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และ
ความปลอดภัยทางถนน  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กลุมงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขาย 

* ศูนย ปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี , เขต 4 
ประจวบคีรีขันธ , เขต 11 สุราษฎรธานี , 

เขต 12 สงขลา 

สํานักงานเลขานุการกรม 
ฝายสาร
กลุมงานชวยอาํนวยการและกิจการพิเศษ 

ฝายสวัสดิการ 

กองการเจาหนาที่ 

กองคลัง 

ฝายบริหาร

ฝายบัญช ี
ฝายการเงนิ 

  กลุมงานการพัสดุและจัดซื้อ 

ฝายยานพาหนะ 

งานธุรการ 
กลุมงานอัตรากําลงัและระบบงาน 

กลุมงานสรรหาบรรจุ
ฝายทะเบียนประวัติ

กลุมงานวินัย 

รองอธิบดีฯ ฝายบริหาร 

กลุมงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
ผูตรวจราชการ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

* ศูนย ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี , เขต 8 
กําแพงเพชร , เขต 9 พิษณุโลก ,  

เขต 10 ลําปาง 

ฝายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณและสิ่งพิมพ 
ฝายประชาสัมพันธ 
ฝายวิชาการและแผน 
งานบริหารทั่วไป 

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 

กลุมงานสื่อสารและโทรคมนาคม  

กลุมงานตรวจสอบเงินชวยเหลือ  
กลุมงานชวยเหลอืผูประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุมงานสนับสนุนและบริการชวยเหลอืผูประสบภัย  

กลุมงานชวยเหลอืผูประสบภัยภูมิภาค  
ฝายบริหารทั่วไป 

 กลุมงานปฏิบัติการ 
กลุมงานวิเคราะหและประเมินสถานการณ 
กลุมงานอํานวยการ 
ฝายบริหารทั่วไป 

สํานักชวยเหลอืผูประสบภัย 

ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย  

รองอธิบดีฯ ฝายปฏิบัติการ 

สํานักผตรวจราชการกรม 

ภาพที่ 2.1  แผนภูมิโครงสรางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย DPU



 
 

2.2  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
Litwin & Stringer (1968)  ทําการวิจัยนักศึกษา  45  คน  ท่ีเขาไปทํางานในบริษัทธุรกิจ

เกี่ยวกับเรดาห  3  แหง  โดยการสรางบรรยากาศท่ีแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวาบรรยากาศเผด็จ
การ (Authoritarian Climate)  ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานตํ่าสุดสวนบรรยากาศท่ีมีความเปน
มิตร (Democratic Friendly Climate)  สรางความพึงพอใจสูงสุด  ตอมา Cawsey (1973)  ไดศึกษา
การทํางานของพนักงานบริษัทประกันภัย  จํานวน  600  คน  โดยใชแบบสอบถามของ Litwin & 
Stringer  พบวาพนักงานท่ีทํางานในบรรยากาศมุงผลสําเร็จในงาน  (Achievement Climate)  จะ
ประเมินตัวเองวาผลปฏิบัติงานดีกวาพวกท่ีอยูในบรรยากาศท่ีจูงใจนอยกวาในแงทัศนคติตองาน  
พบวา  ความพึงพอใจในงานจะสูงข้ึนเม่ือพนักงานรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานวามีโอกาสแหง
ความสําเร็จมากข้ึน   

Pritchard & Karasick  (1973)  ไดศึกษาบรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงาน
และผลการปฏิบัติงานจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูจัดการระดับกลางจํานวน  76  คน  จากองคการ
อุตสาหกรรม  พบวา  บรรยากาศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของคนงานมากกวาผลการ
ปฏิบัติงาน  และเขาสรุปวา  บรรยากาศท่ีมีการสนับสนุน  (Supportive Climate)  มีสหสัมพันธกับ
ความพึงพอใจสูง  โดยไมสนใจตัวแปรบุคลิกภาพ   

Hellriegel Slocum (1974)  สรุปยืนยันผลการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการท่ีไดกลาว
มาแลวขางตนวา  บรรยากาศองคการมีความสัมพันธเชิงเสนตรงในทางบวกกับทัศนคติตองาน 

ปุระชัย  เปยมสมบูรณ  (2527)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของตํารวจ   501  นาย 
จากสถานีตํารวจนครบาล  38  แหง  ท่ัวกรุงเทพมหานคร  โดยใชเทคนิค Job Description Index 
ของ Smith  และคณะวัดความพึงพอใจในงานและใชมาตรวัดบรรยากาศองคการของ Litwin & 
Stringer  พบวาบรรยากาศองคการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน 

ไพพรรณ  มุสิกสาร (2517: 1-2)  ไดวิจัยถึงความสัมพันธของสถานภาพสวนตัวของ
อาจารยใหญ โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสมกับบรรยากาศขององคการ  โดยใชแบบสอบถาม  
พบวาเพศ  วุฒิการศึกษา  และระยะเวลาการทํางานของกลุมตัวอยาง  มีความสัมพันธกับการรับรับรู
บรรยากาศองคการ 

ศุภฤกษ  สมสิริชาติ (2527: 70-72)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองบรรยากาศขององคการศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลเมืองพังงา  ตะกั่วปา  ภูเก็ต  และกระบ่ี  โดยอาศัยมิติของบรรยากาศทางดาน
โครงสรางความรับผิดชอบ  ความอบอุน  และการสนับสนุน  พบวา 

เพศของกลุมตัวอยาง  มีความสัมพันธในระดับปานกลางตอการรับรูบรรยากาศองคการ
ใหมิติดานความรับผิดชอบและการสนับสนุน  โดยเพศชายมีระดับการรับรูสูงกวาเพศหญิงระดับ

27 
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ตําแหนงของกลุมตัวอยาง  มีความสัมพันธตอการรับรูบรรยากาศองคการในมิติดานการสนับสนุน  
โดยกลุมตัวอยางท่ีมีระดับตําแหนงสูง  มีการรับรูสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับตําแหนงตํ่ากวา  และ
พบวา  ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง  ไมมีความสัมพันธตอการรับรูบรรยากาศองคการในมิติท่ี
ใชในการศึกษานี้ 

สุพัตรา  เพชรมุนี  และเช่ียวชาญ  อาศุวัฒนากุล  (2528: 84-98)  วิจัยเร่ืองปญหาและ
อุปสรรคท่ีมีตอการพัฒนากําลังคนในระบบราชการไทย  โดยสํานักนายกรัฐมนตรี  และขาราชการ
สวนภูมิภาคจากจังหวัด  เชียงใหม  ขอนแกน  และสงขลา  พบวา 

เพศชาย  มีระดับการรับรูตอบรรยากาศในระดับดีมากกวาเพศหญิง 
ระดับการศึกษา  มีความสัมพันธตอการรับรูบรรยากาศองคการอยางมีนัยสําคัญใน

ทิศทางท่ีกลับกัน  คือ  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาสูงมีระดับการรับรูต่ํากวากลุมตัวอยางท่ีมี
ระดับการศึกษาต่ําโดยเฉพาะระดับปริญญาโทข้ึนไปมีการรับรูตอบรรยากาศองคการต่ําท่ีสุด 

และพบวา  ระดับตําแหนงและอายุราชการไมมีความสัมพันธใด ๆ กับการรับรู
บรรยากาศองคการ 

วรรณภา ณ สงขลา (2530: 118-119)  ศึกษาวิจัยเร่ืองบรรยากาศองคการในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศึกษา
องคประกอบบรรยากาศทางการศึกษา  5  ดาน  คือ  ลักษณะโครงสรางโรงเรียน  นโยบายการ
บริหารและการจัดการวิทยากรที่ใชในโรงเรียน  ความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ  และสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ  กลุมตัวอยางคือ  ครู-อาจารย  ผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา  2536  พบวา  ครู-อาจารย  ท่ีสอน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีอายุตางกัน  และท่ีมีประสบการณในตําแหนงตางกันมี
ความรูสึกตอบรรยากาศองคการไมแตกตางกัน 

กาญจนา  เกียรติธนาพันธุ  (2542)  ศึกษาบรรยากาศองคการที่เอ้ือตอการพัฒนาไปสู
องคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษา  กองสาธารณสุขภูมิภาค  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พบวา  อายุและสถานะทางตําแหนงท่ีตางกันมีผลตอการรับรูการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู
แตกตางกัน  และบรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาไปสูองคการแหงการ
เรียนรู  เชนเดียวกับระดับการรับรูบรรยากาศองคการที่มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูการ
พัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรูในระดับท่ีสอดคลองกันดวย 

บุญใจ  ล่ิมศิลา  (2542)  ไดศึกษาบรรยากาศองคการกับการรับรูคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน : กรณีศึกษาขาราชการ  สถาบันพระบรมราชชนก  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พบวา  ขาราชการมีการรับรูบรรยากาศองคการและคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง  
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บรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกในระดับ  คอนขางสูงกับการรับรูคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน  และลักษณะของบรรยากาศท่ีแตกตางกันมีผลทําใหขาราชการมีการรับรูคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานแตกตางกัน  โดยกลุมขาราชการท่ีมีการรับรูบรรยากาศองคการในระดับสูงมีการรับรูคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานสูงกวากลุมขาราชการที่มีการรับรูบรรยากาศองคการในระดับปานกลาง  และ
ระดับตํ่า  นอกจากนี้ยังพบวาอายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณในการทํางานไมมีผลตอการ
รับรูคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

มณทิรา  บุญมาก  (2542)  ทําการศึกษาการรับรูบรรยากาศองคการกับการพัฒนา
คณาจารย : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฎพระนคร  พบวา  กลุมตัวอยางมีการรับรูบรรยากาศองคการ  
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาการรับรูบรรยากาศองคการเปนรายดานและรายขอ  
พบวา  ดานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ดานปรัชญาการจัดการ  ดานโครงสรางของ
องคการ  ดานนโยบายเกี่ยวกับการเงิน  ดานระบบการใหรางวัลตอบแทน  มีการรับรูบรรยากาศ
องคการอยูในระดับปานกลางท้ังส้ิน  และกลุมตัวอยางท่ีมีเพศวุฒิการศึกษา  และคณะวิชาท่ีแตกตาง
กันจะมีการรับรูบรรยากาศองคการแตกตางสวนอายุ  และอายุราชการท่ีแตกตางกันจะมีการรับรู
บรรยากาศองคการไมแตกตางกัน 

สมถวิล  แกวปล่ัง  (2542)  ทําการศึกษาบรรยากาศองคการในสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กลุมตัวอยาง  ไดแก  บุคลากรสาย ข และสาย ค ในสํานักงานอธิการบดี  
พบวา  บุคลากรมีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสํานักงานอธิการบดีโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  โดยมิติความรับผิดชอบ  มิติความเส่ียงของงาน  และมิติความภักดีตอองคการ  อยูใน
ระดับดี  สวนมิติโครงสรางองคการ  มิติการใหรางวัล  มิติความอบอุน  มิติการสนับสนุน  มิติ
มาตรฐานงาน  และมิติความขัดแยงอยูในระดับปานกลาง  นอกจากนี้ยังพบวา  บุคลากรที่มีเพศ  
ประสบการณการทํางาน  วุฒิการศึกษา  และหนวยงานที่สังกัดตางกันมีความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการโดยรวมไมแตกตางกัน 

จากศึกษาดังกลาวสามารถช้ีใหเห็นวา  บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับความ
พอใจในงาน  ยอมใชเปนแนวทางในการปรับปรุงบรรยากาศองคการใหตอบสนองตอความพอใจ
ในงานได 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
3.1  แบบจําลองและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูทําการวิจัยไดกําหนดแบบจําลองและกรอบแนวคิดในการศึกษาดัง
แสดงในภาพที่ 3.1 ตอไปนี ้
  

ตัวแปรตน (independent variables)                                ตัวแปรตาม (dependent variable) 
                              
           
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  ภาพประกอบกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับบรรยากาศองคการฯ 

- มิติดานโครงสรางการทํางาน 
- มิติดานความรับผิดชอบ 
- มิติดานรางวัลตอบแทนและการ

ลงโทษ 
- มิติดานความเส่ียงและการรับ

ความเส่ียง 
- มิติดานความอบอุน 
- มิติดานการสนับสนุน 
- มิติดานมาตรฐานงาน 
- มิติดานความขัดแยง 
- มิติดานเอกภาพขององคการ 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ  
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- ตําแหนง 
- ประสบการณในการทํางาน 
- รายได 
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3.2  ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 

ประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ เก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ระดับ 1- 8 ท่ีสังกัดหนวยงานระดับกองในสวนบริหารราชการสวนกลางของ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อันประกอบไปดวย สํานักผูตรวจราชการกรม หนวยตรวจสอบ
ภายใน สํานักชวยเหลือผูประสบภัย ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย  กองเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย 
สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ สํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความ
ปลอดภัยทางถนน สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักเลขานุการกรม กองคลัง 
กองการเจาหนาท่ี กลุมพัฒนาระบบบริหาร และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังส้ิน 15 
หนวยงาน ในปงบประมาณ 2550 ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซ่ึง
มีจํานวนทั้งส้ิน 354   คน 

วิธีการสุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้จะทําการสุมตัวอยางขาราชการกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ระดับ 1-8 ในสวนบริหารราชการสวนกลางท้ังหมด 
สําหรับการสุมตัวอยางจะกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชหลักการคํานวณของ Yamane โดยกําหนด
ระดับความเช่ือม่ัน 95 % ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง ± 5 % หรือ 0.5 ซ่ึงไดจํานวน
ประชากรจํานวนท้ังส้ิน  คน จากนั้นจะทําการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
หลังจากไดขนาดตัวอยางในแตละกลุม จะทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจับฉลาก (Lottery) ในกลุมประชากรแตระดับท่ีคํานวณได 

ขนาดกลุมตัวอยาง 
การหาขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากร  354  คน ใชสูตร Yamane 

