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   การวิจ ัยเรื่อง ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย มคีวามมุ่งหมายของการวจิยั  
4 ประการ คือ (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานของบุคลากรกรม
ป้องกนัฯ ทีม่ลีกัษณะชวีสงัคมต่างกนั (2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายในและภายนอกที่
สง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน (3) ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตังิาน และ(4) อธิบายและทํานาย
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงานด้วยตวัแปรปจัจยัภายในและภายนอกของบุคลากร
กรมป้องกนัฯ กลุ่มตวัอย่างคอื บุคลากรกรมป้องกนัฯ ทีป่ฏบิตัริาชการในสว่นกลางจํานวน 317 คน                  
ใชแ้บบสอบถามแบบมาตรประเมนิรวมคา่ 6 ระดบั มคีา่ความเชื่อมัน่อยูร่ะหว่าง .773 ถงึ .917 และ
ใชส้ถติกิารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย สถติพิรรณนา สถติทิดสอบ t (t-test) การวเิคราะห์สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู
แบบมลีาํดบั 
    ผลการวจิยัทีส่าํคญัพบวา่  
     1. พบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และการสนบัสนุนทางสงัคม ทีส่ง่ผล
ต่อพฤตกิรรมความรบัผดิอบในการปฏบิตังิาน ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศกึษา
สงูกวา่ปรญิญาตร ีและกลุม่ขา้ราชการ (P< .05) 
     2. พบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตน และการถ่ายทอดทาง
สงัคมในการทํางาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มย่อย ได้แก่     
ลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี      
(P< .05) 
     3. พบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และการสนับสนุน
ทางสงัคม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรบัผดิอบในการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มย่อยเฉพาะ กลุ่มระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี(P< .05) 

    4. ปจัจยัภายนอกสามารถทํานายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ได้
เพิม่ขึน้จากปจัจยัภายใน ไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัในกลุ่มรวม และในกลุ่มยอ่ยประเภทขา้ราชการ โดยมี
รอ้ยละการทํานายที่เพิม่ขึน้อยู่ระหว่างร้อยละ .3 ถงึ รอ้ยละ 13 โดยในกลุ่มรวมทํานายไดเ้พิม่ขึ้น
รอ้ยละ .9 และทาํนายไดเ้พิม่ขึน้สงูสดุ รอ้ยละ 13 ในกลุม่เพศชาย มตีวัทาํนายทีส่าํคญัคอื เจตคตติ่อ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
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The purposes of this research were to 1) compare the responsible work behaviors 

of staff in the Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) with different 
demographic factors; 2) study the correlation between internal  and external factors that 
affected responsible work behaviors; 3) study the interactions between internal and external 
factors that affected responsible work behaviors; and 4) explain and predict the responsible 
work behaviors by internal and external factors of staff in the Department. The sample were  
317 officers of DDPM. Data was collected by using six-point summated rating scale 
evaluation questionnaire having reliability between .773 to .917, and the data were analyzed 
by using descriptive statistical analysis, independent-samples t-test, two-ways analysis of 
variance and hierarchical multiple regression analysis. 

The research results were as follows. 
  1. The interaction between achievement motive and social support affected 

responsible work behaviors in both group and sub-groups such as group of the bachelor 
degree or higher and groups of the government officer. (P< .05) 

  2. The interaction between future orientation and self control and work 
socialization affected responsible work behaviors in sub-groups, including group of the 
bachelor degree or lower and group of the bachelor degree or higher. (P< .05) 

  3. The interaction between future orientation and self control and social support 
affected responsible work behaviors in sub-groups especially in the group of the bachelor 
degree or higher. (P< .05) 

  4. External factors could significant predict the responsible work behavior better 
than internal factors in the overall and in sub-groups especially the government officer, at 
3% to 13% higher. In overall group, they could explain more than 9% and to the highest at 
13% in male group, The important predictors were the favorable attitude towards responsible 
work behaviors and achievement motive. 
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ประกาศคณูุปการ 
 
  ความสาํเรจ็ของปรญิญานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ไดด้ว้ยด ีจากบุคคลหลายฝา่ย ผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.วชุิดา  กจิธรธรรม อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ ทีท่่านใหค้วามกรุณา
และความช่วยเหลอือย่างยิง่ ในการใหข้อ้คดิเหน็ คําแนะนําการทําปรญิญานิพนธ์ทุกขัน้ตอนดว้ย
ความเอาใจใสแ่ละปรารถนาดแีก่ผูว้จิยัเสมอมา 
  ขอขอบคุณพระคุณคณาจารยส์ถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตรทุ์กท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาท
วิชาความรู้ทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ และเสริมสร้างจรรยาบรรณของนักวิจยัที่ดีแก่ศิษย ์
โดยเฉพาะ ร.ต.อ.หญงิ ดร. ปานจกัษ์ เหล่ารตันวรพงษ์ ทีใ่หข้อ้เสนอแนะในการปรบัเคา้โครง
ปรญิญานิพนธ ์และบุคลากรของสถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตรทุ์กท่าน ทีอ่าํนวยความสะดวกใหเ้ป็น
อยา่งดตีลอดระยะเวลาทีผู่ว้จิยัศกึษาอยู ่
  ขอขอบพระคุณ ดร.ปนัดดา ภู่เจรญิศลิป์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ประทปี จนิงี ่ ประธาน 
และกรรมการในการสอบปากเปล่า ทีใ่หค้าํแนะนําอนัเป็นประโยชน์ต่อปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีอยา่งมาก 
  ขอขอบพระคณุ อาจารย ์ดร.สุภาพร ธนะชานนัท ์ อาจารย ์ดร.จารุวรรณ  สกุลค ูและ ดร.รุ่งนภา 
ตัง้จติรเจรญิกุล ทีไ่ดก้รณุาตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวจิยั ตลอดจนใหค้าํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 
  ขอขอบคุณ บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ทุกท่าน ที่
ใหค้วามอนุเคราะหใ์นการทดลองใชเ้ครือ่งมอืและดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณบดิา-มารดา และพีน้่องของผูว้จิยั ทีใ่หค้วามรกั กําลงัใจในการดาํเนิน
ชวีติตลอดมา จนสามารถสาํเรจ็การศกึษาในครัง้น้ี สดุทา้ยน้ีขอขอบคุณ เพือ่นนิสติปรญิญาโท สาขา
การวจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยุกต์ ภาคพเิศษ รุน่ 9 ทุกคน ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและเป็นกําลงัใจใน
การทําปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่คุณพรพรรณ บวัทอง คุณพรรณี ทรงศิริ และ      
คณุสพุฒันา บุญแกว้ ทีใ่หกํ้าลงัใจและใหก้ารชว่ยเหลอืในการทาํปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 

  จากนโยบายของรฐับาลทีว่างแนวทางในการปฏริปูระบบราชการ โดยดําเนินการปรบัปรุง
ระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิของสว่นราชการต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ ทําใหม้กีารก่อตัง้หน่วยงานขึน้
ใหมเ่พื่อใหเ้ป็นหน่วยงานหลกั ในการปฏบิตัภิารกจิทีเ่คยซํ้าซอ้นอยูใ่นหน่วยงานอื่นๆ ใหเ้ป็นระบบ
เปรยีบเสมอืนเป็นเจา้ภาพในการดาํเนินงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตเิป็นหลกั
ทัง้ยงัเป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิง่ขึน้  

  พระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 กําหนดให้มกีารจดัตัง้กรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขึน้ เพื่อเป็นหน่วยงานหลกัในการปฏบิตัภิารกจิทีเ่คยซํ้าซอ้นอยู่ใน
หน่วยงานอื่นๆ ใหเ้ป็นระบบ มภีารกจิในการจดัทําแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสรมิสนับสนุน
การป้องกนับรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภยั โดยกําหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั สรา้งระบบ
ป้องกนั เตอืนภยั ฟ้ืนฟูหลงัเกดิภยั และการตดิตามประเมนิผล เพื่อใหห้ลกัประกนัในดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิแก่ประชาชน ซึ่งมบุีคลากรจากส่วนราชการ 5 หน่วย ประกอบดว้ย 
(1) บุคลากรจากกองป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืน กรมการปกครอง (2) สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั
อุบตัภิยัแห่งชาต ิสํานักนายกรฐัมนตร ี(3) กองสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั กรมประชาสงเคราะห์ (4) 
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพฒันาชุมชน เขต 1-9 กรมการพฒันาชุมชน และ(5) กรมการเร่งรดั
พฒันาชนบท  
   นับตัง้แต่การจดัตัง้ในปี พ.ศ. 2545 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงึเป็นหน่วยงาน
หลกัในการจดัการสาธารณภยัอย่างเป็นระบบ และเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาประสทิธภิาพระบบ
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อใหป้ระชาชนได้รบัการดูแลเอาใจใส่ ใหม้คีวามปลอดภยั 

และไม่ไดร้บัความสญูเสยีดา้นชวีติ และทรพัยส์นิทีส่บืเน่ืองจากสาธารณภยั โดยมภีารกจิภายใต ้4 
ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) ดา้นการป้องกนัและลดผลกระทบ (2) ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม (3) ดา้นการตอบโต้
และบรรเทาทุกข ์และ(4) ดา้นการจดัการหลงัเกดิภยั คอื การฟ้ืนฟูบูรณะ และการก่อสรา้งใหม่เพื่อ
มหีลกัประกนัใหช้วีติและทรพัย์สนิของประชาชน และของรฐัมคีวามปลอดภยัจากสาธารณภยั 

(กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั.2553: 1)  
  อยา่งไรกด็พีบวา่ ประเทศไทยไดป้ระสบภยัพบิตัทิีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิและ

ชีวิตของประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศ อย่างรุนแรงจากเหตุการณ์สนึามใินปี 2547 
จากเหตุการณ์ดงักล่าวทําใหเ้หน็ว่าการดําเนินการเมื่อเกดิภยัพบิตัทิีรุ่นแรงและไม่คาดฝนั ยงัไม่มี
ประสทิธภิาพและไม่เป็นระบบ แมว้่ากรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไดม้รีะบบการจดัการ
ภยัพบิตัแิลว้ จงึทําใหม้คีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรบัผดิชอบและมคีวามพรอ้ม
ในการปฏบิตังิานอยา่งพรอ้มเพรยีง 
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  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทัง้ 5 หน่วยงานเป็นบุคคลากรที่มคีวามรู้และ
ความชาํนาญแตกต่างกนัแต่มารวมตวั โดยมเีป้าหมายหลกัรว่มกนัคอื การรบัผดิชอบในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ซึง่ความแตกต่างระหว่างบุคคลน้ีอาจจะสง่ผลใหม้พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัออกไปซึง่ บลมู (Bloom.1975: 65-197) ไดก้ล่าวว่าพฤตกิรรมเป็น
กจิกรรมทุกประเภทที่มนุษยก์ระทําอาจเป็นสิง่สงัเกตได้หรอืไม่ได้และพฤตกิรรมดงักล่าวน้ีไดแ้บ่ง
ออกเป็น 3 สว่น คอื (1) พฤตกิรรมดา้นความรู ้ (Cognitive domain) (2) พฤตกิรรมดา้นเจตคต ิ
(Affective domain) และ(3) พฤตกิรรมดา้นการปฏบิตั ิ(Psychomotor domain) พฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
จงึเป็นคุณลกัษณะพื้นฐานที่สําคญัและจําเป็นมากที่สุด เน่ืองจากเมื่อบุคคลมคีวามรบัผดิชอบ
หากตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่ดๆ กย็อ่มสามารถทาํงานไดส้าํเรจ็ เป็นทีเ่ชื่อถอืและนํามาซึง่ความสาํเรจ็ของ
การทํางานและการดํารงชวีติในทีสุ่ด ดงันัน้บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงึเป็น
ทรพัยากรบุคคลที่เป็นกําลงัผลกัดันให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อรฐับาลและประชาชน บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงึควรไดร้บั
การพฒันาเพือ่เพิม่พนูศกัยภาพในการทาํงาน ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 

  การส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์รมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานทีด่ ี เป็นอกีปจัจยั
หนึ่งที ่ส ่งผลต ่อความสํา เ ร ็จของการปฏ ิบ ตั ิต ามบทบาทและหน้าที ่ค ว ามร บัผ ิดชอบ  
หากบุคลากรมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานดแีลว้ ก็จะช่วยให้พวกเขาเกิดความพงึพอใจ 
เกิดความรกั ความศรทัธา เสยีสละ ทุม่เทกําลงักาย กําลงัใจ และกําลงัสตปิญัญาเพือ่หาทางปรบัปรุง
ใหง้านนัน้ๆ เจรญิกา้วหน้าขึน้ไป ในทางตรงกนัขา้ม หากปจัจยัดงักล่าวมผีลออกมาในเชงิลบจะมผีล
ทาํใหบุ้คลากรมกีารลาออกจากงาน ทาํงานลา่ชา้ เกดิความเบื่อหน่าย มคีวามสมัพนัธท์ีเ่ยน็ชาต่อกนั 
ไม่ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรม รวมไปถึงนโยบายขององค์กร หรอือาจจะกระทาํไปแบบเสยีไม่ได้ 
ไม่มคีวามตัง้ใจในการปฏบิตังิาน ไมม่คีวามสามคัค ีหรอืลาพกัรอ้นโดยไมม่เีหตุผลเพยีงพอ ซึง่สิง่
เหล่าน้ีจะสะท้อนให้เห็นสภาพปญัหาในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ซึ่งผู้บรหิารควรตระหนักว่า
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานเป็นพลงัสําคญัในการปฏิบตัิงานและเป็นพลงัขบัเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่
เป้าหมายทีว่างไวไ้ดอ้ยา่งหนักแน่นและมัน่คง ในท่ามกลางการแข่งขนัเช่นน้ีถา้ปราศจากการสนับสนุน
และความร่วมมอืของบุคลากรเหล่าน้ีแลว้ ผลสาํเรจ็ในการบรหิารงานกจ็ะลดน้อยลง การสรา้งความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน จงึเป็นวธิกีารอยา่งหน่ึงทีจ่ะทาํใหบุ้คลากรสนบัสนุนและรว่มมอืในการปฏบิตังิาน  

  ตามแนวคดิดา้นการจดัการกบัพฤตกิรรมการทาํงานของอลับาเนส (Albanese.1981: 204) 
ทีก่ลา่ววา่พฤตกิรรมการทํางานเป็นผลทีไ่ดจ้ากองคป์ระกอบ 2 อยา่ง คอื ลกัษณะสว่นบุคคล(ตวัแปรภายใน) 
กบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (ตวัแปรภายนอก) โดยตวัแปรลกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย 
ความสามารถ ทกัษะ การรบัรูต้่าง ๆ ทศันคต ิค่านิยม การจูงใจ และตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงานประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มระดบัใกล ้เช่น สภาพการทาํงานผูบ้รหิาร ความสมัพนัธ์
กบัเพือ่นรว่มงาน ลกัษณะของงานทีท่าํ สภาพแวดลอ้มระดบักลาง เช่นจุดประสงคแ์ละเป้าหมายของ
องคก์ร ปรชัญา สภาพแวดลอ้มระดบัไกล เช่น ระบบการเมอืงและเศรษฐกจิในสงัคม สภาพการแขง่ขนั
ในตลาดในสงัคมขณะนัน้ เป็นตน้ 
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  ดงันัน้ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นองค์กรที่ให้ความสําคญัในการสร้างความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เน่ืองจากลกัษณะงานของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นงานที่
ต้องมคีวามพร้อมต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิ เพราะภยัเกิดขึ้นได้ทัง้จากน้ํามอืมนุษย์และ
ธรรมชาต ิบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงึตอ้งเตรยีมพรอ้มอยู่ตลอดเวลาดงักล่าว 
ดงันัน้ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเรจ็ตามเป้าหมายได้นัน้ บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอืลูกจา้งประจํา จงึควรไดร้บัการ
พฒันาและเสริมสร้างความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานให้ประสบ
ผลสาํเรจ็ การสรา้งความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจงึเป็นแผนกลยุทธ์หน่ึงทีจ่ดัทําขึน้สาํหรบัใช้
ในการบรหิารงานใหไ้ดป้ระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด โดยมเีป้าหมายใหบุ้คลากรกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีความรบัผิดชอบในการ
ปฏบิตังิานทีด่มีคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ 

จากเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาว่าบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ทีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากน้อยเพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบัปจัจยัภายใน และ
ปจัจยัภายนอกตวับุคคลเป็นสําคญั เพื่อนําขอ้มูลทีไ่ดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสรมิ
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ในอนาคต  

 
ความมุง่หมายของการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานระหว่างบุคลากร
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และประเภทตําแหน่งงานต่างกนั 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกที่มผีลต่อพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 

3. เพื่อศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกที่มผีลต่อพฤติกรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  

4. เพื่ออธบิายและทํานายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ดว้ยตวัแปรปจัจยั
ภายในและปจัจยัภายนอกของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
 

ความสาํคญัของการวิจยั      

  ผลการวจิยัจะทําใหท้ราบถงึความสาํคญัของตวัแปรปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกทีส่ง่ผล
ต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน สามารถนําไปใชใ้นการวางแผนการพฒันาการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ตามเป้าหมาย
ขององคก์รอยา่งสงูสดุ 
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ขอบเขตของการวิจยั 
   ประชากรท่ีใช้การวิจยั 
           ประชากรสําหรบัการวจิยัครัง้น้ีคอื บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ที่
ทาํงานอยู่ในส่วนกลาง ซึ่งมขีา้ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ จาํนวน 589 คน 
(กองการเจา้หน้าที.่ 2555) 

 
    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การวิจยั 
            กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีป่ฏบิตังิานอยูใ่น
ส่วนกลาง จํานวน 317 คน ซึ่งผู้วิจ ัยกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรสําเร็จรูปของยามาเน่ 
(Yamane. 1967: 886)  
 

   ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอสิระ แบง่เป็นดงัน้ี 

                       1.1 ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ 
                            1.1.1  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธ ิ
                           1.1.2 จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
                            1.1.3  ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน 
                            1.1.4  เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
                       1.2 ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ 
                            1.2.1 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 
                            1.2.2 การสนบัสนุนทางสงัคม 
                       1.3 ลกัษณะทางชวีสงัคม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา และประเภทตาํแหน่งงาน 
                   2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
 
        นิยามศพัท์เฉพาะ 
                   บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หมายถึง ผู้ที่ปฏิบตัิงานตําแหน่ง
ขา้ราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ที่ปฏบิตังิานอยู่ในส่วนกลางของกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 

 
        นิยามปฏิบติัการ  

                    พฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน หมายถงึ ความรบัผดิชอบทีบุ่คลากร
แสดงออกถึงการทําหน้าที่ของตนที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความเอาใจใส่ มคีวามละเอยีดรอบคอบ 
มกีารวางแผน มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนและกระตอืรอืรน้ในการแกป้ญัหา ตรงต่อเวลา ไม่ละเลย



5 

ทอดทิ้งงานหรอืหลกีเลี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสรจ็ ยอมรบัผลของการกระทําไม่ว่าจะเป็นผลดแีละ
ผลเสยี พยายามทําหน้าทีต่่างๆ อยา่งเตม็ความสามารถ โดยมคีวามตัง้ใจปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ยดึมัน่ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่และขอ้กําหนดต่างๆ ขององคก์ร 
รวมถงึเป็นผูใ้ชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิขององค์กรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ไม่นํามาใชเ้พื่อประโยชน์สว่น
บุคคล  
          สําหรบัการวดัการวิจยัครัง้น้ี ผู้ว ิจยัได้สร้างแบบวดัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการ
ปฏบิตังิาน คอื มคีวามเอาใจใส่ มคีวามละเอยีดรอบคอบ มกีารวางแผน มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทน
และกระตอืรอืรน้ในการแกป้ญัหา ตรงต่อเวลา ไมล่ะเลยทอดทิง้งานหรอืหลกีเลีย่งจนกว่างานจะแลว้
เสรจ็ ยอมรบัผลของการกระทําไม่ว่าจะเป็นผลดแีละผลเสยี พยายามทําหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็ม
ความสามารถ โดยมคีวามตัง้ใจปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ยดึมัน่
ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่และขอ้กําหนดต่างๆ ขององคก์ร รวมถงึเป็นผูใ้ชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิ
ขององคก์รใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ไมนํ่ามาใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นบุคคล มลีกัษณะของประโยคคาํถาม
ประกอบดว้ยมาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั มจีาํนวน 20 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” ถงึ “จรงิทีสุ่ด” มพีสิยั
ของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู แสดงว่า มพีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงูกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 
      แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ หมายถงึ ความมุง่มัน่ในการทีจ่ะทาํกจิกรรมต่างๆ ใหส้าํเรจ็โดยไม่
ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค รูจ้กักําหนดเป้าหมายในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง แต่
เมือ่เกดิความลม้เหลวกไ็มท่อ้แท ้กลบัพรอ้มทีจ่ะลองพยามทาํใหม่ และการทาํงานของตนนัน้ไมไ่ดม้ี
จุดมุง่หมายทีร่างวลัหรอืชือ่เสยีง 

     สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของ ลกัษม ีลุประสงค ์(2546) มาใชว้ดัแรงจงูใจ
ใฝ่ส ัมฤทธิของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีลักษณะของประโยคคําถาม
ประกอบดว้ยมาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั มจีาํนวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยั
ของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู แสดงว่ามแีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ
สงูกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

     จิตอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หมายถงึ บุคคลทีม่จีติทีพ่รอ้มจะ
สละเวลา แรงกายแรงใจ สตปิญัญาเพื่อประโยชน์ต่อผูอ้ื่นและสงัคมในการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั ซึ่งเป็นการกระทําด้วยความสมคัรใจโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน แมข้ณะนัน้จะปฏบิตัใิน
หน้าทีอ่ื่นๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

      สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัจติอาสาในป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตาม
นิยามปฏบิตักิาร มลีกัษณะของประโยคคําถามประกอบดว้ยมาตราส่วนประเมนิค่า 6 ระดบัมจีํานวน  
10 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ด้
คะแนนจากแบบวดัสงู แสดงว่ามจีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสงูกว่าผูต้อบทีไ่ด้
คะแนนจากแบบวดัตํ่า 
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    ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคมุตน หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะคาดการณ์ไกลและ
วางแผนในการทํางาน และเห็นความสําคญัของผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทัง้
ความสามารถในการควบคุมบงัคบัตนเองใหรู้จ้กัอดไดร้อไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ทีต่นเองตอ้งการ 

    สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของบุญรบั ศกัดมิณ ี(2532) มาใชว้ดัลกัษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมลีกัษณะของประโยค
คาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณค่า 6 ระดบั มจีํานวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” ถงึ “จรงิทีส่ดุ”  
มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู แสดงว่ามลีกัษณะ
มุง่อนาคตและควบคุมตนสงูกว่าผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

     เจตคติต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน หมายถงึ การทีบุ่คลากร  
มคีวามรูค้ดิเชงิประเมนิเกีย่วกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานว่าเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์
หรอืโทษในการทาํงานเพยีงใด และมคีวามรูส้กึพอใจ ไมพ่อใจ หรอืชอบ ไม่ชอบพฤตกิรรมดงักล่าว 
ตลอดจนความพรอ้มทีจ่ะกระทาํหรอืหลกีเลีย่งทีจ่ะกระทาํพฤตกิรรมดงักลา่ว 

     สาํหรบังานวจิยันี้ ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของพนิดา ธนวฒันากุล (2547) มาใชว้ดัเจตคตติ่อ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั มจีาํนวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิ
ทีสุ่ด” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู 
แสดงว่ามเีจตคตติ่อพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานสูงกว่าผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจาก
แบบวดัตํ่า 
      การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน หมายถงึ กระบวนการถ่ายทอดความรูใ้นวยัผูใ้หญ่ 
เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้และทกัษะในอาชีพนัน้ๆ รวมทัง้มบุีคลิกภาพตามบทบาทในการทํางานมี
เอกลกัษณ์และความยดึมัน่ผูกพนัในอาชพี ซึ่งรวมทัง้ที่เป็นการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน
อยา่งเป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม การประชุมสมัมนาต่างๆ และการปฐมนิเทศ เป็นตน้ และการถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทาํงานอยา่งไมเ่ป็นทางการ เช่น การบอกเล่า แนะนํา และการมตีวัแบบทีด่ ีจากการ
ปฏสิมัพนัธก์บัหนัหน้างาน และเพือ่นร่วมงาน เป็นตน้ 

      สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของวริตั ิปานศลิา (2542) มาใชว้ดัการถ่ายทอดทาง
สงัคมในการทํางานของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มลีกัษณะของประโยคคาํถาม
ประกอบดว้ยมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั มจีาํนวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของ
คะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู แสดงว่ามกีารถ่ายทอดทาง
สงัคมในการทาํงานสงูกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 
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                การสนับสนุนทางสงัคม หมายถึง การที่บุคลากรรูส้กึว่าตนเองได้รบัการสนับสนุน
ช่วยเหลอืในดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ วตัถุสิง่ของและการใหข้อ้มลูในการแกป้ญัหาต่างๆ รวมทัง้
มคีวามรูส้กึวา่ตนเองเป็นสว่นหน่ึงของบุคคลอืน่ดว้ย 
                สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของศกัดชิยั นิรญัทว(ี2532) มาใชว้ดัการสนบัสนุนทาง
สงัคมของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ย
มาตรประมาณค่า 6 ระดบั มจีาํนวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนน
เฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู แสดงว่ามกีารสนบัสนุนทางสงัคม
สงูกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

      ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดบ้รูณาการแนวคดิดา้นการจดัการกบัพฤตกิรรมของอลับาเนส 
(Albanese.1981: 204) กล่าวว่า พฤตกิรรมของบุคคลมาจากองคป์ระกอบ 2 อยา่งคอื ลกัษณะสว่น
บุคคลกบัสภาพแวดลอ้ม อธบิายไดว้่า ลกัษณะสว่นบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มซึง่เป็นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนั 
จะสง่ผลต่อการกระทาํพฤตกิรรมของบุคคล และจากการรวบรวมแนวคดิทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้ทางจติวทิยา และสงัคมวทิยามาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั เพื่อหาตวัแปรทีห่ลากหลายในสาขาวชิา
ดงักล่าวมารวมเป็นตวัแปรทางพฤตกิรรมศาสตร ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความมุง่หมายของการวจิยั ทีต่อ้งการ
หาปจัจยัทีส่าํคญั เพื่อทาํนายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ในการศกึษาวจิยัน้ีใช้
รปูแบบปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก เป็นกรอบในการวเิคราะหส์าเหตุของพฤตกิรรมจากเอกสารอา้งองิ
ทีก่ลา่วมาแลว้ทัง้หมด พบวา่ ปจัจยัภายในทีส่าํคญัเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝส่มัฤทธ ิ จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุง่อนาคตและ
ควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ปจัจยัภายนอกทีส่าํคญั
เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน 
และการสนับสนุนทางสงัคม ดงันัน้ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัโดยสามารถเขยีน
แผนภาพประกอบที ่1 เป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั ไดด้งัน้ี 
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ปจัจยัภายใน 
 
- แรงจงูใจใฝส่มัฤทธ ิ
- จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 
- ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตน 
- เจตคตใินการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 
 

ปจัจยัภายนอก 
 
- การถ่ายทอดทางสงัคมในการ
ทาํงาน 
- การสนบัสนุนทางสงัคม 

พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  

 

 
 
 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

ภมูหิลงั 
 
- เพศ   
- ระดบัการศกึษา 
- ประเภทตําแหน่งงาน 
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สมมติฐานในการวิจยั  
1.  บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที่มชีวีสงัคมแตกต่างกนั จะมี

พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
2. ปจัจัยภายใน และปจัจัยภายนอก มีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความ

รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
3. ปจัจยัภายใน (แรงจูงใจใฝส่มัฤทธ ิ จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุ่ง

อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน) มปีฏสิมัพนัธ์กบัปจัจยั
ภายนอก (การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน และการสนับสนุนทางสงัคม) โดยร่วมกนัส่งผลต่อ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 

4. ปจัจยัภายใน (แรงจูงใจใฝส่มัฤทธ ิ จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน) 4 ตวัแปร ร่วมกบัปจัจยั
ภายนอก (การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการสนับสนุนทางสงัคม) 2 ตวัแปร รวมทัง้สิน้  
6 ตวัแปร สามารถรว่มกนัทาํนายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานได ้
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 บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
  ในการศกึษาปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ดงัน้ี 

    1. พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
    2. แนวคดิวเิคราะหส์าเหตุของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 

      3. ปจัจยัภายในตวับุคคลกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
      4. ปจัจยัภายนอกกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
      5. ภมูหิลงักบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
       6. ภารกจิและโครงสรา้งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 

1. พฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน   
  ความรบัผดิชอบ (Responsibility) เป็นคุณลกัษณะพื้นฐานทีส่าํคญัอย่างยิง่ของบุคคล