 จากสูตร      n              =  N 
                        1  Ne2 
 เม่ือ n แทน ขนาดกลุมตัวอยาง 
  N แทน จํานวนหนวยประชากรทั้งหมด 
  e        แทน ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตัวอยางท่ีระดับนัยสําคัญ 
จากสูตรขางตน จํานวนประชากร  354  คน  มีความคลาดเคล่ือน 0.05 จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง 
ดังนี้ 
แทนคา           n   =      354 
         (1 + (354)(0.05)2) 
  = 187.80   คาประมาณ  188  คน 
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ดังนั้น จะไดกลุมตัวอยางจํานวน   187.80  คน ซ่ึงคิดเปนจํานวนเต็มได เทากับ  188  
คน จากนั้นทําการสุมแบบข้ันปฐมภูมิ (Stratified Sampling) โดยการเลือกตัวอยางจากขาราชการ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และเทียบสัดสวนเพ่ือหาขนาดตัวอยางท่ี
เหมาะสมในแตละสายงานโดยใชสูตร ดังนี้ 

 จํานวนตัวอยางแตละสายงาน  =   จํานวนตัวอยางท้ังหมด  จํานวนประชากรในแตละสายงาน 
               จํานวนประชากรทั้งหมด 
 

ตารางท่ี  3.1 จํานวนขาราชการ และกลุมตัวอยาง 
 

ระดับตําแหนง 
 
กอง 

1 - 5 6 - 8 รวม 
จํานวน 
ประชากร 

จํานวน 
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวน 
ตัวอยาง 

สํานักผูตรวจราชการกรม 
หนวยตรวจสอบภายใน 
สํานักชวยเหลือผูประสบภัย  
ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย  
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  
สํานักมาตรการปองกันสาธารณภัย  
สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย  
สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ  
สํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย   
       และความปลอดภัยทางถนน  
สํานักนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สํานักเลขานุการกรม  
กองคลัง  
กองการเจาหนาที่  
กลุมพัฒนาระบบบริหาร  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
3 
16 
15 
10 
11 
16 
9 
3 
 

4 
9 
31 
28 
2 
6 

 3 
2 
9 
8 
5 
6 
9 
5 
2 
 

2 
5 
17 
15 
1 
3 

4 
7 
29 
17 
7 
19 
18 
16 
11 

 
1 
9 
14 
22 
5 
67 

2 
3 
16 
8 
3 
10 
10 
9 
5 
 

1 
4 
8 
12 
2 
3 

9 
10 
45 
32 
17 
30 
34 
25 
14 

 
5 
18 
45 
50 
7 

113 

5 
5 
25 
16 
9 
16 
19 
14 
7 
 

3 
9 
25 
27 
3 
6 

รวม 168 92 186 96 354 188 
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบงเปน 3 สวน 
ดังนี้ 

สวนท่ี  1  เปนขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของขาราชการกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สวนกลาง  ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  
ประสบการณในการทํางาน  และรายได  ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple 
Choice Question) จํานวน 7 ขอ  

สวนท่ี  2  เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางาน  ของขาราชการกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนกลาง  มีจํานวน  9 ดาน ไดแก   

1. มิติดานดานโครงสรางการทํางาน    จํานวน 3  ขอ 
2. มิติดานความรับผิดชอบ     จํานวน 2  ขอ 
3. มิติดานรางวัลการตอบแทนและการลงโทษ   จํานวน 4  ขอ 
4. มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง   จํานวน 4  ขอ 
5. มิติดานความอบอุน    จํานวน  3  ขอ  
6. มิติดานการสนับสนุน   จํานวน  2  ขอ 
7. มิติดานมาตรฐานงาน     จํานวน 3  ขอ 
8. มิติดานความขัดแยง      จํานวน 4  ขอ 
9. มิติดานเอกภาพขององคการ   จํานวน 4  ขอ 

โดยมีแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 29 ขอ ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบ Semantic 
Differential Scale ซ่ึงเปนมาตราสวน ท่ีใชหลักความแตกตางทางดานความหมาย เพือ่ใหสอดคลอง
กับทัศนคติตามความเปนจริง ของผูตอบคําถาม เปนคําถามใหเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดยีว ใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยผูตอบแสดงความคิดเหน็ออกมาเปน 5 
ระดับดวยกัน ซ่ึงคําถามท่ีผูตอบจะตองตอบจะมีการกาํหนดระดับของคะแนนตํ่าสุด-สูงสุด โดยมี
คุณลักษณะนอยสุด-มากสุดอันเปนลักษณะตรงขามกันเราเรียกวา Bipolar Adjective เชน 

 
 

คําถาม 
ระดับความเปนจริงในหนวยงาน 
1 2 3 4 5 

1. องคการมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานไวอยาง
ชัดเจน 
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โดยท่ี 1 คือ นอยท่ีสุด, 2 คือ นอย, 3 คือ ปานกลาง, 4 คือ มาก และ 5 คือ มากท่ีสุด 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยันําคะแนนจากการกําหนดดงักลาวมาประเมินคา (Rating 

Scale) เพื่อแปลความหมายคาคะแนน โดยใชสูตร (มัลลิกา บุนนาค, 2537 : 29) 
 

 ชวงความกวางของขอมูลในแตละช้ัน  =  

      =           =      0.8 

 
โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนนดังตารางท่ี 3.2 
 

ตารางท่ี 3.2  เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับความสําคัญ 

ขอความทางปฏิฐาน (Positive) ขอความทางปฏิเสธ (Negative) 
4.21-5.00 
3.41-4.20 
2.61-3.40 
1.81-2.60 
1.00-1.80 

บรรยากาศดีมากท่ีสุด 
บรรยากาศดีมาก 

บรรยากาศดีปานกลาง 
บรรยากาศดีนอย 

บรรยากาศดีนอยท่ีสุด 

บรรยากาศดีนอยท่ีสุด 
บรรยากาศดีนอย 

บรรยากาศดีปานกลาง 
บรรยากาศดีมาก 

บรรยากาศดีมากท่ีสุด 
   

สวนท่ี 3 เปนขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับแบบของบรรยากาศองคการ ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมี
หลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) จํานวน 1 ขอ 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลท่ีใชในการวิจัยจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 
 1.  การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary research) เชน เอกสาร บทความ ตําราทาง
วิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.  การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไป
สอบถามกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
จํานวน 354  คน 
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3.5  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิธีการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในคร้ังนี้ใชสถิติดังตอไปนี ้
  3.5.1  จากขอมูลของแบบสอบถามท่ีไดทําการสํารวจมา จะนํามาทําการรวบรวมเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง และสมบูรณของแบบสอบถาม 

3.5.2  ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาบันทึก       เพื่อทําการประมวลผลดวยโปรแกรม    SPSS 

(Statistical Package for Social Science) ซ่ึงเปนโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีการวิเคราะหผลการศึกษา

ดังนี ้

3.5.2.1 วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และรายได ในขอท่ี 1-7 วิเคราะหโดยการหาคา

ความ ถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

3.5.2.2 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองคการดานตาง ๆ ในขอท่ี 8-36 

วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devaition) 

3.5.2.3 วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับแบบของบรรยากาศองคการในขอท่ี 37 โดยการหาคา

ความ ถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

3.5.2.4 ทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางท่ีมากกวา 2 กลุม ถาพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จึงทดสอบรายคูโดยใช Least-Significant Different (LSD) เพื่อ

วิเคราะหความแตกตางอีกข้ันหนึ่ง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542 : 393) 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การวิจยัคร้ังนีมุ้งศึกษา ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาขอมูลและการแปลความหมาย

ของผลการศึกษาขอมูล ผูวิจยัไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษาดังนี ้

n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

x   แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 

S.D.  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) 

MS  แทน คาเฉล่ียผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

df  แทน ช้ันของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

t  แทน คาท่ีใชพิจารณา t-Distribution 

F-Ratio แทน คาท่ีใชพิจารณา F-Distribution 

F-Ratio.,p แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

*  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.1  การนําเสนอผลการศึกษาขอมูล 

การศึกษาขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงการ

นําเสนอ ออกเปน 4 ตอน ตามลําดับตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1  การศึกษาขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 

ตอนท่ี 2  การศึกษาขอมูลความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปอง 

                กันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย 
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ตอนท่ี 3  การศึกษาขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

ตอนท่ี 4  การศึกษาขอมูลแบบของบรรยากาศองคการ                

 

4.2  ผลการศึกษาขอมูล 

ตอนท่ี 1  การศึกษาขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 

ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถาม จํานวน 188 คนไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และรายได โดยแจก

แจงจํานวนและคารอยละ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล ของขาราชการกรมปองกันและ 

                     บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
     ชาย 
     หญิง 

รวม 

44 
144 
188 

23.4 
76.6 

100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามเพศ พบวาขาราชการกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย

จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 23.4 และเพศหญิงมีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 76.6 โดย

ขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
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ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการกรมปองกันและ 

                     บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน รอยละ 
     ต่ํากวา 30 ป 
     30-40 ป 
     41-50 ป 
     51 ปข้ึนไป 

รวม 

59 
55 
63 
11 

188 

31.4 
29.3 
33.5 
5.9 

100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกอายุ ขาราชการกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากวา 30 ป มีจํานวน 

59 คน คิดเปนรอยละ 31.4 ขาราชการท่ีมีอายุ 31-40 ป มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 29.3 

ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 33.5 ขาราชการท่ีมีอาย ุ 51 ปข้ึนไป มี

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.9 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอายุ 41-50 ป 

รองลงมาไดแกขาราชการท่ีมีอายุนอยกวา 30 ป ขาราชการที่มีอายุ 31-40 ป และขาราชการท่ีมีอายุ 

51 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการกรมปองกันและ 

                     บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามสถานภาพสมรส  

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 
     โสด 
     สมรส 

รวม 

114 
74 

188 

60.6 
39.4 

100.0 

 

จากตารางท่ี 4.3 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพสมรส ขาราชการ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ท่ีตอบแบบสอบถามมี

สถานภาพสมรสเปนโสด มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 60.6 และท่ีมีสถานภาพสมรสเปนสมรส 
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มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 39.4 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีสถานภาพ

สมรสเปนโสดมากกวาขาราชการที่มีสถานภาพสมรสเปนสมรส 

 

ตารางท่ี 4.4  จํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการกรมปองกันและ 

                     บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
     ต่ํากวาปริญญาตรี 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
     ปริญญาโทข้ึนไป 

รวม 

17 
145 
26 

188 

9.1 
77.1 
13.8 

100.0 

 

จากตารางท่ี 4.4 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามระดับการศึกษา ขาราชการ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ท่ีตอบแบบสอบถามเปนผูมี

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 9.1 ขาราชการที่มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 77.1 และขาราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา

โทข้ึนไป มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.8 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา รองลงมาไดแกขาราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท

ข้ึนไป และขาราชการที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.5  จํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการกรมปองกันและ 

                     บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง จํานวน รอยละ 
     ระดับ 1-5 
     ระดับ 6 ข้ึนไป 

รวม 

92 
96 

188 

48.9 
51.1 

100.0 
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จากตารางท่ี 4.5 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามระดับตําแหนง ขาราชการกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ท่ีตอบแบบสอบถามมีตําแหนง

ระดับ 1-5 จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 48.9 และขาราชการท่ีมีตําแหนงระดับ 6 ข้ึนไป มีจํานวน 

96 คน คิดเปนรอยละ 51.1 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงระดับ 6 ข้ึนไป 

มากกวาขาราชการที่มีตําแหนงระดับ 1-5 

 

ตารางท่ี 4.6  จํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการกรมปองกันและ 

                     บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามประสบการณในการ 

                     ทํางาน  

ประสบการณในการทํางาน จํานวน รอยละ 
     ต่ํากวา 5 ป 
     5-10 ป 
     11-15 ป 
     16 ปข้ึนไป 

รวม 

65 
13 
38 
72 

188 

34.6 
6.9 

20.2 
38.3 

100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ท่ีตอบแบบสอบถาม

มีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีจํานวน 65 คนคิดเปนรอยละ 34.6  ขาราชการท่ีมี

ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.9 ขาราชการท่ีมีประสบการณ

ในการทํางาน 11-15 ป มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 20.2 และขาราชการท่ีมีประสบการณในการ

ทํางาน 16 ปข้ึนไป มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 38.3 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีประสบการณในการทาํงาน 16 ปข้ึนไป รองลงมาไดแกขาราชการท่ีมีประสบการณในการ

ทํางานตํ่ากวา 5 ป ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป และขาราชการท่ีมี

ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7  จํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการกรมปองกันและ 

                     บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามรายได  

รายได จํานวน รอยละ 
     ต่ํากวา 10,000 บาท 
     10,000-20,000 บาท 
     20,000 บาทข้ึนไป 

รวม 

48 
68 
72 

188 

25.5 
36.2 
38.3 

100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามรายได ขาราชการกรมปองกนั

และบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ท่ีตอบแบบสอบถามเปนผูมีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาท มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 25.5 ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท มี

จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 36.2 และขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป มีจํานวน 38.3 คน 

คิดเปนรอยละ 38.3 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป 

รองลงมาไดแกขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท และขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 

บาท ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2  การศึกษาขอมูลความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทยโดยแจกแจงจํานวน คารอยละ 

คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานดังนี ้

 

ตารางท่ี 4.8  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 

                     สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย 
 

ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
มิติดานโครงสรางการทํางาน 
มิติดานความรับผิดชอบ 
มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 
มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง 

3.25 
3.54 
3.19 
3.44 

0.470 
0.671 
0.876 
0.572 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
ระดับบรรยากาศดีมาก 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
มิติดานความอบอุน 
มิติดานการสนับสนุน 
มิติดานมาตรฐานงาน 
มิติดานความขัดแยง 
มิติดานเอกภาพขององคการ 