ในการดําเนินชวีติในสงัคม ซึง่ผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบ คอื ผูท้ีรู่จ้กัภาระหน้าทีใ่นการทํางาน หรอื
ดาํเนินการตามภาระหน้าที ่ ใหบ้งัเกดิผลลพัธม์ากทีสุ่ด บุคคลเหล่าน้ีจะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข
และประสบความสาํเรจ็ในการทาํงาน และความรบัผดิชอบเป็นคุณลกัษณะทางจรยิธรรมของบุคคลที่
แสดงออกถงึความมวีุฒภิาวะด้านอุปนิสยัและเป็นส่วนประกอบที่สําคญัยิง่ต่อการดํารงชวีติในสงัคม
เพราะบุคคลแต่ละคนมบีทบาททีจ่ะต้องกระทํามากมาย ถา้ทุกคนรบัผดิชอบในบทบาทของตวัเอง
เป็นอย่างดยีอ่มทําใหส้งัคมนัน้มคีวามเจรญิรุ่งเรอืง ประเทศชาตกิพ็ฒันาไปดว้ยด ี (ละมา้ยมาศ 
ศรทตัต ์และจรรจา สวุรรณทตั. 2510: 112; อา้งองิจาก จุฑารตัน์ กติตเิขมากร. 2553: 32) 
 

  1.1 ความหมายของความรบัผิดชอบ (Responsibility) 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2524: 7) ใหค้วามหมายของความรบัผดิชอบ คอื ความรูส้ํานึกในจติใจ 

เมื่อทําอะไรหรอืมหีน้าทีอ่ะไรแลว้ตอ้งทําใหส้ําเรจ็และไดผ้ลด ีและจะตอ้งรบัผลที่เกดิขึ้นทัง้ผดิและ
ชอบ ไมใ่ช่รบัแต่ความชอบอยา่งเดยีว แลว้โยนความผดิใหผู้อ้ื่น ผูป้ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยสมบรูณ์ เรยีกว่า 
ผูม้คีวามรบัผดิชอบ 

  นิภา วจิติรศริ ิ (2525: 7) ใหค้วามหมายของความรบัผดิชอบ คอื ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความเพยีรพยายาม ละเอยีดรอบคอบ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย รกัษาสทิธหิน้าทีข่องตน 
ยอมรบัผลการกระทาํของตน และพยายามปรบัปรุง ปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ประกอบดว้ยลกัษณะ
ของพฤตกิรรม ดงัต่อไปน้ี  
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1. เอาใจใสแ่ละเพยีรพยายามทาํงาน  
2. ยอมรบัในการกระทาํของตนเอง 
3. ชว่ยเหลอืงานสว่นรวมดว้ยความเตม็ใจ  
4. รูจ้กัหน้าทีแ่ละกระทาํตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
5. ไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นและรกัษาสทิธหิน้าทีข่องตน  
6. ตรงต่อเวลา  
7. เคารพต่อระเบยีบกฎเกณฑ ์ 

  วภิา พงษ์พจิติร (2529) ใหค้วามหมายของความรบัผดิชอบ คอื ลกัษณะหน่ึงของบุคคลที่
แสดงถงึความเอาใจใส ่ และรบัเป็นภาระหน้าทีก่ารงาน พยายามทาํหน้าทีต่่างๆ อยา่งเตม็ความสามารถ
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายโดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค ซึง่ดุษฎ ีทรพัยป์รุง (2529) ไดข้ยายขอบเขตความหมาย
ของความรบัผดิชอบวา่เป็นพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกมาดว้ยการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานของตน
ในดา้นต่างๆคอื (1) ความเอาใจใสใ่นการทาํงาน หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการปฏบิตังิาน
ดว้ยความตัง้ใจจรงิทีจ่ะทาํงานในหน้าทีข่องตนหรอืงานทีต่นไดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ย ไมล่ะเลย
ทอดทิง้หรอืหลกีเลีย่ง และหาทางป้องกนัไมใ่หเ้กดิความบกพรอ่งเสือ่มเสยีในงานทีต่นไดร้บัผดิชอบ 
(2) ความเพยีรพยายาม หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่อการทาํงาน 
เมื่อเกดิมปีญัหาหรอือุปสรรคในการทาํงานซึง่เป็นหน้าทีข่องตนทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบนัน้ จะตอ้งพยายาม
แกไ้ขปญัหาและอุปสรรคนัน้ดว้ยตนเองอยา่งสุดความสามารถ (3) ความละเอยีดรอบคอบ หมายถงึ
ลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการรูจ้กัคดิใคร่ครวญในงานทีจ่ะทาํ เพื่อใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 
รูจ้กัคดิก่อนทาํงานนัน้ว่ามผีลด ี ผลเสยีอยา่งไร และเมือ่ทาํงานเสรจ็แลว้ตอ้งตรวจทานดวู่าถูกตอ้ง
เรยีบรอ้ยดหีรอืยงั (4) ตรงต่อเวลา หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึ การทาํงานใหเ้สรจ็
ทนัเวลาทีก่าํหนด รูจ้กัว่าเวลาไหนควรจะทาํอะไร (5) การยอมรบัผลการกระทาํของตนเอง หมายถงึ
ลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการยอมรบัในสิง่ทีต่นกระทาํลงไป ไมว่่าผลของงานนัน้จะออกมาดี
หรอืไมด่กีต็าม และ(6) การปรบัปรุงงานของตนใหด้ยีิง่ขึน้ หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงออก
ถงึการตดิตามผลงานทีไ่ดก้ระทาํไปแลว้ ถา้ไมด่กีต็อ้งพยายามแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ขีึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัจุรรีตัน์ นนัทยัทวกุีล (2538: 4-5) ใหค้วามหมายของความรบัผดิชอบ คอื คุณลกัษณะหน่ึงของ
บุคคลทีแ่สดงออกในลกัษณะของการมคีวามตัง้ใจที่จะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ย
ความเอาใจใส ่มคีวามละเอยีดรอบคอบ มกีารวางแผน มคีวามขยนัหมนัเพยีร อดทนเพื่อใหง้านนัน้
บรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายและทนัเวลา ยอมรบัผลของการกระทาํไมว่่าจะเป็นผลดหีรอืผลเสยีและ
พรอ้มทีจ่ะปรบัปรุงแกไ้ขงานของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ ประกอบดว้ยคณุลกัษณะ 6 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ความเอาใจใส ่หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจจรงิ 
โดยมุง่มัน่ทีจ่ะผลกัดนัใหป้ระกอบกจิกรรมดว้ยความสนใจเตม็ใจทาํอย่างสมํ่าเสมอมจีุดหมายปลายทาง 
มใีจจดจ่อ มสีมาธเิพื่อใหง้านในหน้าทีข่องตนเองหรอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเสรจ็เรยีบรอ้ย ตดิตาม
งานไมล่ะเลยทอดทิง้ หรอืหลกีเลีย่ง และหาทางป้องกนัไมใ่หเ้กดิความบกพรอ่งเสือ่มเสยี ในงานทีต่น
รบัผดิชอบอยู ่ 
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2. ความละเอยีดรอบคอบ หมายถงึลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการรูจ้กัใคร่ครวญ
ในงานทีท่ําเพื่อใหถู้กต้องและสมบรูณ์รูจ้กัคดิก่อนทําว่างานนัน้จะมผีลด ี ผลเสยีอยา่งไรบา้ง วเิคราะห์
ปญัหาอุปสรรคทีจ่ะเกดิขึน้ และหาทางป้องกนัไวล่้วงหน้าและเมื่อทาํงานเสรจ็แลว้ ตอ้งตรวจทานดวู่า
ถกูตอ้งเรยีบรอ้ยดหีรอืยงั  

3. ความขยนัหมัน่เพยีร หมายถงึ ความพยายามอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใหไ้ดร้บัผลสาํเรจ็
ในงานทีท่าํ และทาํดว้ยความระมดัระวงัเอาใจใสต่่อเน่ือง อาสางาน ไมช่อบอยูเ่ฉย ๆ หรอืว่างงาน 
รเิริม่งาน แสวงหางานใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  

4. ความอดทน หมายถงึ ความสามารถของร่างกาย ความคดิและจติใจทีจ่ะทนต่อ
การปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ไดน้านๆ จนทาํใหส้าํเรจ็ไดโ้ดยไม่คาํนึงถงึอุปสรรคใดๆ มรี่างกายแขง็แรง 
มจีติใจเขม้แขง็ควบคมุตนเองไดด้ ีเมือ่เกดิความเหนื่อยหน่ายและเกยีจครา้น  

5. ความตรงต่อเวลา หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการทาํงานใหเ้สรจ็ทนัเวลา
ทีก่าํหนด รูจ้กัรกัษาเวลาตามนดัและรูจ้กัว่าเวลาไหนควรทาํอะไร  

6. การยอมรบัผลการกระทาํของตนเอง หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมที่แสดงถึง
การยอมรบัในสิง่ทีต่นไดก้ระทาํไป ไมว่่าผลของงานนัน้จะออกมาดหีรอืไมด่กีต็าม  

7. การปรบัปรุงงานของตนใหด้ยีิง่ขึน้ หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการตดิตาม
ผลงานทีไ่ดท้าํไปแลว้ ถา้ไมด่กีต็อ้งพยายามแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ 

  ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540: 76) กลา่ววา่ ความรบัผดิชอบ คอืความรูส้กึผกูพนัของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ซึง่บุคคลนัน้จะตอ้งถอืเป็นหน้าทีต่อ้งทาํงานใหส้าํเรจ็ดว้ยด ี

  เกษม วฒันชยั (2546: 24) ใหค้วามหมายของความรบัผดิชอบ คอื การไดร้บั
มอบหมายหรอืการไดร้บัการคาดหวงัวา่จะกระทาํหรอืดแูลสิง่นัน้สิง่น้ี  

  ปราโมทย ์ กลัยา (2551: 39) ใหค้วามหมายของความรบัผดิชอบ คอื ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจทีจ่ะ
ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความผูกพนั เชื่อมัน่ในตนเอง พากเพียร ไม่ย่อท้อ เพื่อให้งานได้ผลดี ประสบ
ความสําเร็จ ยอมรบัผลการกระทําด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นผลดหีรอืผลเสยี และพร้อมที่จะ
ปรบัปรุงแกไ้ขผลการปฏบิตังิานนัน้ใหด้ยีิง่ขึน้ 

  ดงันัน้ ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานทีศ่กึษาในครัง้น้ี หมายถงึ ความรบัผดิชอบที่
บุคคลแสดงออกถงึการทําหน้าทีข่องตนและงานที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความเอาใจใส่ มคีวามละเอยีด
รอบคอบ มกีารวางแผน มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนและกระตอืรอืรน้ในการแกป้ญัหา ตรงต่อเวลา 
ไม่ละเลยทอดทิ้งงานหรอืหลกีเลี่ยงจนกว่างานจะแลว้เสรจ็ ยอมรบัผลของการกระทําไม่ว่าจะเป็น
ผลดแีละผลเสยี พยายามทาํหน้าทีต่่างๆ อยา่งเตม็ความสามารถ 
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  1.2 ลกัษณะและความสาํคญัของความรบัผิดชอบ 
  ความรบัผดิชอบเป็นคุณลกัษณะพื้นฐานของบุคคลที่มคีวามสําคญัยิง่ต่อการดําเนิน

ชวีติในสงัคม (วาร ีศรเีจรญิ. 2536: 3) พบวา่ มผีูใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ ดงัน้ี  
 
  แคทเทล (Cattell. 1905: 49) ใหค้วามหมายของลกัษณะของผูร้บัผดิชอบ คอื ตรงต่อเวลา

พยายามทาํงานใหส้าํเรจ็ ตดิตามผลงานเสมอ ยอมรบัความผดิพลาด รกัษาชื่อเสยีงของตน เหน็แก่
ประโยชน์สว่นตน ชอบทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น มคีวามซื่อสตัย ์รกัษาคาํพดู ตัง้ใจทาํงาน พถิพีถินั ชอบ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มคีวามอดทนอดกลัน้ ไมช่อบความโลเล พยายามทาํงานใหด้ ีมกีารวางแผน 
การทาํงาน รูจ้กัตัง้จุดหมายในการทาํงาน 

  สาโรช บวัศร ี (2522: 129) ไดอ้ธบิายลกัษณะของผูม้คีวามรบัผดิชอบ คอื เอาใจใสต่่อ
หน้าทีก่ารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อผลงานนัน้ๆ ซื่อสตัยต์่อหน้าทีโ่ดยไม่คาํนึงถงึผลประโยชน์
สว่นตนเคารพต่อระเบยีบกฎเกณฑ ์และมวีนิยัในตนเอง มอีารมณ์หนกัแน่นเมือ่เผชญิกบัอุปสรรค รูจ้กั
หน้าที่และการกระทําตามหน้าที่เป็นอย่างด ี มคีวามเพยีรพยายาม มคีวามละเอยีดรอบคอบ ใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ ปรบัปรุงงานในหน้าที่ให้ดขี ึน้ทัง้ของตนเองและสงัคม ตรงต่อเวลา และ
ยอมรบัผลการกระทาํของตน 

  นิภา วจิติรศริ ิ(2525: 7) ใหค้วามหมายของความรบัผดิชอบ ประกอบดว้ยลกัษณะพฤตกิรรม
ดงัต่อไปน้ี 

1. เอาใจใสก่ารทาํงาน เพือ่ผลงานนัน้ 
2. มคีวามเพยีรพยายาม 
3. ใชค้วามสามารถเตม็ที ่
4. กลา้เผชญิต่อความจรงิ ยอมรบัการกระทาํของตน 
5. ชว่ยเหลอืงานสว่นรวมดว้ยความเตม็ใจ 
6. รูจ้กัหน้าที ่และกระทาํตามหน้าทีอ่ยา่งด ี
7. ไมล่ะเมดิสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้ื่น 
8. มคีวามไวว้างใจได ้
9. ตรงต่อเวลา 
10. เคารพต่อระเบยีบกฎเกณฑ ์
11. มคีวามละเอยีดรอบคอบ 
12. ดแูลรกัษาของสว่นรวมเสมอืนของตนเอง 
13. ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ ี
14. ปรบัปรุงงานในหน้าทีท่ีม่ตี่อตนเอง และทีม่ตี่อสงัคมใหด้ยีิง่ขึน้ 
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  อนุวตั ิคณูแกว้ (2538: 52) กล่าวว่า ความรบัผดิชอบเป็นคุณลกัษณะหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัมาก 
เพราะจะทาํใหห้น้าทีห่รอืงานทีม่อบหมายใหร้บัผดิชอบ ประสบความสาํเรจ็ และเสรจ็ตามเวลาทีกํ่าหนด 
ซึง่มผีลทาํใหเ้ป็นคนทีคุ่ณภาพ  

  จนิตนา ธนวบิลูยช์ยั (2540: 12-13) กล่าวว่า พฤตกิรรมความรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเอง 
หมายถงึ ความตัง้ใจ เอาใจใส ่ มคีวามละเอยีดรอบคอบ มกีารวางแผน ขยนัหมัน่เพยีรอดทนสูต้่อ
อุปสรรค ไมย่อ่ทอ้ ไมล่ะเลยทอดทิง้หรอืหลกีเลีย่งเพื่อใหง้านนัน้บรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย ยอมรบัผล
การกระทาํไมว่่าจะเป็นผลดหีรอืผลเสยีและพยายามปรบัปรุงแกไ้ขงานใหด้ยีิง่ขึน้ 

  ความรับผิดชอบมีความสําคัญต่อพฤติกรรมและการบรรลุ เป้าหมายขององค์กร  
ซึง่ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ (2541: 19-285; อา้งองิจาก จุฑารตัน์ กติตเิขมากร. 2553: 39) 
กล่าวว่า การทีจ่ะทาํใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูถ้งึความรบัผดิชอบในงานนัน้ คอื การกระตุน้ใหพ้นกังานมี
สว่นร่วมตดัสนิใจในการทาํงาน และควบคุมการทาํงานดว้ยตนเอง เช่น การทาํงานเป็นทมีเพือ่การ
มอบหมายภาระงานใหแ้ก่พนกังานแต่ละบุคคล หรอืแต่ละฝา่ย เป็นตน้ การทีผู่บ้รหิารกําหนดขอบเขต
ของงาน ในการใหพ้นักงานมคีวามรบัผดิชอบในอํานาจหน้าทีน่ัน้ๆ อยา่งชดัเจนจะเป็นผลดตี่อการ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งสะดวก และป้องกนัการหลกีเลีย่งการทาํงาน เป็นการควบคุมการทาํงานไดอ้ยา่ง
ทัว่ถงึ และสามารถประเมนิผลงานไดช้ดัเจนและงา่ยขึน้ แต่หากขอบขา่ยความรบัผดิชอบของงานไม่
ชดัเจน จะทาํใหพ้นกังานขาดการจงูใจในการทีจ่ะทาํงานใหส้าํเรจ็ ขาดความผกูพนั และทาํงานไม่
เตม็ความสามารถซึง่มผีลต่อการทํางานทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ การเพิม่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 
คอื การขยายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงานนัน้ๆ ซึง่พนกังานจะมอีสิระในการทาํงานและมโีอกาสใน
การวางแผน คน้หาวธิกีารทํางาน ตลอดจนสามารถประเมนิผลการทํางานของตนเอง เป็นผลทําให้
พนกังานไดร้บัความไวว้างใจ มอีาํนาจและความรบัผดิชอบในการทาํงานมากขึน้ ซึง่สามารถทําไดโ้ดย
การมอบหมายงานทีต่รงตามความตอ้งการและถูกกบันิสยัของพนักงานแต่ละคน อกีทัง้ยงัก่อใหเ้กดิ
ความสุขกบังานดว้ยเช่นกนั และการทีผู่บ้งัคบับญัชาไดม้กีารแบ่งงานองคก์รไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้
นัน้ ผูบ้งัคบับญัชากย็งัคงความรบัผดิชอบในงานทีไ่ดม้อบหมายไปแลว้ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่ทัง้น้ีพนักงานทุกคนในองคก์รจะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ
และความเตม็ใจในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี ในบางกรณีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามกัประสบ
ปญัหาและความสบัสนในเรื่องของหน้าที่ความรบัผิดชอบและโครงสร้างของบทบาทที่ไม่ชดัเจน 
กล่าวคอื หวัหน้างานมกัจะมอบหมายความรบัผดิชอบในงานแต่ไมไ่ดร้บัอํานาจหน้าทีอ่ยา่งเตม็ทีใ่นการ
ปฏบิตัริ่วมกบับุคคลอื่นๆ ในตําแหน่งๆ โดยอาํนาจของพวกเขาจะมขีอบเขตภายในแผนกของตนเอง
เท่านัน้ ดงันัน้ผูบ้รหิารควรมกีารแสดงถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังานใหม้คีวามชดัเจน
เพื่อลดความสบัสนในการปฏบิตัหิน้าที ่ และจากการวจิยัของ สตรงิเจอร ์ (วภิาว ี มหารกัขกะ.  
2550: 55; อา้งองิจาก Stringer. 2002: 66) พบว่า การทีพ่นกังานมรีะดบัการรบัรูใ้นดา้นความ
รบัผดิชอบสงูนัน้ สามารถชีไ้ดถ้งึการทาํงานทีส่ามารถทาํงานนัน้ๆ ไดจ้นสาํเรจ็ ตลอดจนสามารถ
แกป้ญัหาและอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ และในทางกลบักนัพนักงานที่มรีะดบัการรบัรูใ้นดา้นความ
รบัผดิชอบตํ่านัน้ ยอ่มอาจจะก่อใหเ้กดิความเสีย่งในการดาํเนินงาน และอาจเป็นผลเสยีต่อการนําวธิี
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ใหม่ๆ  มาใชใ้นการดําเนินงานภายในองคก์ร และจุฑารตัน์ กติตเิขมากร (2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยั
ทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการทาํงานดา้นความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานและดา้นการ
มสี่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า พฤตกิรรมการ
ทํางานดา้นความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการทํางานดา้น
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ได่แก่ อายุ (r= .24) 
ประสบการณ์ในการทาํงาน (r= .26) และประเภทตําแหน่งงาน (F(3,297) = 6.84, p= .01) การถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทาํงาน (r= .30) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(r= .60) เหตุผลเชงิจรยิธรรม (r= .40) เจตคติ
ต่อการทาํงานดา้นความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน (r= .55) และเจตคตติ่อการทาํงานดา้นการมี
สว่นร่วม (r= .27) สาํหรบัตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงานดา้นการมสีว่นร่วมอยา่ง 
มนียัสาํคญัไดแ้ก่ อายุ (r= .13) ประสบการณ์ในการทาํงาน (r= .13) บทบาทของผูบ้รหิาร (r= .36)  
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน (r= .38) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(r= .31) เหตุผลเชงิจรยิธรรม (r= .14) 
เจตคตติ่อการทาํงานดา้นความรบัผดิชอบฯ (r= .25) และกลุม่บุคลากรทีม่อีายนุ้อยหรอืประสบการณ์
ในการทํางานน้อยความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปจัจยัทางจติสงัคมกบัพฤตกิรรมการทํางานดา้น
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจะมากกว่าบุคลากรทีม่อีายุมากหรอืมปีระสบการณ์มาก 

 
  1.3 ประเภทของความรบัผิดชอบ 
  นกเลก็ สุขถิน่ไทย (2531: 89-90) ไดแ้ยกประเภทของความรบัผดิชอบออก เป็น  

2 ประเภท ไดแ้ก่ 
   1. ความรบัผดิชอบต่อตนเอง แบ่งอออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ความรบัผดิชอบต่อ

หน้าที ่ ผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีสู่งจะถอืว่างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหน้าที่ของตนนัน้
สาํคญัทีส่ดุ ซึง่จะละเลยหลกีเลีย่งไมไ่ด ้จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองใหด้ทีีสุ่ด และปฏบิตัติามระเบยีบ
ต่างๆ ทีว่างไวเ้ป็นแนวทางอยา่งเครง่ครดั และ(2) ความรบัผดิชอบต่อการกระทาํของตน ผูท้ีม่คีวาม
รบัผดิชอบต่อการกระทําของตนย่อมจะยอมรบัผลการกระทําของตน ทัง้ในแง่ดแีละไม่ดพีรอ้มทัง้นํา
ขอ้บกพร่องในอดตีมาเป็นขอ้เตอืนใจในการทํางานครัง้ต่อไป ซึง่จะพจิารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
เสยีก่อนวา่สิง่ทีจ่ะทาํต่อไปนัน้จะเกดิผลดหีรอืผลเสยีอยา่งไรหรอืไม ่

   2. ความรบัผดิชอบต่อสว่นรวมหรอืสงัคม เป็นความรบัผดิชอบทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในพลเมอืง
ไทย ซึง่มกัจะเป็นผูท้ีค่ดิก่อนกระทาํเสมอว่าการกระทาํของตนจะมผีลกระทบกระเทอืนเกดิผลเสยีต่อคน
อื่นหรอืไม ่ และไม่ถอืเอาความพอใจ ความสะดวกสบายของตนแต่เพยีงฝา่ยเดยีวโดยไม่คาํนึงถงึ
ผลรา้ยทีจ่ะเกดิขึน้แก่คนอื่นหรอืสงัคมสว่นรวม ดงันัน้ ความรบัผดิชอบต่อสว่นรวมจงึมคีวามสาํคญั
อยา่งยิง่ในการพฒันาประเทศชาต ิ

  ภสัรา อรุณมศีร ี(2533: 4-5) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของความรบัผดิชอบ วา่หมายถงึ การปฏบิตัิ
หน้าทีใ่หเ้สรจ็เรยีบรอ้ยทนักําหนดเวลา และยอมรบัผลตามทีต่นเองปฏบิตั ิแบ่งเป็น 2 ดา้น คอื (1) 
ความรบัผดิชอบต่อตนเองหมายถงึ การกระทาํหรอืพฤตกิรรมต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน 
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เอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามยัของตนเอง ดูแลรกัษาเครื่องใช้ส่วนตวัให้เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และ
อยูใ่นสภาพด ี(2) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึ การปฏบิตัติามหน้าที ่5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบ
ต่อครอบครวั หมายถงึ การกระทาํหรอืพฤตกิรรมต่อไปน้ี คอืเคารพเชื่อฟงัคาํส ัง่สอนของผูป้กครอง 
ชว่ยเหลอืงานตามความสามารถและโอกาส ความรบัผดิชอบต่อชัน้เรยีนและเพือ่นนกัเรยีน หมายถงึ 
การกระทาํหรอืพฤตกิรรมทีช่่วยเหลอืการงานของชัน้เรยีนและเพือ่นนกัเรยีนความรบัผดิชอบต่อโรงเรยีน 
หมายถงึ การกระทําหรอืพฤตกิรรมทีช่่วยกจิการงานของโรงเรยีน และรกัษาชื่อเสยีงของโรงเรยีน 
ความรบัผดิชอบต่อชุมชน หมายถงึ การกระทาํหรอืพฤตกิรรมทีใ่หค้วามร่วมมอืในกจิการงานของชุมชน 
และความรบัผดิชอบต่อประเทศชาต ิ หมายถงึ การกระทําหรอืพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการปฏบิตัติาม
กฎหมาย 

  พนิดา ธนวฒันากุล (2547: 11-12) กลา่ววา่ พฤตกิรรมการทาํงานบรกิารอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
หมายถงึ การกระทาํทีพ่นกังานแสดงออกในการปฏบิตังิาน แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื (1) ความรบัผดิชอบ
ต่อตนเอง หมายถงึ การทีพ่นกังานกระทําและหรอืแสดงออกถงึการพยายามหาความรูเ้กีย่วขอ้งกบั
การปฏบิตังิาน มคีวามตัง้ใจเอาใจใส ่ อดทนต่อปญัหาและอุปสรรค ไมล่ะเลยทอดทิง้งานหรอืหลกีเลีย่ง
จนกว่างานจะแลว้เสรจ็ รวมถงึการวางแผนในการทาํงาน และยอมรบัผลของการกระทาํของตนเองที่
เกดิขึน้ทัง้ในดา้นทีเ่ป็นผลดแีละผลเสยี (2) ความรบัผดิชอบต่อองคก์ร หมายถงึการทีพ่นกังานทาํงาน
โดยตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบ ตลอดจนความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัการมอบหมาย มคีวามตัง้ใจ
ปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยยดึมัน่ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
คาํสัง่และขอ้กําหนดต่างๆ ขององคก์ร รวมถงึเป็นผูใ้ชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิขององคก์รใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ ไมนํ่ามาใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นบุคคล รกัษาขอ้มลูความลบัขององคก์ร 

  มยุรฉตัร สุขดํารงค์ (2547: 14-15) กล่าวว่า พฤตกิรรมการทํางานสนิเชื่ออย่างมคีวาม
รบัผดิชอบ หมายถงึ ประสบการณ์ของเจา้หน้าทีท่ีก่ระทาํและ/หรอืแสดงออกถงึการทาํงานดา้นการรบัคาํ
ขอสนิเชื่อ การตรวจเอกสารและหลกัฐาน เพื่อประกอบการขอสนิเชื่อ การวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและ
ความสามารถในการชาํระหน้ีของลกูคา้ การนําเสนอขอ้มลูประกอบประกอบการขอสนิเชื่อการตรวจสอบ
ความถูกต้องเป็นจรงิและความสมบูรณ์ของเอกสารสญัญาสนิเชื่อ การเกบ็รกัษาเอกสารสญัญาและ
หลกัฐานประกนัทุกชนิด การตดิตามทวงหนี้ การปรบัปรุงหน้ีทีเ่กนิกําหนดชําระและหน้ีทีก่ําลงัจะ
ดําเนินคดตีลอดจนจดัทํารายงานเพื่อนําเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานการบงัคบับญัชาต่อไป แบ่ง
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีส่นิเชื่อ 2 ดา้น คอื (1) ความรบัผดิชอบต่อตนเอง หมายถงึ 
ประสบการณ์ของเจา้หน้าทีส่นิเชื่อทีก่ระทําและ/หรอืแสดงออกถงึความพยายามในการศกึษาหาความรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน ความตัง้ใจ การเอาใจใส ่ความอดทนต่อสูก้บัอุปสรรคและปญัหา การไม่
ละเลยทอดทิง้งานหรอืหลกีเลีย่งจนกว่างานแลว้เสรจ็ รวมถงึเป็นผูรู้จ้กัวางแผนการปฏบิตังิานอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ความพยายามปรบัปรุงและพฒันาการทํางานใหด้ยีิง่ขึน้ตลอดจนการยอมรบัผลของการ
กระทาํของตนเองทีเ่กดิขึน้ทัง้ในดา้นทีเ่ป็นผลดแีละผลเสยี (2) ความรบัผดิชอบต่อองคก์ร หมายถงึ 
ประสบการณ์ของเจา้หน้าทีส่นิเชื่อที่กระทําและ/หรอืแสดงออกถงึการทํางานทีต่ระหนักถงึบทบาท
หน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ ความตัง้ใจปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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โดยยดึมัน่ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบัคาํส ัง่และขอ้กําหนดต่าง ๆ ขององคก์รรวมถงึเป็นผูใ้ชแ้ละรกัษา
ทรพัยส์นิขององคก์รใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ไมนํ่าไปใชเ้พือ่ผลประโยชน์สว่นตวั รกัษาขอ้มลูความลบั 
แผนธุรกจิ ขอ้มลูลกูคา้ ขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญาขององคก์ร 