3.79 
3.60 
3.69 
3.12 
3.26 

0.975 
0.829 
0.696 
0.692 
0.434 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
ระดับบรรยากาศดีมาก 
ระดับบรรยากาศดีมาก 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.49 0.725 ระดับบรรยากาศดีมาก 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีมาก 4 มิติ
ไดแก มิติดานความรับผิดชอบ ( x  = 3.54) มิติดานความอบอุน ( x  = 3.79) มิติดานการสนับสนุน 
( x  = 3.60) และมิติดานมาตรฐานงาน ( x  = 3.69) นอกนัน้อีก 5 มิติมีคาเฉลี่ยความคดิเห็นอยูใน
ระดับบรรยากาศดีปานกลาง ไดแก มิติดานโครงสรางการทํางาน ( x  = 3.25) มิติดานรางวัลตอบ
แทนและการลงโทษ( x  = 3.19)  มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง ( x  = 3.44) มิติดานความ
ขัดแยง ( x  = 3.12)  และมิตดิานเอกภาพขององคการ ( x  = 3.26) 
 
ตารางท่ี 4.9  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 

                     สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามมิติดานโครงสรางการทํางาน 
 

มิติดานโครงสรางการทํางาน 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- มีการกําหนดโครงสรางการทํางาน วิสัยทัศน
ไวอยางชัดเจน 
- มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของงาน
ไวชัดเจน 
- ข้ันตอนหรือกฎระเบยีบเปนอุปสรรคขัดขวาง
การทํางาน 
- รูสึกทอถอยเมื่อปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดโดน
ผูบังคับบัญชาตําหน ิ

4.04 
 

3.88 
 

2.71 
 

2.60 
 

0.756 
 

0.699 
 

0.885 
 

0.891 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 
 

มิติดานโครงสรางการทํางาน 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- กฎระเบียบขององคการเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 3.05 0.806 ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.25 0.807 ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 

กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉล่ียความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีมาก 2 ขอ
ไดแกมีการกําหนดโครงสรางการทํางาน วสัิยทัศนไวอยางชัดเจน ( x  = 4.04) และมีการแบงแยก
หนาท่ีความรับผิดชอบของงานไวชัดเจน ( x  = 3.88) นอกนั้นอีก 3 ขออยูในระดับบรรยากาศดีปาน
กลาง ไดแก ข้ันตอนหรือกฎระเบียบเปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน ( x  = 2.71) รูสึกทอถอยเม่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดโดนผูบังคับบัญชาตําหนิ ( x  = 2.60)  และกฎระเบียบขององคการเอ้ือตอ
การปฏบัติงาน ( x  = 3.05) 

 
ตารางท่ี 4.10  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 

                       สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามมิติดานความรับผิดชอบ 
 

มิติดานความรับผิดชอบ 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- งานท่ีรับผิดชอบมีความทาทาย 
- สามารถตัดสินใจการปฏิบัติงานท่ีไดรับ 
มอบหมาย 
-  องคการตองมีความรับผิดชอบตอสังคม 

3.36 
3.31 

 
3.97 

0.806 
0.966 

 
0.874 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 

 
ระดับบรรยากาศดีมาก 

เฉล่ียรวม 3.54 0.882 ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 

กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉล่ียความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีมาก 1 ขอ

คือ องคการตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ( x  = 3.97)  นอกนั้นอีก 2 ขออยูในระดบับรรยากาศดี

ปานกลาง ไดแก งานท่ีรับผิดชอบมีความทาทาย( x  = 3.36)   และสามารถตัดสินใจการปฏิบัติงานท่ี

ไดรับ มอบหมาย ( x  = 3.31)   

ตารางท่ี 4.11  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 
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                       สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามมิติดานรางวัลตอบแทนและ 

                       การลงโทษ 
 

มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- การเล่ือนข้ันตําแหนงอยูบนพื้นฐาน
ความสามารถ 
- การประเมินผลงานเพ่ือใหรางวัลมีความยุติธรรม 
- การลงโทษเปนไปตามกฎระเบียบขององคการ
อยางเครงครัด 
- ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนเม่ือ
ผูใตบังคับบัญชามีผลงานดี 

3.29 
 

3.02 
 

3.09 
 

3.38 

1.077 
 

1.005 
 

1.025 
 

0.891 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.19 0.999 ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีปานกลาง
ท้ัง 4 ขอคือ การเล่ือนข้ันตําแหนงอยูบนพื้นฐานความสามารถ ( x  = 3.29)   การประเมินผลงาน
เพื่อใหรางวัลมีความยุติธรรม ( x  = 3.02)  การลงโทษเปนไปตามกฎระเบียบขององคการอยาง
เครงครัด ( x  = 3.09)  และผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนเม่ือผูใตบังคับบัญชามีผลงานดี ( x  = 
3.38)   
 

ตารางท่ี 4.12  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 

                       สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามมิติดานความเส่ียงและการ 

                       รับความเส่ียง 
 

มิติดานความเสี่ยงและการรับความเส่ียง 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานแมจะตองเส่ียงอันตราย 
- งานท่ีเส่ียงตอความผิดพลาดจะปรึกษา
ผูบังคับบัญชาทุกคร้ัง 

3.21 
4.20 
 

0.849 
0.715 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
ระดับบรรยากาศดีมาก 
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ตารางท่ี  4.12 (ตอ) 
 

มิติดานความเสี่ยงและการรับความเส่ียง 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
-  องคการเนนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอยาง
เครงครัด 
- ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตองเส่ียงกับอันตราย 

3.85 
 

2.54 

0.827 
 

1.176 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

ระดับบรรยากาศดีนอย 

เฉล่ียรวม 3.45 0.891 ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

จากตารางท่ี 4.12   พบวาขาราชการของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉล่ียความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีมาก 2 ขอ
คือ งานท่ีเส่ียงตอความผิดพลาดจะปรึกษาผูบังคับบัญชาทุกคร้ัง ( x  = 4.20)   และองคการเนนการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ( x  = 3.85)   มีคาเฉล่ียความคดิเห็นตอบรรยากาศองคการ
อยูในระดับปานกลาง 1 ขอคือ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานแมจะตองเส่ียงอันตราย ( x  = 3.21)   และท่ี
เหลืออีก 1 ขอ มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีนอย คือ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตองเส่ียงกับอันตราย ( x  = 2.54)    
 

ตารางท่ี 4.13  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 

                       สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามมิติดานความอบอุน 
 

มิติดานความอบอุน 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- บรรยากาศในการทํางานมีความเปนกันเอง 
อบอุน 
- ผูบังคับบัญชาเอาใจใสการทํางานและความ
เปนอยูสวนตัว 
- มักไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน 

3.72 
 

3.81 
 

3.86 
 

1.085 
 

0.944 
 

1.025 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 

เฉล่ียรวม 3.79 1.018 ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉล่ียความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีมากท้ัง 3 
ขอคือ บรรยากาศในการทํางานมีความเปนกันเอง อบอุน ( x  = 3.72)    ผูบังคับบัญชาเอาใจใสการ
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ทํางานและความเปนอยูสวนตัว ( x  = 3.81)    และมักไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน ( x  = 3.86)    
 

ตารางท่ี 4.14  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 

                       สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามมิติดานการสนับสนุน 
 

มิติดานการสนับสนุน 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- องคการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
- องคการสนับสนุนใหมีการฝกอบอรม ดูงานอยาง
ท่ัวถึง 

3.79 
3.43 

0.824 
0.919 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.61 .871 ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 

กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉล่ียความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีมาก 1 ขอ

คือ องคการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ( x  = 3.79) และมีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอ

บรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีปานกลางอีก 1 ขอคือ องคการสนับสนุนใหมีการ

ฝกอบรมดูงานอยางท่ัวถึง ( x  = 3.43)     
 

ตารางท่ี 4.15  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 

                       สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามมิติดานมาตรฐานงาน 
 

มิติดานมาตรฐานงาน 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- องคการกําหนดการปฏิบัตงิานไวอยางชัดเจน
เครงครัด 
- ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีมาตรฐานองคการ
กําหนดไว 
- หลักเกณฑผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน 

3.52 
 

3.78 
 

3.79 
 

0.904 
 

0.741 
 

0.692 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 

เฉล่ียรวม 3.69 0.779 ระดับบรรยากาศดีมาก 
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จากตารางท่ี 4.15 พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการอยูในระดับมากท้ัง 3 ขอคือ 
องคการกําหนดการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนเครงครัด ( x  = 3.52)   ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ี
มาตรฐานองคการกําหนดไว ( x  = 3.78)    และหลักเกณฑผลการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 
( x  = 3.79)    
 

ตารางท่ี 4.16  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 

                       สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามมิติดานความขัดแยง 
 

มิติดานความขัดแยง 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- หากความคิดเห็นไมตรงกันองคการเปดโอกาส
โตแยงกนัได 
- หลังยุติขอขัดแยงขาราชการในองคการจะไมมี
อคติตอกัน 
- เม่ือมีขอขัดแยงกับผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา
ยอมรับฟง 
- ทานมักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน
เสมอ 

3.32 
 

2.90 
 

3.15 
 

3.90 
 

0.607 
 

0.908 
 

0.975 
 

0.702 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 

เฉล่ียรวม 3.31 0.798 ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉล่ียความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีมาก 1 ขอ
คือ ทานมักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานเสมอ ( x  = 3.90)  นอกนั้นอีก   3  ขอมีคาเฉล่ีย
ความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีปานกลาง คือ หากความคิดเห็นไม
ตรงกันองคการเปดโอกาสโตแยงกันได  ( x  = 3.32)  หลังยตุิขอขัดแยงขาราชการในองคการจะไมมี
อคติตอกัน ( x  = 2.90)  และ เม่ือมีขอขัดแยงกบัผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชายอมรับฟง ( x  = 3.15)   
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ตารางท่ี 4.17  ระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา 

                       สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามมิติดานเอกภาพขององคการ 
 

มิติดานเอกภาพขององคการ 
 

x  
 

S.D. 
 

แปลผล 
- ไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพือ่น
รวมงานเสมอ 
- บุคลากรในองคการมีความเขาใจและ
ประสานงานเปนอยางด ี
- บุคลากรในองคการสวนใหญไมสนิทหรือไม
รูจักกัน 
- มีการแบงกลุมในองคการและมักชวยเหลือเฉพาะ
พวกพอวของตน 

3.72 
 

3.65 
 

2.44 
 

3.14 
 

0.702 
 

0.734 
 

0.854 
 

1.134 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

ระดับบรรยากาศดีมาก 
 

ระดับบรรยากาศดีนอย 
 

ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.23 0.856 ระดับบรรยากาศดีปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.17  พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการอยูในระดับบรรยากาศดีมาก 2  
ขอคือ ไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเสมอ ( x  = 3.72)  และบุคลากรใน
องคการมีความเขาใจและประสานงานเปนอยางดี ( x  = 3.65) มีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอบรรยากาศ
องคการอยูในระดับบรรยากาศดีปานกลาง 1 ขอคือ มีการแบงกลุมในองคการและมักชวยเหลือ
เฉพาะพวกพองของตน  ( x  = 3.14) และอีก 1 ขอ มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการอยู
ในระดบันอย คือ บุคลากรในองคการสวนใหญไมสนทิหรือไมรูจักกัน ( x  = 2.44) 

 
ตอนท่ี 3 การศึกษาขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 4.18  คาทีเทสเปรียบเทียบคาเฉล่ีย ความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการของขาราชการ 

                       กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทยจําแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ t-test for Equality of Means 

เพศ x  S.D. t df p 
มิติดานโครงสรางการทํางาน ชาย 

หญิง 
3.15 
3.28 

0.571 
0.432 

-1.360 186 .179 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ t-test for Equality of Means 

เพศ x  S.D. t df p 
มิติดานความรับผิดชอบ 

 

ชาย 
หญิง 

3.68 
3.50 

0.607 
0.686 

1.584 186 .115 

มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 

 

ชาย 
หญิง 

3.62 
3.06 

0.823 
0.852 

3.860* 186 .000 

มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง 

 

ชาย 
หญิง 

3.90 
3.30 

0.557 
0.500 

6.769* 186 .000 

มิติดานความอบอุน 

 

ชาย 
หญิง 

4.17 
3.68 

0.864 
0.981 

2.986* 186 .003 

มิติดานการสนับสนุน 

 

ชาย 
หญิง 

4.25 
3.41 

0.719 
0.760 

6.468* 186 .000 

มิติดานมาตรฐานงาน 

 

ชาย 
หญิง 

4.12 
3.56 

0.726 
0.632 

4.657* 186 .000 

มิติดานความขัดแยง 

 

ชาย 
หญิง 

3.55 
3.24 

0.779 
0.524 

2.467* 186 .016 

มิติดานเอกภาพขององคการ 

 

ชาย 
หญิง 

3.17 
3.25 

0.364 
0.380 

-1.306 186 .193 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.18 เม่ือใชสถิติทีเทสทดสอบคาเฉล่ียความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ

ของขาราชการกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามเพศ พบ

ความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นระหวางเพศชายและเพศหญิงท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 

ในมิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง มิติดานความ

อบอุน มิติดานการสนับสนนุ มิติดานมาตรฐานงาน  และมิติดานความขัดแยง สําหรับมิติดานอ่ืน ๆ 

ไมพบความแตกตาง 
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ตารางท่ี 4.19  คาเอฟเทสเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการของขาราชการ 

                       กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามอาย ุ

ความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob 

มิติดานโครงสราง

การทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

2.334 
39.028 
41.362 

0.778 
0.212 

3.669* .013 

มิติดานความ

รับผิดชอบ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

4.252 
80.062 
84.314 

1.417 
0.435 

3.258* .023 

มิติดานรางวัลตอบ

แทนและการลงโทษ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

24.259 
119.530 
143.789 

8.086 
0.650 

12.448* .000 

มิติดานความเส่ียง

และการรับความ

เส่ียง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

16.463 
44.932 
61.395 

5.488 
0.244 

22.472* .000 

มิติดานความอบอุน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

3.633 
174.242 
177.875 

1.211 
0.947 

1.279 .283 

มิติดานการ

สนับสนุน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

23.752 
104.763 
128.515 

7.917 
0.569 

13.906* .000 

มิติดานมาตรฐาน

งาน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

16.535 
74.202 
90.738 

5.512 
0.403 

13.668* .000 
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ตารางท่ี 4.19  (ตอ) 

ความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob 

มิติดานความขัดแยง 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

7.569 
61.157 
68.726 

2.523 
0.332 

7.591* .000 

มิติดานเอกภาพของ

องคการ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

.590 
26.057 
26.647 

0.197 
0.142 

1.390 .247 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.19 เมื่อใชสถิติเอฟเทสทดสอบคาเฉล่ียความคดิเห็นตอบรรยากาศ

องคการของขาราชการกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามอายุ 

พบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเหน็ระหวางอายุต่ํากวา 30 ป อายุ 30-40 ป อายุ 41-50 และ

อายุ 51 ปข้ึนไปท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 ในมิตดิานโครงสรางการทํางาน มิติดานรางวัลตอบ

แทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง มิตดิานการสนับสนุน มิติดาน

มาตรฐานงาน  และมิติดานความขัดแยง สําหรับมิติดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 

จากนั้นนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน โดยใชวิธีการทดสอบแบบ (LSD) 

เพื่อหาวามีคูเฉล่ียใดบางแตกตางกันท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 4.20  ผลการเปรียบเทียบ คาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีอายุแตกตางกัน กับความคิดเหน็ 

                      ตอมิติดานโครงสรางการทํางาน 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

3.20 
30-40 ป 

3.26 
41-50 ป 

3.21 
51 ปข้ึนไป 

3.69 
ต่ํากวา 30 ป 3.20 - -.062 

(.914) 
-.009 

(1.000) 
-.484* 
(.019) 
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ตารางท่ี  4.20 (ตอ) 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

3.20 
30-40 ป 

3.26 
41-50 ป 

3.21 
51 ปข้ึนไป 

3.69 
30-40 ป 3.26   .053 

(.942) 
-.421 
(.056) 

41-50 ป 3.21    -.475* 
(.021) 

51 ปข้ึนไป 3.69    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.20 ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป จาก

การวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .019 ซ่ึงนอยกวา .05 

หมายความวา ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ี

มีอายุ 51 ปข้ึนไป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติโครงสรางการทํางาน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ -.484 แสดงวา ขาราชการท่ีอายุต่าํกวา 30 ป มีความคิดเหน็ตอ

ระดับบรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป 

ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .021 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุ 41-50 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตโิครงสรางการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตาง

เฉล่ียเทากับ -.475 แสดงวา ขาราชการท่ีอายุ 41-50 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีนอยกวา 

ขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.21  ผลการเปรียบเทียบ คาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีอายุแตกตางกัน กับความคิดเหน็ 

                      ตอมิติดานความรับผิดชอบ 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

3.43 
30-40 ป 

3.42 
41-50 ป 

3.71 
51 ปข้ึนไป 

3.81 
ต่ํากวา 30 ป 3.43 - .010 

(1.000) 
-.284 
(.133) 

-.383 
(.375) 

30-40 ป 3.42   -.295 
(.121) 

-.393 
(.355) 

41-50 ป 3.71    -.098 
(.976) 

51 ปข้ึนไป 3.81    - 
 

 

จากตารางท่ี 4.21 ขาราชการท่ีมีอายุตั้งแตต่าํกวา 30 ป ถึงขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป 

จากการวิเคราะหมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณมากกวา .05 หมายความวา 

ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป ถึงขาราชการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไปมีระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศ

ไมแตกตางเปนรายคูกันเลย ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความรับผิดชอบ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 กลาวคือความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความรับผิดชอบของ

ขาราชการทุกชวงอายุมีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศไปในทางเดียวกัน 

 

ตารางท่ี 4.22  ผลการเปรียบเทียบ คาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีอายุแตกตางกัน กับความคิดเหน็ 

                      ตอมิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

3.68 
30-40 ป 

2.79 
41-50 ป 

3.07 
51 ปข้ึนไป 

3.27 
ต่ํากวา 30 ป 3.68 - .895* 

(.000) 
.615* 
(.001) 

.413 
(.478) 
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ตารางท่ี  4.22 (ตอ) 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

3.68 
30-40 ป 

2.79 
41-50 ป 

3.07 
51 ปข้ึนไป 

3.27 
30-40 ป 2.79   -.280 

(.317) 
-.481 
(.354) 

41-50 ป 3.07    -.201 
(.900) 

51 ปข้ึนไป 3.27    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.22 ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการที่มีอายุ 30-40 ป จากการ

วิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความ

วา ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 

ป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติรางวัลตอบแทนและการลงโทษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากบั .895 แสดงวา ขาราชการที่อายุต่ํากวา 30 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 ป 

ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .001 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดบัความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิติรางวัลตอบแทนและการลงโทษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .615 แสดงวา ขาราชการท่ีอายุต่ํากวา 30 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป 
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ตารางท่ี 4.23  ผลการเปรียบเทียบ คาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีอายุแตกตางกัน กับความคิดเหน็ 

                      ตอมิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

3.79 
30-40 ป 

3.14 
41-50 ป 

3.30 
51 ปข้ึนไป 

3.97 
ต่ํากวา 30 ป 3.79 - .646* 

(.000) 
.490* 
(.000) 

-.184 
(.730) 

30-40 ป 3.14   -.156 
(.405) 

-.831* 
(.000) 

41-50 ป 3.30    -.675* 
(.001) 

51 ปข้ึนไป 3.97    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.23 ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการที่มีอายุ 30-40 ป จากการ

วิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความ

วา ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 

ป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความเส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากบั .646 แสดงวา ขาราชการที่อายุต่ํากวา 30 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 ป 

ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดบัความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตคิวามเส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .490 แสดงวา ขาราชการท่ีอายุต่ํากวา 30 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป 

ขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่
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มีอายุ 30-40 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตคิวามเส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ -.831 แสดงวา ขาราชการท่ีอายุ 30-40 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป 

ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป กับขาราชการที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .001 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุ 41-50 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตคิวามเส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ -.675 แสดงวา ขาราชการท่ีอายุ 41-50 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.24   ผลการเปรียบเทียบ คาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีอายุแตกตางกัน กับความคิดเหน็ 

                       ตอมิติดานการสนับสนุน 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

4.07 
30-40 ป 

3.26 
41-50 ป 

3.40 
51 ปข้ึนไป 

4.00 
ต่ํากวา 30 ป 4.07 - .812* 

(.000) 
.671* 
(.000) 

.076 
(.992) 

30-40 ป 3.26   -.141 
(.795) 

-.736* 
(.036) 

41-50 ป 3.40    -.595 
(.124) 

51 ปข้ึนไป 4.00    - 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.24 ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการที่มีอายุ 30-40 ป จากการ

วิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความ
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วา ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 

ป ในความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ดานมิติการสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากบั .812 แสดงวา ขาราชการที่อายุต่ํากวา 30 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 ป 

ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดบัความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตกิารสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ีย

เทากับ .670 แสดงวา ขาราชการที่อายุต่าํกวา 30 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา 

ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป 

ขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .036 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุ 30-40 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตกิารสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ีย

เทากับ -.736 แสดงวา ขาราชการที่อาย ุ 30-40 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีนอยกกวา 

ขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 4.25  ผลการเปรียบเทียบ คาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีอายุแตกตางกัน กับความคิดเหน็ 

                       ตอมิติดานมาตรฐานงาน 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

4.01 
30-40 ป 

3.56 
41-50 ป 

3.40 
51 ปข้ึนไป 

4.30 
ต่ํากวา 30 ป 4.01 - .453* 

(.003) 
.614* 
(.000) 

-.286 
(.598) 

30-40 ป 3.56   .161 
(.594) 

-.739* 
(.007) 
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ตารางท่ี  4.25  (ตอ) 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

4.01 
30-40 ป 

3.56 
41-50 ป 

3.40 
51 ปข้ึนไป 

4.30 
41-50 ป 3.40    -.900* 

(.000) 
51 ปข้ึนไป 4.30    - 

 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 4.25 ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการที่มีอายุ 30-40 ป จากการ

วิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .003 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความ

วา ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 

ป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติมาตรฐานงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตาง

เฉล่ียเทากับ .453 แสดงวา ขาราชการท่ีอายตุ่ํากวา 30 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา 

ขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 ป 

ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดบัความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตมิาตรฐานงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ .614 แสดงวา ขาราชการที่อายุต่าํกวา 30 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา 

ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป 

ขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .007 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุ 30-40 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตมิาตรฐานงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ -.739 แสดงวา ขาราชการที่อาย ุ 30-40 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีนอยกกวา 

ขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป 
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ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุ 41-50 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตมิาตรฐานงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ -.900 แสดงวา ขาราชการที่อาย ุ 41-50 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีนอยกกวา 

ขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.26  ผลการเปรียบเทียบ คาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีอายุแตกตางกัน กับความคิดเหน็ 

                       ตอมิติดานความขัดแยง 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 30 ป 

3.56 
30-40 ป 

3.09 
41-50 ป 

3.24 
51 ปข้ึนไป 

3.56 
ต่ํากวา 30 ป 3.56 - .476* 

(.000) 
.325* 
(.023) 

-.000 
(1.000) 

30-40 ป 3.09   -.151 
(.570) 

-.477 
(.103) 

41-50 ป 3.24    -.326 
(.395) 

51 ปข้ึนไป 3.56    - 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.26 ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการที่มีอายุ 30-40 ป จากการ

วิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความ

วา ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดับความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 

ป ตอบรรยากาศองคการ ดานความขัดแยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ีย

เทากับ .476 แสดงวา ขาราชการที่อายุต่าํกวา 30 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา 

ขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 ป 
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ขาราชการท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ป กับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป จากการวิเคราะหพบวาคา

ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .023 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่

มีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดบัความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตคิวามขัดแยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ีย

เทากับ .325 แสดงวา ขาราชการที่อายุต่าํกวา 30 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา 

ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป 

 

ตารางท่ี 4.27  คาทีเทสเปรียบเทียบคาเฉล่ีย ความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรม 

                       ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง   กระทรวงมหาดไทยจําแนกตามสถาน 

                       ภาพสมรส 
 

ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ t-test for Equality of Means 

สถานภาพ x  S.D. t df p 
มิติดานโครงสรางการทํางาน โสด 

สมรส 
3.22 
3.30 

0.524 
0.370 

-1.101 186 .272 

มิติดานความรับผิดชอบ 

 

โสด 
สมรส 

3.50 
3.61 

0.675 
0.663 

-1.111 186 .268 

มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 

 

โสด 
สมรส 

3.32 
2.98 

0.928 
0.752 

2.732* 186 .007 

มิติดานความเส่ียงและการรับความ

เส่ียง 

โสด 
สมรส 

3.49 
3.38 

0.576 
0.564 

1.308 186 .193 

มิติดานความอบอุน 

 

โสด 
สมรส 

3.67 
3.99 

1.056
0.803 

-2.340* 186  .020 

มิติดานการสนับสนุน 

 

โสด 
สมรส 

3.70 
3.46 

0.918 
0.648 

2.060* 186  .041 

มิติดานมาตรฐานงาน 

 

โสด 
สมรส 

3.65 
3.76 

0.730 
0.639 

-1.051 186  .295 

ตารางท่ี 4.27  (ตอ) 
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ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ t-test for Equality of Means 

สถานภาพ x  S.D. t df p 
มิติดานความขัดแยง 

 

โสด 
สมรส 

3.33 
3.29 

0.691 
0.446 

0.434 186  .665 

มิติดานเอกภาพขององคการ 

 

โสด 
สมรส 

3.25 
3.21 

0.414 
0.314 

0.658 186  .511 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.27 เม่ือใชสถิติทีเทสทดสอบคาเฉล่ียความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ

ของขาราชการกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามสถานภาพ

สมรส พบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นระหวางขาราชการท่ีโสด และขาราชการท่ีสมรสท่ี

ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 ในมิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ มิติดานความอบอุน และมิติ

ดานการสนับสนุน สําหรับมิติดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
 

ตารางท่ี 4.28  คาเอฟเทสเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรม  

         ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง  กระทรวงมหาดไทยจําแนกตามระดับ 

         การศึกษา 

ความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob 

มิติดานโครงสราง

การทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

.364 
40.998 
41.362 

.182 

.222 
.822 .441 

มิติดานความ

รับผิดชอบ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

1.213 
83.102 
84.314 

.606 

.449 
1.350 .262 
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ตารางท่ี 4.28  (ตอ) 

ความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob 

มิติดานรางวัลตอบ

แทนและการลงโทษ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

6.601 
137.188 
143.789 

3.300 
.742 

4.450* .013 

มิติดานความเส่ียง

และการรับความ

เส่ียง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 

185 

187 

11.237 
50.158 
61.395 

5.618 
.271 

20.722* .000 

มิติดานความอบอุน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

.463 
177.412 
177.875 

.231 

.959 
.241 .786 

มิติดานการ

สนับสนุน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

3.598 
124.916 
128.515 

1.799 
.675 

2.664 .072 

มิติดานมาตรฐาน

งาน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 

185 

187 

4.339 
86.398 
90.738 

2.170 
.467 

4.646* .011 

มิติดานความขัดแยง 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

3.732 
64.994 
68.726 

1.866 
.351 

5.312* .006 

มิติดานเอกภาพของ

องคการ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

1.495 
25.152 
26.647 

.747 

.136 
5.498* .005 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 4.28 เมื่อใชสถิติเอฟเทสทดสอบคาเฉล่ียความคดิเห็นตอบรรยากาศ

องคการของขาราชการกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย จําแนกตาม

ระดับการศึกษา พบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเหน็ระหวางขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า

กวาปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และปริญญาโทข้ึนไปที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ .05 ในมิติ

ดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง มิติดานมาตรฐานงาน 

มิติดานความขัดแยง และมิตดิานเอกภาพขององคการ สําหรับมิติดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 

จากนั้นนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน โดยใชวิธีการทดสอบแบบ (LSD) 

เพื่อหาวามีคูเฉล่ียใดบางแตกตางกันท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 4.29  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตางกัน                 

                       กับมิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

3.58 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

3.21 

ปริญญาโท
ข้ึนไป 
2.80 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.58 - .370 
(.246) 

.780* 
(.016) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.21   .409 
(.085) 

ปริญญาโทข้ึนไป 2.80   - 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหตารางท่ี 4.29 ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กับ

ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีได

จากการคํานวณเทากับ .016 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึน

ไป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติรางวัลตอบแทนและการลงโทษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
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.05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .780 แสดงวา ขาราชการท่ีมี ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นตอระดับบรรยากาศดมีากกวา ขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.30  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตางกัน กับมิติ 

                      ดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

4.04 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

3.32 

ปริญญาโท
ข้ึนไป 
3.77 

ต่ํากวาปริญญาตรี 4.04 - .723* 
(.000) 

.265 
(.266) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.32   -.458* 
(.000) 

ปริญญาโทข้ึนไป 3.77   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
 

จากตารางท่ี 4.30 ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กับขาราชการที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ

คํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตคิวามเส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .723 แสดงวา ขาราชการท่ีมี ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นตอระดับบรรยากาศดมีากกวา ขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา          กับขาราชการท่ีมีระดับการ 

ศึกษาปริญญาโทข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป    ตอบรรยา 
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กาศองคการ ดานมิติความเส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี

ผลตางเฉล่ียเทากับ -.458 แสดงวา ขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความ

คิดเห็นนอยกวา ขาราชการที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.31  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตางกัน  

                      กับมิติดานมาตรฐานงาน 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

4.15 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

3.62 

ปริญญาโท
ข้ึนไป 
3.75 

ต่ํากวาปริญญาตรี 4.15 - .526* 
(.012) 

.400 
(.174) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.62   -.126 
(.686) 

ปริญญาโทข้ึนไป 3.75   - 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.31 ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กับขาราชการที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ

คํานวณเทากับ .012 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตอ

บรรยากาศองคการ มิติดานมาตรฐานงาน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ .526 แสดงวา ขาราชการท่ีมี ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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ตารางท่ี 4.32  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตางกัน  

                      กับมิติดานความขัดแยง 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

3.52 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

3.35 

ปริญญาโท
ข้ึนไป 
2.99 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.52 - .175 
(.513) 

.539* 
(.016) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.35   .363* 
(.017) 

ปริญญาโทข้ึนไป 2.99   - 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.32 ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กับขาราชการที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .016 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับ

ความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป ตอบรรยากาศ

องคการ ดานมิติความขัดแยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .539 

แสดงวา ขาราชการที่มี ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอระดับบรรยาดีกาศ

มากกวา ขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป 

ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา กับขาราชการท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาโทข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .017 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป    ตอบรรยา 

กาศองคการ ดานมิติความความขัดแยง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ีย

เทากับ .363 แสดงวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.33  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตางกัน  

                      กับมิติดานเอกภาพขององคการ 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

3.51 

ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

3.21 

ปริญญาโท
ข้ึนไป 
3.17 

ต่ํากวาปริญญาตรี 3.51 - .300* 
(.007) 

.341* 
(.013) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 3.21   .040 
(.874) 

ปริญญาโทข้ึนไป 3.17   - 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.33 ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กับขาราชการที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ

คํานวณเทากับ .007 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตอ

บรรยากาศองคการ มิติดานเอกภาพขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตาง

เฉล่ียเทากับ .300 แสดงวา ขาราชการท่ีมี ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับขาราชการท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาโทข้ึนไป จากการวิเคราะหมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .040 ซ่ึง

นอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีระดับความคิดเหน็

แตกตางเปนรายคูกับขาราชการที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป ตอบรรยากาศองคการ มิติดาน

เอกภาพขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .874 แสดงวา 

ขาราชการท่ีมี ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา 

ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.34  คาทีเทสเปรียบเทียบคาเฉล่ีย ความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการของขาราชการ 

                      กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง  กระทรวงมหาดไทยจําแนกตามระดับ 

                      ตําแหนง 
 

ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ t-test for Equality of Means 

ตําแหนง x  S.D. t df p 
มิติดานโครงสรางการทํางาน 1-5 

6 ข้ึนไป 
3.24 
3.27 

0.527 
0.410 

-.429 186 .668 

มิติดานความรับผิดชอบ 

 

1-5 
6 ข้ึนไป 

3.39 
3.70 

0.687 
0.622 

-3.245* 186 .001 

มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 

 

1-5 
6 ข้ึนไป 

3.49 
2.90 

0.922 
0.724 

4.920* 186 .000 

มิติดานความเส่ียงและการรับความ

เส่ียง 

1-5 
6 ข้ึนไป 

3.67 
3.23 

0.585 
0.473 

5.575* 186 .000 

มิติดานความอบอุน 

 

1-5 
6 ข้ึนไป 

3.74 
3.84 

0.910 
1.036 

-.708 186  .480 

มิติดานการสนับสนุน 

 

1-5 
6 ข้ึนไป 

3.90 
3.32 

0.816 
0.742 

5.047* 186  .000 

มิติดานมาตรฐานงาน 

 

1-5 
6 ข้ึนไป 

3.93 
3.46 

0.698 
0.618 

4.812* 186  .000 

มิติดานความขัดแยง 

 

1-5 
6 ข้ึนไป 

3.45 
3.18 

0.765 
0.355 

3.069* 186  .003 

มิติดานเอกภาพขององคการ 

 

1-5 
6 ข้ึนไป 

3.30 
3.17 

0.421 
0.318 

2.371* 186  .019 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 

จากตารางท่ี 4.34 เม่ือใชสถิติทีเทสทดสอบคาเฉล่ียความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ

ของขาราชการกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จําแนกตามระดับ
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ตําแหนง พบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นระหวางระดับตําแหนง 1-5 และระดับตําแหนง 

6 ข้ึนไปที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ .05 ในมิติดานความรับผิดชอบ มิติดานรางวัลตอบแทนและการ

ลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง มิติดานการสนับสนนุ มิติดานมาตรฐานงาน  มิติ

ดานความขัดแยง และมิตดิานเอกภาพขององคการ สําหรับมิติดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 

 

ตารางท่ี 4.35  คาเอฟเทสเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการของขาราชการ 

                      กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง       กระทรวงมหาดไทย    จําแนกตาม 

                      ประสบการณในการทํางาน 

ความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob 

มิติดานโครงสราง

การทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

1.412 
39.950 
41.362 

.471 

.217 
2.168 .093 

มิติดานความ

รับผิดชอบ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

20.345 
63.969 
84.314 

6.782 
.348 

19.507* .000 

มิติดานรางวัลตอบ

แทนและการลงโทษ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

14.319 
129.469 
143.789 

4.773 
.704 

6.784* .000 

มิติดานความเส่ียง

และการรับความ

เส่ียง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

10.047 
51.348 
61.395 

3.349 
.279 

12.001* .000 
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ตารางท่ี 4.35 (ตอ) 

ความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob 

มิติดานความอบอุน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

44.595 
133.279 
177.875 

14.865 
.724 

20.522* .000 

มิติดานการสนับสนุน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

32.567 
95.948 

128.515 

10.856 
.521 

20.818* .000 

มิติดานมาตรฐาน

งาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

16.741 
73.997 
90.738 

5.580 
.402 

13.876* .000 

มิติดานความขัดแยง 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

2.463 
66.263 
68.726 

.821 

.360 
2.280 .081 

มิติดานเอกภาพของ

องคการ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
184 
187 

1.204 
25.443 
26.647 

.401 

.138 
2.902* .036 

 *  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.35 เมื่อใชสถิติเอฟเทสทดสอบคาเฉล่ียความคดิเห็นตอบรรยากาศ

องคการของขาราชการกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย จําแนกตาม

ประสบการณในการทํางาน พบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นระหวางขาราชการท่ีมี

ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป อายุ ประสบการณใน

การทํางาน 11-15 ป และประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไปที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ใน

มิติดานความรับผิดชอบ มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับ

ความเส่ียง มิติดานความอบอุน มิติดานการสนับสนุน มิติดานมาตรฐานงาน  และมิติดานเอกภาพ

ขององคการ สําหรับมิติดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง 
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จากนั้นนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน โดยใชวิธีการทดสอบแบบ (LSD) 

เพื่อหาวามีคูเฉล่ียใดบางแตกตางกันท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 4.36  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

                       แตกตางกันกบัมิติดานความรับผิดชอบ 

ประสบการณ 
ในการทํางาน 

 

x  
ต่ํากวา 5 ป 

3.31 
5-10 ป 

3.41 
11-15 ป 

3.21 
16 ปข้ึนไป 

3.96 
ต่ํากวา 5 ป 3.31 - -.097 

(.961) 
.093 

(.896) 
.650* 
(.000) 

5-10 ป 3.41   .190 
(.961) 

-.552 
(.024) 

11-15 ป 3.21    -.743* 
(.000) 

16 ปข้ึนไป 3.96    - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
 

จากตารางท่ี 4.36 ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป กับขาราชการที่

มีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ

คํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 

5 ป มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 

ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความรับผิดชอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตาง

เฉล่ียเทากับ .650 แสดงวา ขาราชการท่ีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีความคิดเหน็ตอ

ระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 16 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .01 หมายความวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป ตอ
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บรรยากาศองคการ ดานมิตคิวามรับผิดชอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีผลตางเฉล่ีย

เทากับ -.743 แสดงวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.37  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

                       แตกตางกัน กบัมิติดานรางวลัตอบแทนและการลงโทษ 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 5 ป 

3.54 
5-10 ป 

2.67 
11-15 ป 

2.96 
16 ปข้ึนไป 

3.09 
ต่ํากวา 5 ป 3.54 - .873* 

(.010) 
.579* 
(.011) 

.455* 
(.020) 

5-10 ป 2.67   -.294 
(.756) 

-.417 
(.438) 

11-15 ป 2.96    -.123 
(.911) 

16 ปข้ึนไป 3.09    - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
 

จากตารางท่ี 4.37 ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป กับขาราชการที่

มีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป จากการวิเคราะหมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ

คํานวณเทากับ .010 ซ่ึงเทากับ .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 

ป มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิติรางวัลตอบแทนและการลงโทษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .873 แสดงวา ขาราชการท่ีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีความ

คิดเห็นตอระดับบรรยากาศดมีากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป กบัขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 11-15 ป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ 

.011 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มีระดับ
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ความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป ตอบรรยากาศ

องคการ ดานมิติรางวัลตอบแทนและการลงโทษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตาง

เฉล่ียเทากับ .579 แสดงวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มีความคิดเหน็ตอ

ระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป กบัขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 16 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .020 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิติรางวัลตอบแทนและการลงโทษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .455 แสดงวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มี

ความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 4.38  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

                       แตกตางกัน กบัมิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 5 ป 

3.74 
5-10 ป 

3.13 
11-15 ป 

3.18 
16 ปข้ึนไป 

3.37 
ต่ํากวา 5 ป 3.74 - .611* 

(.003) 
.561* 
(.000) 

.367* 
(.001) 

5-10 ป 3.13   -.049 
(.994) 

-.243 
(.505) 

11-15 ป 3.18    -.194 
(.342) 
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ตารางท่ี 4.38 (ตอ) 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 5 ป 

3.74 
5-10 ป 

3.13 
11-15 ป 

3.18 
16 ปข้ึนไป 

3.37 
16 ปข้ึนไป 3.37    - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
 

จากตารางท่ี 4.38 ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป กับขาราชการที่

มีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป จากการวิเคราะหมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ

คํานวณเทากับ .003 ซ่ึงเทากับ .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 

ป มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตคิวามเส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .611 แสดงวา ขาราชการท่ีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีความ

คิดเห็นตอระดับบรรยากาศดมีากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป กบัขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 11-15 ป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ 

.000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มีระดับ

ความคิดเหน็แตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป ตอบรรยากาศ

องคการ ดานมิติความเส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตาง

เฉล่ียเทากับ .561 แสดงวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มีความคิดเหน็ตอ

ระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป กบัขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 16 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .001 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตคิวามเส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .367 แสดงวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มี

ความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.39  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

                       แตกตางกัน กบัมิติดานความอบอุน 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 5 ป 

3.84 
5-10 ป 

2.41 
11-15 ป 

3.38 
16 ปข้ึนไป 

4.22 
ต่ํากวา 5 ป 3.84 - 1.143* 

(.000) 
.460 

(.075) 
-.376 
(.087) 

5-10 ป 2.41   -.975* 
(.006) 

-1.811* 
(.000) 

11-15 ป 3.38    -.836* 
(.000) 

16 ปข้ึนไป 4.22    - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
    

จากตารางท่ี 4.39 ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป กับขาราชการที่

มีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป จากการวิเคราะหมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ

คํานวณเทากับ .000 ซ่ึงเทากับ .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 

ป มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิติความอบอุน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ 1.143 แสดงวา ขาราชการที่ประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 11-15 ป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ 

.006 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มีระดับความ

คิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป ตอบรรยากาศ

DPU



 

76 

 

องคการ ดานมิติความอบอุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ยเทากับ -.975 

แสดงวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป มีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศดีนอย

กวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 16 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิติความอบอุน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ -1.881 แสดงวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15  ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 16 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 11-15  ป มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิติความอบอุน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ -.836 แสดงวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 4.40  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