  มารษิา สก๊อต (2548: 11-12) กล่าวว่า พฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทาํงานของผูผ้ลติโทรทศัน์ 
หมายถงึ การกระทาํของกลุม่ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ทีแ่สดงถงึความเอาใจใส ่จดจ่อ และรบัเป็นภาระหน้าที่
ของตนเอง มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานใหบ้รรลุสาํเรจ็ตามความมุง่หมาย ยอมรบัผลของ
การกระทาํของตนเอง และยอมปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ยีิง่ขึน้ดว้ยความมานะพากเพยีร ไมย่อ่
ทอ้ต่อปญัหาและอุปสรรคใดๆ และไดแ้บ่งพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทํางานของกลุ่มผูผ้ลติรายการ
โทรทศัน์ ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ความรบัผดิชอบต่อตนเอง เป็นความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบต่อการกระทาํของตน ผูม้คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีส่งูจะถอืว่างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหเ้ป็นหน้าทีข่องตนนัน้สาํคญัทีสุ่ด ซึง่จะละเลยหลกีเลีย่งไมไ่ด ้จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีข่องตนใหด้ทีีสุ่ด 
และปฏบิตัติามระเบยีบต่างๆ ทีว่างไวเ้ป็นแนวทางอยา่งเครง่ครดั ผูม้คีวามรบัผดิชอบต่อการกระทาํ
ของตนยอ่มจะยอมรบัผลการกระทาํของตน ทัง้ในแงด่แีละไม่ด ี พรอ้มทัง้นําขอ้บกพร่องในอดตีมา
เป็นขอ้เตอืนใจในการทาํงานครัง้ต่อไป (2) ความรบัผดิชอบต่อสว่นรวมหรอืสงัคม เป็นความรบัผดิชอบที่
ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ในพลเมอืงของไทย ซึง่มกัจะเป็นผูท้ีค่ดิก่อนทาํเสมอว่าการกระทําของตนจะมผีลกระทบ
กระเทอืนเกดิผลเสยีต่อคนอื่นหรอืไม ่ และไมถ่อืเอาความพอใจ ความสะดวกสบายของตนแต่เพยีง
ฝา่ยเดยีว โดยไมค่าํนึงถงึผลรา้ยทีจ่ะเกดิขึน้แก่คนอื่นหรอืสงัคมสว่นรวมเป็นตน้ 

  กล่าวไดว้่า ความรบัผดิชอบเป็นสิง่สาํคญัและมคีวามจาํเป็นต่อการปฏบิตังิานของทุกคน 
ดงันัน้พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ความรบัผดิชอบทีบุ่คคลแสดงออกถงึ
การทาํหน้าทีข่องตนและงานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความเอาใจใส ่มคีวามละเอยีดรอบคอบ มกีารวางแผน 
มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนและกระตอืรอืรน้ในการแกป้ญัหา ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิง้งาน
หรอืหลกีเลีย่งจนกว่างานจะแลว้เสรจ็ ยอมรบัผลของการกระทําไม่ว่าจะเป็นผลดแีละผลเสยี พยายามทํา
หน้าทีต่่างๆ อย่างเตม็ความสามารถ โดยมคีวามตัง้ใจปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ขององคก์ร ยดึมัน่ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่และขอ้กําหนดต่างๆ ขององคก์ร รวมถงึเป็นผูใ้ชแ้ละ
รกัษาทรพัยส์นิขององคก์รใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ไมนํ่ามาใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นบุคคล  

 
  การวดัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
  ในการวดัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตั งิาน  ผู ว้ จิ ยัได ้สร ้างแบบวดั

พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน คอื มคีวามเอาใจใส่ มคีวามละเอยีดรอบคอบ  
มกีารวางแผน มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนและกระตอืรอืร้นในการแก้ปญัหา ตรงต่อเวลา  
ไม่ละเลยทอดทิง้งานหรอืหลกีเลีย่งจนกว่างานจะแลว้เสรจ็ ยอมรบัผลของการกระทําไม่ว่าจะเป็นผลดี
และผลเสยี พยายามทําหน้าทีต่่างๆ อยา่งเตม็ความสามารถ โดยมคีวามตัง้ใจปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ยดึมัน่ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่และขอ้กําหนดต่างๆ ของ
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องค์กร รวมถึงเป็นผูใ้ช้และรกัษาทรพัย์สนิขององค์กรให้เกดิประโยชน์สูงสุด ไม่นํามาใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่นบุคคล มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั มี
จาํนวนทัง้หมด 20 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีส่ดุ” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” 
 

2. แนวคิดวิเคราะหส์าเหตขุองพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 

  จากแนวคดิด้านการจดัการกบัพฤตกิรรมการทํางานของ อลับาเนส (Albanese.  
1981: 204) ซึง่ไดกํ้าหนดกรอบแนวคดิเกีย่วกบัเรื่องของพฤตกิรรมการทํางาน (Job Performance 
Behavior) ว่ามาจากองคป์ระกอบ 2 อยา่ง คอื ลกัษณะสว่นบุคคล กบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
โดยสามารถแสดงเป็นแผนภาพความสมัพนัธ์ของตวัแปรแต่ละดา้นที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการ
ทาํงานดงัภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  องคป์ระกอบของพฤตกิรรมการทาํงาน แสดงความสมัพนัธข์องตวัแปร 

 
  ทีม่า: Albanese. (1981). Managing: toward accountability for performance: 204 
 
  จากแผนภูมอิธบิายไดว้า่ ลกัษณะสว่นบุคคลกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซึง่เป็นปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างกนั จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการทาํงานของบุคคล ซึง่ตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลและตวัแปร
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการทาํงานดงัน้ี 
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ตวัแปรลกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย 
1. ความสามารถ ทกัษะ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความสามารถในการทาํงานใหส้าํเรจ็ 
2. การรบัรูบ้ทบาทและหน้าที ่ การทีบุ่คคลรบัรูว้่างานในหน้าทีค่อือะไรและทํา

อยา่งไรเพือ่ใหง้านนัน้สาํเรจ็ลลุว่งได ้รวมทัง้มคีวามคดิว่าตนเองสามารถทาํงานนัน้ไดด้ว้ย 
3. เจตคต ิ คา่นิยม การจงูใจ ลกัษณะทางจติทัง้สามตวัน้ีกค็อืสภาพจติของบุคคลซึง่จะ

ก่อใหเ้กดิความรูส้กึ อยากจะทาํงานหรอืชอบงานทีจ่ะทาํนัน้ 
ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานประกอบดว้ย 
1. สภาพแวดลอ้มระดบัใกล ้เช่น สภาพการทาํงาน ผูบ้รหิาร ความสมัพนัธก์บัเพื่อน

รว่มงาน ลกัษณะของงานทีท่าํ 
2. สภาพแวดลอ้มระดบักลาง เช่น จุดประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร ปรชัญา 
3. สภาพแวดลอ้มระดบัไกล เช่น ระบบการเมอืงและเศรษฐกจิในสงัคม สภาพการ

แขง่ขนัในตลาดในสงัคมขณะนัน้ เป็นตน้ 
  ดงันัน้การศกึษาพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของบุคลากรกรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ตามแนวคดิดา้นการจดัการกบัพฤตกิรรมของอลับาเนส 
แสดงใหเ้หน็ว่าการทีบุ่คคลจะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานได้นัน้ จะตอ้งประกอบดว้ย
ปจัจยัภายในตวับุคคลและปจัจยัภายนอกตวับุคคล และการปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างปจัจยัภายในตวั
บุคคลและปจัจยัภายนอกตวับุคคลทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ซึง่ผูว้จิยั
ได้นําตวัแปรที่สาํคญัและมีผู้ศึกษาพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรพฤติกรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน โดยมปีจัจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
และปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการสนบัสนุนทางสงัคม  

 

3. ปัจจยัภายในกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน  
     ปจัจยัภายในมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ในการศกึษา
ครัง้น้ีพบวา่ ปจัจยัภายในหรอืปจัจยัภายในตวับุคคล ไดแ้ก่ ความรูจ้กัคดิ หรอืคดิเป็น หมายถงึ การคดิ
อยา่งมรีะเบยีบหรอืคดิตามแนวทางของปญัญา คอืการรูจ้กัมอง รูจ้กัพจิารณาสิง่ทัง้หลายตามสภาวะ
ทาํใหเ้กดิความดงีาม และแกป้ญัหาได ้ประกอบดว้ย แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน มรีายละเอยีดดงัน้ี 
   

3.1 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
   แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ เป็นแรงจงูใจทางสงัคมทีเ่กีย่วกบัการทาํงาน แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิห์รอื

ความตอ้งการสมัฤทธิผ์ล เป็นลกัษณะภายในทีส่าํคญัลกัษณะหน่ึง ซึง่ผลกัดนัใหบุ้คคลเกดิความพากเพยีร
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พยายามทีจ่ะทาํงานจนสาํเรจ็ลงดว้ยมาตรฐานทีด่เียีย่ม ผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์คอื ผูท้ีม่พีฤตกิรรม
การทํางานเพื่อมุ่งใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (ออ้มเดอืน สดมณี. 2540: 140) 
โดยมหีลกัฐานจากการวจิยัมากมายทีบ่่งชี้ว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิห์รอืความต้องการสมัฤทธิเ์ป็นลกัษณะ
ภายในทีส่าํคญัลกัษณะหน่ึง ซึง่ผลกัดนับุคคลใหเ้กดิความพากเพยีรพยายามทีจ่ะทํางานจนสาํเรจ็ลง
ดว้ยมาตรฐานทีด่เียีย่ม (งามตา วนินทานนทแ์ละคณะ. 2545) ใหค้วามหมายของ แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์
หมายถงึ แรงจงูใจทีเ่ป็นแรงขบัใหบุ้คคลพยายามทีจ่ะประกอบพฤตกิรรมทีจ่ะประสบความสมัฤทธิ ์
ตามมาตรฐานทีต่นเองตัง้ไว ้บุคคลทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิจ์ะไม่ทาํงานเพราะหวงัรางวลัแต่จะทาํเพื่อ
จะประสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ ซึง่งานวจิยัของสุทธสิาร ธารสุวรรณวงศ์ (2547) 
กลา่ววา่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์หมายถงึ ความปรารถนาทีจ่ะทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงใหส้าํเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีไดผ้ล
เป็นเยีย่มหรอืไดผ้ลดกีว่าบุคคลอื่นๆ โดยทุม่เทความพยายามทัง้หมดทีม่อียู่จนประสบความสาํเรจ็
ไดร้บัคาํยกย่องชมเชยหรอืจนไดร้างวลั ลกัษม ี ลุประสงค ์ (2546) กล่าวว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
หมายถงึ การเพยีรพยายามทีจ่ะพฒันาตนและงานของตนใหป้ระสบความสาํเรจ็โดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค
และความลม้เหลว รูจ้กักําหนดเป้าหมายในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของตน อดทน
ทาํงานทีย่ากไดเ้ป็นเวลานานและมุง่แสวงหา ผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู คอื ผูท้ีม่พีฤตกิรรมการทาํงาน
เพื่อมุ่งใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เมื่อประสบความสาํเรจ็กเ็กดิ
ความสขุ ความภาคภูมใิจ แต่เมือ่เกดิความลม้เหลวกไ็มท่อ้แท ้ กลบัพรอ้มทีจ่ะลองพยายามทาํใหม ่
ผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูมกัจะเป็นผูท้ีข่ออาสาสมคัรทาํงานต่างๆ ชอบแขง่ขนัเพือ่ชยัชนะมนิีสยัรกั
งานและทํางานทีย่ากโดยไมย่อ่ทอ้ ทําใหเ้ป็นคนทีพ่ึง่ตนเองและอาจจะเป็นทีพ่ึง่ของผูอ้ื่นไดอ้กีดว้ย 
และพนิดา ธนวฒันากลุ (2547) กล่าววา่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์หมายถงึ การเพยีรพยายามทีจ่ะทาํงาน
ใหป้ระสบความสาํเรจ็ โดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรคและความลม้เหลว รูจ้กักําหนดเป้าหมายในการทาํงานให้
เหมาะสมกบัความสามารถของตน อดทนทาํงานทีย่ากไดเ้ป็นเวลานาน และมุ่งแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  
มาใชใ้นการแกป้ญัหาในการทาํงานอยูเ่สมอ  

  ทฤษฎขีองแมคเคลแลนด ์ (McClelland.1961: 104) ระบุว่า ผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิจ์ะมี
ลกัษณะดงัน้ีคอื (1) จะตอ้งมุง่ทีจ่ะกระทํากจิกรรมต่างๆ ใหส้าํเรจ็มากกว่าทีจ่ะหลกีเลีย่งความลม้เหลว 
(2) มกัจะทาํในสิง่ทีเ่ป็นไปไดแ้ละเหมาะสมกบักาํลงัความสามารถของตนเอง และ(3) เป็นบุคคลทีค่ดิวา่
ทุกสิง่ทีก่ระทํานัน้จะสําเรจ็ลงไดด้ว้ยความตัง้ใจจรงิและการทํางานของตนนัน้ไม่ไดม้จุีดมุ่งหมายที่
รางวลัหรอืชื่อเสยีง โดยที่แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิข์องบุคคลเกดิไดจ้ากการเรยีนรูท้างสงัคมของบุคคล 
เมื่อบุคคลกระทําพฤตกิรรมใดแลว้ไดผ้ลเป็นทีพ่งึพอใจบุคคลนัน้ก็จะกระทําพฤติกรรมในลกัษณะ
นัน้ๆอกี สว่นเฮอรแ์มน (ยศวรรณ นิพฒัน์ศริผิล.2541: 16-17) กล่าวถงึบุคคลทีม่ลีกัษณะแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
คอื (1) เป็นบุคคลทีม่คีวามทะเยอทะยานใฝส่งูในระดบัทีไ่ม่เกนิความสามารถของบุคคลนัน้ (2) เลอืกงาน
ทีม่โีอกาสทาํสาํเรจ็ไดส้งู (3) มคีวามอุตสาหะ พยายาม (4) ยนืหยดัอยูเ่ป็นเวลานาน เมือ่ตอ้งทาํงาน
ทีม่คีวามยากปานกลาง (5) เมื่อมอุีปสรรคขดัขวางการทํางาน กไ็ม่ย่อทอ้ และ(6) เลอืกผูร้่วมงาน
โดยพจิารณาความสามารถของบบุคคลเป็นสาํคญั 
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  จากทฤษฎีและความหมายของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิท์ี่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า 
แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ หมายถงึ ความมุง่มัน่ในการทีจ่ะทํากจิกรรมต่างๆ ใหส้าํเสรจ็โดยไมย่อ่ทอ้ต่อ
อุปสรรค รูจ้กักําหนดเป้าหมายในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง แต่เมื่อเกดิ
ความลม้เหลวกไ็ม่ทอ้แท ้ กลบัพรอ้มทีจ่ะลองพยามทําใหม่ และการทํางานของตนนัน้ไม่ไดม้ี
จุดมุ่ งหมายที่รางวัลหรือชื่อเสียง  ในการศึกษาครัง้ น้ีผู้วิจ ัยใช้ทฤษฎีของแมคเคลแลนด ์
(McClelland.1961) ซึง่ม ี3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) จะตอ้งมุง่ทีจ่ะกระทาํกจิกรรมต่างๆ ใหส้าํเรจ็มากกว่าทีจ่ะ
หลกีเลีย่งความลม้เหลว (2) มกัจะทาํในสิง่ทีเ่ป็นไปไดแ้ละเหมาะสมกบักาํลงัความสามารถของตนเอง 
และ (3) เป็นบุคคลทีค่ดิวา่ทุกสิง่ทีก่ระทาํนัน้จะสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความตัง้ใจจรงิและการทาํงานของตน
นัน้ไมไ่ดม้จุีดมุง่หมายทีร่างวลัหรอืชือ่เสยีง 

 
  การวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
  การวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน์ัน้สามารถทาํไดห้ลายรปูแบบ เช่น การสงัเกต การทดสอบ ประกอบดว้ย

ขอ้ความต่างๆ ทีผู่ท้ดสอบตัง้ขึน้โดยถอืเอาเกณฑป์รกตนิิสยัคนทัว่ๆ ไปเป็นมาตรฐาน ซึง่เป็นคาํเกีย่วกบั
ความกลวั ความวติกกงัวล ความสนใจในสิง่ต่างๆ หรอืปฏกิริยิาทีต่นทาํอยูเ่สมอๆ เมื่อตกอยูใ่นสภาพ
นัน้ๆ การประมาณคา่โดยเลอืกคุณลกัษณะบุคลกิภาพทีเ่ป็นเครื่องมอืเชดิชใูหบุ้คลกิภาพเด่น สะดุดตา 
การวเิคราะหต์นเอง คอืการประมาณค่าตนเองแบบวเิคราะหต์วัเองจะเป็นคาํถามแบบปรนัยจะเป็น
ประโยชน์ในการเลอืกอาชพีใหเ้หมาะสมกบับุคลกิภาพของตน และการสมัภาษณ์ (ปรญิญา ณ วนัจนัทร.์ 
2536; 27-28) โดยจะเลอืกวดัวธิใีดขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเกีย่วกบัผูท้ีต่อ้งการวดั เช่น ลกัษม ีลุประสงค ์
(2546) ดดัแปลงแบบวดัมาจาก นุชนารถ ธาตุทอง (2539) ทีใ่ชว้ดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิก์บันักนกัวชิาการ
ศกึษา มาใชว้ดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิก์ลบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นบุคลากรทางการศกึษา มคี่าความเชื่อมัน่
แบบสมัประสทิธิแ์อลฟาเท่ากบั .76 มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณค่า  
6 ระดบั จาก “จรงิทีส่ดุ” ถงึ “ไมจ่รงิเลย” จาํนวน 12 ขอ้  

  สาํหรบัในงานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของ ลกัษม ีลุประสงค ์(2546) มาใชว้ดัแรงจงูใจ
ใฝ่ส ัมฤทธิข์องบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย มีลักษณะของประโยคคําถาม
ประกอบดว้ยมาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั มจีาํนวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีส่ดุ” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” 

 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  จากการศกึษา นุชนารถ ธาตุทอง (2539) พบว่า นกัวชิาการศกึษาทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

สงูมพีฤตกิรรมการทาํงานตามการรายงานของตนเองสงูกว่านกัวชิาการศกึษาทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์
ตํ่า ส่วนวริตั ิ ปานศลิา (2542) พบว่า บุคลากรสาธารณสุขระดบัตําบลในกลุ่มระดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไปทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู จะมพีฤตกิรรมการทาํงานเหมาะสมมากกว่ากลุ่มทีม่แีรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิต์ํ่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลกัษม ี ลุประสงค ์ (2546) ทีพ่บว่านักวชิาการศกึษาทีม่ี
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะมพีฤตกิรรมการทาํ งานดา้นการสือ่สารตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย 
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ดา้นการจดัการและสมัฤทธิผ์ลของงานภาครฐั (P.S.O. 1102: ระบบสือ่สาร) มากกว่านกัวชิาการ
ศกึษาทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มยอ่ย 
มยุรฉตัร สุขดํารงค ์(2547) พบว่า เจา้หน้าทีส่นิเชื่อมทีีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูผา่นการถ่ายทอดทาง
สงัคมในการทาํงานอยา่งเป็นทางการสงู จะมพีฤตกิรรมการทาํงานสนิเชื่ออยา่งมคีวามรบัผดิชอบสงู
กว่าเจา้หน้าทีท่ีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่าอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พนิดา  ธนวฒันากุล 
(2547) พบว่า พนกังานช่างทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะมพีฤตกิรรมการทาํงานบรกิารอยา่งมคีวาม
รบัผดิชอบสงูอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นงานวจิยัของสทุธสิาร ธารสวุรรณวงศ ์ (2547) 
พบว่า พนักงานชายทัง้หมด ทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์ูงจะมปีระสทิธภิาพการทํางานด ี อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีด่บั .05 และงานวจิยัของ นิชาภทัร โพธิบ์าง (2550) ยงัพบว่า เจา้หน้าที่
การเงนิและบญัชทีีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการทาํงานราชการอยา่งมจีรยิธรรม
ของเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช ี มากกว่าเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชทีีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า เป็น
ตน้ 

  จากการประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สามารถสรุปไดว้า่ 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เป็นปจัจยัภายในทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึมคีวามคาดหมายว่า บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์
ในการปฏบิตังิานสงูจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกวา่ผูท้ ีม่พีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า  
 

3.2  จิตอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ในการปฏิบติังาน 

  คําว่า “จติอาสา” มกีารนํามาใช้และรูจ้กักนัมากในประเทศไทยจากเหตุการณ์ประสบภยั
คลื่นสนึาม ิเมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ที่ก่อให้เกิดการร่วมมอืกนัระหว่างองค์กรภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมต่างๆ ทีไ่ดเ้ขา้มาช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ทําใหเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของ
กระแสการเป็นอาสาสมคัร ทีเ่ป็นการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และเป็นประโยชน์ร่วมกนัทัง้ต่อผูก้ระทาํและ
ผูอ้ื่น โดนเน้นที่คุณค่าของความสามคัค ีการมสี่วนร่วม และการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสงัคม 
(มชิติา จาํปาเทศ รอดสทุธ.ิ2550) ซึง่ผูว้จิยัไดร้วบรวมความหมายของจติอาสา ไดด้งัน้ี 

  ณฐัณิชากร ศรบีรบิูรณ์ (2550) กล่าวว่า จติอาสา หมายถงึ ความสาํนึกของบุคคลทีม่ต่ีอ
สงัคมส่วนร่วม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลอื ผูท้ีม่จีติอาสาจะแสดงออกซึง่พฤตกิรรมทีอ่าสา
ทําประโยชน์เพื่อส่วนร่วม เช่น การเสยีสละเงนิ สิง่ของ เวลา แรงกาย และสตปิญัญาเพื่อช่วยเหลอื
ผูอ้ื่นและสงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทน นอกจากนี้พระไพศาล วสิาโล (2550) ยงักล่าวว่า จติอาสา 
หมายถงึ จติทีพ่รอ้มจะสละเวลา แรงกาย และสตปิญัญา เพื่อสาธารณะประโยชน์ เป็นจติทีไ่มน่ิ่งดูดาย
เมื่อพบเหน็ปญัหา หรอืความทุกขย์ากทีเ่กิดขึน้กบัผูค้น เป็นจติทีม่คีวามสุขเมื่อไดท้ําความด ีและ
เหน็น้ําตาเปลีย่นเป็นรอยยิม้ เป็นจติทีเ่ป่ียมดว้ย “บุญ” คอืความสงบเยน็และพลงัแห่งความด ีและ
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นันทรตัน์ ปรวิตัิธรรม (2553) กล่าวว่า จติอาสา หมายถึง การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสยีสละเวลา 
สิง่ของ เงนิทอง แรงกาย สตปิญัญา เพือ่สาธารณะประโยชน์ เป็นจติใจทีม่คีวามสขุเมือ่ไดท้าํความด ี
การช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคมเพื่อใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขดว้ยความสมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน เขา้ร่วม
กจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์ สาํนึกของบุคคลทีม่ตี่อสว่นรว่ม เอาใจใสป้่องกนัและแกไ้ขปญัหา
สงัคม 

  จากการศกึษารวบรวมความหมายของจติอาสา จากที่มผีูใ้หค้วามหมายไวน้ัน้ จะเหน็ถงึ
คณุลกัษณะเฉพาะทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัของจติอาสาดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นการทาํงานดว้ยความสมคัรใจ ไมห่วงัผลตอบแทน 
2) เป็นการสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสตปิญัญาเพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่หรอืสงัคม 
3) เป็นการกระทาํทีไ่มใ่ชภ่าระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบ 

  จากความหมายของจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้
ว่า จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หมายถงึ บุคคลทีม่จีติที่พรอ้มจะสละเวลา 
แรงกายแรงใจ สตปิญัญาเพื่อประโยชน์ต่อผูอ้ื่นและสงัคมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ซึง่เป็นการกระทําดว้ยความสมคัรใจโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน แมข้ณะนัน้จะปฏบิตัใินหน้าทีอ่ื่นๆทีไ่ม่
เกีย่วขอ้ง 

 
  การวดัจิตอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  ในการวดัจติอาสาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัจติอาสาในการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามนิยามปฏบิตัิการ มลีกัษณะของประโยคคําถามประกอบด้วย
มาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั มจีาํนวน 10 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีส่ดุ” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” 

 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัจิตอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ในปจัจุบนัยงัไมพ่บวา่มใีครทีศ่กึษาตวัแปรจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นตวัแปร
อสิระ ดงันัน้ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจะเป็นงานวจิยัทีต่วัแปรจติอาสาเป็นตวัแปรตาม ดงัน้ี 

  ณัฐณิชากร ศรบีรบิูรณ์ (2550) ศกึษาเรื่อง การพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของจติอาสาของ
นักเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยีนสงักดัสํานักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พื้นฐาน พบว่า 
จติอาสาของนักเรยีนมอีงคป์ระกอบ 3 ดา้น คอื การช่วยเหลอืผูอ้ื่น การเสยีสละต่อสงัคม และความมุง่มัน่
พฒันา และมตีวัชี้วดัทัง้หมด 7 ตวั คอื (1) การช่วยเหลอืแนะนําสิง่ที่ถูกทีค่วรแก่ผูอ้ื่น (2) การอํานวย
ความสะดวกให้กบัผูอ้ื่น (3) การแบ่งปนัสิง่ของใหก้บัผูอ้ื่น (4) การสละเงนิ แรงกาย เพื่อผูอ้ื่นและ
สงัคม (5) การสละเวลาและการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม (6) การสนใจในปญัหาและ
การเปลีย่นแปลงพรอ้มทัง้เสนอความคดิทีจ่ะพฒันาสงัคม และ(7) การร่วมพฒันากจิกรรมการเสรมิสรา้ง
จติอาสาเพือ่สงัคมอยา่งสรา้งสรรคแ์ละหลากหลาย โดยสภาพจติอาสาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอน
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ปลายในโรงเรยีนสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานมคี่าเฉลีย่ของคะแนนจติอาสา
อยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากน้ีการเกดิจติอาสาเป็นผลมาจากปจัจยัดา้นสงัคม/ชุมชน นัน่คอื หากบุคคล
สาํคญัในสงัคม/ชุมชนมจีติอาสากจ็ะส่งผลใหน้ักเรยีนมจีติอาสา ปจัจยัดา้นครอบครวั ความเป็นแบบอยา่ง
จากพ่อแม่มคีวามสาํคญัมากทีสุ่ด นอกจากน้ีหากพ่อแม่ใชเ้หตุผลในการอบรมเลีย้งดูและมกีารสนับสนุน 
ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนทําพฤตกิรรมจติอาสากจ็ะส่งผลใหน้ักเรยีนมจีติอาสาเพิม่ขึน้ สมัพนัธภาพระหว่าง
นกัเรยีนและเพือ่น เป็นลกัษณะสาํคญัของปจัจยัดา้นเพือ่น แสดงวา่ ถา้นกัเรยีนมสีมัพนัธภาพทีด่กีบั
เพือ่นในระดบัสงูกจ็ะทาํใหน้กัเรยีนเกดิจติอาสามาก และถา้เพือ่นสนิทหรอืเพือ่นในกลุ่มของนกัเรยีน
มจีติอาสากจ็ะทาํใหน้ักเรยีนมจีติอาสาดว้ยเช่นกนั ปจัจยัดา้นสื่อมวลชนมอีทิธพิลต่อการเกดิพฤตกิรรม
จติอาสา นัน่คอื หากนักเรยีนได้รบัข่าวสารการใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น การเสยีสละต่อสงัคม และ
ความมุง่มัน่พฒันาจากสือ่โทรทศัน์กจ็ะสง่ผลใหน้กัเรยีนมจีติอาสา การสัง่สอนปลกูฝงัจากคร ูเป็นสิง่สาํคญั
ที่สุดในปจัจยัด้านโรงเรียน/ครูที่จะทําให้นักเรียนมีจิตอาสา นอกจากนี้แบบอย่างจิตอาสาจากครู และมี
สมัพนัธภาพทีด่กีบัครกูม็อีทิธพิลต่อการเกดิจติอาสาของนกัเรยีนเช่นกนั ผลการพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุ
ของจติอาสาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายฯ พบว่า ตวัแปรโมเดลสามารถอธบิายความแปรปรวน
ของตวัแปรจติอาสาของนกัเรยีนไดร้อ้ยละ 38.60 