                       แตกตางกัน กบัมิติดานการสนับสนุน 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 5 ป 

4.01 
5-10 ป 

2.34 
11-15 ป 

3.46 
16 ปข้ึนไป 

3.54 
ต่ํากวา 5 ป 4.01 - 1.669* 

(.000) 
.554* 
(.003) 

.466 
(.003) 

5-10 ป 2.34   -1.114* 
(.000) 

-1.202* 
(.000) 
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ตารางท่ี  4.40 (ตอ) 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 5 ป 

4.01 
5-10 ป 

2.34 
11-15 ป 

3.46 
16 ปข้ึนไป 

3.54 
11-15 ป 3.46    -.088 

(.946) 
16 ปข้ึนไป 3.54    - 

 
 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05       
   

จากตารางท่ี 4.40 ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป กับขาราชการที่

มีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป จากการวิเคราะหมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ

คํานวณเทากับ .000 ซ่ึงเทากับ .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 

ป มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตกิารสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ีย

เทากับ 1.669 แสดงวา ขาราชการที่ประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา  5  ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณ

ในการทํางาน 11-15 ป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .003 ซ่ึงนอยกวา .05หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตกิารสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ีย

เทากับ .554 แสดงวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีความคิดเหน็ตอ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 11-15 ป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ 

.000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มีระดับความ
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คิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป ตอบรรยากาศ

องคการ    ดานมิติการสนับสนุน     อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   .05  โดยมีผลตางเฉล่ียเทากบั  

-1.114 แสดงวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 16 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 11-15  ป มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตกิารสนับสนุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ีย

เทากับ -1.202 แสดงวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.41  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

                       แตกตางกัน กบัมิติดานมาตรฐานงาน 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 5 ป 

3.95 
5-10 ป 

2.74 
11-15 ป 

3.58 
16 ปข้ึนไป 

3.68 
ต่ํากวา 5 ป 3.95 - 1.215* 

(.000) 
.371* 
(.045) 

.273 
(.099) 

5-10 ป 2.74   -.844* 
(.001) 

-.941* 
(.000) 

11-15 ป 3.58    -.097 
(.899) 

16 ปข้ึนไป 3.68    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05               
 

จากตารางท่ี 4.41 ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป กับขาราชการที่

มีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป จากการวิเคราะหมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ
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คํานวณเทากับ .000 ซ่ึงเทากับ .01 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณใน5การทํางานตํ่ากวา 

5 ป มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตมิาตรฐานงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ 1.215 แสดงวา ขาราชการที่ประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา  5  ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณ

ในการทํางาน 11-15 ป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .045 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5  ป มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตมิาตรฐานงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ .371 แสดงวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 11-15 ป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ 

.001 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มีระดับความ

คิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป ตอบรรยากาศ

องคการ ดานมิติมาตรฐานงาน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ -.844 

แสดงวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศดี

นอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป 

ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป กับขาราชการท่ีมีประสบการณใน

การทํางาน 16 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณ

เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .01 หมายความวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 11-15  ป มี

ระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิตมิาตรฐานงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีผลตางเฉลี่ย

เทากับ -.941 แสดงวา ขาราชการที่มีประสบการณในการทํางาน 5-10  ป มีความคิดเห็นตอระดับ

บรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.42  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

                       แตกตางกัน กบัมิติดานเอกภาพขององคการ 
 

อายุ 
 

x  
ต่ํากวา 5 ป 

3.21 
5-10 ป 

3.26 
11-15 ป 

3.10 
16 ปข้ึนไป 

3.31 
ต่ํากวา 5 ป 3.21 - -.057 

(.967) 
.106 

(.582) 
-.107 
(.413) 

5-10 ป 3.26   .163 
(.598) 

-.050 
(.977) 

11-15 ป 3.10    -.214* 
(.044) 

16 ปข้ึนไป 3.31    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05               
 

จากตารางท่ี 4.42 ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป กับขาราชการท่ีมี

ประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จากการวิเคราะหมีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการ

คํานวณเทากับ .044 ซ่ึงเทากับ .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน11-15 ป 

มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป ตอ

บรรยากาศองคการ ดานมิติเอกภาพขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตาง

เฉล่ียเทากับ -.214 แสดงวา ขาราชการท่ีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป มีความคิดเหน็ตอ

ระดับบรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.43  คาเอฟเทสเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการของขาราชการ 

                      กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง  กระทรวงมหาดไทยจําแนกตามรายได 

ความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob 

มิติดานโครงสราง

การทํางาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

.985 
40.378 
41.362 

0492 
.218 

2.256 .108 

มิติดานความ

รับผิดชอบ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

14.181 
70.134 
84.314 

7.090 
.379 

18.703* .000 

มิติดานรางวัลตอบ

แทนและการลงโทษ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

14.618 
129.171 
143.789 

7.309 
.698 

10.468* .000 

มิติดานความเส่ียง

และการรับความ

เส่ียง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 

185 

187 

4.060 
57.335 
61.395 

2.030 
.310 

6.550* .002 

มิติดานความอบอุน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

25.282 
152.592 
177.875 

12.641 
.825 

15.326* .000 

มิติดานการ

สนับสนุน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

11.433 
117.081 
128.515 

5.717 
.633 

9.033* .000 

มิติดานมาตรฐาน

งาน 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 

185 

187 

7.553 
83.185 
90.738 

3.776 
.450 

8.399* .000 
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ตารางท่ี 4.43  (ตอ) 

ความคิดเห็นตอ
บรรยากาศองคการ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob 

มิติดานความขัดแยง 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

2.365 
66.361 
68.726 

1.183 
.359 

3.297* .039 

มิติดานเอกภาพของ

องคการ 

 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
185 
187 

.634 
26.013 
26.647 

.317 

.141 
2.254 .108 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.43 เมื่อใชสถิติเอฟเทสทดสอบคาเฉล่ียความคดิเห็นตอบรรยากาศ

องคการของขาราชการกรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย จําแนกตาม

รายไดพบความแตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นระหวางรายไดต่ํากวา 10,000 บาท รายได 10,000-

20,000 บาท และรายได 20,000 บาทข้ึนไปท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 ในมิติดานโครงสรางการ

ทํางาน มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง มิติดานการ

สนับสนุน มิติดานมาตรฐานงาน  และมิติดานความขัดแยง สําหรับมิติดานอ่ืน ๆ ไมพบความ

แตกตาง 

จากนั้นนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน โดยใชวิธีการทดสอบแบบ (LSD) 

เพื่อหาวามีคูเฉล่ียใดบางแตกตางกันท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 4.44  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีรายไดแตกตางกัน กับมิต ิ

                      ดานความรับผิดชอบ 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

3.18 

10,000-20,000 
บาท 
3.46 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 
3.87 

ต่ํากวา 10,000 บาท 3.18 - -.278 
(.059) 

-.682* 
(.000) 

10,000-20,000 บาท 3.46   -.404* 
(.001) 

20,000 บาทข้ึนไป 3.87   - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
 

จากตารางท่ี 4.44 ขาราชการท่ีมีรายไดต่าํกวา 10,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 

20,000 บาทข้ึนไป จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 

ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตาง

เปนรายคูกับขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความรับผิดชอบ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ -.682 แสดงวา ขาราชการท่ีมีรายได

ต่ํากวา 10,000 บาท มีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศดนีอยกวา ขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาท

ข้ึนไป 

ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป 

จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .001 ซ่ึงนอยกวา .05 

หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับ

ขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทขึ้นไป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความรับผิดชอบ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ -.404 แสดงวา ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-

20,000 ป มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีนอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

20,000 บาทข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.45  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีรายไดแตกตางกัน กับมิต ิ

                      ดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

3.66 

10,000-20,000 
บาท 
3.07 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 
2.99 

ต่ํากวา 10,000 บาท 3.66 - .593* 
(.001) 

.673* 
(.000) 

10,000-20,000 บาท 3.07   .080 
(.850) 

20,000 บาทข้ึนไป 2.99   - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
 

จากตารางท่ี 4.45 ขาราชการท่ีมีรายไดต่าํกวา 10,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 

10,000-20,000 บาท จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .001 

ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตาง

เปนรายคูกับขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติรางวัลตอบ

แทนและการลงโทษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .593 แสดงวา 

ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมี

รายได 10,000-20,000 บาท 

ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป 

จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 

หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับ

ขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทขึ้นไป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติรางวัลตอบแทนและการ

ลงโทษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .673 แสดงวา ขาราชการท่ีมี

รายได 10,000-20,000 บาท มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมี

ประสบการณในการทํางาน 20,000 บาทข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.46  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีรายไดแตกตางกัน กับมิต ิ

                      ดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

3.66 

10,000-20,000 
บาท 
3.47 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 
3.28 

ต่ํากวา 10,000 บาท 3.66 - .190 
(.194) 

.373* 
(.002) 

10,000-20,000 บาท 3.47   .182 
(.156) 

20,000 บาทข้ึนไป 3.28   - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          
 

จากตารางท่ี 4.46 ขาราชการท่ีมีรายไดต่าํกวา 10,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 

20,000 บาทข้ึนไป จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ 

.002 ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความคิดเหน็

แตกตางเปนรายคูกับขาราชการที่มีรายได 20,000 บาทข้ึนไป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความ

เส่ียงและการรับความเส่ียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉลี่ยเทากับ .373 

แสดงวา ขาราชการที่มีรายได 10,000 บาท มีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการ

ท่ีมีประสบการณในการทํางาน 20,000 บาทข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 4.47  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีรายไดแตกตางกัน กับมิต ิ

                      ดานความอบอุน 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

3.79 

10,000-20,000 
บาท 
3.36 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 
4.21 

ต่ํากวา 10,000 บาท 3.79 - .428* 
(.046) 

-.421* 
(.047) 
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ตารางท่ี  4.47 (ตอ) 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

3.79 

10,000-20,000 
บาท 
3.36 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 
4.21 

ต่ํากวา 10,000 บาท 3.79 - .428* 
(.046) 

-.421* 
(.047) 

10,000-20,000 บาท 3.36   -.850* 
(.000) 

20,000 บาทข้ึนไป 4.21   - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4.47 ขาราชการท่ีมีรายไดต่าํกวา 10,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 

10,000-20,000 บาท จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .046 

ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตาง

เปนรายคูกับขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความอบอุน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .428 แสดงวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํา

กวา 10,000 บาท มีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 

บาท 

ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป 

จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .047 ซ่ึงนอยกวา .05 

หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับ

ขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทขึ้น ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความอบอุน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ -.421 แสดงวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 

บาท มีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศดนีอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 20,000 

บาทข้ึนไป 

ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป 

จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวา .05 
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หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับ

ขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความอบอุน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ -.850 แสดงวา ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 

บาท มีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศดนีอยกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 20,000 

บาทข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 4.48  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีรายไดแตกตางกัน กับมิต ิ

                      ดานการสนับสนุน 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

4.01 

10,000-20,000 
บาท 
3.38 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 
3.55 

ต่ํากวา 10,000 บาท 4.01 - .628* 
(.000) 

.454* 
(.010) 

10,000-20,000 บาท 3.38   -.173 
(.438) 

20,000 บาทข้ึนไป 3.55   - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
 

จากตารางท่ี 4.48 ขาราชการท่ีมีรายไดต่าํกวา 10,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 

10,000-20,000 บาท จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .000 

ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตาง

เปนรายคูกับขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติการสนับสนุน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .628 แสดงวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํา

กวา 10,000 บาท มีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 

บาท 

ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป 

จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .010 ซ่ึงเทากับ .01 
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หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับ

ขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทขึ้นไป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติการสนับสนุน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .454 แสดงวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาท มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

20,000 บาทข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 4.49  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีรายไดแตกตางกัน กับมิต ิ

                      ดานมาตรฐานงาน 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

4.03 

10,000-20,000 
บาท 
3.54 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 
3.60 

ต่ํากวา 10,000 บาท 4.03 - .485* 
(.001) 

.428* 
(.003) 

10,000-20,000 บาท 3.54   -.057 
(.880) 

20,000 บาทข้ึนไป 3.60   - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
 

จากตารางท่ี 4.49 ขาราชการท่ีมีรายไดต่าํกวา 10,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 

10,000-20,000 บาท จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .001 

ซ่ึงนอยกวา .05 หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตาง

เปนรายคูกับขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติมาตรฐานงาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .485 แสดงวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํา

กวา 10,000 บาท มีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 

บาท 

ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท กับขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทข้ึนไป 

จากการวิเคราะหพบวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณเทากับ .003 ซ่ึงนอยกวา .05 
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หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นแตกตางเปนรายคูกับ

ขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทขึ้นไป ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติมาตรฐานงาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลตางเฉล่ียเทากับ .428 แสดงวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาท มีความคิดเหน็ตอระดับบรรยากาศดีมากกวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 

20,000 บาทข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 4.50  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูของขาราชการท่ีมีรายไดแตกตางกัน กับมิต ิ

                      ดานความขัดแยง 

 
ระดับการศึกษา 

 

x  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

3.51 

10,000-20,000 
บาท 
3.26 

20,000 บาท 
ข้ึนไป 
3.24 

ต่ํากวา 10,000 บาท 3.51 - .249 
(.090) 

.263 
(.064) 

10,000-20,000 บาท 3.26   .014 
(.990) 

20,000 บาทข้ึนไป 3.24   - 
 

 

จากตารางท่ี 4.50 ขาราชการท่ีมีรายไดต่าํกวา 10,000 บาท ถึงขาราชการที่มีรายได 

20,000 บาทข้ึนไป จากการวิเคราะหมีคาระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีไดจากการคํานวณมากกวา .05 

หมายความวา ขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ถึงขาราชการท่ีมีรายได 20,000 บาทขึ้นไปมี