  นนัทรตัน์ ปรวิตัธิรรม (2553) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมจติอาสา
ของเดก็และเยาวชน ทีร่บัทุนการศกึษาสํานักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์พบว่า พฤตกิรรมจติ
อาสา ประกอบด้วย การช่วยเหลือผู้อื่น การเสยีสละต่อสงัคม การมุ่งมัน่พฒันาสงัคม และจิตสํานึก
สาธารณะอยูใ่นระดบัปฏบิตับิอ่ยครัง้ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ประสบการณ์การเขา้ร่วมกจิกรรม
แตกต่างกนั มรีะดบัพฤตกิรรมจติอาสาไมแ่ตกต่างกนั และความสมํ่าเสมอในการเขา้ร่วมกจิกรรมแตกต่าง
กนั มรีะดบัพฤตกิรรมจติอาสาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปจัจยัภายในและปจัจยั
ภายนอกมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัพฤตกิรรมจติอาสาอย่างมนีัยสําคญัทีร่ะดบั .05 และการ
วเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกสามารถร่วมกนัอธบิายพฤตกิรรมจติอาสาไดใ้น
เชงิบวกอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยปจัจยัภายนอกการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน 
สามารถอธบิายพฤตกิรรมจติอาสาไดด้ทีีส่ดุ  

  ปิยะนาถ สรวสิตูร (2553) ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจของผูนํ้าเยาวชนทีม่จีติอาสาในการทาํกจิกรรม
เพื่อสงัคม: กรณีศกึษาสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูนํ้าเยาวชนเขา้ร่วมการประชุมสภา
เยาวชนกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด โดยมแีรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบัสงู สว่นแรงจงูใจภายนอกอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ปจัจยัด้านศาสนาของผู้นําเยาวชนที่มจีติอาสาแตกต่างกนัมแีรงจูงใจโดยรวมใน
การทาํกจิกรรมเพือ่สงัคมแตกต่างกนั สาํหรบัผูนํ้าเยาวชนทีม่จีติอาสาทีท่าํและไมท่าํกจิกรรมการพฒันา
มาตรการและการดแูลเยาวชนมแีรงจงูใจภายในแตกต่างกนั 

  จากการประมวลเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั สามารถสรุปไดว้่า จิตอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นปจัจยัภายใน
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามคาดหมายว่า บุคลากร
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีม่จีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในการปฏบิตังิาน
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สงูจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิานทีม่จีิตอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตํ่า 

 
3.3 ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการ

ปฏิบติังาน 
   ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2537: 86-88) กล่าวว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลทีจ่ะคาดการณ์ไกลในอนาคต โดยคดิว่าอะไรจะเกดิขึน้ทัง้ผลดแีละผลเสยี และ
เหน็ความสาํคญัของสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต รวมถงึการเป็นผูท้ีส่ามารถกําหนดเป้าหมายในชวีติของตน
โดยมกีารกําหนดโครงการระยะสัน้และระยะยาวใหก้บัตนเองในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการงาน ดา้น
ครอบครวั ดา้นสุขภาพ และดา้นจรยิธรรม เป็นต้น ลกัษณะมุ่งอนาคตจงึเป็นส่วนตน้ของ
ปรากฏการณ์ สว่นการควบคุมตนนัน้ จะเป็นสว่นปลายทีเ่กดิขึน้ ควบคู่กนัไป คอืมกีารมุ่งอนาคตใน
บางเรื่องขึน้มาก่อน และบุคคลตอ้งใชก้ารควบคุมตนดําเนินการไปตามทีไ่ดว้างเป้าหมายไว ้ จน
ประสบความสาํเรจ็ในเวลาทีก่ําหนด ฉะนัน้ การควบคุมตนเองกค็อื การมวีนิยัในตนเอง ซึง่หมายถงึ
การจดัระเบยีบวินัยในตนเอง เพื่อให้เกิดผลที่ตนต้องการในอนาคต ดงันัน้ ถ้าสงัคมนัน้มี
ความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มสูงไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาต ิบุคคลในสงัคมสามารถคาดการณ์สิง่ที่
เกดิขึน้ในอนาคตไดอ้ย่างแม่นยาํพอสมควรแลว้บุคคลในสงัคมนัน้กจ็ะมลีกัษณะมุ่งอนาคตสูงดว้ย ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั บุญรบั ศกัดิม์ณี (2532: 6; อา้งองิจาก Mischel.1974: 287) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะมุ่ง
อนาคต หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะสามารถคาดการณ์ไกลและเหน็ความสาํคญัของผลดแีละผลเสยี
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถวางแผนการปฏิบตัิเพื่อรบัผลดีหรอืป้องกนัผลเสยีที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได ้ส่วนการควบคุมตนเอง หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะละเวน้การกระทําพฤตกิรรมบางชนิด
หรอืความสามารถทีจ่ะเริม่กระทําพฤตกิรรมทีต่อ้งใชค้วามอดทนหรอืเสยีสละ และทําพฤตกิรรมนัน้ได้
อยา่งมปีรมิาณและคุณภาพทีเ่หมาะสม เป็นเวลานานพอทีจ่ะนําไปสู่ผลทีต่อ้งการในอนาคตได ้การ
มุ่งอนาคตนี้ เกิดจากการสะสมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกบัลกัษณะความมัง่คงของ
สภาพแวดลอ้มตัง้แต่อดตีของบุคคล  

  สําหรบับุคคลที่มกีารมุ่งอนาคตสูงและสามารถควบคุมตนเองได้จะต้องมคีุณลกัษณะ 4 
ประการ คอื (1) สามารถคาดการณ์ไกล เหน็ความสาํคญัของอนาคตและตดัสนิใจเลอืกกระทาํอย่าง
เหมาะสม (2) หาแนวทางแกไ้ขปญัหาและวางแผนดําเนินงานเพื่อเป้าหมายในอนาคต (3) รูจ้กัการปฏบิตัิ
ใหเ้กดิการอดไดร้อไดอ้ย่างเหมาะสม และ(4) สามารถใหร้างวลัและลงโทษตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม 
(ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ.2528: 21-31)  

  การที่บุคคลมีจิตลกัษณะด้านการมุ่งอนาคตสูงจะส่งผลให้บุคคลนัน้ทํางานอย่างขยนั
ขันแข็งในปจัจุบันเพื่อรองรับผลที่ดีในอนาคตในสภาพสังคมปจัจุบันนั ้นยิ่งส ังคมมีความ
เจรญิกา้วหน้ามากขึน้เท่าใด บุคคลกย็ิง่จะตอ้งรอคอยผลทีเ่กดิจากการกระทาํของคนยาวนานมาก
ขึน้เท่านัน้ เช่น การปฏบิตัติามกฎหมายเพือ่ความสงบสขุของสงัคม จติลกัษณะดา้นการมุง่อนาคตนี้
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มคีวามสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของการปฏิบตัิงานอย่างมาก กล่าวคือ ถ้าแต่ละขัน้ตอนของการ
ปฏบิตังิานนัน้มผีลต่อความสาํเรจ็หรอืความกา้วหน้าของบุคคลในอนาคต ความสาํเรจ็ในแต่ละขัน้ก็
จะเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลพยายามปฏบิตังิานในขัน้ต่อไปใหส้าํเรจ็เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขัน้สุดทา้ย 
และในขณะเดยีวกนัความลม้เหลวของการปฏบิตังิานในขัน้ต้นๆ ก็จะทําให้บุคคลไม่สามารถ
ทํางานในขัน้ต่อไปได้ การมุ่งอนาคตน้ีเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมหลายชนิด ทัง้พฤตกิรรมส่วนตวั เช่น 
พฤตกิรรมรกัษาสุขภาพอนามยั พฤตกิรรมอดออม พฤตกิรรมซื่อสตัย ์และพฤตกิรรมช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
(ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และเพญ็แข ประจนปจัจนึก.2520)  

  จากความหมายของลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่า 
ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะคาดการณ์ไกลและวางแผนในการ
ทํางาน และเหน็ความสําคญัของผลดแีละผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต รวมทัง้ความสามารถในการ
ควบคุมบงัคบัตนเองใหรู้จ้กัอดไดร้อไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่นเองตอ้งการ 
ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2528) ทีว่่าบุคคลทีม่กีารมุง่อนาคต
สูงและสามารถควบคุมตนเองได้จะต้องมคีุณลกัษณะ 4 ประการ คอื (1) สามารถคาดการณ์ไกล เห็น
ความสาํคญัของอนาคตและตดัสนิใจเลอืกกระทําอยา่งเหมาะสม (2) หาแนวทางแกไ้ขปญัหาและวางแผน
ดําเนินงานเพื่อเป้าหมายในอนาคต (3) รู้จกัการปฏบิตัใิห้เกิดการอดได้รอได้อย่างเหมาะสม และ  
(4) สามารถใหร้างวลัและลงโทษตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
  การวดัลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคมุตน 
  ในการวดัลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ใชข้อ้คําถามที่วดัความสามารถในการคาดการณ์

ไกล และวางแผนเพื่อรอรบัผลดหีรอืป้องกนัผลเสยีทีเ่กดิในอนาคต และรูจ้กับงัคบัตนเองใหอ้ดไดร้อ
ไดอ้ย่างเหมาะสมในการใช้ชวีติและการทํางาน การวดัลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน แบบวดั
ของ บุญรบั ศกัดิม์ณี (2532) แต่ละฉบบัม ี10 ขอ้ รวม 20 ขอ้ มคีา่ความเชื่อมัน่ .78 และ .81  

  สาํหรบัในงานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของบุญรบั ศกัดิม์ณี (2532) มาใชว้ดัลกัษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตน ของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มลีกัษณะของประโยค
คาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั มจีาํนวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีส่ดุ” ถงึ “จรงิทีส่ดุ”  

 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  จากการศกึษาของ บุญรบั ศกัดิม์ณี (2532) ไดศ้กึษาการเสรมิสรา้งจติลกัษณะเพื่อพฒันา

พฤตกิรรมการทาํงานราชการ ของขา้ราชการบรรจุใหม ่120 คน พบว่า ราชการทีไ่ดร้บัการฝึกลกัษณะ
การมุ่งอนาคตและควบคุมตน มลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูงกว่าผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการฝึก และสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอยา่งเด่นชดั กลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกทัง้สองดา้นใหผ้ลเท่าเทยีมกลบักลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึก
ดา้นเดยีว การฝึกลกัษณะมุ่งอนาคตส่งผลตอ้เจตคตติ่อการปฏบิตัริาชการเพื่ออนาคต และพฤตกิรรม
การปฏบิตังิานมากกว่าการฝึกการควบคุมตนเอง วริตั ิปานศลิา (2542) ศกึษาการถ่ายทอดทางสงัคม
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ในการทาํงาน จติลกัษณะและการรบัรูเ้กีย่วกบับทบาททีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงานของบุคลากร
สาธารณะสุขระดบัตําบล ที่ปฏบิตังิานในสถานีอนามยั เขตภาคเหนือประเทศไทย พบว่า กลุ่มทีม่ี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมคีวามเชือ่อาํนาจในตนมาก และมลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตนสงู 
มพีฤตกิรรมการทาํงานทีเ่หมาะสมมากกว่าในกลุม่อื่นๆ และพบอกีวา่ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน 
เป็นตวัพยากรณ์พฤตกิรรมการทํางานด้านรวม พฤติกรรมการทํางานด้านบรหิารและดา้นบรกิาร 
นอกจากน้ีเรวตั ิสดมณี (2544) ทีศ่กึษาปจัจยัทางจติสงัคมกบัพฤตกิรรมการทาํงานอย่างจรยิธรรม 
กรณีกาํลงัพลในสายงานปลดับญัช ีสงักดักองบญัชาการทหารสงูสดุ พบว่า กําลงัพลทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคต
และควบคุมตนต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการทาํงานอยา่งมจีรยิธรรมต่างกนั นัน่คอื กําลงัพลทีม่ลีกัษณะ
มุ่งอนาคตคบคุมตนสงู จะมพีฤตกิรรมการทํางานอยา่งมจีรยิธรรมสงูกว่ากําลงัพลทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนตํ่า และสุวรรณ พณิตานนท ์(2545) ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความเขม้แขง็องคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลในภาคกลาง กลุ่มตวัอย่างเป็นประธานกรรมการบรหิาร พบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตน ของประธานกรรมการบรหิารเป็นตวัแปรสาเหตุทีส่่งผลทางตรงใหป้ระธานกรรมการบรหิาร
กระทาํพฤตกิรรมจรยิธรรมการทาํงาน 

 จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
สามารถสรุปไดว้่า ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน เป็นปจัจยัภายในทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามคาดหมายว่า บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนในการปฏบิตังิานสงูจะส่งผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิานมากกว่าผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนตํ่า 
 

3.4  เจตคติต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังานกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบ
ในการปฏิบติังาน 

 เจตคต ิคอื จติลกัษณะประเภทหน่ึงของบุคคล เกดิจากการรูค้ดิเชงิประมาณคา่เกีย่วกบับุคคล 
หรอืสิง่หน่ึงสิง่ใดในแง่ใหป้ระโยชน์หรอืโทษมากน้อยเพยีงใด ทําใหม้คีวามโน้มเอยีงไปทางชอบ
หรอืไมช่อบ พอใจหรอืไมพ่อใจต่อสิง่ต่าง ๆ โดยมอีารมณ์เป็นสว่นประกอบ รวมทัง้ความพรอ้มทีจ่ะ
แสดงพฤตกิรรมเฉพาะอยา่ง เช่น ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลอืหรอืขดัขวางทาํลายเป็นตน้ (งามตา 
วนินทานนท.์2534: 215) ซึง่ฟิชเบนและไอจเ์ซน (Fishbein; & Ajzen.1975: 336-339) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า 
เจตคติเป็นสิง่ที่นักจติวทิยาสงัคมคดิขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมอืที่ใช้ทําความเขา้ใจพฤตกิรรมมนุษย ์
ทัง้น้ีเพราะบุคคลจะทําอะไรย่อมขึน้อยู่กบัความเชื่อความรูส้กึและความเขา้ใจ มผีูท้ีเ่ชื่อว่าทศันคติ
เป็นจติลกัษณะทีเ่กดิจากการเรยีนรูท้างสงัคม ตัง้แต่วยัเยาวท์ีบุ่คคลไดก้ระทําพฤตกิรรมใดแลว้ได้
ผลตอบแทน ต่อมาบุคคลนัน้กจ็ะคาดหวงัและเชื่อว่าไดร้บัผลตอบแทนในลกัษณะเดยีวกนันัน้ ถา้เขา
กระทําพฤตกิรรมนัน้หรอืพฤตกิรรมประเภทเดยีวกนันัน้อกีแต่ถา้บุคคลกระทําพฤตกิรรมใดแลว้ยงั
ไมไ่ดผ้ลตอบแทนหรอืไดร้บัผลตอบแทนโดยทีเ่ขาไม่ไดก้ระทาํพฤตกิรรมใดเลย กจ็ะทาํใหเ้ขารบัรูว้่า
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พฤตกิรรมใดหรอืสิง่ใดใหป้ระโยชน์และอะไรใหโ้ทษซึ่งมผีลทําใหเ้ขามเีจตคตทิีด่แีละไม่ดตี่อสิง่นัน้ 
ซึง่ออลพอรท์ (จติตนินัท ์ เดชะคุปต์. 2538: 5; อา้งองิจาก Allport. 1992: 98) กล่าวว่า “เจตคต”ิ 
หมายถงึ สภาวะความพรอ้มทางความคดิและความรูส้กึ ซึง่ก่อตวัจากผลของประสบการณ์ มอีทิธพิล
ในการกําหนดทศิทางของปฏกิริยิาตอบสนองของบุคคลทีม่ตี่อทุกสิง่ และทุกสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
ดว้ย และดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2531: 125-127) ยงัไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า “ทศันคต”ิ คอื จติ
ลกัษณะประเภทหน่ึงของบุคคล อยูใ่นรปูของความรูส้กึพอใจ หรอืไมพ่อใจในสิง่ใดสิง่หน่ึง ความรูส้กึ
น้ีเกดิจากความรูเ้ชงิประเมนิค่าของบุคคลเกีย่วกบัสิง่นัน้ คอืความรูว้่าสิง่นัน้มปีระโยชน์หรอืมโีทษ
มากน้อยเพยีงใด เมื่อเกดิความรูส้กึพอใจหรอืไมพ่อใจสิง่หน่ึง บุคคลนัน้จะมคีวามพรอ้มทีจ่ะกระทาํ
ต่อสิง่นัน้ไปในทางทีส่อดคลอ้งกบัความชอบหรอืไมช่อบของตนต่อสิง่นัน้ 

  เจตคตขิองบุคคลต่อสิง่หน่ึงสิง่ใดประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ (วริตั ิปานศลิา.2542: 7 อา้งองิจาก 
McGuire.1969: 155-156 ; Shaver.1977: 168-170) คอื (1) ความรูเ้ชงิประมาณค่า (Cognitive Component) 
หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูเ้กีย่วกบัวตัถุ สิง่ของหรอืเหตุการณ์ต่างๆ รวมทัง้ความเชือ่ของบุคคลต่อสิง่
นัน้ว่าดมีปีระโยชน์หรอืเลวมโีทษมากน้อยเพยีงใด (2) ความรูส้กึพอใจ (Affective Component) หมายถงึ 
ความรูส้กึของบุคคลต่อสิง่หน่ึงสิง่ใดจะเกดิโดยอตัโนมตัแิละสอดคลอ้งกบัความรูเ้ชงิประมาณค่าเกีย่วกบัสิง่
นัน้ๆดว้ย และ(3) การมุง่กระทาํ (Behavioral Intention Component) หมายถงึ ความโน้มเอยีงหรอื
ความพรอ้มทีบุ่คคลจะแสดงพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้งกบัความรูส้กึของตน นอกจากองคป์ระกอบทัง้ 3 ประการ
น้ีแลว้ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2524 : 5-9) กล่าวว่า เจตคตยิงัมลีกัษณะสาํคญัอกี 2 ประการ คอื (1) มทีศิทาง 
(Direction) หมายถงึ จะมทีศิทางไปในทางบวกหรอืลบ ดหีรอืเลวชอบหรอืไมช่อบ และ(2) มปีรมิาณ 
(Magnitude) หมายถงึ มคีวามเขม้ขน้หรอืความรุนแรง เช่น อาจมทีศันคตติ่อสิง่หน่ึงสิง่ใด รุนแรงมาก
และสิง่หน่ึงบางเบา ขึน้อยูก่บัความสาํคญัของสิง่นัน้หรอืความพวัพนัของบุคคลต่อเรือ่งนัน้ 

  จากแนวคดิและความหมายของเจตคตทิีก่ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า เจตคตติ่อพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน หมายถงึ การทีบุ่คลากรมคีวามรูค้ดิเชงิประเมนิเกี่ยวกบัพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานว่าเป็นสิง่ที่มปีระโยชน์หรอืโทษในการทํางานเพยีงใด และมคีวามรูส้กึ
พอใจ ไม่พอใจ หรอืชอบ ไม่ชอบพฤตกิรรมดงักล่าว ตลอดจนความพรอ้มทีจ่ะกระทาํหรอืหลกีเลีย่ง
ทีจ่ะกระทาํพฤตกิรรมดงักล่าว ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของ McGuire (1969) และ Shaver (1977) 
ซึง่ม ี3 องคป์ระกอบ คอื (1) ความรูเ้ชงิประมาณคา่ (2) ความรูส้กึพอใจ และ (3) การมุง่กระทาํ  
 

  การวดัเจตคติต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
  จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง พบวา่ นุชนารถ ธาตุทอง (2539) ศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างความขดัแยง้ในบทบาทความคลุมเครอืในบทบาท ลกัษณะทางจติบางประการกบัพฤตกิรรม
การทาํงานของนกัวชิาการศกึษา ไดนํ้าแบบวดัของ ศกัดิช์ยั นิรญัทว ี (2532) และบุญรบั ศกัดิม์ณี 
(2532) ไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นคร ูซึง่มลีกัษณะกลุม่ตวัอยา่งใกลเ้คยีงกนั พบว่ามคี่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟา่เท่ากบั .88 นอกจากน้ี พนิดา ธนวฒันากุล (2547) ไดส้รา้งแบบวดัเพือ่วดัเจตคตติ่อการทาํงาน



29 

บรกิารอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ กบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัฯ พบว่ามคี่าความเชื่อมัน่ของ
แบบวดัทัง้ฉบบัเท่ากบั .82 ค่าอาํนาจจาํแนก รายขอ้ .18-.72  

  สาํหรบัในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัปรบัแบบวดัเจตคตต่ิอการทาํงานบรกิารอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ
ของพนิดา ธนวฒันากุล (2547) มาปรบัเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาในการวดัเจตคตติ่อพฤติกรรม
ความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มลีกัษณะ
ของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณค่า 6 ระดบั มจีาํนวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” ถงึ 
“จรงิทีส่ดุ”   
 

  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
  จากการศกึษาของ ผอบเธยีร วงศภ์กัด ี(2537) นุชนารถ ธาตุทอง (2539) ลกัษม ีลุประสงค ์

(2546) และณฐัยา ลอืชากติตกุิล (2546) พบว่า บุคคลทีม่เีจตคตติ่อการทํางานสงูจะมกีารปฏบิตังิาน
สงูกว่าบุคคลทีม่เีจตคตติ่อการทาํงานตํ่าอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และตวัแปรเจตคตติ่อ
สภาพการทาํงานเป็นตวัแปรทีส่ามารถร่วมทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานของบุคคลได ้ ณฐัสุดา สุจนินัทกุ์ล 
(2541) พบวา่ พยาบาลทีม่พีฤตกิรรมการทาํงานอยา่งเหมาะสม คอืพยาบาลในกลุ่มทีม่เีจตคตทิีด่ตี่อ
การทาํงานมาก สุพตัรา ธรรมวงษ์ (2544) พบว่า ตวัแปรทศันคตติ่อการปฏบิตังิานทีด่ขีองพยาบาล
สามารถร่วมกนักบัตวัแปรอื่นอกี 8 ตวั ในการทาํนายพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณพยาบาลในกลุ่มรวม คอื
ทาํนายไดร้อ้ยละ 56.2 โดยเป็นตวัแปรทํานายอนัดบัแรกทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของมารษิา สก๊อต (2548) พบว่า ทศันคตติ่อการทาํงานมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมรบัผดิชอบ
ต่อการทํางานมากทีสุ่ด (r = .641) และจากการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบเป็นขัน้นัน้ โดยมทีศันคตติ่อ
พฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทาํงานและความเชื่ออํานาจภายในตนดา้นการผลติรายการโทรทศัน์ พบว่า 
ตวัแปรทัง้สองตวัร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทํางานในกลุ่มรวมสามารถทํานายได้
รอ้ยละ 40 (R2 = .40) ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 โดยทีท่ศันคตติ่อพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทาํงาน
เป็นตวัทาํนายพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน มคี่าเบตา้เท่ากบั .65 และนิชาภทัร โพธิบ์าง 
(2550) พบว่า เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชทีีม่ทีศันคตทิีด่ตี่อพฤตกิรรมการทาํงานอยา่งจรยิธรรมสงู 
เป็นผูม้พีฤตกิรรมการทาํงานตามคา่นิยมโปร่งใส ตรวจสอบไดม้ากกว่าเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชทีีม่ ี
ทศันคตทิีด่ตี่อพฤตกิรรมการทาํงานอยา่งมจีรยิธรรมตํ่า เป็นตน้ 

  จากการประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน สามารถสรุปไดว้่า เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เป็นปจัจยัภายใน
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามคาดหมายวา่ บุคลากร
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีม่เีจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงูจะ
สง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
ทีม่เีจตคตต่ิอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานตํ่า 
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4.  ปัจจยัภายนอก กบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
   ปจัจัยภายนอกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ใน
การศกึษาครัง้น้ีพบว่า ปจัจยัภายนอกหรอืปจัจยัทางสงัคม หรอืการกระตุน้ชกัจูงจากภายนอก ไดแ้ก่ 
การสัง่สอน แนะนํา การถ่ายทอด การโฆษณา คาํบอกเล่า ขา่วสาร คาํชี้แจงอธบิายจากผูอ้ื่น 
ตลอดจนการเรยีนรู ้ เลยีนแบบจากแหล่งต่างๆ ภายนอก หรอือทิธพิลจากภายนอก ประกอบดว้ย 
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการสนบัสนุนทางสงัคม มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

4.1 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
   การถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ทําหน้าที่ในการธํารงรักษากลุ่มทางสังคมเป็น

กระบวนการหรอืวถิทีางทีบุ่คคลไดเ้รยีนรูท้กัษะ ความรู ้ ค่านิยม แรงจูงใจและบทบาททีเ่หมาะสมกบั
ตําแหน่งของเขาในกลุ่ม ถอืไดว้่าเป็นกระบวนการซบัซอ้นทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลตลอดชวีติ (Lifelong 
Process) ตัง้แต่วยัทารก วยัทาํงาน ตราบจนกระทัง่วยัชรา ซึง่ขัน้ตอนของกระบวนการถ่ายทอดทาง
สงัคมของบุคคลเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมคีวามสมัพนัธก์บัขัน้ตอนของชวีติ (ออ้มเดอืน สดมณีและ
คณะ. 2543: 14 อา้งองิจาก Stryker. 1980: 64; Stryker; & Statham. 1985: 352) ซึง่จาํนง 
อดวิฒันสทิธิ ์ (2540: 43) ไดก้ล่าวว่า การถ่ายทอดทางสงัคมมคีวามหมาย 2 นัย คอื  
(1) การถ่ายทอดวฒันธรรม ทาํใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรม เช่น การใชภ้าษาพดู ภาษาเขยีน มารยาท
สงัคม และระเบยีบประเพณีต่างๆ เป็นตน้ และ(2) การพฒันาบุคลกิภาพ ทาํใหบุ้คคลมบุีคลกิภาพ
แตกต่างกนั เน่ืองจากสงัคมแต่ละแห่งมวีฒันธรรมไมเ่หมอืนกนั และกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมมี
อทิธพิลต่อการพฒันาบุคลกิภาพมากกว่าสภาพธรรมชาต ิ บุคคลจาํเป็นตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดทาง
สงัคมเพื่อทีจ่ะไดม้บุีคลกิภาพ เช่นเดยีวกบับุคคลอื่นและรูจ้กัระเบยีบของสงัคมหรอืวฒันธรรม และ
จรลั อุ่นฐติวิฒัน์ (2548) ไดก้ล่าวว่า การถ่ายทอดทางสงัคมขององคก์าร หมายถงึ กระบวนการทีท่าํ
ใหพ้นกังานขององคก์ารเหน็คุณค่าของคา่นิยม ความสามารถ พฤตกิรรมการทีค่าดหวงั และความรู้
ทีจ่าํเป็นในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ การถ่ายทอดทางสงัคมจงึเป็นสิง่สาํคญัทีม่นุษยจ์ะตอ้งเรยีนรูต้ลอด
ชวีติตัง้แต่วยัทารกจนเป็นผูใ้หญ่และในแต่ละช่วงวยัมนุษยส์ามารถปรบัตวัเขา้กบัวถิชีวีติทางสงัคมได้
อยา่งสมดุล เพราะมนุษยเ์รยีนรูเ้ขา้ใจถงึพฤตกิรรมของมนุษยซ์ึง่กนัและกนั เรยีนรูถ้งึค่านิยม ความรู ้
ความเชื่อ กฎระเบยีบ บรรทดัฐานของสงัคมจากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการและไดร้บั
การเรยีนรูท้ ัง้จากการสอน การถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของบุคคลในครอบครวั สงัคมและโดยทางออ้ม
ผา่นสือ่สถาบนัต่างๆ การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน (Work Socialization หรอื Organizational 
Socialization) เป็นกระบวนการทีป่ลกูฝงัใหแ้ก่พนกังานขององคก์ารไดเ้รยีนรู ้ ไดเ้ขา้ใจวฒันธรรม 
คา่นิยมการทํางาน เจตคต ิ ทกัษะพฤตกิรรมและบทบาทการทาํงานในองคก์าร เพื่อใหพ้นกังาน
สามารถทาํงานไดส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และนโยบายขององคก์าร รวมถงึช่วยใหพ้นักงานสามารถ
ปรบัตวัในการทํางานเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร และ
กระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติจะมบีทบาทและมคีวามชดัเจนขึน้อยา่งต่อเน่ืองไปพรอ้มๆ กบัชวีติการ
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ทาํงานในวยัผูใ้หญ่ ซึง่บุคลากรในองคก์ารจะไดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมในองคก์ารตัง้แต่เริม่เขา้
ทํางาน เริม่จากการเรยีนรูท้างวชิาการในงานอาชพีตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบจนมทีกัษะสูงขึน้จน
สามารถเป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลงงานและองคก์ารได ้ ซึง่ประกอบกบัการไดร้บัการถ่ายทอดในการเรยีนรู้
วฒันธรรมทีจ่ะทาํงานรว่มกนัในองคก์าร (องัศนินัท ์อนิทรกําแหง. 2548) 

  แนวคดิการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน (Work Socialization) เป็นกระบวนการของการ
ถ่ายทอดความรูใ้นวยัผูใ้หญ่ เพือ่ใหส้มาชกิเกดิความรูแ้ละทกัษะในการอาชพีนัน้ๆ รวมทัง้มบุีคลกิภาพตาม
บทบาทในการทาํงาน มเีอกลกัษณ์และความยดึมัน่ผกูพนัในอาชพีกระบวนการนี้รวมถงึการทีบุ่คคล
ซมึซบัวฒันธรรมของอาชพี คา่นิยม บรรทดัฐาน และจรยิธรรมของอาชพีของตน รวมทัง้ยกเลกิลกัษณะ
บางอยา่งทางสงัคมทีเ่ขามอียูแ่ละเกดิลกัษณะบางอยา่งทางสงัคมทีถู่กยดึถอืโดยสมาชกิในอาชพีนัน้ๆ การ
ถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานมุ่งเน้นที่กระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางสงัคมในการทํางานซึ่งเป็น
กระบวนการในวยัผูใ้หญ่ มกีารถ่ายทอดความรูร้ะดบัสูง โดยมุ่งไปทีก่ารสอนบทบาทในทกัษะเฉพาะ  
(Role-Specific Skill) มากกว่าคา่นิยมโดยทัว่ๆ ไป มกีารฝึกปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิทกัษะ เอกลกัษณ์ และ
ความยดึมัน่ผกูพนัตามบทบาทในอาชพีของตน เพื่อจูงใจใหบุ้คคลไดด้าํเนินไปตามเป้าหมายของอาชพี
กระบวนการน้ี รวมไปถงึการถ่ายโอนความคดิหรอืความรูส้กึในอุดมคตมิาใชใ้นความเป็นจรงิด้วย  
(วริตั ิปานศลิา. 2542: 44 อา้งองิจาก พงษ์สวสัดิ ์สวสัดพิงษ์. 2532: 80) 

  ดงันัน้การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน เป็นกระบวนการซบัซ้อนที่บุคคลได้มาซึ่ง
ความรูท้กัษะและสํานึกแห่งเอกลกัษณ์แห่งอาชพี ซึง่เป็นคุณลกัษณะของสมาชกิในวชิาชพีนัน้ๆการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานยงัรวมไปถงึการ ซมึซบั เอาคา่นิยม และบรรทดัฐานของกลุ่มเขา้สู่
พฤตกิรรม โดยบุคคลจะมกีารยกเลกิลกัษณะบางอยา่งทางสงัคมทีเ่ขามอียูใ่นวฒันธรรมและเกดิลกัษณะ
ทางสงัคมทีถ่กูยดึถอืโดยสมาชกิในอาชพี ผลผลติสดุทา้ยของการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน คอื 
บุคคลทีผ่่านกระบวนการนี้มที ัง้ความสามารถทางความคดิและมกีารซมึซบัเอาค่านิยม และเจตคตทิี่
เป็นสิง่ทีต่อ้งการในทางอาชพี และเป็นสิง่ทีค่าดหวงัของสาธารณะโดยรวม (วริตั ิปานศลิา. 2542: 44 
อา้งองิจาก Cohen. 1981: 14) นอกจากน้ีการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน เป็นแนวคดิหน่ึงทีส่อดรบัต่อ
จากการถ่ายทอดทางสงัคมซึง่เป็นการถ่ายทอดทางสงัคมในระดบัทีผ่่านขัน้ตอนของสงัคม ครอบครวัสู่
สงัคมทีก่วา้งขึน้และมคีวามหมายต่อการดําเนินชวีติต่อไปจนตลอดอายขุยั การถ่ายทอดทางสงัคมในการ
ทาํงานอยา่งเป็นรปูธรรมมกัเกดิขึน้ในองคก์ร พทัยา สายห ู (2524 : 92-99) กล่าวถงึกระบวนการถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทาํงานวา่การเป็นสมาชกิของสงัคมหรอืองคก์รจะสมบูรณ์กต็่อเมือ่ไดผ้่านกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสงัคม ซึง่มตีวัขดัเกลาเป็นตวัสง่ผ่านแบบแผนทัง้หลายจนสามารถใชเ้ป็นระบบสญัลกัษณ์ที่
องคก์รนัน้กําหนดเป็นความหมายร่วมตามบทบาทหน้าทีข่องตนไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง และสงัคมเอา
ประสบการณ์ ความชํานิชํานาญเหล่าน้ีไว้จนสามารถเป็นตวัแทนที่จะส่งผ่านสู่สมาชกิรุ่นต่อไปได ้
กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานจึงเป็นความสําคญัที่ทุกคนในองค์กรจะต้องคํานึงถึง 
เพราะในการผลติสมาชกิของสงัคมในองคก์รเพื่อทดแทนสมาชกิเดมิทีจ่ะตอ้งสิน้สภาพไปตามกาล เป็น
สิง่ทีถ่อืว่าเป็นหน้าทีส่าํคญัของสมาชกิและองคก์รจะตอ้งชว่ยกนัทาํหน้าทีน้ี่ใหส้มบรูณ์ 

 



32 

  อกีนยัหน่ึง สมาชกิเก่ามหีน้าทีถ่่ายทอดระเบยีบแบบแผน ขนบประเพณี และธรรมเนียมให้
สมาชกิใหม่รูจ้กั เมื่อสมาชกิใหม่เขา้มาทดแทนสมาชกิเดมิสมาชกิใหมจ่ะตอ้งไดร้บัการอบรมใหรู้จ้กั
ความเป็นระเบยีบทางสงัคมหรอืการถ่ายทอดทางสงัคมและสามารถปรบัปรุงพฒันาตนเองเขา้สู่
ความเป็นสมาชกิไดอ้ยา่งคอ่นขา้งสมบรูณ์ คอื ผสมกลมกลนืกบัแบบแผนทีม่อียูก่่อนเป็นการต่อเน่ือง
ทางสงัคมในองคก์รทางสงัคมและองคก์รอื่นๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้กจ็ะตอ้งมกีระบวนการผลติสมาชกิใหมเ่พื่อ
ทดแทนสมาชกิเก่าทีห่มดวาระหรอืสิน้อายุขยั องคก์รนัน้จงึจะดํารงอยูต่่อไปไดโ้ดยสมาชกิสบืเน่ืองทัง้น้ีจะ
ดว้ยการผลติขึน้มาภายในหรอืการรบัเอาจากภายนอกแลว้นํามาถ่ายทอดความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อ
การดาํรงสมาชกิภาพขององคก์รกต็ามท ี(ดุสติ น้ําฝน.2529) กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมและวฒันธรรม
องคก์ร จงึเป็นกลไกของการนําเขา้สูส่ภาวะทีจ่ําเป็นตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องของความเชื่อถอื คา่นิยม 
และเจตคตขิองสมาชกิในองคก์รนัน้ ๆ ดงันัน้ กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมและวฒันธรรมองคก์ร 
จงึกลา่วไดว้า่เป็นกระบวนการทีม่คีวามสาํคญัอยา่งมากทีท่าํใหส้มาชกิในสงัคมเกดิภาวะผกูพนัต่อสงัคม
ในแงก่ารยดึถอืคุณคา่ของสงัคมนัน้ (วริตั ิปานศลิา.2542: 48 อา้งองิจาก Cuff & Payne.1984: 46-47) 
และแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการดาํเนินบทบาทตามความคาดหวงัของสงัคม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัคุณภาพ
ของกระบวนการว่าจะสามารถถ่ายทอดใหส้มาชกิเรยีนรูแ้ละยอมรบัต่อระบบจนถอืเป็นความรบัผดิชอบ
ทีจ่ะนําเอาคณุคา่และความคาดหวงัต่อบทบาทนัน้มาเป็นแนวทางปฏบิตัทิีต่นเองพงึพอใจเพยีงใด  

  จากแนวคดิและความหมายของการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สรุปได้
ว่า การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน หมายถงึ กระบวนการถ่ายทอดความรูใ้นวยัผูใ้หญ่ เพื่อให้
สมาชกิเกดิความรูแ้ละทกัษะในอาชพีนัน้ๆ รวมทัง้มบีุคลกิภาพตามบทบาทในการทาํงานมเีอกลกัษณ์
และความยดึมัน่ผูกพนัในอาชีพ ซึ่งรวมทัง้ที่เป็นการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานอย่างเป็น
ทางการ เช่น การฝึกอบรม การประชุมสมัมนาต่าง  ๆและการปฐมนิเทศ เป็นตน้ และการถ่ายทอดทางสงัคมใน
การทํางานอยา่งไม่เป็นทางการ เช่น การบอกเล่า แนะนํา และการมตีวัแบบทีด่ ีจากการปฏสิมัพนัธ์กบั
หวัหน้างาน และเพือ่นรว่มงาน เป็นตน้  

 
  การวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 
  ในการวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน วริตั ิปานศลิา (2542) ไดส้รา้งแบบวดัการถ่ายทอด

ทางสงัคมในการทาํงานขึน้เองเพื่อวดัปรมิาณการไดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานของเจา้หน้าที่
สาธารณสุขตําบลอยา่งเป็นทางการ จาํนวน 36 ขอ้ และไม่เป็นทางการ จาํนวน 43 ข้อ มลีกัษณะ
แบบวดัประกอบดว้ยประโยคบอกเล่า 1 ประโยค มมีาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั ตัง้แต่ “มากทีสุ่ด”  
ถงึ “ไมเ่คยเลย” คา่ความเชือ่มัน่ของแบบวดัเทา่กบั .95  

  สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัปรบัแบบวดัวริตั ิ ปานศลิา (2542) มาใชว้ดัการถ่ายทอดทาง
สงัคมในการทํางานของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มลีกัษณะของประโยคคําถาม
ประกอบดว้ยมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั มจีาํนวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีส่ดุ” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” 

 



33 

  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  จากการศกึษา วริตั ิ ปานศลิา (2542) พบว่าการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานอยา่งไม่

เป็นทางการเป็นตวัพยากรณ์ทีส่าํคญัอนัดบัแรกของพฤตกิรรมการทาํงานดา้นสนับสนุนสาธารณสุขมลู
ฐานและการพฒันาบุคลากรสายสาธารณสุขตําบล (r = .26) สมศกัดิ ์สดีากุลฤทธิ ์(2545) พบว่า ผลการ
ถ่ายทอดทางสงัคมเชงิวชิาชพีครูสง่ผลโดยตรงและโดยออ้มต่อเอกลกัษณ์วชิาชพีและพฤตกิรรมการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทของครูแนะแนว ซึง่ไดร้บัประสบการณ์การถ่ายทอดทางสงัคมเชงิวชิาชพีครูใน
ระหว่างศึกษาในสถาบันฝึกหัดครูและประสบการณ์การทํางานในโรงเรียน ส่วนงานวิจัยของ 
ลกัษม ี ลุประสงค(์2546) พบว่า บุคลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตังิานในตําแหน่งนกัวชิาการศกึษา
ไดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานสงู ไม่ว่าจะมเีจตคตติ่อการสื่อสารในระดบัใดกต็ามจะมี
พฤติกรรมการทํางานด้านการสื่อสารตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจดัการและ
สมัฤทธิผ์ลของงานภาครฐั (P.S.O.1102: ระบบสือ่สาร) มากกว่านักวชิาการศกึษาทีไ่ดร้บัการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานตํ่าอย่างมนีัยสําคญัทีร่ะดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
มยุรฉตัร สุขดํารงค ์ (2547) ทีพ่บว่าเจา้หน้าทีส่นิเชื่อทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน
อยา่งเป็นทางการมาก จะมพีฤตกิรรมการทํางานสนิเชื่ออย่างมคีวามรบัผดิชอบสงู อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเจา้หน้าทีส่นิเชื่อทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานอยา่งไม่เป็น
ทางการสงูจะมพีฤตกิรรมการทํางานสนิเชื่ออย่างมคีวามรบัผดิชอบตํ่าอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และ พนิดา ธนวฒันากุล (2547) ยงัพบว่า พนกังานช่างทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมใน
การทํางานอย่างเป็นทางการมากจะมพีฤตกิรรมการทํางานบรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบสูงอย่างมี
นยัสาํคญัทีร่ะดบั .05 เป็นตน้  

  จากการประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานสามารถ
สรุปไดว้่า การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน เป็นปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามคาดหมายวา่ บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที่
มกีารถ่ายทอดทางสงัคมในกาทาํงานสงูจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่า
ผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานตํ่า 

 
4.2 การสนับสนุนทางสงัคมกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 

  ความหมาของการสนบัสนุนทางสงัคม มนีกัวจิยัไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี  
  เชเฟอร ์และ คณะ (ศกัดิช์ยั นิรญัทว.ี 2532: 37; อา้งองิจาก Shaefer; et al. 1981: 381) 

แบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสงัคมออกเป็น 3 ด้าน คอื (1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ 
(Emotional Support) จะทาํใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึสนิมสนม รกัใคร่ เชื่อมัน่ และไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
(2) การสนับสนุนทางสงัคมทีช่ดัเจน (Tangible Support) จะทําใหบุ้คคลไดร้บัความช่วยเหลอืโดยตรง
ดว้ยการใหส้ิง่ของ เงนิทองหรอืบรกิาร และ (3) การสนับสนุนทางสงัคมดา้นขอ้มลูขา่วสาร (Information 
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Support) จะเป็นการใหข้อ้มูล คาํแนะนํา และการแกป้ญัหาต่างๆ ของบุคคลหรอืใหข้อ้มลูป้อนกลบั
เกีย่วกบัพฤตกิรรม หรอืการกระทาํของบุคคล 

  ศกัดิช์ยั นิรญัทว ี(2532: 37) ใหค้วามหมายว่า การทีบุ่คคลรูส้กึวา่ตนเองไดร้บัความช่วยเหลอื
ในดา้นต่างๆ เมื่อตนต้องการ หรอืเมื่อพบปญัหา เช่น การใหก้ําลงัใจ ทําใหรู้ส้กึว่าเป็นคนมคีุณค่า 
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรอืกลุ่ม การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารและขอ้มูลยอ้นกลบัจากเพื่อน ครอบครวั 
ผูบ้รหิารงาน  

  ผอบเธยีร วงศ์ภกัด ี(2537: 32) ใหค้วามหมายว่า การรบัรูข้องบุคคลเกี่ยวกบัการไดร้บั
ความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น เช่น เพื่อนร่วมงาน หวัหน้างาน ครอบครวัและเพื่อนทัว่ไป ในด้าน
ทัว่ไป เช่น ความรกั ความห่วงใย หรอืในด้านขอ้มูลข่าวสารและขอ้มูลยอ้นกลบัและการช่วยเหลอื
ดา้นสิง่ของเมือ่ตอ้งการ  

  พนิดา ธนวฒันากุล (2547: 31) ใหค้วามหมายว่า การทีบุ่คคลรูส้กึว่าตนเองไดร้บัการสนบัสนุน
ช่วยเหลอืจาก หวัหน้างานและเพือ่นร่วมงาน เพื่อใหเ้กดิระบบของการทาํงาน เกดิการช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนั เกดิความมรีะเบยีบในการทาํงานดา้นต่างๆ 
   อุทุมพร สุราฤทธิ ์(2547: 46) ให้ความหมายว่า สมัพนัธ์ภาพระหว่างคน ซึ่งเกี่ยวกบัการ
ช่วยเหลอืทัง้ในดา้นวตัถุ และความมัน่คงทางอารมณ์รวมทัง้ความรูส้กึว่าตนเองเป็นสว่นหน่ึงของบุคคล
อื่นดว้ย 
   แนวคดิทีส่ามารถอธบิายเกีย่วกบัการสนบัสนุนทางสงัคม ไดแ้ก่ กรอบแนวคดิการปฏสิมัพนัธ์
เชงิสญัลกัษณ์ (Symbolic Interactionism) ซึง่เป็นแกนหลกัแกนหน่ึงของสงัคมวทิยาแนวการตคีวาม 
(Interpretive Sociology) เน้นความสาํคญัของความหมายเชงิอตัวสิยั (Subjective Meaning) ในการจดัระเบยีบ
ทางสงัคมในชวีติประจําวนั แนวคดิดงักล่าวมรีากฐานมาจากผลงานของ จอร์จ เฮอเบอร์ด มีด้ (George 
Herbert Mead) ซึง่ไดเ้ขยีนบทความเรื่อง Mind, Self and Society เขากล่าวว่าการปฏสิมัพนัธ์นัน้
มหีวัใจอยู่ 3 อยา่ง คอื จติใจ (Mind) ตวัตน (Self) และสงัคม (Society) จติใจในทรรศนะของมีด้ถอื
พฒันามาอยา่งใกลช้ดิกบัตวัตน จติใจเป็นเรื่องทีป่รากฏออกมาจากชวีติมนุษยโ์ดยผา่นการตดิต่อสื่อสาร
สมัพนัธก์นัของมนุษย ์เมื่อใดกต็ามทีป่จัเจกบุคคลใชส้ญัลกัษณ์ทีม่นียัสาํคญั เมื่อนัน้แสดงว่ามจีติใจ
ขึน้ในตวัของบุคคลนัน้แลว้ จติใจจงึเป็นเสมอืนขบวนการหนี่งที่ปรากฏตวัเด่นออกมาในทุกขณะที่
ปจัเจกบุคคลผูน้ัน้ไดก้ําลงัสรา้งสรรคส์มัพนัธ์กบัตวัเอง โดยการใชส้ญัลกัษณ์ทีม่นีัยสําคญั จติใจจงึ
เป็นขบวนการทีท่ําใหป้จัเจกบุคคลสามารถควบคุมและจดัระเบยีบการตอบโตข้องเขาไดต้ามเจตนารมณ์
ของเขา สว่นตวัตนในทรรศนะของมีด้ไดเ้สนอแนะว่า ตวัตนมคีวามสาํคญัต่อการกระทําของตนเอง
ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ซึง่มผีลมาจากอดตีอกีทหีน่ึง เขาไดเ้น้นถงึความจําเป็นว่าตวัตนเป็นสิง่ทีม่ ี
อทิธพิลต่อการกระทําเสมอและไดเ้สนอว่าการปฏสิงัสรรค์ภายในตวัตนของแต่ละคนนัน้เหมอืนกนั
การเล่น (Play) คอืผูเ้ล่นที่ได้สวมบทบาทของคนอื่นที่ตนเล่นตามความสมัพนัธ์ที่มตี่อเขา ซึ่งมี้ด 
เรยีกว่าเป็น “คนอื่นทีส่าํคญั” (Significant Other) สว่นการปฏสิงัสรรคใ์นระหว่างปจัเจกบุคคลหรอื
ระหว่างปจัเจกบุคคลกบักลุ่มกเ็หมอืนกบัการเล่นเกมส ์(Game) คอืผูเ้ล่นจะตอ้งสวมบทบาทของทุก
คนดว้ย ซึง่เรยีกว่า “คนอื่นโดยทัว่ไป” (Generalized Other) และคนอื่นโดยทัว่ไปน้ีเป็นตวัเชื่อมโยง
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ระหว่างการควบคุมตนกบัการควบคุมทางสงัคม และตวัตนตามความคดิของมี้ด ประกอบด้วย “I” 
กบั “Me” ซึ่ง “I” เปรยีบเสมอืนความต้องการเฉพาะตวั และ “Me” เปรยีบเสมอืนว่าบุคคลนัน้คดิว่า
ตนควรจะพฤตกิรรมอยา่งไรการแสดงออกของบุคคลจะเริม่ตน้ดว้ย “I” และลงทา้ยดว้ย “Me” นัน่คอื 
“I” จะกระตุน้ “Me” แลว้ “Me” จะกาํหนดทศิทางของการกระทาํ (ออ้มเดอืน สดมณี และนกเลก็ สุขถิน่ไทย.
2529: 24-25; อา้งองิจาก Mead.1934) กรอบแนวคดิการปฏสิงัสรรคเ์ชงิสญัลกัษณ์ ประกอบดว้ย
สมมตฐิาน 3 ประการ คอื (1) สงัคมมนุษยป์ระกอบดว้ยบุคคลทัง้หลายทีม่ตีวัตน (Self) ซึง่หมายถงึ 
ความสามารถในการเป็นวตัถุแห่งการกระทําของตนเอง (2) การกระทาํของบุคคลไมใ่ช่สิง่ทีถู่กปลดปล่อย
จากแรงขบัตามธรรมชาต ิแต่เป็นผลจากการสรา้งสรรคโ์ดยบุคคลนัน้ๆ จากการบนัทกึและการตคีวาม
ตามลกัษณะต่างๆ ของสถานการณ์ที่เขาได้คิดการกระทํานัน้ๆขึ้นมา และ(3) การกระทําร่วม  
(Joint Act) หรอืการกระทําของกลุ่มเป็นผลจากการประสานการกระทําของแต่ละบุคคลเขา้หากนั
จากการทีแ่ต่ละคนตคีวามและคํานึงถงึการกระทาํของกนัและกนั (พงษ์สวสัดิ ์สวสัตพิงษ์.2530: 1-2; 
อ้างองิจาก Blumer.1962) ตามทศันียภาพน้ี สงัคมมลีกัษณะที่เป็นกระบวนการ (Processual) คอื
เป็นพลวตัรแหง่การปรบัตวัเขา้หากนัและกนั แต่ละคนกระทาํตามวถิทีางทีเ่ขาตคีวามการกระทาํของ
คนอื่นๆ ตวัตนกอ็ยู่ในรูปของกระบวนการเช่นกนั ตวัตนในทรรศนะนี้ หมายถงึ กระบวนการสือ่สาร
ทีด่ําเนินอยู่ตลอดเวลา เป็นพลวตัรแห่งการบ่งชี้ใหก้บัตนเองจากการสวมรบัทรรศนะทีค่นอื่นมตี่อ
ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ทรรศนะของ “คนอื่นทีส่าํคญั” (Significant Other) (พงษ์สวสัดิ ์สวสัตพิงษ์.
2530: 2) จะเหน็ได้ว่ากระบวนการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสงัคมโดยใช้สญัลกัษณ์เป็นสื่อ
ความหมายในการปฏสิมัพนัธก์นั ทาํใหบุ้คคลสามารถใหค้วามหมายในสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งตรงกนัและ
ถ่ายทอดความหมายต่างๆ ที่สมาชิกในสงัคมรบัรู้ร่วมกันทัง้ยงัเป็นผลให้บุคคลสามารถปรับ
บุคลิกภาพของตนให้สอดคล้องกับการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นโดยสามารถเข้าใจความหมายของ
พฤตกิรรมทีบุ่คคลเหลา่นัน้กระทาํต่อตนและสามารถแสดงพฤตกิรรมนัน้ใหต้รงตามทีบุ่คคลเหล่านัน้
มุง่หวงั 

  จากแนวคดิและความหมายของการสนับสนุนทางสงัคมที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปได้ว่าการ
สนบัสนุนทางสงัคม หมายถงึ การทีบุ่คลากรรูส้กึว่าตนเองไดร้บัการสนบัสนุนช่วยเหลอืในดา้นความ
มัน่คงทางอารมณ์ วตัถุสิง่ของและการใหข้อ้มลูในการแกป้ญัหาต่างๆ รวมทัง้มคีวามรูส้กึว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของบุคคลอื่นดว้ย ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของ เชเฟอร ์และ คณะ ทีก่ล่าวว่า การ
สนับสนุนทางสังคมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional 
Support) จะทาํใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึสนิมสนม รกัใคร่ เชื่อมัน่ และไวว้างใจซึง่กนัและกนั (2) การ
สนบัสนุนทางสงัคมทีช่ดัเจน (Tangible Support) จะทาํใหบุ้คคลไดร้บัความช่วยเหลอืโดยตรงดว้ยการ
ใหส้ิง่ของ เงนิทองหรอืบรกิาร และ (3) การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นขอ้มลูขา่วสาร (Information Support) 
จะเป็นการให้ขอ้มูล คําแนะนํา และการแก้ปญัหาต่างๆ ของบุคคลหรือให้ข้อมูลป้อนกลบัเกี่ยวกบั
พฤตกิรรม หรอืการกระทาํของบุคคล 
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  การวดัการสนับสนุนทางสงัคม 
  เครือ่งมอืวดัการรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคมทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมาก ในการวดัการรบัรู้

การสนบัสนุนทางสงัคมในมุมมองของผูร้บัการสนบัสนุนคอื แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคมของสาราสนั 
และคณะ ไดส้รา้งแบบวดัการรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคมกบันกัศกึษามหาวทิยาลยัวอชงิตนัจาํนวน 
602 คน ดว้ยแบบสอบถาม SSQ จาํนวน 27 ขอ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประเมนิ
คา่ 6 ระดบัตัง้แต่พอใจมาก (6) ถงึไม่พอใจมาก (1) มคี่าความเชื่อมัน่ภายใน.97 สาํหรบังานวจิยัใน
ประเทศไทย ศกัดิช์ยั นิรญัทว ี (2532) ไดส้รา้งแบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม โดยดดัแปลงมาจาก
แบบวดัการสนับสนุนทางสงัคมของ สาราสนัและคณะประกอบด้วย ความช่วยเหลอืด้านอารมณ์
ดา้นขอ้มลูขา่วสารและการยอมรบัว่าเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม มขีอ้คาํถาม 28 ขอ้ มคี่าความเชื่อมัน่แบบ
สมัประสทิธิแ์อลฟา .87  

  สาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของศกัดิช์ยั นิรญัทว(ี2532) มาใชว้ดัการสนบัสนุน
ทางสงัคมของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ย
มาตรประมาณคา่ 6 ระดบั มจีาํนวน 11 ขอ้ จาก “ไมจ่รงิทีส่ดุ” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” 

 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  จากการศกึษาของ ผอบเธยีร วงศภ์กัด ี(2537) ทีศ่กึษาปจัจยัทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานของ

เจา้หน้าทีฝึ่กอบรมในธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางจติไดแ้ก่ แรงจงูใจตามทฤษฎี
ความคาดหวงั และเจตคตติ่อการทาํงานฝึกอบรม และการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถทาํนายการปฏบิตังิาน
ของเจา้หน้าทีฝึ่กอบรมไดส้งูกว่ากลุ่มคุณสมบตัขิองเจา้หน้าทีฝึ่กอบรม และลกัษณะทางชวีสงัคม 
โดยทาํนายไดร้อ้ยละ 15.3 กมลลกัษณ์ ทองสมคัร (2541) ศกึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความทอ้แท้
ในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการศกึษา พบว่า ตวัแปรบรรยากาศ
ในการปฏบิตังิานดา้นสมัพนัธภาพกบับุคคลอื่น เป็นตวัแปรพยากรณ์ทีส่ง่ผลต่อความทอ้แทใ้นการปฏบิตังิาน
มากทีส่ดุ สว่นณฐัสดุา สจุนินัทกุ์ล (2541) ทีศ่กึษาการรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิในครอบครวั
และจากบุคคลในหน่วยงาน ผลการศกึษา พบว่า การรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิในครอบครวั
และจากบุคคลในหน่วยงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมใหก้ารพยาบาลในทางออ้ม โดยสง่ผลต่อ
จติใจของพยาบาล ทาํใหม้ทีศันคตทิีด่ตี่อการพยาบาล และผลทีเ่กดิขึน้กบัจติใจน้ีจะสง่ผลกระทบต่อ
พฤตกิรรมการพยาบาลอยา่งเด่นชดั และพบในงานวจิยัของ ขวญัฤทยั พรรณวจิารณ์ (2543) ทีศ่กึษา
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการปฏบิตังิานของหวัหน้างานสุขาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้ม เทศบาลเมอืง 
ผลการศกึษา พบว่า ดา้นบรกิาร ไดแ้ก่ ปจัจยัความสามารถในการบรหิาร ปจัจยัการสนบัสนุนจากองคก์าร 
โดยสามารถทาํนายการปฏบิตังิานไดร้อ้ยละ 57.1 เรวตั สดมณี (2544) ทีศ่กึษาปจัจยัทางจติสงัคม
กบัพฤตกิรรมการทาํงานอยา่งมจีรยิธรรม เฉพาะกรณีกําลงัพลในสายงานปลดับญัช ีสงักดักองบญัชาการ
ทหารสงูสุด ผลการศกึษาพบว่า กําลงัพลในสายงานปลดับญัช ี(กลุ่มรวม) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทาง
สงัคมมากจะมพีฤตกิรรมการทาํงานอยา่งมจีรยิธรรมสงูกวา่กาํลงัพลในสายงานปลดับญัช ี(กลุ่มรวม) 



37 

ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมน้อย และพบอกีว่ากําลงัพลกรมการเงนิทหารทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคม
มากมพีฤตกิรรมการทาํงานอยา่งมจีรยิธรรมสงูกว่ากําลงัพลกรมการเงนิทหารทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคม
น้อยอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01และณฐัยา ลอืชากติตกุิล (2546) ศกึษา ลกัษณะทางจติสงัคม 
และลกัษณะทางพทุธทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการทาํงานดา้นบรกิาร ของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์
พบว่า ผูท้ีม่กีารสนบัสนุนจากองคก์ารสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการทาํงานดา้นบรกิารสงูกว่าพนกังาน
ธนาคารในกลุ่มตรงขา้มและพบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองคก์ารและวถิชีวีติทางพุทธ 
ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการทาํงานดา้นบรกิาร 

  จากการประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนทางสงัคม สามารถสรุปได้
วา่ การสนบัสนุนทางสงัคม เป็นปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึมคีวามคาดหมายว่า บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมสูงจะ
ส่งผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิานทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคมตํ่า 
 

5. ภมิูหลงักบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
   จากการประมวลเอกสารงานวจิยัต่างๆ พบว่าลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคลภูมหิลงับางตวัมี
ส่วนร่วมในการอธบิายพฤตกิรรมดว้ย และมคีวามสําคญัในฐานะทีเ่ป็นตวัแปรทีใ่ช้จําแนกลกัษณะ
ของกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศกึษา และประเภทตําแหน่งงาน ดงัต่อไปน้ี 

 
5.1  เพศกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 

  เพศเป็นปจัจยัทางชวีสงัคมทีท่ําใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมการทํางานที่แตกต่างกนั มงีานวจิยั
เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการทํางานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าอทิธพิลของปจัจยัดา้นเพศทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทํางาน 
(วริตั ิปานศลิา. 2542; อา้งองิจาก Daniel. 1986: 661A; Wilson and et. Al.1984; Williams. 1993: 
3673-3674; ศกัดิช์ยั นิรญัทว.ี 2531: 59; อา้งองิมาจาก Krasner and Ullman. 1974: 342) ดงัเช่น
งานวจิยัของวริตั ิปานศลิา (2542) ทีพ่บว่า กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขระดบัตําบลทีเ่ป็นเพศหญงิสามารถ
รบัการถ่ายทอดวธิกีารทาํงานจากการจดัประชุมอบรม ปฐมนิเทศและการนิเทศของหน่วยงานรวมทัง้องคก์ร
ทีเ่กี่ยวขอ้งและสามารถนําไปใชใ้นการปฏบิตังิานในสถานีอนามยัไดม้ากกว่าหรอืมพีฤตกิรรมการทาํงาน
มากกว่า กลุ่มบุคลากรเพศชาย ณฐัยา ลอืชากติตกุิล (2546) พบว่า พฤตกิรรมการทาํงานดา้นบรกิาร
แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งเพศชายอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมยรุฉตัร สุขดํารงค ์
(2547) ยงัพบว่า เจา้หน้าทีส่นิเชื่อทีเ่ป็นเพศชายร่วมกนัทาํนายพฤตกิรรมการทาํงานสนิเชื่ออยา่งมี
ความรบัผดิชอบ ไดร้อ้ย 62.7 โดยมตีวัแปรแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ เจตคตติ่อการทาํงาน และการถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทํางานอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนเจา้หน้าทีส่นิเชื่อทีเ่ป็นเพศหญงิสามารถร่วมทํานาย
พฤตกิรรมการทาํงานสนิเชื่ออยา่งมคีวามรบัผดิชอบ โดยมตีวัแปรเจตคตติ่อพฤตกิรรมการทาํงาน 
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ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานอย่าง
เป็นทางการ ไดร้อ้ยละ 60.9  

สรุปไดว้า่ จากผลการประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัจงึคาดไดว้่าตวัแปรเพศ
น่าจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ในงานวจิยัครัง้น้ี  

 
  5.2 ระดับการศึกษากับพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 

บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูยอ่มมคีวามรู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน และมลีกัษณะทางจติทีพ่รอ้ม
ในการทํางานมากกว่าผู่ทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่า (บนัเทงิ ยนัต์โกเกศศ. 2521, ศรสีมร พุ่มสะอาด. 2530; 
อา้งองิจาก อุทุมพร  สุราฤทธิ.์ 2547) และงานวจิยัของ อุทุมพร สุราฤทธิ ์(2547) ศกึษา ปจัจยัดา้น
จติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการทาํงานดา้นบรกิารของพนกังานใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์พบว่า 
พนักงานใหบ้รกิารทางโทรศพัทท์ีม่รีะดบัการศกึษาสงู จะมพีฤตกิรรมการทํางานดา้นบรกิารสงูกว่า
พนกังานใหบ้รกิารทางโทรศพัทท์ีม่รีะดบัการศกึษาตํ่า 

 สรุปไดว้่า จากผลการประมวลเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัจงึคาดได้ว่าตวัแปร
ระดบัการศกึษาน่าจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ในงานวจิยั
ครัง้น้ี  

 
  5.3 ประเภทตาํแหน่งงานกับพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มปีระเภทตําแหน่งงาน ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ ซึ่งประเภทตําแหน่งงานเป็นปจัจยัที่สําคญัที่เกี่ยวข้องกับ
พฤตกิรรมการทาํงานดา้นความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เพราะเน่ืองจาก กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
สทิธิต่างๆ ในตําแหน่งแตกต่างกนัออกไป โดยสํานักงาน ก.พ. เป็นผู้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการ
รายงานเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรอืน เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการบรหิารทรพัยากรบุคคล พ.ศ. 2553 ในงานวจิยัของ ณทัฐา กรหีริญั. 
(2550; อา้งองิจาก จุทฑารตัน์ กติตเิขมากร. 2553) พบว่าพนกังานมหาวทิยาลยั ไมรู่ส้กึภาคภูมใิจใน
ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานทีป่ฏบิตัอิยูแ่ละรูส้กึว่าไมม่คีวามกา้วหน้าในตําแหน่งงาน เนื่องจากเมือ่มกีาร
จดัอบรมหรอืเพิม่พูนความรูต้่างๆ ขา้ราชการในหน่วยงานมกัจะไดร้บัการพจิารณาจากผูบ้งัคบับญัชา
ก่อน รวมถงึพนกังานมหาวทิยาลยัยงัไมไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
อกีทัง้ระเบยีบขอ้บงัคบัและคําสัง่ต่างๆ ยงัไม่เปิดโอกาสใหพ้นักงานมหาวทิยาลยัมอีสิระในการ
ปฏบิตังิานและพนักงานมหาวิทยาลยัยงัรู้สกึว่าไม่มัน่คงในงานเนื่องจากระบบสญัญาจ้าง และการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน เช่น ในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของพนกังาน ยงัแตกต่างกบัขา้ราชการ 
คอืพนกังานมหาวทิยาลยัไดร้บัการพจิารณาเลื่อนชัน้ปีละ 1 ครัง้ ซึง่ขา้ราชการและลกูจา้งประจํา จะไดร้บั
การพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนปีละ 2 ครัง้ รวมถงึสวสัดกิารต่างๆ เป็นตน้  
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  สรุปไดว้่า จากผลการประมวลเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัจงึคาดไดว้่าตวัแปร
ประเภทตําแหน่งงานน่าจะมคีวามเกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงาน 
ในงานวจิยัครัง้น้ี  

 

6. ภารกิจและโครงสร้างกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  ความเป็นมา 
  จากนโยบายของรฐับาลทีว่างแนวทางในการปฎริปูระบบราชการ โดยดําเนินการปรบัปรุง

ระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิของสว่นราชการต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ ซึง่มกีารก่อตัง้หน่วยงานขึน้ใหม ่
เพื่อใหเ้ป็นหน่วยงานหลกั ในการปฎบิตัภิารกจิทีเ่คยซํ้าซอ้นอยูใ่นหน่วยงานอื่นๆใหเ้ป็นระบบเปรยีบเสมอืน
เป็นเจา้ภาพในการดาํเนินงาน เพือ่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตเิป็นหลกัทัง้ยงัเป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิง่ขึน้ ในสว่นของกระทรวงมหาดไทย มหีน่วยงานใหม่
ถอืกําเนิดขึน้เพื่อจดัการสาธารณภยัอยา่งเป็นระบบ คอืกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยมภีารกจิ
หน้าทีใ่นการจดัทําแผนแม่บท วางมาตรการ สง่เสรมิสนับสนุน การป้องกนั บรรเทาและฟ้ืนฟูจาก
สาธารณภยั โดยกําหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั สรา้งระบบป้องกนั เตอืนภยั ฟ้ืนฟูหลงัเกดิภยั 
และการติดตามประเมินผล เพื่อให้หลกัประกนัในด้านความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัประกอบดว้ยบุคลากรทีถ่่ายโอนมาจาก 5 หน่วยงาน คอื  

 1. กรมการเรง่รดัพฒันาชนบท  
 2. กองป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืน กรมการปกครอง  
 3. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัอุบตัภิยั สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี 
 4. กองสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั กรมประชาสงเคราะห ์
 5. กรมการพฒันาชุมชน (งานบรกิารดา้นช่างพืน้ฐาน)  

 
 ซึง่บุคลากรจากหน่วยงานเหลา่น้ีจะเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัใจการปฏบิตังิานป้องกนั บรรเทา

และฟ้ืนฟู ดว้ยระบบการบรหิารจดัการสาธารณภยัอยา่งเป็นระบบ และเกดิผลสมัฤทธิใ์นการลดความสญูเสยี
ทีเ่กดิขึน้ จากสาธารณภยัทุกประเภทอยา่งเป็นรปูธรรม สว่นราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ประกอบดว้ย สาํนกังานเลขานุการกรม, กองการเจา้หน้าที,่ กองคลงั, ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
เขต 1-18 (เขต 1 ปทุมธานี, เขต 2 สุพรรณบุร,ี เขต 3 ปราจนีบุร,ี เขต 4 ประจวบครีขีนัธ,์ เขต 5 
นครราชสมีา, เขต 6 ขอนแก่น, เขต 7 อุบลราชธานี, เขต 8 กําแพงเพชร, เขต 9 พษิณุโลก, เขต 10 
ลาํปาง, เขต 11 สุราษฎรธ์านี, เขต 12 สงขลา, เขต 13 อุบลราชธานี, เขต 14 อุดรธานี, เขต 15 
เชยีงราย, เขต 16 ชยันาท, เขต 17 จนัทบุร,ี เขต 18 ภูเกต็) ศูนยอ์ํานวยการบรรเทาสาธารณภยั, 
สาํนกัชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั, สาํนกันโยบายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, สาํนกัมาตรการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั และสาํนกัสง่เสรมิการป้องกนัสาธารณภยั เมือ่มกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการสาธารณภยัอยา่งเป็นระบบ ซึง่จะเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาประสทิธภิาพ
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ระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัการดูแลเอาใจใสใ่หม้คีวามปลอดภยั และ
ไมไ่ดร้บัความสญูเสยีดา้นชวีติ และทรพัยส์นิทีส่บืเน่ืองจากสาธารณภยั  
 

วิสยัทศัน์ 
“ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นองคก์รหลกัของประเทศ ในการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัทีม่มีาตรฐาน เพือ่ใหป้ระเทศไทยเป็นเมอืงปลอดภยั ” 
 

พนัธกิจ 
1. จดัทาํและพฒันาระบบการจดัการภยัพบิตัขิองประเทศไทย ทัง้ก่อนเกดิภยั ขณะเกดิภยั และ

หลงัเกดิภยัใหม้มีาตรฐาน โดยบรูณาการรว่มกบัหน่วยงานทุกภาคสว่น ทัง้ภายในและต่างประเทศ  
2. เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์และถ่ายทอดความรูด้า้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ใหแ้ก่

ทุกภาคสว่น  
3. บรหิารจดัการสาธารณภยัใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่ลดความสญูเสยีในชวีติและทรพัยส์นิ  
4. ชว่ยเหลอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั และบรรเทาทุกขใ์นเบือ้งตน้แก่ผูป้ระสบภยัพฒันาระบบ

การใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในเบือ้งตน้ใหท้ัว่ถงึและเป็นธรรม  
5. ฟ้ืนฟูบรูณะพืน้ทีป่ระสบภยัดว้ยการจดัทาํโครงการฟ้ืนฟูสภาพพืน้ที ่และโครงสรา้งพืน้ฐานที่

ไดร้บัความเสยีหายจากสาธารณภยัใหก้ลบัสูส่ภาพปกตโิดยเรว็ 
 
เป้าประสงค ์
1. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมขีดีความสามารถในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ใหแ้ก่ประชาชนมากขึน้  
2. ประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
3. ประเทศไทยมรีะบบการเฝ้าระวงัและเตอืนภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ  
4. การจดัการสาธารณภยัในระดบัประเทศมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพสงู  
5. หน่วยงานเครอืขา่ยในระดบัพืน้ทีม่คีวามพรอ้มในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
6. ลดความสญูเสยีจากภยัทีเ่กดิในระดบัพืน้ที ่ 
7. ผูป้ระสบภยัสามารถดาํรงชวีติไดใ้นขณะทีเ่กดิภยั และสามารถกลบัไปใชช้วีติไดต้ามปกติ

หลงัจากเกดิภยั 
8. พืน้ทีแ่ละ/หรอื โครงสรา้งพืน้ฐานไดร้บัการฟ้ืนฟู  
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อาํนาจและหน้าท่ี 
 ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ใหก้รมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัเป็นหน่วยงานกลางของรฐั ในการดําเนินการเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของประเทศ โดยมอํีานาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1. จดัทําแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิเสนอคณะกรรมการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ(กปภ.ช) เพือ่ขออนุมตัติ่อคณะรฐัมนตร ี

2. จดัให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสทิธภิาพ 

3. ปฏบิตักิาร ประสานการปฏบิตั ิใหก้ารสนับสนุนและช่วยเหลอืหน่วยงานของรฐั องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และใหก้ารสงเคราะห์
เบือ้งตน้แก่ผูป้ระสบภยั ผูไ้ดร้บัภยนัตรายหรอืผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากสาธารณภยั 

4. แนะนํา ใหค้าํปรกึษาและอบรมเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแก่หน่วยงาน
ของรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานภาคเอกชน 

5. ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัในแต่ละระดบั 

6. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั หรอื
กฎหมายอื่น หรอืตามทีผู่บ้ญัชาการ นายกรฐัมนตร ีคณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แหง่ชาต ิ(กปภ.ช) หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

เมื่อคณะรฐัมนตรอีนุมตัแิผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตติามขอ้ 1 แลว้ให้
หน่วยงานของรฐัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามแผนดงักล่าวใน
การจดัทําแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตติามขอ้ 1 ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัร่วมกบัหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งและตวัแทนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละประเภท 
มาปรึกษาหารือและจัดทํา ทัง้น้ี จะแจ้งให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็น          
เพือ่ประกอบการพจิารณาในการจดัทาํแผนดว้ยกไ็ด ้

 เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอ้ 3, 4, 5 และ 6 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จะจดัใหม้ศีูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขตขึน้ในบางจงัหวดันัน้ และจงัหวดัอื่นทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง
กนัไดต้ามความจําเป็น และจดัใหม้สีํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัขึน้ เพื่อกํากบั 
ดูแลและสนับสนุนการปฏบิตักิารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในจงัหวดัหรอืตามทีผู่อ้ํานวยการ
จงัหวดัมอบหมายดว้ยกไ็ด ้
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ยทุธศาสตรก์รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาองคก์รสูก่ารเป็นองคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสงูในดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 
เป้าหมาย 
- หน่วยงานภายในทีม่ศีกัยภาพสงูดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- บุคลากรทีม่สีมรรถนะ ทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งมอือาชพี 
- มแีหลง่เรยีนรูด้า้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ใหแ้ก่บุคลากร 
- มฐีานขอ้มลู และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่มบรูณ์ มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งครบถว้น 
- มรีะบบการตดิตามขอ้มลู ประเมนิผล แผนงาน / โครงการ 
- สถาบนัการศกึษาใหก้ารสนบัสนุนวชิาการ งานวจิยั และความรูใ้นดา้นการบรหิารสาธารณ

ภยั มกีารบรูณาการความรูแ้ละงานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ 
- มสีถาบนัการดบัเพลงิและบรรเทาสาธารณภยัเพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู ้ ในดา้นการจดัการภยั

พบิตัใินระดบัประเทศ 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การเพิม่ขดีความสามารถในการบรูณาการการบรหิารจดัการสาธารณภยั

ในระดบัประเทศ 
เป้าหมาย 
- มกีารใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการเชื่อมต่อขอ้มลู ตดิต่อสือ่สารในการบรหิารจดัการ

สาธารณภยัในระดบัประเทศ 
- จดัตัง้องคก์รปฏบิตั ิระบบบญัชาการสาธารณภยัมปีระสทิธภิาพ และมเีอกภาพในการบรหิาร

จดัการสาธารณภยั 
- องคก์รเครอืขา่ยในประเทศและระหว่างประเทศ เขา้มาร่วมดาํเนินการบรหิารจดัการสาธารณภยั 

และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- พฒันาระบบบรกิารจดัการเครือ่งจกัรกล เครือ่งมอื อุปกรณ์ในการบรหิารจดัการสาธารณภยั

มปีระสทิธภิาพสงู และมคีวามพรอ้มในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- มกีารฟ้ืนฟูโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 
ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างเครอืข่ายในการพฒันาศกัยภาพการ

บรหิารจดัการสาธารณภยัในระดบัพืน้ที ่
เป้าหมาย 
- หน่วยงานเครอืขา่ยเป็นศูนยก์ลางในการใหค้วามรู ้และสรา้งความตระหนกัในการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 
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- หน่วยงานเครอืขา่ยมกีารบรูณาการการบรหิารจดัการสาธารณภยัในการดาํเนินการระหวา่งกนั 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาระบบการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัตามมาตรฐาน 
เป้าหมาย 
- ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัมแีผน

และระบบระดมกําลงั ทรพัยากรเขา้ปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่กดิภยัพบิตั ิ
- หน่วยงานเครอืขา่ยใหค้วามร่วมมอืในการจดัการสาธารณภยัในขณะเกดิภยัและภายหลงั

ภยัผา่นพน้ไปแลว้ 
 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มภีารกจิหน้าทีท่ีส่าํคญัเกีย่วขอ้งกบัการจดัการสาธารณภยั
เป็นทัง้หน่วยงานกําหนดนโยบายทําหน้าทีเ่ป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการป้องกนัภยั
ฝา่ยพลเรอืนแหง่ชาต ิ หน่วยงานแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิ ทาํหน้าทีเ่ป็นสาํนกัเลขาการป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนมหีน้าที่จดัทําแผนป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนสําหรบัเป็นแผนแม่บทให้ทุกหน่วยที่
เกี่ยวขอ้งใช้เป็นแนวทางการจดัทําแผนปฏิบตัิการและจดัหาเครื่องมอืเครื่องใช้สนับสนุนหน่วย
ปฏบิตังิานในพืน้ที ่ฝึกอบรมและกํากบัดแูลหน่วยปฏบิตัใิหด้าํเนินงานตามแผนและนโยบายทีว่างไว้
และเป็นหน่วยงานปฏบิตั ิมหีน้าทีใ่นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามภารกจิของหน่วยงาน 
 

โครงสร้างและการแบง่ส่วนราชการ 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย (กลุ่มภารกจิ

ดา้นสาธารณภยัและพฒันาเมอืงร่วมกบักรมโยธาธกิารและผงัเมอืง) ซึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2551 ไดแ้บ่งสว่นราชการบรหิารสว่นกลางออกเป็น 2 กลุ่ม 3 กอง 5 สาํนกั และ 
18 ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต และราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ไดแ้ก่ สาํนักงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัรวม 76 จงัหวดั 
 

ราชการบริหารส่วนกลาง  ประกอบดว้ย 
1. สาํนักงานเลขานุการกรม (สล.) มหีน้าที่ความรบัผดิชอบเกี่ยวกบังานราชการทัว่ไป

ของกรม และราชการทีม่ไิดแ้ยกใหเ้ป็นหน้าทีข่องกองหรอืสว่นราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหน้าทีด่งักล่าว
ใหร้วมถงึปฏบิตังิานสารบรรณของกรม ดําเนินการเกีย่วกบังานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการ
ของกรม ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. ศนูยอ์าํนวยการบรรเทาสาธารณภยั (ศอ.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบังานอํานวยการ 
และประสานการเฝ้าระวงั การรบัแจง้เหตุ การระงบัเหตุ ตดิตามและรายงาน สถานการณ์ ปฏบิตักิาร
บรรเทาสาธารณภยัประเมนิสถานการณ์ และรายงานระดบัความรุนแรงขัน้ตน้ของสาธารณภยั ปฏบิตัแิละ
ประสานความรว่มมอืเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นจากสาธารณภยั และกาํหนดมาตรฐานระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม ปฏบิตัริว่มกบั หรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืไดร้บัมอบหมาย 
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3. สาํนักช่วยเหลือผูป้ระสบภยั (สช.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบังานดา้นการช่วยเหลอื 
สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เพื่อบรรเทาปญัหาความเดอืดรอ้นเฉพาะหน้าร่วมกบัส่วนราชการ มลูนิธ ิและ
องคก์รการกุศลทีเ่กี่ยวขอ้ง และดําเนินการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดาํเนินการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน และระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงนิ
ทดรองราชการวา่ดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ในสว่นทีเ่ป็นอาํนาจของอธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 

4. สาํนักนโยบายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (สน.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกี่ยวกบั
การจดัทาํนโยบาย แนวทาง และแผนแมบ่ทดา้นสาธารณภยั ตดิตาม ประเมนิผล และกํากบัการปฏบิตักิาร
ตามแผนแมบ่ท ประสานนโยบายดา้นสาธารณภยักบัหน่วยงานและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ
ดาํเนินการเกีย่วกบัการจดัทาํงบประมาณของกรม ปฏบิตักิารเป็นเลขานุการของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5. สาํนักมาตรการป้องกนัสาธารณภยั (สม.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการศกึษา 
วเิคราะห ์วจิยั เพื่อวางระบบมาตรการและมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสาธารณภยั กาํหนดและดาํเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ กฎ มาตรการ และมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสาธารณภยั ดาํเนินการเกีย่วกบั
งานกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง งานนิตกิรรมและสญัญางานเกีย่วกบัความรบัผดิทางแพง่ อาญา 
งานคดปีกครอง และงานคดอีื่นทีอ่ยูใ่นอาํนาจหน้าทีข่องกรม พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
จดัการดา้นสาธารณภยั วางระบบการบรหิารจดัการเครื่องมอื เครื่องจกัรกล วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกจิการ
สาธารณภยั และจดัทาํโครงการฟ้ืนฟูสภาพพืน้ที ่ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

6. สาํนักส่งเสริมการป้องกนัสาธารณภยั (สส.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการเผยแพร ่
ประชาสมัพนัธ ์เพือ่สรา้งความตระหนกัและความพรอ้มดา้นสาธารณภยัใหป้ระชาชน ชุมชน และองคก์ร
ทัง้ภาครฐัและเอกชน  สง่เสรมิและสนบัสนุนการมสีว่นร่วมของประชาชน ชุมชน และองคก์รทัง้ภาครฐั
และเอกชน โดยการพฒันา ฝึกอบรม ฝึกซอ้มและฝึกปฏบิตั ิดําเนินการเกีย่วกบัการฝึกอบรมและพฒันา
ขา้ราชการของกรม ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืที่
ไดร้บัมอบหมาย 

7. กองการเจ้าหน้าท่ี (กจ.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัระบบงานและบรหิารงาน
บุคคลของกรม ยกเวน้การฝึกอบรม และปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

8. กองคลงั (กค.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการดาํเนินการเกีย่วกบัการเงนิ การบรหิาร
งบประมาณ การพสัดุ อาคารสถานที ่และยานพาหนะของกรม และปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนุน
การปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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9. หน่วยตรวจสอบภายใน (ตส.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบและประเมนิผล
การปฏบิตักิารบรหิารการเงนิและบญัช ีจดัทําแผนตรวจสอบประจําปี ตรวจสอบรายงานแผนจดัซือ้/
จา้ง และรายงานผลตามแผนจดัซือ้/จา้งรายไตรมาศ สอบทานการควบคุมภายในดา้นการเงนิ บญัช ี
และพสัดุของกองคลงั ศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 1 - 18 และสาํนกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 76 จงัหวดั ปีละ 1 ครัง้ 

10. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร (พบ.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการเสนอแนะ และใหค้าํปรกึษา
รวมทัง้ประสานเพือ่ใหก้ารบรหิารของหน่วยงานในสงักดัของสว่นราชการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (มาตรา 3/1) พจิารณาและเสนอแนะหน่วยงานในสงักดั 
รวมทัง้องคก์รรูปแบบอื่นทีม่ใิช่ราชการ ใหม้กีารพฒันาปรบัปรุง ปรบัเปลีย่น ระบบการบรหิารงาน 
ซึง่รวมถงึการปรบัปรุงโครงสรา้งระบบราชการระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรม
และจรยิธรรมเพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพตดิตาม และแกไ้ขปญัหาในการดาํเนินการ
หลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม สนับสนุน ดแูลการดาํเนินการตามแผนปฏริปูระบบบรหิารงานภาครฐัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ําหนดประสานการดาํเนินงานกบัสาํนกังาน ก.พ.ร. รวมทัง้การจดัทาํรายงานประจาํปีเกีย่วกบัการพฒันา
งานราชการของสว่นราชการ เสนอต่อสาํนกังานงาน ก.พ.ร.ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัมอบหมาย 

11. ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 1 – 12 มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกี่ยวกบั
การดาํเนินการจดัทาํนโยบาย แนวทาง และวางมาตรการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัศกึษา 
วเิคราะห์ วจิยั และพฒันาระบบป้องกนัเตอืนภยัและบรรเทาสาธารณภยั พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการป้องกนัเตอืนภยัและบรรเทาสาธารณภยั ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การสรา้งเครอืขา่ยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั สรา้งความตระหนักและเตรยีมความพรอ้มของ
ประชาชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัฝึกอบรมและฝึกปฎบิตัใินการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและฟ้ืนฟูสภาพพื้นที ่ทัง้น้ี ตามระเบยีบที่กฎหมายกําหนด 
ส่งเสรมิ สนับสนุนและปฎบิตักิารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและฟ้ืนฟู
สภาพพืน้ที ่ อํานวยการและประสานการปฏบิตักิารใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั และฟ้ืนฟูบูรณะ
สภาพพื้นที่ที่ประสบสาธารณภยัขนาดใหญ่  ประสานความช่วยเหลอืในการป้องกนัการช่วยเหลอื 
ดาํเนินการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหน้าทีข่องกรม หรอืตามทีก่ระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 
 

ราชการบริหารส่วนภมิูภาค ไดแ้ก่  
 สาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 76 จงัหวดั ดําเนินการเกี่ยวกบัอํานาจ
หน้าทีข่องกรมในพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดั กํากบั ดแูล และสนบัสนุนการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ในจงัหวดั ปฏบิตังิานรว่มกบัจงัหวดัสนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืไดร้บั
มอบหมาย 
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 แต่ทัง้น้ีเพือ่ใหก้ารบรหิารราชการของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมคีวามคล่องตวัใน
การปฏบิตังิานตามภารกจิ จงึไดอ้าศยัอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบ
บรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 ปรบัปรุงโครงสรา้งของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นการภายใน 
(เฉพาะราชการบรหิารสว่นกลาง) ประกอบดว้ย 

1. ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 13 – 18  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบั
การดาํเนินการเกีย่วกบัอํานาจหน้าทีข่องกรมในพืน้ทีร่ะดบัจงัหวดั กํากบัดูแลและสนบัสนุนการปฏบิตังิาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในจงัหวดั ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. สาํนักผู้ตรวจราชการกรม  (ผต.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจราชการ เร่งรดั 
ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ รวมถงึนิเทศงานของศูนยป้์องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเขต และสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ระเบยีบแบบแผน
ของทางราชการ ช่วยแกไ้ขปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ เจา้หน้าที ่และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน
ภารกจิของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปญัหาในการปฏบิตังิาน 
ปรบัปรุงงาน กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งเหมาะสม และ
สาํเรจ็ผลตามนโยบายและแผนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. สาํนักวิจยัและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบั
การศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เพือ่วางระบบมาตรการและมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสาธารณภยั และ
อุบตัภิยั ประเมนิความเสยีหายจากสาธารณภยัและจดัทําโครงการฟ้ืนฟูสภาพพืน้ที ่ ดําเนินการประสาน
นโยบาย และการดําเนินงานเกี่ยวกบัหน่วยงานทีใ่หค้วามร่วมมอื และองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบิตังิานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4. สาํนักบูรณาการสาธารณภยั อบุติัภยั และความปลอดภยัทางถนน (สบ.) มหีน้าที่
ความรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าทีฝ่า่ยเลขานุการของคณะกรรมการป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืน
แห่งชาต ิฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมการป้องกนัอุบตัภิยัแห่งชาต ิและฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมการ
ศนูยอ์าํนวยการ ความปลอดภยัทางถนน ตลอดจนคณะอนุกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาและวเิคราะห์
แนวทางใหเ้กดิการบูรณาการด้านการบรหิารจดัการสาธารณภยัและอุบตัภิยัของประเทศระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประสานความร่วมมอืและตดิตาม
ประเมนิผลการดําเนินงานของหน่วยงานและองคก์รเครอืขา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งตามมตขิองคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5. ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการวางแผนพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการสาธารณภยัใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารกระทรวงมหาดไทย และของประเทศไทย พฒันาและปรบัปรุงระบบฐานขอ้มลู
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การบรหิารจดัการสาธารณภยัใหม้มีาตรฐานทนัสมยัและสามารถใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจไดอ้ยา่ง
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสามารถ
เชื่อมโยง เครอืขา่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั สนบัสนุนและสง่เสรมิการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

6. กองเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์ (ผพ.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ ภารกจิดา้นสาธารณภยัของกรมและคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์
เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจและความตระหนกั เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัผา่นทางสือ่
ทุกประเภท ตลอดจนผลงานของกรมและคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งจดักจิกรรมเพื่อรณรงคป้์องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ประสานงานกบัสื่อมวลชนอย่างใกลช้ดิ เพื่อเผยแพร่ความรู้และข่าวสาร
ดา้นสาธารณภยั ใหแ้ก่ประชาชนไดร้บัทราบอย่างถูกตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ ผลติสื่อทศันูปกรณ์
และสิง่พมิพ ์เพือ่การเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์

7. กลุ่มโรงงานเครื่องจกัรกล มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัการคดิคน้ พฒันาดดัแปลง 
และผลติเครื่องจกัรกล เครือ่งมอื เครื่องทุ่นแรง ชิน้สว่นอะไหล ่อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทัง้อุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ช้
ในงานกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทดสอบมาตรฐานเครื่องจกัรกล เครื่องมอืและอุปกรณ์
ต่างๆ ดว้ยเครื่องมอืพเิศษเฉพาะอย่าง  ดําเนินการซ่อม ซ่อมสรา้งและซ่อมปรบัปรุงสภาพเครื่องจกัรกล
และชุดสว่นประกอบในสว่นทีเ่กนิขดีความสามารถของศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 

8. วิทยาลยัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (วปภ.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกี่ยวกบั
การฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เตรยีมความพร้อมของประชาชน/
อาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นชุดปฏบิตักิารพเิศษและเคลื่อนทีเ่รว็ สนับสนุน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    
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โครงสร้างกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 โครงสรา้งกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 
              ทีม่า: www.disaster.go.th/dpm 
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บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการดาํเนินการวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย” เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ป็นบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปทาํการวเิคราะหท์างสถติิ
เพือ่ทดสอบสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้มขีัน้ตอนวธิกีารดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. การกาํหนดประชากรและเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. การหาคุณภาพเครือ่งมอื 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

1. การกาํหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 การกาํหนดประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีคอื บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีป่ฏบิตังิาน
ในหน่วยงานสว่นกลาง ซึง่ประกอบดว้ย ขา้ราชการ 382 คน ลกูจา้งประจาํ 58 คน และพนกังานราชการ 
149 คน รวมทัง้หมดจาํนวน 589 คน (กองการเจา้หน้าที.่ 2555)  
 

1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
เพื่อใหก้ารวจิยัครัง้น้ีไดศ้กึษาตวัอย่างใหไ้ดค้รอบคลุม และเป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร 

ดงันัน้ การกําหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้น้ี คาํนวณโดยใชส้ตูรสาํเรจ็รปูของ ยามาเน่ 
(Yamane. 1967: 886) โดยกาํหนดให ้e = .05 ซึง่มสีตูรคาํนวณดงัต่อไปน้ี 
                                                                                                                        
 

n  =     N 
        1+Ne2 

 

เมือ่ e = ความคลาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอยา่ง 
N = ขนาดของประชากร 
n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
n   =        589 
         1+589(.05)2 

n   = 237 
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  ดงันัน้ จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการคาํนวณ เทา่กบั 237 คน  
ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัเพิม่จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งเป็น 320 คน เพือ่ป้องกนัการสญูหาย

ของขอ้มลู และไดร้บัแบบสอบถามทีส่มบรูณ์จาํนวน 317 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 99 
 
1.3 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยัครัง้น้ีเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple random sampling) 

จากบุคลากรทัง้หมด 15 หน่วยงาน ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 จาํนวนและกลุม่ตวัอยา่งบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในแต่ละหน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 
จาํนวนทัง้หมด 

(คน) 
จาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง (คน) 

1. กองคลงั 77 42 
2. กองการเจา้หน้าที ่ 56 30 
3. กลุม่ตรวจสอบภายใน 12 6 
4. ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 20 11 
5. สาํนกัผูต้รวจราชการกรม 15 8 
6. กองเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์ 25 14 
7. กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 9 5 
8. ศนูยอ์าํนวยการบรรเทาสาธารณภยั 55 30 
9. สาํนกัชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 60 33 
10. สาํนกันโยบายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 45 24 
11. สาํนกับรูณาการสาธารณภยั อุบตัภิยั  
และความปลอดภยัทางถนน 

30 16 

12.สาํนกัมาตรการป้องกนัสาธารณภยั 62 34 
13. สาํนกังานเลขานุการกรม 35 19 
14. สาํนกัวจิยัและความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 28 15 
15. สาํนกัสง่เสรมิการป้องกนัสาธารณภยั 60 33 

รวม 589 320 
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2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี แบง่เป็น 8 ตอน คือ 

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะทางชวีสงัคมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 - 8 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีเ่ป็นตวัแปรในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี 
 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะทางชีวสงัคมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบั เพศ ระดบัการศกึษา และ

ประเภทตําแหน่งงาน มตีวัอยา่งดงัน้ี 
1.1 เพศ […] ชาย  […] หญงิ 

1.2 ระดบัการศกึษา  

[…] ปวช.หรอื ม6     […] ปวส.  

[…] ปรญิญาตร ี   […] สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 1.3 ประเภทตําแหน่งงาน 

[…] ขา้ราชการ  […] ลกูจา้งประจาํ […] พนกังานราชการ  

 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ 

การวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ผูว้จิยัใช้
ขอ้คาํถามวดัความมุง่มัน่ในการทีจ่ะทาํกจิกรรมต่างๆ ใหส้าํเรจ็โดยไมย่อ่ทอ้ต่ออุปสรรค รูจ้กักําหนด
เป้าหมายในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง แต่เมือ่เกดิความลม้เหลวกไ็มท่อ้แท ้
กลบัพรอ้มทีจ่ะลองพยามทาํใหม่ และการทาํงานของตนนัน้ไมไ่ดม้จุีดมุง่หมายทีร่างวลัหรอืชื่อเสยีง
ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของ ลกัษม ี ลุประสงค ์ (2546) มาใชว้ดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องบุคลากรกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 11 ขอ้ โดยมคีา่สมัประสทิธิแ์บบแอลฟาเท่ากบั .783 และมคีา่อํานาจ
จาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง .124-.632  

ลกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตราสว่นประเมนิค่า 6 ระดบั จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” 
ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู แสดงว่า
มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผูว้จิยัไดก้ําหนดการใหค้ะแนนแบบสอบถามวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
ทีเ่ป็นขอ้ความทางบวก จะไดค้ะแนน 1 ถงึ 6 คะแนน จาก คาํตอบ “ไมจ่รงิทีสุ่ด” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” 
ตามลาํดบั แต่ถา้เป็นขอ้ความทางลบจะไดค้ะแนนตรงกนัขา้ม 
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ตวัอย่าง แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
(0) ขา้พเจา้มุง่ม ัน่ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจนกวา่จะสาํเรจ็ 

[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

       จรงิทีส่ดุ            จรงิ              คอ่นขา้งจรงิ   คอ่นขา้งไมจ่รงิ       ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิทีส่ดุ 

(00)  ขา้พเจา้ตัง้ใจทาํงานทุกครัง้ เพือ่ใหง้านสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

       จรงิทีส่ดุ            จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไมจ่รงิ       ไมจ่รงิ          ไมจ่รงิทีส่ดุ 

 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบวดัจิตอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
การวดัจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยันัน้ ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัจติ

อาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ผูว้จิยัใชข้อ้คําถามวดับุคคลทีม่จีติทีพ่รอ้มจะสละเวลา 
แรงกายแรงใจ สตปิญัญาเพื่อประโยชน์ต่อผูอ้ื่นและสงัคมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ซึง่เป็นการกระทําดว้ยความสมคัรใจโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน แมข้ณะนัน้จะปฏบิตัใินหน้าทีอ่ื่นๆทีไ่ม่
เกี่ยวขอ้ง จํานวน 10 ขอ้ โดยมคี่าสมัประสทิธิแ์บบแอลฟาเท่ากบั .888 และมคี่าอํานาจจําแนกราย
ขอ้อยูร่ะหวา่ง .496-.722  

มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตราสว่นประเมนิคา่ 6 ระดบั จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” 
ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู 
แสดงวา่มจีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสงูกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผูว้จิยัไดก้ําหนดการใหค้ะแนนแบบสอบถามวดัจติอาสาในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ทีเ่ป็นขอ้ความทางบวก จะไดค้ะแนน 1 ถงึ 6 คะแนน จากคาํตอบ “ไมจ่รงิทีสุ่ด” 
ถงึ “จรงิทีส่ดุ” ตามลาํดบั แต่ถา้เป็นขอ้ความทางลบจะไดค้ะแนนตรงกนัขา้ม 

 
 ตวัอย่าง แบบวดัจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

(0) ขา้พเจา้พรอ้มที่จะเสยีสละเวลาเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคม ที่ประสบความ
เดอืดรอ้นทุกขย์าก 

[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

        จรงิทีส่ดุ            จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิทีส่ดุ 

 

(00) ขา้พเจา้เตม็ใจชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้น แมจ้ะไมม่ใีครรอ้งขอ 

 […]   […]   […]   […]   […]   […] 

        จรงิทีส่ดุ            จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ      ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิทีส่ดุ 
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ตอนท่ี 4 เป็นแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคมุตน 
การวดัลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ใชข้อ้คาํถามวดัความสามารถทีจ่ะคาดการณ์ไกล

และวางแผนในการทํางาน และเหน็ความสาํคญัของผลดแีละผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต รวมทัง้ความสามารถ
ในการควบคุมบงัคบัตนเองใหรู้จ้กัอดไดร้อไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่นเองตอ้งการ 
การวดัลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ผูว้จิยัปรบัแบบวดัของบุญรบั ศกัดิม์ณี (2532) มาใช้วดั
ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน 11 ขอ้ 
โดยมคีา่สมัประสทิธิแ์บบแอลฟาเท่ากบั .818 และมคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง .123-.677  

มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” 
ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู
แสดงวา่มลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนสงูกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผูว้จิยัไดก้าํหนดการใหค้ะแนนแบบสอบถามวดัลกัษณะมุง่อนาคต
และควบคมุตน ทีเ่ป็นขอ้ความทางบวก จะไดค้ะแนน 1 ถงึ 6 คะแนน จากคาํตอบ “ไมจ่รงิทีส่ดุ” ถงึ 
“จรงิทีส่ดุ” ตามลาํดบั แต่ถา้เป็นขอ้ความทางลบจะไดค้ะแนนตรงกนัขา้ม 

 
ตวัอย่าง แบบวดัลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตน 

  (0) ขา้พเจา้มกัใชเ้วลาทาํงานนาน จนบางครัง้เสรจ็ไมท่นัเวลาทีกํ่าหนด 
[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

      จรงิทีส่ดุ             จรงิ             คอ่นขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ          ไมจ่รงิทีส่ดุ 
(00) การวางแผนล่วงหน้าไม่ค่อยไดป้ระโยชน์ เพราะเหตุการณ์มกัไม่เป็นไปตาม

แผนทีว่างไว ้
[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

      จรงิทีส่ดุ               จรงิ            คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิ
ทีส่ดุ 
 

ตอนท่ี 5 เป็นแบบวดัเจตคติต่อพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
การวดัเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัใชข้อ้คาํถามวดั

ความรูค้ดิเชงิประเมนิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานว่าเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์
หรอืโทษในการทาํงานเพยีงใด และมคีวามรูส้กึพอใจ ไมพ่อใจ หรอืชอบ ไม่ชอบพฤตกิรรมดงักล่าว 
ตลอดจนความพรอ้มทีจ่ะกระทาํหรอืหลกีเลีย่งทีจ่ะกระทาํพฤตกิรรมดงักลา่ว โดยผูว้จิยัปรบัแบบวดั
ของพนิดา ธนวฒันากุล (2547) มาปรบัเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาในการวดัเจตคตต่ิอพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 11 ขอ้ 
โดยมคีา่สมัประสทิธิแ์บบแอลฟาเท่ากบั .855 และมคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง .406-.699  
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มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” 
ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู
แสดงวา่ เป็นผูม้เีจตคตทิีด่ตี่อพฤตกิรรมการทาํงานสงูกว่าผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผูว้จิยัไดก้ําหนดการใหค้ะแนนแบบสอบถามวดัเจตคตทิีด่ตี่อ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ทีเ่ป็นขอ้ความทางบวก จะไดค้ะแนน 1 ถงึ 6 คะแนน 
จาก คาํตอบ “ไมจ่รงิทีส่ดุ” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” ตามลาํดบั แต่ถา้เป็นขอ้ความทางลบจะไดค้ะแนนตรงกนัขา้ม 

 
ตวัอย่าง แบบวดัเจตคตทิีด่ตี่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
(0) ขา้พเจา้คดิวา่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัรายละเอยีดของงานจะเป็นผลดตี่อตวัขา้พเจา้เอง 

[…]   […]   […]   […]   […]   […] 
        จรงิทีส่ดุ             จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ          ไมจ่รงิทีส่ดุ 

(00)  ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานของขา้พเจา้ใหไ้ดด้ยีิง่ขึน้ 
[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

        จรงิทีส่ดุ             จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ          ไมจ่รงิทีส่ดุ 
 
ตอนท่ี 6 เป็นแบบวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 

การวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน ผูว้จิยัใชข้อ้คําถามวดักระบวนการ
ถ่ายทอดความรูใ้นวยัผูใ้หญ่ เพื่อใหส้มาชกิเกดิความรูแ้ละทกัษะในอาชพีนัน้ๆ รวมทัง้มบุีคลกิภาพ
ตามบทบาทในการทาํงาน มเีอกลกัษณ์และความยดึมัน่ผกูพนัในอาชพี ซึง่รวมทัง้ทีเ่ป็นการถ่ายทอดทาง
สงัคมในการทาํงานอยา่งเป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม การประชุมสมัมนาต่างๆ และการปฐมนิเทศ 
เป็นตน้ และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานอยา่งไมเ่ป็นทางการ เช่น การบอกเลา่ แนะนํา และ
การม ีตวัแบบทีด่ ีจากการปฏสิมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ ในการถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทาํงาน โดยผูว้จิยัปรบัแบบวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน ของ วริตั ิ ปานศลิา 
(2542) มาใชว้ดัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
จํานวน 11 ขอ้ โดยมคี่าสมัประสทิธิแ์บบแอลฟาเท่ากบั .816 และมคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้อยู่
ระหว่าง .219-.641  

มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “ไมจ่รงิทีส่ดุ” 
ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู
แสดงวา่ไดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานสงูกวา่ผูท้ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผูว้จิยัไดก้ําหนดการใหค้ะแนนแบบสอบถามวดัการถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทาํงานทีเ่ป็นขอ้ความทางบวก จะไดค้ะแนน 1 ถงึ 6 คะแนน จาก คาํตอบ “ไมจ่รงิทีสุ่ด” 
ถงึ “จรงิทีส่ดุ” ตามลาํดบั แต่ถา้เป็นขอ้ความทางลบจะไดค้ะแนนตรงกนัขา้ม 
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ตวัอย่าง แบบวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 

(0) เมือ่มงีานโครงการใหญ่ๆ กรมป้องกนัฯ จะจดัใหม้กีารประชุมชีแ้จงก่อน

การทาํงานเสมอ 

[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

       จรงิทีส่ดุ            จรงิ              คอ่นขา้งจรงิ   คอ่นขา้งไมจ่รงิ       ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิทีส่ดุ 

(00) กรมป้องกนัฯ สนบัสนุนใหบุ้คลากรไปฝึกอบรมหาความรูต้่างๆ 
[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

       จรงิทีส่ดุ            จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไมจ่รงิ       ไมจ่รงิ          ไมจ่รงิทีส่ดุ 

 
ตอนท่ี 7 เป็นแบบวดัการสนับสนุนทางสงัคม 

การวดัการสนับสนุนทางสงัคม ผูว้จิยัใชข้อ้คาํถามวดับุคลากรทีรู่ส้กึว่าตนเองไดร้บั
การสนบัสนุนช่วยเหลอืในดา้นความมัน่คงทางอารมณ์ วตัถุสิง่ของและการใหข้อ้มูลในการแกป้ญัหา
ต่างๆ รวมทัง้มคีวามรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของบุคคลอื่นดว้ย โดยผูว้จิยัปรบัแบบวดัของ ศกัดิช์ยั 
นิรญัทว ี(2532) มาใชว้ดัการสนับสนุนทางสงัคมของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จํานวน 11 ข้อ โดยมคี่าสมัประสทิธิแ์บบแอลฟาเท่ากบั .914 และมคี่าอํานาจจําแนกรายขอ้อยู่
ระหว่าง .285-.842  

มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณค่า 6 ระดบั จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” 
ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู
แสดงวา่ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมสงูกวา่ผูท้ีต่อบไดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผูว้จิยัไดก้ําหนดการใหค้ะแนนแบบสอบถามวดัการสนบัสนุน
ทางสงัคมทีเ่ป็นขอ้ความทางบวก จะไดค้ะแนน 1 ถงึ 6 คะแนน จากคาํตอบ “ไมจ่รงิทีสุ่ด” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” 
ตามลาํดบั แต่ถา้เป็นขอ้ความทางลบจะไดค้ะแนนตรงกนัขา้ม 
 

ตวัอย่าง แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม 
(0) ผูบ้งัคบับญัชาจะรบัฟงัขา้พเจ้าอย่างจรงิจงัเมื่อขา้พเจ้าต้องการระบายความในใจ

เกีย่วกบัปญัหาในการทาํงาน 
[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

      จรงิทีส่ดุ              จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ       คอ่นขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ          ไมจ่รงิทีส่ดุ 
(00) ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุน การพฒันา หรอืการศกึษาต่อของขา้พเจา้ 
[…]   […]   […]   […]   […]   […] 

       จรงิทีส่ดุ             จรงิ           คอ่นขา้งจรงิ     คอ่นขา้งไมจ่รงิ       ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิทีส่ดุ 
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ตอนท่ี 8 เป็นแบบวดัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
การวดัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัใช้ขอ้คําถามวดัถงึการทํางานหน้าที่ของตนที่ไดร้บัมอบหมาย
ดว้ยความเอาใจใส ่มคีวามละเอยีดรอบคอบมกีารวางแผน มคีวามขยนั หมัน่เพยีร อดทนและกระตอืรอืรน้
ในการแกป้ญัหา ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิง้งานหรอืหลกีเลีย่งจนกว่างานจะแลว้เสรจ็ ยอมรบัผล
ของการกระทําไมว่่าจะเป็นผลดแีละผลเสยี พยายามทาํหน้าทีต่่างๆ อยา่งเตม็ความสามารถ โดยมี
ความตัง้ใจปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ยดึมัน่ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
คาํสัง่และขอ้กําหนดต่างๆ ขององคก์ร รวมถงึเป็นผูใ้ชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิขององคก์รใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ ไมนํ่ามาใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นบุคคล จาํนวน 20 ขอ้ โดยมคีา่สมัประสทิธิแ์บบแอลฟาเทา่กบั .916 
และมคีา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง .444-.713  

มลีกัษณะของประโยคคาํถามประกอบดว้ยมาตรประมาณคา่ 6 ระดบั จาก “ไมจ่รงิทีสุ่ด” 
ถงึ “จรงิทีส่ดุ” มพีสิยัของคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1 - 6 คะแนน ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัสงู 
แสดงวา่มพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงูกวา่ผูต้อบทีไ่ดค้ะแนนจากแบบวดัตํ่า 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผูว้จิยัไดก้ําหนดการใหค้ะแนนแบบสอบถามวดัพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ทีเ่ป็นขอ้ความทางบวก จะไดค้ะแนน 1 ถงึ 6 คะแนน จากคาํตอบ 
“ไมจ่รงิทีส่ดุ” ถงึ “จรงิทีส่ดุ” ตามลาํดบั แต่ถา้เป็นขอ้ความทางลบจะไดค้ะแนนตรงกนัขา้ม 
 

ตวัอย่าง แบบวดัพฤตกิรรมการทาํงานดา้นความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
(0) ขา้พเจา้ตัง้ใจทีจ่ะพฒันางานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของตนเอง 
 […]   […]   […]   […]   […]   […] 

       จรงิทีส่ดุ             จรงิ            คอ่นขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ          ไมจ่รงิทีส่ดุ 
(00) ขา้พเจา้สามารถปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้าํเรจ็ภายในเวลาทีกํ่าหนดเสมอ 
 […]   […]   […]   […]   […]   […] 

       จรงิทีส่ดุ             จรงิ             คอ่นขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ         ไมจ่รงิทีส่ดุ 
 

3. การหาคณุภาพเครื่องมือ 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เองและแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัแบบมาจากผูอ้ื่น 

ไปหาคณุภาพของเครือ่งมอืวดั โดยมขี ัน้ตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
1. การหาค่าความเทีย่งตรง (Validity) การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของ

แบบสอบถาม (Content validity) โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญจํานวน 3 ท่าน ทีม่คีวามเชีย่วชาญ มคีวามรู้
ความเขา้ใจอย่างดใีนเรื่องเน้ือหาของสิง่ที่ต้องการวดัเป็นผูพ้จิารณาตรวจแก้ไขเน้ือหาตามนิยาม
ปฏบิตักิารเพือ่ใหส้ามารถวดัไดเ้ทีย่งตรงกบัเรือ่งทีศ่กึษา และพจิารณาความคดิเหน็ตรงกนัของผูเ้ชีย่วชาญ 
2 ใน 3 คน เป็นเกณฑก์ารคดัเลอืก จากนัน้นํามาปรบัปรุงใหเ้หมาะสมก่อนนําไปทดลองใช ้
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2. การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) การหาค่าอํานาจจําแนกของแบบวดั 
โดยผูว้จิยันําแบบวดัแต่ละฉบบัทีไ่ดต้รวจสอบความเทีย่งตรงแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มบุคลากรกลุ่ม
อื่นที่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 50 คน จากนัน้นํามาวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item – Total Correlation) แลว้เลอืกเฉพาะขอ้ทีม่ี
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้และมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไวใ้ชเ้ป็นขอ้
คาํถามในแบบวดั 

3. การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัทีใ่ช ้จะหา
ภายหลงัจากการวเิคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายขอ้แลว้ จากนัน้เลอืกเฉพาะขอ้ที่มนีัยสําคญัทาง
สถติแิละไดร้บัการปรบัปรุงจนมเีน้ือหาครอบคลุมสิง่ที่ตอ้งการจะวดั นํามาหาค่าความเชื่อมัน่ชนิด
ความสอดคลอ้งภายในดว้ยวธิหีาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. ตดิต่อกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพือ่ขอความร่วมมอืในการแจกแบบสอบถาม
และเกบ็รวบรวมแบบสอบถามภายในระยะเวลาทีก่ําหนด โดยนําหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูอ้าํนวยการกองการเจา้หน้าที ่ 
 2. จดัเตรยีมแบบสอบถามและแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัจาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 3. นําแบบวดัไปดําเนินการเกบ็ขอ้มูล พรอ้มทัง้ชีแ้จงรายละเอยีดของการเกบ็ขอ้มลูใหท้ราบ 
เพือ่แจกแบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอยา่งทีต่อ้งการ  
 4. ผูว้จิยัเกบ็แบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง และตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ของแบบวดั
อกีครัง้ 

 

5. การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการศกึษาครัง้น้ี นําขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะหต์ามวธิกีารทางสถติ ิ
โดยกาํหนดนยัสาํคญัทีร่ะดบั .05 มขีัน้ตอนการวเิคราะหต์ามลาํดบัดงัน้ี 

1. หาคุณสมบตัิพื้นฐานของบุคคล วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เช่น ร้อยละ (Percent) 
คา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. ใชส้ถติทิดสอบ t (t-test) โดยกําหนดนัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพื่อทดสอบ
สมมตฐิานขอ้ที ่1 

3. การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 
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4. การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) เมือ่พบ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวั อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จะทําการเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของคา่เฉลีย่รายคู ่ดว้ยวธิกีารเชฟเฟ ่(Scheffe') เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 

5. การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบมลีาํดบั (Hierarchical Multiple Regression Analysis) 
เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่4 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของบุคลากรกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย โดยมคีวามมุง่หมายทีส่าํคญั คอื (1) เพื่อเปรยีบเทยีบ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานระหว่างบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีม่ ี
เพศ ระดบัการศกึษา และประเภทตําแหน่งงานต่างกนั (2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายใน
และปจัจยัภายนอก ที่มผีลต่อพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน (3) เพื่อศกึษาปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และ 
(4) เพื่ออธบิายและทาํนายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานดว้ยตวัแปรปจัจยัภายในและ
ปจัจยัภายนอกของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยมุง่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัภายใน คอื แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาใน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และเจตคตใินการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ปจัจยัภายนอก คอื การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการสนับสนุนทางสงัคม 
และลกัษณะทางชวีสงัคม คอื เพศ ระดบัการศกึษา และประเภทตําแหน่งงาน 
 ในบทนี้ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน คอื 
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานตวัแปรโดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่(Frequencies) 
รอ้ยละ (Percent) คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 

1. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานระหว่างบุคลากรกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที่มเีพศ ระดบัการศึกษา และประเภทตําแหน่งงานต่างกนั โดยใช้
สถติทิดสอบ t (t-test) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 

2. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ที่มผีลต่อพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน โดยใชก้ารวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation coefficient) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 

3. การศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of 
variance) เมือ่พบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวั อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จะทาํการ
เปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวธิีการเชฟเฟ่ (Scheffe') เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ขอ้ที ่3  
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4. การอธบิายและทํานายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ดว้ยตวัแปรปจัจยั
ภายใน และปจัจยัภายนอกของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยใช้การวเิคราะห์
ถดถอยพหุคณูแบบมลีาํดบั (Hierarchical Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
ขอ้ที ่4 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูพืนฐานของกลุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยัครัง้น้ีศกึษากลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน 
317 คน ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามลกัษณะทางชวีสงัคม โดยมี
รายละเอยีดในตาราง 1 ดงัน้ี 
 
ตาราง 2 จาํนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามลกัษณะชวีสงัคม 

 

ตวัแปรทีศ่กึษา จาํนวน รอ้ยละ 
เพศ    

 หญงิ 198 62.46 
 ชาย 

รวม 
119 
317 

37.54 
100.00 

ระดบัการศกึษา    
 ตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี 210 66.25 
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

รวม 
107 
317 

33.75 
100.00 

ประเภทตําแหน่งงาน    
 ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 45.11 
 ขา้ราชการ 174 54.89 
 รวม 317 100.00 

 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 317 คน พบว่า 
บุคลากรกรมป้องกนัฯ สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.46 จบการศกึษา
ตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีจํานวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.25 และเป็นขา้ราชการ จํานวน 
174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.89 
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ตาราง 3 พสิยั คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน แรงจงูใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาในการป้องกนัและ 
    บรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการ 
    ปฏบิตังิาน การถ่ายทอดทางสงัคม การสนบัสนุนทางสงัคม และพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการ 
    ปฏบิตังิาน 
 

ตวัแปรทีศ่กึษา 
พสิยั 

Range 
คา่เฉลีย่ 

x̄  

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
SD 

เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิาน 

34.00 55.02 5.92 

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 42.00 53.77 5.80 
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 43.00 49.12 7.08 
จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

40.00 47.36 6.09 

การสนับสนุนทางสงัคม 49.00 46.89 9.37 
ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน 
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน 

47.00 
64.00 

46.48 
96.33 

8.13 
10.50 

 
 จากตาราง 3 การแสดงค่าสถติพิืน้ฐานของตวัแปรทีศ่กึษา พบว่า เจตคตติ่อพฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน มคี่าพสิยัเท่ากบั 34.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 55.02 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 5.92 แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์มคี่าพสิยัเท่ากบั 42.00 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 53.77 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 5.80 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน มคี่าพสิยัเท่ากบั 43.00 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 49.12 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.08 จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มคี่าพสิยัเท่ากบั 
40.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 47.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.09 การสนับสนุนทางสงัคม มคี่าพสิยั
เท่ากบั 49.00 ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 46.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.37 ลกัษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตน มคี่าพสิยัเท่ากบั 47.00 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 46.48 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.13 และ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน มคี่าพสิยัเท่ากบั 64.00 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 96.33 ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานเทา่กบั 10.50 
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ตาราง 4 จาํนวนและรอ้ยละของกลุม่สงูและกลุม่ตํ่าจาํแนกตามปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก 