ระดับความคิดเห็นไมแตกตางเปนรายคูกนัเลย ตอบรรยากาศองคการ ดานมิติความขัดแยง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลาวคือมีความคิดเห็นตอระดับบรรยากาศองคการ สวนมิตดิาน

ความความขัดแยงของขาราชการทุกชวงรายไดมีความคดิเห็นตอระดับบรรยากาศไปในทางเดียวกัน 
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ตอนท่ี 4  การศึกษาขอมูลแบบของบรรยากาศองคการ 

การศึกษาขอมูลแบบของบรรยากาศองคการ คือ การศึกษาแบบของบรรยากาศองคการ

ในกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย โดยแจกแจงจํานวนและคา

รอยละ ดังนี ้
 

ตารางท่ี 4.51  จํานวนและรอยละของขอมูลแบบของบรรยากาศองคการในกรมปองกนัและ 

                       บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย 

แบบของบรรยากาศองคการ จํานวน รอยละ 
     บรรยากาศแบบกลัว สงสัย 
     บรรยากาศเปนมิตร 
     บรรยากาศแบบเผด็จการ 
     บรรยากาศแบบประชาธิปไตย 
     บรรยากาศท่ีเช่ือในคุณคาของผูอ่ืน 

รวม 

9 
60 
34 
31 
54 

188 

4.8 
31.9 
18.1 
16.5 
28.7 

100.0 
 

จากตารางท่ี 4.51  ผลการศึกษาขอมูลแบบของบรรยากาศองคการในกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จํานวน 188 คน จําแนกตามแบบของบรรยากาศ

องคการไดดังน้ี 

ขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามวาเปนบรรยากาศแบบกลัว สงสัยมีจํานวน 9 คน คิดเปน

รอยละ 4.8 บรรยากาศเปนมิตรจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 31.9 บรรยากาศแบบเผด็จการจํานวน 

34 คน คิดเปนรอยละ 18.1 บรรยากาศแบบประชาธิปไตย 31 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และ

บรรยากาศท่ีเช่ือในคุณคาของผูอ่ืนจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 28.7 โดยขาราชการที่ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญคิดวาเปนบรรยากาศเปนมิตร รองลงมาคือบรรยากาศท่ีเช่ือในคุณคาของ

ผูอ่ืน บรรยากาศแบบเผดจ็การ บรรยากาศแบบประชาธิปไตย และบรรยากาศแบบกลัว สงสัย 

ตามลําดับ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

การวิจัยเร่ือง “ ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ” โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของขาราชการที่มีตอบรรยากาศองคการ  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนกลาง  

กระทรวงมหาดไทย 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการท่ีมีตอบรรยากาศองคการ กรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  โดยเปรียบเทียบตามลักษณะสวน

บุคคล ซ่ึงประกอบดวย เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณใน

การทํางาน  และรายได  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขาราชการท่ีมีตอรูปแบบบรรยากาศองคการ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย วาเปนไปในรูปแบบใด 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนขาราชการในหนวยงานของกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย จํานวน 188 คน ซ่ึงไดมาโดยอาศัยวิธีการ

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนคําถาม ซ่ึงแบง

ออกเปน 2 สวนคือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 

ขอ ประกอบดวย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ประสบการณในการ

ทํางาน รายได และแบบของบรรยากาศ 

สวนท่ี 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับขาราชการตอบรรยากาศการปฏิบัติงานของขาราชการกราม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย 9 มิต ิรวมท้ังส้ิน  29 

ขอไดแก (1) มิติดานโครงสรางการทํางาน จํานวน 3 ขอ (2) มิติดานความรับผิดชอบ จํานวน 2 ขอ 

(3) มิตดิานการใหรางวัลและการลงโทษ จํานวน 4 ขอ (4) มิตดิานความเส่ียงและการรับความเส่ียง 

จํานวน 4 ขอ (5) มิติดานความอบอุน จํานวน 3 ขอ (6) มิติดานการสนับสนุน จํานวน 2 ขอ (7) มิติ

ดานมาตรฐานงาน จํานวน 3 ขอ (8) มิติดานความขัดแยง จํานวน 4 ขอ และ (9) มิติดานเอกภาพของ
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องคการ จํานวน 4 ขอ ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย

กําหนดมาตร (Scale) ในการเลือกตอบเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท (Likert) คือ ระดับเปนจริง

มากท่ีสุด ระดับเปนจริงมาก ระดับเปนจริงปานกลาง ระดับเปนจริงนอย และระดับเปนจริงนอย

ท่ีสุด 

การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล เม่ือเก็บรวบรวมแบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจยัได

ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา เพื่อวิเคราะห

โดยคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) แปล

ความหมายขอมูลท่ีประมวลผลแลวนํามารายงานผลการวิจัยตอไป 

1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ระดับตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และรายได วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแบบของบรรยากาศองคการ โดยการหาคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัสวนกลาง กระทรวงมหาดไทยโดยแจกแจงจํานวน คารอยละ

(Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 โดยเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียระหวาง

กลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีอิสระจากกัน โดยใช t-test  ในการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 เฉพาะเพศ 

สถานภาพสมรส และระดับตําแหนง และใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One Way 

ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางท่ีมากกวา 2 กลุมในสมมติฐานขอท่ี 1 ยกเวนเพศ สถานภาพ

สมรส และระดับตําแหนง ถาพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 

95 จึงทดสอบรายคูโดยใช Least-Significant different (LSD) เพื่อวเิคราะหความแตกตางอีกข้ันหนึง่ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอรในการประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC for Windows เพื่อหาคาสถิติ

ดังนี ้
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1. คาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาคะแนนเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติทดสอบความ

แตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของตัวแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใชการวิเคราะหความ

แปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-Way Analysis for Variance) กรณีท่ีพบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ในระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 หรือระดับ

ความเช่ือม่ัน 95%  โดยใชสูตรตามวิธี Least-Significant different (LSD) 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1  ขอมูลท่ัวไปของขาราชการท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา 

เพศ ขาราชการที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 23.4 

และเพศหญิง มีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 76.6 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะ

เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

อายุ ขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากวา 30 ป มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

31.4  ขาราชการที่มีอายุ 30-40 ป มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 29.3 ขาราชการท่ีมีอายุ 41-50 ป มี

จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 33.5 และขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอย

ละ 5.9 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอายุ 41-50 ป รองลงมาไดแก ขาราชการท่ี

มีอายุต่ํากวา 30 ป ขาราชการท่ีมีอายุ 30-40 ป และขาราชการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

สถานภาพสมรส ขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเปนโสด มีจํานวน 114 คน 

คิดเปนรอยละ 60.6 และขาราชการท่ีมีสถานภาพสมรส มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 39.4 โดย

ขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีสถานภาพโสดมากกวาขาราชการท่ีมีสถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา ขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี

จํานวน 17 คิดเปนรอยละ 9.1 ขาราชการท่ีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีจํานวน 145 

คน คิดเปนรอยละ 77.1 และขาราชการท่ีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป มีจํานวน 26 คน คิดเปน

รอยละ 13.8 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
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เทียบเทา รองลงมาคือ ขาราชการท่ีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป และขาราชการท่ีมีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ตามลําดับ 

ระดับตําแหนง ขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับตําแหนง 1-5 มีจํานวน 92 คน 

คิดเปนรอยละ 48.9 และขาราชการที่มีระดบัตําแหนง 6 ข้ึนไป มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 51.1 

โดยขาราชการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับตําแหนง 6 ข้ึนไป มากกวาขาราชการท่ีมีระดบั

ตําแหนง 1- 5 

ประสบการณในการทํางาน ขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการ

ทํางานตํ่ากวา 5 ป มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 34.6 ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-

10 ป มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.9 ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป มี

จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 20.2 และขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป มี

จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 38.3 โดยขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณใน

การทํางาน 16 ปข้ึนไป รองลงมาคือ ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป 

ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป และขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน 5-

10 ป ตามลําดับ 

รายได ขาราชการที่ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีจํานวน 48 คน 

คิดเปนรอยละ 25.5 ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 36.2 

และขาราชการที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาท มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 38.3 โดยขาราชการท่ี

ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 20,000 บาทขึ้นไป รองลงมาคือ ขาราชการท่ีมีรายได 10,000-

20,000 บาท และขาราชการท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ตามลําดับ 

5.1.2  ขอมูลแบบของบรรยากาศองคการ 

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลแบบของบรรยากาศองคการ ในกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  พบวาขาราชการท่ีตอบแบบสอบถามตอบวาเปน
บรรยากาศแบบกลัว สงสัย มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.8 บรรยากาศเปนมิตร มีจํานวน 60 คน 
คิดเปนรอยละ 31.9     บรรยากาศแบบเผด็จการ มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 18.1 บรรยากาศ
แบบประชาธิปไตย มีจาํนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 16.5 และบรรยากาศท่ีเช่ือในคุณคาของผูอ่ืน มี
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 18.7 โดยสวนใหญพบวาขาราชการตอบแบบสอบถามวาเปน
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บรรยากาศเปนมิตร รองลงมาคือบรรยากาศท่ีเช่ือในคุณคาของผูอ่ืน บรรยากาศแบบเผด็จการ 
บรรยากาศแบบประชาธิปไตย และบรรยากาศแบบกลัว สงสัย ตามลําดับ 

5.1.3  ขอมูลความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ของขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย 

พบวาขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย มี
ความคิดเหน็วา     บรรยากาศองคการของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง   กระทรวง 
มหาดไทย ในมิติดานความอบอุน ( x  = 3.79) มิติดานมาตรฐานของงาน ( x  = 3.69) มิติดานการ
สนับสนุน ( x  = 3.60) และมิติดานความรับผิดชอบ ( x  = 3.54) อยูในระดับบรรยากาศดีมาก 
นอกจากนั้นอยูในระดับบรรยากาศดีปานกลาง ซ่ึงไดแก มิติดานโครงสรางการทํางาน ( x  = 3.25)  
มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ ( x  = 3.19) มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง ( x  = 
3.44)  มิติดานความขัดแยง ( x  = 3.12) และมิติดานเอกภาพขององคการ ( x  = 3.26) 

5.1.4  การวิเคราะหขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานพบความแตกตางดังนี้คือ 

5.1.4.1  เพศ พบวา ขาราชการท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอมิติดานรางวัลตอบ

แทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง มิติดานความอบอุน มิติดานการ

สนับสนุน มิติดานมาตรฐานงาน และมิติดานความขัดแยง แตกตางกนัท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 

สวนมิติดานโครงสรางการทํางาน มิติดานความรับผิดชอบ และมิติดานเอกภาพขององคการไม

แตกตางกัน  

5.1.4.2  อายุ  พบวา ขาราชการท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ

ดานมิติดานโครงสรางการทํางาน และมิติดานความรับผิดชอบ มิติดานรางวัลตอบแทนและการ

ลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง มิติดานการสนับสนนุ มิติดานมาตรฐานงาน และ

มิติดานความขัดแยงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนมิติดานความอบอุน และ

มิติดานเอกภาพขององคการไมแตกตางกัน  

5.1.4.3  สถานภาพสมรส พบวา ขาราชการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอมิตดิานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ มิติดานความอบอุน และมิติดานการสนับสนุน 

แตกตางกัน ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 สวนมิติดานโครงสรางการทํางาน มิติดานความ
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รับผิดชอบ มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง มิตดิานมาตรฐานงาน มิติดานความขัดแยง และ

มิติดานเอกภาพขององคการไมแตกตางกัน  

5.1.4.4  ระดับการศึกษา พบวา ขาราชการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีความคิดเหน็

ตอบรรยากาศองคการดานมิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับ

ความเส่ียง และมิติดานมาตรฐานงาน มิตดิานความขัดแยง และมิติดานเอกภาพองคการแตกตางกนั 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนมิติดานโครงสรางการทํางานมิติดานความรับผิดชอบ มิติ

ดานการสนับสนุนและมิตดิานความอบอุน ไมแตกตางกัน  

5.1.4.5  ระดับตําแหนง พบวา ขาราชการท่ีมีระดับตําแหนงแตกตางกนัมีความคิดเหน็

ตอมิติดานความรับผิดชอบ มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับ

ความเส่ียง มิติดานการสนบัสนุน มิติดานมาตรฐานงาน มิติดานความขัดแยง และมิติดานเอกภาพ

ขององคการแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนมิติดานโครงสรางการทํางาน และมิติ

ดานความอบอุนไมแตกตางกัน  

5.1.4.6  ประสบการณในการทํางาน พบวา ขาราชการท่ีมีประสบการณในการทํางาน

แตกตางกัน มีความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการดานมิติดานความรับผิดชอบ มิติดานรางวัลตอบ

แทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง มิติดานความอบอุน มิติดานการ

สนับสนุน มิติดานมาตรฐานงานและมิตดิานเอกภาพขององคการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สวนมิติดานโครงสรางการทํางาน และมิติดานความขัดแยงไมแตกตางกัน  

5.1.4.7  รายได พบวา ขาราชการท่ีมีรายไดแตกตางกนั มีความคิดเห็นตอบรรยากาศ

องคการดานมิติดานความรับผิดชอบ มิติดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ มิติดานความเส่ียง

และการรับความเส่ียง มิติดานความอบอุน มิติดานการสนับสนุน มิติดานมาตรฐานงานและมิตดิาน

ความขัดแยงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนมิติดานโครงสรางการทํางาน 

และมิติดานเอกภาพขององคการไมแตกตางกัน  
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย สวนกลางกระทรวงมหาดไทย มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี ้

5.2.1 พบวา ขาราชการท่ีมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถ

มานะ (2545 : 49-50) ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับความแตกตางระหวางบุคคลวา ความแตกตางระหวาง

บุคคล ในดานรางกาย สติปญญา สังคม อารมณพันธุกรรม และสภาพแวดลอมนัน้ จะทําใหบุคคล

แตละคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนใคร ท้ังนี้นอกเหนือจากความแตกตางระหวางบุคคล

แลว ยังมีความแตกตางภายในตัวบุคคล ซ่ึงหมายถึงความผันแปรในตัวบุคคลเดยีวกันในเวลาที่

แตกตางกัน ปจจัยทางสภาพแวดลอม เชน บรรยากาศในองคการมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําใหเกดิการ

ผันแปรในพฤติกรรม หรือบุคคลเดียวกันนัน้จะแตกตางกนัไปตามวยั  

5.2.2 ผลการศึกษาขอมูลแบบของบรรยากาศองคการ พบวาขาราชการท่ีตอบแบบสอบถาม

สวนใหญคิดวาบรรยากาศภายในองคการเปน บรรยากาศแบบเปนมิตร อบอุน อิสระ ทุกคนรูสึก

สบายท่ีจะแสดงความคิดเหน็พูดจากันตรงไปตรงมา แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูสึกของตน 

สอดคลองกับทฤษฎีของ Beal (1963 : 83-85) ซ่ึงกลาวถึงบรรยากาศและความสัมพันธของ

พฤติกรรมกลุม วาพฤตกิรรมของกลุมเปนเคร่ืองมือตัดสินบรรยากาศกลุม กลุมท่ีมีบรรยากาศเปน

มิตร อบอุน อิสระ ประชาธิปไตย ดูเหมือนจะมีผลงานดีกวาและนาพอใจมากกวา เพราะลดความไม

พึงพอใจ ความคับของใจ ความกาวราวลง จะมีแตความเปนมิตร ความจริงใจและความรวมมือกัน 

5.2.3   ผลการศึกษาระดับความเปนจริงเกีย่วกับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราช 

การกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย พบวา ขาราชการมีความ

คิดเห็นตอบรรยากาศองคการวา มิติดานโครงสรางการทํางาน มีการกําหนดโครงสรางการ ทํางาน 

วิสัยทัศนไวอยางชัดเจน มิติดานความรับผิดชอบ งานท่ีรับผิดชอบมีความทาทายความสามารถ มิติ

ดานรางวัลตอบแทนและการลงโทษ ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนเม่ือผูใตบังคับบัญชามีผลงานดี 

มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง งานท่ีเส่ียงตอความผิดพลาดจะปรึกษาผูบังคับบัญชาทุก

คร้ัง มิติดานความอบอุน มักไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มิติดานการ
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สนับสนุน องคการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดบัท่ีสูงข้ึน มิติดานมาตรฐานงาน หลักเกณฑผลการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน มิติดานความขัดแยง มักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานเสมอ 

และมิติดานเอกภาพขององคการ จะไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเสมอ ซ่ึง

ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ Gibson  อธิบายไววาควรเสริมสรางบรรยากาศภายใน

องคการโดยใชวิธีการจูงใจ เพื่อกอใหเกดิประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสมยศ นาวกีาร (2536 

: 74)  กลาววาการใหความสําคัญดังกลาวจะเปนส่ิงท่ีจํากดั ตอการพิจารณาเร่ืองของสวนบุคคลและ

ปรากฎการณท่ีเกิดจากความนึกคิด อยางไรก็ตามแนวความคิดดังกลาวนี้จะเกี่ยวของระหวางกัน 

และกอใหเกิดผลกระทบตอบรรยากาศภายในองคการ 

 

5.3  ขอเสนอแนะ          

จากผลการศึกษาความคิดเหน็ตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั สวนกลางกระทรวงมหาดไทย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

5.3.1 มิติดานโครงสรางการทํางาน องคการใหความสําคัญกับการกําหนดโครงสรางการ

ทํางาน วิสัยทัศน แตในขณะเดียวกนัข้ันตอนหรือกฎระเบยีบเปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน 

ดังนั้นองคการควรจะตองมีการ ปรับปรุงกฎระเบียบขององคการใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานใหมาก

ยิ่งข้ึนดวย  อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลลดการผิดพลาดการปฏิบัติงานใหนอยลงได 

5.3.2 มิติดานความรับผิดชอบ องคการควรใหอิสระแกขาราชการทุกแผนก มีความทัดเทียม

สามารถตัดสินใจการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  

5.3.3 มิติดานความเส่ียงและการรับความเส่ียง งานท่ีตองเส่ียงอันตรายขาราชการเต็มใจท่ีจะ

ปฏิบัติงานแมวาจะตองเส่ียงอันตราย แตองคการตองกําหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงใหนอย

ท่ีสุดหรือไมมีเลยเทาท่ีจะทําได 

5.3.4 มิติดานการสนับสนนุ องคการใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับท่ี

สูงข้ึน แตตองสนับสนุนใหมีการฝกอบรมดูงานอยางท่ัวถึง  

5.3.5 มิติดานความขัดแยง ขาราชการมักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน แตความขัดแยงเปน

ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดยาก ดังนั้นองคการควรใหความสําคัญกับการลดความขัดแยงในการทํางานของ
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ขาราชการทุกระดับไมวาจะเปนผูใตบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาก็ตาม โดยการสรางทัศนคติใน

การทํางานใหเปนไปในทางเดียวกัน  

5.3.6 มิติดานเอกภาพขององคการ องคการจะตองสรางความสัมพันธในองคการใหขาราชการ

มีความสนิท รักใครปรองดองกัน ในทุก ๆ แผนกงานเพื่อลดปญหาการแบงกลุมและชวยเหลือ

เฉพาะพวกพองของตน 

 

5.4  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

5.4.1 ควรมีการทําการศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสวนอ่ืนนอกเหนือจากสวนกลางกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อท่ีจะไดทราบถึง ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการในสวนอ่ืนดวยวามีความแตกตางกันมาก

นอยเพยีงใด  

5.4.2 ควรมีการทําการศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการใน

องคการอ่ืนๆ ดวยซ่ึงจะไดทราบถึงขอดีขอเสียของแบบของบรรยากาศแตละองคการ เพื่อเปน

แนวทางในปรับปรุงแกไขและดําเนนิงานขององคการ ควรมีการศึกษาดานพฤติกรรมขาราชการใน

องคการกับแบบของบรรยากาศองคการ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงบรรยากาศขององคการให

เหมาะสมกับบุคลากรในหนวยงานตอไป 
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โครงการวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการ ของขาราชการกรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนโดยนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอบรรยากาศองคการของขาราชการกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  การตอบแบบสอบถามของทานในครั้งนี้
จะเปนประโยชนและเปนแนวทางตอการชวยพัฒนาคุณภาพและการจัดการบรรยากาศองคการของ
ขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย  ดังนั้นจึงใครขอ
ความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล 
 
               โปรดทําเคร่ืองหมาย   √  ลงในชอง  (  )  ท่ีเกีย่วของกับตัวทาน  เพียงคําตอบเดียว 
 
1.  เพศ 
 (   )  ชาย    (   )  หญิง 
 
2.  อายุ 
 (   )  ต่ํากวา  30  ป   (   )  30 – 40 ป 
 (   )  41 – 50 ป    (   )  51 ปข้ึนไป 
 
3.  สถานภาพสมรส 
 (   )  โสด    (   )  สมรส 
 
4.  ระดับการศึกษา 
 (   )  ต่ํากวาปริญญาตรี   (   )  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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 (   )  ปริญญาโทข้ึนไป 
 
5.  ระดับตําแหนง 
 (   )  ระดบั 1 - 5    (   )  ระดบั 6  ข้ึนไป 
    
6.  ประสบการณในการทํางาน 
 (   )  ต่ํากวา  5  ป    (   )  5 – 10 ป 
 (   )  11 – 15 ป    (   )  16 ข้ึนไป   
 
7.  รายได 
 (   )  ต่ํากวา 10,000 บาท     (   )  10,000-20,000 บาท   

(   )   20,000  บาทข้ึนไป 
 
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของขาราชการฯ ตอบรรยากาศการปฏิบัติงานในกรมปองกัน 
               และบรรเทาสาธารณภัยสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย 
 

 ทานมีความเห็นตอไปนี้ในระดับใด โดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางเพียงขอเดียว โดย
ท่ี 1 คือ ดีนอยท่ีสุด, 2 คือ ดีนอย, 3 คือ ดีปานกลาง, 4 คือ ดีมาก และ 5 คือ ดมีากท่ีสุด 
 

 

คําถาม 
ระดับความเปนจริง 

1 2 3 4 5 
 
8. 

มิติดานโครงสรางการทํางาน 
องคการมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานไวอยางชัดเจน 

     

9. มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของงาน ในแตละตําแหนง
ถูกกําหนดไวชัดเจน 

     

10. ข้ันตอนหรือกฎระเบียบเปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน      
 
11. 

มิติดานความรับผิดชอบ 
งานท่ีรับผิดชอบมีความทาทายความสามารถของทาน 

     

12. ทานสามารถตัดสินใจการปฏิบัติงานภายใตขอบขายท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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คําถาม 
ระดับความเปนจริง 

1 2 3 4 5 
 
13. 

มิติดานการใหรางวัลและการลงโทษ 
การพิจารณาเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความสามารถ 

     

14. การประเมินผลงานเพ่ือใหรางวัลตอบแทนมีความยตุิธรรม      
15. การลงโทษเปนไปตามกฎระเบียบขององคการอยางเครงครัด      
16. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน หรือยกยองเม่ือผูใตบังคับบัญชา

มีผลงานดี 
     

 
17. 

มิติดานความเสี่ยงและการรับความเส่ียง 
ทานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน แมวาจะตองเส่ียงอันตรายก็ตาม 

     

18. งานท่ีตองเส่ียงตอความผิดพลาด ทานจะปรึกษาผูบังคับบัญชา
กอนตัดสินใจดําเนินการทุกคร้ัง 

     

19. องคการเนนการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบอยางเครงครัด เพื่อ
ปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกดิข้ึน 

     

20. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตองเส่ียงกับอันตราย      
 
21. 

มิติดานความอบอุน 
บรรยากาศการทํางานในองคการมีความเปนกันเองและอบอุน 

     

22. ผูบังคับบัญชาเอาใจใสการทํางานและความเปนอยูสวนตัว  
ตลอดถึงมีความเปนกันเองกบัผูใตบังคับบัญชา 

     

23. ทานมักไดรับความชวยเหลือ จากผูบังคับบัญชา และเพือ่น
รวมงานเม่ือมีปญหาการปฏิบัติงาน 

     

 
24. 

มิติดานการสนับสนุน 
องคการสนับสนุนใหขาราชการลาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

     

25. องคการสนับสนุนใหมีการฝกอบรม ดูงานเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง 
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คําถาม 
ระดับความเปนจริง 

1 2 3 4 5 
 
26. 

มิติดานมาตรฐานงาน 
องคการกําหนดแนวปฏิบัติการทํางานไวอยางชัดเจนและ
เครงครัด 

     

27. ผลการปฏิบัติงานของทานเปนไปตามมาตรฐาน ท่ีองคการ
กําหนดไว 

     

28. หลักเกณฑผลการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน      
 
29. 

มิติดานความขัดแยง 
หากมีความคิดเห็นไมตรงกันในการปฏิบัติงาน องคการเปด
โอกาสใหโตแยงกันได 

     

30. หลังจากยตุิขอขัดแยงตอกันแลว ขาราชการในองคการจะไมมี
อคติตอกัน 

     

31. เม่ือมีความคิดเห็นท่ีขัดแยงกบัผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาจะ
ยอมรับฟงเหตุผลและรับไปพิจารณา 

     

32. ทานมักจะยอมรับฟงความคิดเห็นของเพือ่นรวมงานเสมอ      
 
33. 

มิติดานเอกภาพขององคการ 
ทานไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานเสมอ 

     

34. บุคลากรในองคการของทานมีความเขาใจและประสานงานกัน
เปนอยางด ี

     

35. บุคลากรในองคการสวนใหญไมสนิทหรือไมรูจักกนั      
36. มีการแบงกลุมในองคการ และมักชวยเหลือเฉพาะพวกพองของ

ตน 
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สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับแบบของบรรยากาศองคการ 
 
               โปรดทําเคร่ืองหมาย   √  ลงในชอง  (  )  ท่ีเกีย่วของกับตัวทาน  เพียงคําตอบเดียว 
 
37.  แบบของบรรยากาศองคการในกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย 
 (   )  บรรยากาศแบบกลัว  สงสัย  กลัวจะไมเปนท่ียอมรับ  ตางสงสัยไมไววางใจกันและกัน  
บรรยากาศจะกาวราว  ซึมเซา  เฉ่ือยชาไมมีชีวิตชีวา  แตละคนจะคอยใหผูอ่ืนเปนฝายพดูออก
ความเหน็กอน 

(   ) บรรยากาศเปนมิตร  อบอุน  อิสระ  ทุกคนรูสึกสบายท่ีจะแสดงความคิดเห็นพูดจากัน
ตรงไปตรงมา  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรูสึกของตน 

(   )  บรรยากาศแบบเผด็จการ  ผูบังคับบัญชาจะเปนผูท่ีรูดีท่ีสุดวากลุมควรจะทําอะไร
ตามท่ีตนต้ังใจ  ไมมีใครมีสวนรวมหรือริเร่ิมกระทําการยกเวนท่ีไดรับคําส่ัง 

(   )  บรรยากาศแบบประชาธิปไตย  ทุกคนจะไดรับการกระตุนใหมีบทบาทเปนผูนาํ
เพื่อท่ีจะรวมกนัทํางานไปสูจุดมุงหมายท่ีวางไว 

(   )  บรรยากาศท่ีเช่ือในคุณคาของผูอ่ืนยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูอ่ืน  
ผูบังคับบัญชามีสายตากวาง  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน 
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ชื่อ-นามสกุล     ปริวัชร   วัชรวิภา 
ประวัติการศึกษา    นิติศาสตรบัณฑิตย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ป พ.ศ.2541 
สถานท่ีทํางาน     กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย DPU
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