 

ตวัแปร จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ปจัจยัภายใน   
1) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   

กลุ่มตํ่า 140 44.16 
กลุ่มสงู 177 55.84 

2) จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
กลุ่มตํ่า 139 43.85 
กลุ่มสงู 178 56.15 

3) ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน   
กลุ่มตํ่า 133 41.96 
กลุ่มสงู 184 58.04 

4) เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน   
กลุ่มตํ่า 178 56.15 
กลุ่มสงู 139 43.85 

ปจัจยัภายนอก   
1) การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน   

กลุ่มตํ่า 155 48.90 
กลุ่มสงู 162 51.10 

2) การสนบัสนุนทางสงัคม   
กลุ่มตํ่า 143 45.11 
กลุ่มสงู 174 54.89 

รวม 317 100.00 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

1. การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานระหว่างบุคลากรกรมป้องกนัฯ 
ทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา และประเภทตําแหน่งงานต่างกนั โดยใชส้ถติทิดสอบ t (t-test) โดยกําหนด
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 
 
ตาราง 5 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางชวีสงัคมกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 
     ในการปฏบิตังิาน 

 

ลกัษณะทางชวีสงัคม 
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 

n x̄  SD t  
เพศ      

หญงิ 198 96.12 10.72 
.452  

ชาย 119 96.67 10.16 
ระดบัการศกึษา     

ตํ่ากว่าหรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี 210 95.69 10.27 
.127 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 97.59 10.88 
ประเภทตําแหน่งงาน      

ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 95.98 10.13 
.592 

 
ขา้ราชการ 174 96.61 10.68 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

   จากตาราง 5 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางชวีสงัคมกบัพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบวา่ บุคลากรกรมป้องกนัฯ ทีม่ลีกัษณะทางชวีสงัคมแตกต่างกนั
มพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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2. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ที่มผีลต่อพฤติกรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน โดยใชก้ารวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation coefficient) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 
 
ตาราง 6 ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จติอาสาในการป้องกนัและ 
     บรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน 
     การปฏบิตังิาน ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการสนบัสนุน 
     ทางสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(r) 

ค่า Sig.  
(2-tailed) 

ปจัจยัภายใน   
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ .627 .000** 
จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั .589 .000** 
ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน .333 .000** 
เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน .694 .000** 
ปจัจยัภายนอก   
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน .428 .000** 
การสนบัสนุนทางสงัคม .378 .000** 

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 6 ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ปจัจยัภายนอก 
ไดแ้ก่ การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการสนบัสนุนทางสงัคม มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบั
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) อยูร่ะหวา่ง .333 - .694 ปจัจยัภายในมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิานในระดบัปานกลางถงึสงู โดยเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมี
ความสมัพนัธ์สงูทีสุ่ด (r = .649) ปจัจยัภายนอกมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัปานกลางโดยการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานมคีวามสมัพนัธ์สงูทีสุ่ด 
(r = .428) 
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 ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานกบัพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน มคี่าสูงสุด ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ = .694 รองลงมา คอื 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิก์บัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ซึง่มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์= .627 
จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ซึง่มคีา่
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ = .589 และลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน ซึง่มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์= .333 

 ปจัจยัภายนอก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ = .428 และการสนับสนุนทางสงัคมกบัพฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ซึง่มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์= .378  

 บุคลากรกรมป้องกนัฯ ทีม่เีจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์
จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยูใ่นระดบัสงู จะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงู 
และมกีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน การสนบัสนุนทางสงัคม และลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง จะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานปานกลาง 
 

  3. การศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ที่มีผลต่อพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of 
Variance) และทดสอบการมปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 
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ตาราง 7 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน  
     เมือ่พจิารณาตามตวัแปรแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานในกลุ่มรวม 
     และกลุม่ยอ่ย 
 

กลุ่ม 
จาํนวน
คน 

คา่สถติเิอฟ  

แรงจงูใจ 
ใฝส่มัฤทธิ ์

(ก) 

การ
ถ่ายทอด
ทางสงัคม
ในการ
ทาํงาน 

(ข) 

ปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 
% ทาํนาย 

1. กลุม่รวม 317 63.394* 39.016* .625 27.1 
2. เพศชาย 119 5.877* 26.793* .148 26.4 
3. เพศหญงิ 198 64.594* 18.411* .623 30.9 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

210 51.091* 25.628* 3.178 29.9 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 14.703* 13.564* .913 25.0 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 18.759* 16.331* .496 23.3 
7. ขา้ราชการ 174 44.716* 23.230* .072 30.6 

 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

ตาราง 8 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจาํแนกตามตวัแปร 
     แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน ในกลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย 
 

กลุ่ม ตวัแปร 
การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่า 

1. กลุม่รวม แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 99.92 ตํ่า = 91.74 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.04 ตํ่า = 92.62 
2. เพศชาย แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 98.35 ตํ่า = 94.27 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 100.67 ตํ่า = 91.96 
3. เพศหญงิ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 100.71 ตํ่า = 90.38 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.30 ตํ่า = 92.88 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่
หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 99.61 ตํ่า = 90.96 
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.34 ตํ่า = 92.21 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 100.55 ตํ่า = 93.34 
ปรญิญาตร ี การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 100.41 ตํ่า = 93.48 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 98.94 ตํ่า = 92.19 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.71 ตํ่า = 92.42 
7. ขา้ราชการ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 100.61 ตํ่า = 91.33 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.32 ตํ่า = 92.62 

 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตาราง 7 จาการศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปรคอื 

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน โดยแบง่ตวัแปรอสิระออกเป็นสองระดบั
ดว้ยค่าเฉลี่ยเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า มตีวัแปรตามคอื พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม พบผลว่า ไม่พบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิแ์ละการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 

เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ในทุกกลุ่มทัง้กลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย กลุ่มเพศ
หญงิ กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ี
กลุม่ไมใ่ช่ขา้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (ตาราง 7) โดยพจิารณาตามคา่เฉลีย่ในกลุม่บคุลากรกรมป้องกนัฯ
ที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต์่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงมพีฤติกรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสูงกว่าพนักงานที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต์ํ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลี่ย 
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99.92 และ 91.74) และกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลี่ย 98.35 และ 94.27) กลุ่มเพศหญิง 
(ค่าเฉลีย่ 100.71 และ 90.38) กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 99.61 
และ 90.96) กลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 100.55 และ 93.34) กลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ 
(คา่เฉลีย่ 98.94 และ 92.19) และกลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 100.61 และ 91.33) (ตาราง 8) 

เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (ตาราง 7) โดยพจิารณาตามคา่เฉลีย่ในกลุม่บคุลากรกรมป้องกนัฯที่
มกีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานต่างกนั พบว่า พนักงานกรมป้องฯทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคม
ในการทํางานสูงมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสูงกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีาร
ถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานตํ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลี่ย 99.04 และ 92.62) และกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 
กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลีย่ 100.67 และ 91.96) กลุ่มเพศหญงิ (ค่าเฉลีย่ 98.30 และ 92.88) กลุ่มระดบั
การศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 98.34 และ 92.21) กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 100.41 และ 93.48) กลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ (ค่าเฉลี่ย 98.71 และ 92.42) และ
กลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 99.32 และ 92.62) (ตาราง 8) 
 สรุปไดว้่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานที่ดมีาก 
ไดแ้ก่ (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง พบในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีกลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (2) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทํางานสูง พบในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไมใ่ช่
ขา้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ  
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ตาราง 9 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน   
    เมือ่พจิารณาตามตวัแปรแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และการสนบัสนุนทางสงัคม ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย  
 

กลุ่ม 
จาํนวน
คน 

คา่สถติเิอฟ  

แรงจงูใจ 
ใฝส่มัฤทธิ ์

(ก) 

การ
สนบัสนุน
ทางสงัคม 

(ข) 

ปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 
% ทาํนาย 

1. กลุม่รวม 317 57.320* 35.940* 6.321* 27.3 
2. เพศชาย 119 11.328* 4.057* 3.140 14.4 
3. เพศหญงิ 198 51.177* 36.842* 2.552 36.6 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

210 46.392* 22.922* 1.513 28.8 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 12.358* 13.847* 7.021* 27.0 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 15.310* 22.337* .185 26.3 
7. ขา้ราชการ 174 38.923* 16.464* 7.140* 29.6 

 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 10 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจําแนกตามตวัแปร 
     แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และการสนบัสนุนทางสงัคมในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 
 

กลุ่ม ตวัแปร 
การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่า 

1. กลุม่รวม แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 99.78 ตํ่า = 91.90 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.96 ตํ่า = 92.72 
2. เพศชาย แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 99.28 ตํ่า = 93.06 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.03 ตํ่า = 94.31 
3. เพศหญงิ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 100.33 ตํ่า = 91.32 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.64 ตํ่า = 92.01 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเท่าปรญิญาตร ี

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 99.31 ตํ่า = 90.90 
การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.06 ตํ่า = 92.15 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 100.73 ตํ่า = 94.05 
ปรญิญาตร ี การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 100.93 ตํ่า = 93.86 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 98.29 ตํ่า = 92.14 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.92 ตํ่า = 91.50 
7. ขา้ราชการ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สงู = 100.55 ตํ่า = 91.72 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.01 ตํ่า = 93.26 

 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลตาราง 9 จากการศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปร
คอื แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์และการสนับสนุนทางสงัคม โดยแบ่งตวัแปรอสิระออกเป็นสองระดบัดว้ยค่าเฉลีย่
เป็นกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า มตีวัแปรตามคอื พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานทําการวเิคราะห์
ขอ้มูลทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม พบผลว่า พบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิแ์ละ
การสนับสนุนทางสงัคมทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั .05 ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยได้แก่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ีและกลุ่ม
ขา้ราชการ (ตาราง 24-26 ภาคผนวก ก ภาพประกอบ 4-6) และเมื่อนําคะแนนเฉลีย่ของ 4 กลุ่มทีแ่บ่ง
ระดบัของตวัแปรอสิระทัง้สองตวัแปรมาเปรยีบเทยีบกนัเป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของ (Scheffe') พบว่า 
(1) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งู ถา้เป็นผูท้ ีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมสงู มพีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมตํ่า (2) 
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมสูง ถา้เป็นผูท้ีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์ูง มพีฤตกิรรม
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ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า (3) บุคลากร
กรมป้องกนัฯ ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า ถา้เป็นผูท้ีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมสงู จะมพีฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมตํ่า (4) บุคลากร
กรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมตํ่า ถา้เป็นผูท้ีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งู จะมพีฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่แีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต์ํ่า (5) บุคลากร
กรมป้องกนัฯทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู และมกีารสนบัสนุนทางสงัคมสงูพรอ้มกนัเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า และมกีาร
สนบัสนุนทางสงัคมตํ่าพรอ้มกนั  

 เมือ่พจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบวา่ คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย กลุ่มเพศ
หญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี
กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (ตาราง 9) โดยพจิารณาตามคา่เฉลีย่ในกลุม่บคุลากรกรมป้องกนัฯที่
มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์่างกนั พบวา่ บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูมพีฤตกิรรมความ
รบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานมากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯที่มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต์ํ่า ในกลุ่มรวม 
(ค่าเฉลีย่ 99.78 และ 91.90) และกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย (คา่เฉลีย่ 99.28 และ 93.06) กลุ่มเพศ
หญงิ (ค่าเฉลีย่ 100.33 และ 91.32) กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร(ีค่าเฉลี่ย 
99.31 และ 90.90) กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 100.73 และ 94.05) กลุ่มไม่ใช่
ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.29 และ 92.14) และกลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 100.55 และ 91.72) (ตาราง 10) 

 เมือ่พจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบวา่ คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามการสนับสนุนทางสงัคม ในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (ตาราง 9) โดยพจิารณาตามคา่เฉลีย่ในกลุม่บคุลากรกรมป้องกนัฯที่
มกีารสนับสนุนทางสงัคมต่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกันฯที่มีการสนับสนุนทางสงัคมสูงมี
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯ ทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมตํ่า 
ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลี่ย 98.96 และ 92.72) และกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลี่ย 98.03 และ 
94.31) กลุ่มเพศหญงิ (ค่าเฉลีย่ 99.64 และ 92.01) กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
(ค่าเฉลีย่ 98.06 และ 92.15) กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 100.93 และ 93.86) 
กลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.92 และ 91.50) และกลุ่มขา้ราชการ (ค่าเฉลีย่ 99.01 และ 93.26) 
(ตาราง 10) 
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ภาพประกอบ 4 ปฏสิมัพนัธข์องคะแนนเฉลีย่ระหวา่งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิแ์ละการสนบัสนุนทางสงัคม   
    ทีส่ง่ผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ในกลุม่รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 ปฏสิมัพนัธข์องคะแนนเฉลีย่ระหวา่งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิแ์ละการสนบัสนุนทางสงัคม  
      ทีส่ง่ผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
      ในกลุม่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี
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ภาพประกอบ 6 ปฏสิมัพนัธข์องคะแนนเฉลีย่ระหวา่งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิแ์ละการสนบัสนุนทางสงัคม 
      ทีส่ง่ผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
      ในกลุม่ขา้ราชการ 
 

สรุปได้ว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯที่มพีฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานที่ดีมาก 
ไดแ้ก่ (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯ ทีม่แีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์งู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิาน พบในทุกกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษา
ตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ 
(2) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมสงูเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
พบในทุกกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุม่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีกลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (3) 
บุคลากรกรมป้องกนัฯ ที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิต์ํ่า แต่มกีารสนับสนุนทางสงัคมสูง เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในกลุ่มรวม กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและกลุ่ม
ขา้ราชการ (4) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมตํ่า แต่มแีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งูเป็นผูท้ีม่ ี
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในกลุ่มรวม กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
และกลุ่มขา้ราชการ (5) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู และมกีารสนับสนุนทางสงัคมสงู 
เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในกลุ่มรวม กลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีและกลุม่ขา้ราชการ 
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ตาราง 11 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
    เมื่อพจิารณาตามตวัแปรจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการถ่ายทอดทาง 
    สงัคมในการทาํงาน ในกลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย  
 

กลุ่ม 
จาํนวน
คน 

คา่สถติเิอฟ  
จติอาสาใน
การป้องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั 

(ก) 

การถา่ยทอด
ทางสงัคม 

ในการทาํงาน 
(ข) 

ปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 
% ทาํนาย 

1. กลุม่รวม 317 53.470* 17.319* .097 25.1 
2. เพศชาย 119 26.510* 16.460* 1.286 39.9 
3. เพศหญงิ 198 26.939* 5.614* .023 18.9 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

210 38.121* 10.233* 2.405 26.4 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 16.568* 7.097* 2.386 26.6 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 32.475* 6.558* .112 29.5 
7. ขา้ราชการ 174 23.063* 10.843* .432 22.9 

 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 12 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจาํแนกตามตวัแปร 
     จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน ในกลุ่ม 
     รวมและกลุม่ยอ่ย 
 

กลุ่ม ตวัแปร 
การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่า 

1. กลุม่รวม จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 99.86 ตํ่า = 91.81 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.14 ตํ่า = 93.54 
2. เพศชาย จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 99.99 ตํ่า = 91.21 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.06 ตํ่า = 92.14 
3. เพศหญงิ จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 99.78 ตํ่า = 92.20 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 97.72 ตํ่า = 94.26 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่
หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 99.62 ตํ่า = 91.44 
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 97.65 ตํ่า = 93.41 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 100.51 ตํ่า = 92.58 
ปรญิญาตร ี การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.14 ตํ่า = 93.95 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 99.39 ตํ่า = 90.27 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 96.88 ตํ่า = 92.78 
7. ขา้ราชการ จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 100.28 ตํ่า = 92.94 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.12 ตํ่า = 94.10 

 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตาราง 11 จากการศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปร 
คอื จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน โดย
แบ่งตวัแปรอสิระออกเป็นสองระดบัดว้ยคา่เฉลีย่เป็นกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า มตีวัแปรตามคอื พฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ทําการวเิคราะห์ขอ้มูลทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม พบผลว่า 
ไมพ่บปฏสิมัพนัธร์ะหว่างจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการถ่ายทอดทางสงัคม
ในการทาํงานทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในทุกกลุ่มทัง้กลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย 
ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบั
การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 11) โดยพจิารณาตาม
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ค่าเฉลีย่ในกลุ่มบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่จีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต่างกนั พบว่า 
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่จีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสงูมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิานสงูกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่จีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตํ่า 
ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลี่ย 99.86 และ 91.81) และกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลี่ย 99.99 และ 
91.21) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉลี่ย 99.78 และ 92.20) กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
(ค่าเฉลี่ย 99.62 และ 91.44) กลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลี่ย 100.51 และ 92.58) 
กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ (คา่เฉลีย่ 99.39 และ 90.27) และกลุ่มขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 100.28 และ 92.94) 
(ตาราง 12) 
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสงัคม ในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (ตาราง 11) โดยพจิารณาตามคา่เฉลีย่ในกลุ่มบุคลากรกรมป้องกนัฯ 
ทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมสงูมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในปฏบิตังิานสูงกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯ
ทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมตํ่า ในกลุม่รวม (คา่เฉลีย่ 98.14 และ 93.54) และกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
(คา่เฉลีย่ 99.06 และ 92.14) กลุม่เพศหญงิ (คา่เฉลีย่ 97.72 และ 94.26) กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่า
หรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 97.65 และ 93.41) กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 
99.14 และ 93.95) กลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 96.88 และ 92.78) และกลุ่มขา้ราชการ (ค่าเฉลีย่ 
99.12 และ 94.10) (ตาราง 12) 

สรุปได้ว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯที่มพีฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานที่ดีมาก 
ไดแ้ก่ (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่จีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสงู พบในทุกกลุ่ม
ทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรือ
เทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุม่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีกลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (2) 
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานสงู พบในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่ม
ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีกลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ  
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ตาราง 13 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
    เมื่อพจิารณาตามตวัแปรจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการสนับสนุนทาง 
    สงัคม ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย  
 

กลุ่ม 
จาํนวน
คน 

คา่สถติเิอฟ  
จติอาสาใน
การป้องกนั
และบรรเทา
สาธารณภยั 

(ก) 

การสนบัสนุน
ทางสงัคม 

(ข) 

ปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 
% ทาํนาย 

1. กลุม่รวม 317 54.452* 20.888* 1.203 26.0 
2. เพศชาย 119 44.237* 1.840 .154 31.7 
3. เพศหญงิ 198 18.235* 24.151* 1.380 26.2 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

210 39.761* 12.435* 1.892 27.2 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 15.039* 8.283* .000 24.8 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 30.276* 14.375* .520 32.8 
7. ขา้ราชการ 174 25.366* 8.409* .685 21.9 

 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 14 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจาํแนกตามตวัแปร 
     จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการสนบัสนุนทางสงัคม ในกลุ่มรวม 
     และกลุม่ยอ่ย 
 

กลุ่ม ตวัแปร 
การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่า 

1. กลุม่รวม จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 99.82 ตํ่า = 91.77 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.29 ตํ่า = 93.30 
2. เพศชาย จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 100.46 ตํ่า = 89.17 
3. เพศหญงิ จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 99.41 ตํ่า = 93.33 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.87 ตํ่า = 92.88 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่
หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 99.44 ตํ่า = 91.19 
การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 97.62 ตํ่า = 93.01 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 100.58 ตํ่า = 92.93 
ปรญิญาตร ี การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.60 ตํ่า = 93.92 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 99.13 ตํ่า = 90.51 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 97.79 ตํ่า = 91.85 
7. ขา้ราชการ จติอาสาในการป้องกนัฯ สงู = 100.33 ตํ่า = 92.67 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.70 ตํ่า = 94.29 

 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตาราง 13 จากการศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวั คอื 
จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการสนับสนุนทางสงัคม โดยแบ่งตวัแปรอสิระออกเป็น
สองระดบัดว้ยค่าเฉลีย่เป็นกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า มตีวัแปรตามคอื พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม พบผลว่า ไมพ่บปฏสิมัพนัธร์ะหว่างจติอาสา
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการสนับสนุนทางสงัคมทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน 

เมือ่พจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบวา่ คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในทุกกลุ่มทัง้กลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย 
ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีกลุม่ไมใ่ช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 13) โดยพจิารณาตามคา่เฉลีย่
ในกลุ่มบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่จีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต่างกนั พบว่า บุคลากร
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กรมป้องกนัฯที่มจีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสูงมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิานสงูกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่จีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตํ่า 
ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลีย่ 99.82 และ 91.77) และกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลีย่ 100.46 และ 
89.17) กลุ่มเพศหญงิ (ค่าเฉลีย่ 99.41 และ 93.33) กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
(ค่าเฉลีย่ 99.44 และ 91.19) กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 100.58 และ 92.93) 
กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ (คา่เฉลีย่ 99.13 และ 90.51) และกลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 100.33 และ 92.67) 
(ตาราง 14) 
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามการสนับสนุนทางสงัคม ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย ยกเวน้กลุ่มเพศชาย ไดแ้ก่ กลุ่ม
เพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญา
ตร ีกลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 13) โดยพจิารณาตามค่าเฉลีย่ในกลุ่มบุคลากรกรม
ป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมต่างกนั พบว่า พนักงานทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมสูง มพีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตัสิงูกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคมตํ่า ในกลุ่มรวม 
(ค่าเฉลี่ย 98.29 และ 93.30) และกลุ่มย่อย ยกเวน้กลุ่มเพศชาย ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉลี่ย 99.87 
และ 92.88) กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี(คา่เฉลีย่ 97.62 และ 93.01) กลุ่ม
ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 99.60 และ 93.92) กลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ (ค่าเฉลีย่ 97.79 
และ 91.85) และกลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.70 และ 94.29) (ตาราง 14) 

สรุปได้ว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯที่มพีฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานที่ดีมาก 
ไดแ้ก่ (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่จีติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสงูเป็นผูท้ ีม่พีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุม่ยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศ
หญงิ กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี
กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (2) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมสงูเป็นผูท้ี่
มพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ยกเว้น กลุ่มเพศชาย 
ไดแ้ก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสูง
กว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ 
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ตาราง 15 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
    เมื่อพจิารณาตามตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการ 
    ทาํงาน ในกลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย  
 

กลุ่ม 
จาํนวน
คน 

คา่สถติเิอฟ  
ลกัษณะมุง่
อนาคตและ
ควบคุมตน 

(ก) 

การถา่ยทอด
ทางสงัคม 

ในการทาํงาน  
(ข) 

ปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 
% ทาํนาย 

1. กลุม่รวม 317 25.388* 38.773* 1.973 19.3 
2. เพศชาย 119 7.055* 27.425* 1.538 28.2 
3. เพศหญงิ 198 16.433* 15.871* .930 15.3 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

210 17.119* 29.156* 11.186* 22.3 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 9.611* 10.291* 4.085* 23.4 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 20.474* 15.254* 1.475 19.6 
7. ขา้ราชการ 174 14.289* 22.147* .617 19.2 

 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 16 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจําแนกตามตวัแปร 
     ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน ในกลุม่รวม 
     และกลุม่ยอ่ย 
 

กลุ่ม ตวัแปร 
การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่า 

1. กลุม่รวม ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.67 ตํ่า = 93.17 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.31 ตํ่า = 92.53 
2. เพศชาย ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.54 ตํ่า = 94.03 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 100.73 ตํ่า = 91.84 
3. เพศหญงิ ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.66 ตํ่า = 92.86 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.61 ตํ่า = 92.91 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่
หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.12 ตํ่า = 92.82 
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.93 ตํ่า = 92.01 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 99.63 ตํ่า = 93.61 
ปรญิญาตร ี การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.73 ตํ่า = 93.51 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.40 ตํ่า = 93.18 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.94 ตํ่า = 92.64 
7. ขา้ราชการ ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.94 ตํ่า = 93.17 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.64 ตํ่า = 92.46 

 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตาราง 15 จากการศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปร 

คอื ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน โดยแบ่งตวัแปรอสิระ
ออกเป็นสองระดบัดว้ยค่าเฉลีย่เป็นกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า มตีวัแปรตามคอื พฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 6 กลุม่ พบผลว่า พบปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในกลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่า
หรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีและกลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี(ตาราง 27-28 ภาคผนวก ก 
ภาพประกอบ 7-8) และเมื่อนําคะแนนเฉลีย่ของ 4 กลุ่มทีแ่บ่งระดบัของตวัแปรอสิระทัง้สองตวัแปร
มาเปรยีบเทยีบกนัเป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของ (Scheffe') พบว่า (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตนสงู ถา้เป็นผูท้ีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานสงู มพีฤตกิรรมความ
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รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานตํ่า 
(2) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนตํ่า ถา้เป็นผูท้ีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคม
ในการทํางานสูง มพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ี
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานตํ่า (3) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในการ
ทาํงานตํ่า ถา้เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนสงู จะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
มากกวา่บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนตํ่า  

เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่ม
เพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 15) โดยพจิารณาตามค่าเฉลีย่ในกลุ่ม
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนต่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ ี
ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูงมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสูงกว่าบุคลากร
กรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนตํ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลีย่ 98.67 และ 93.17) และ
กลุม่ยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย (คา่เฉลีย่ 98.54 และ 94.03) กลุ่มเพศหญงิ (ค่าเฉลีย่ 98.66 และ 92.86) 
กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร(ีค่าเฉลีย่ 98.12 และ 92.82) กลุ่มระดบัการศกึษาสูง
กว่าปรญิญาตร ี(คา่เฉลีย่ 99.63 และ 93.61) กลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.40 และ 93.18) และ
กลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.94 และ 93.17) (ตาราง 16) 
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน ในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ 
กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสูง
กว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 15) โดยพจิารณาตามค่าเฉลีย่ในกลุ่ม
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานต่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯที่
มกีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานสูงมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสูงกว่าบุคลากร
กรมป้องกนัฯที่มกีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานตํ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลีย่ 99.31 และ 92.53) 
และกลุม่ยอ่ย ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย (คา่เฉลีย่ 100.73 และ 91.84) กลุ่มเพศหญงิ (คา่เฉลีย่ 98.61 และ 
92.91) กลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี(คา่เฉลีย่ 98.93 และ 92.01) กลุ่มระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี(คา่เฉลีย่ 99.73 และ 93.51) กลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.94 และ 
92.64) และกลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 99.64 และ 92.46) (ตาราง 16)  
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ภาพประกอบ 7 ปฏสิมัพนัธข์องคะแนนเฉลีย่ระหวา่งลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตนและการถ่ายทอด 
      ทางสงัคมในการทาํงาน ทีส่ง่ผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 
      ในการปฏบิตังิาน ในกลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 8 ปฏสิมัพนัธข์องคะแนนเฉลีย่ระหวา่ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตนและการถ่ายทอดทาง 
     สงัคมในการทาํงาน ทีส่ง่ผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 
     ในการปฏบิตังิาน ในกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี
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 สรุปไดว้่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมาก ไดแ้ก่ 
(1) บุคลากรกรมป้องกนัฯ ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตนสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน พบในทุกกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุม่เพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษา
ตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่ม
ขา้ราชการ (2) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานสงูเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในทุกกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไม่ใช่
ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (3) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง แต่มี
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานสงู เป็นผูท้ ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบใน
กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีและกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี (4) 
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนตํ่า แต่มกีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานสงู 
เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในกลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า
ปรญิญาตร ี และกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี (5) บุคลากรกรมป้องกนัฯ ทีม่กีารถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทํางานตํ่า แต่มลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน พบในกลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี และกลุ่มระดบัการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ี
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ตาราง 17 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
    เมื่อพจิารณาตามตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และการสนับสนุนทางสงัคม ในกลุ่ม 
    รวมและกลุม่ยอ่ย  
 

กลุ่ม 
จาํนวน
คน 

คา่สถติเิอฟ  
ลกัษณะมุง่
อนาคตและ
ควบคุมตน 

(ก) 

การ
สนบัสนุน
ทางสงัคม

(ข) 

ปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 
% ทาํนาย 

1. กลุม่รวม 317 35.404* 51.406* 3.124 22.1 
2. เพศชาย 119 14.414* 6.775* .130 16.0 
3. เพศหญงิ 198 19.246* 49.907* 3.819 27.3 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

210 23.310 35.858* 9.285* 23.8 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 12.170* 15.597* 1.166 24.2 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 14.075* 18.466* 1.228 25.8 
7. ขา้ราชการ 174 19.065* 23.010* 1.414 19.5 

 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 18 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจําแนกตามตวัแปร 
     ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และการสนบัสนุนทางสงัคม ในกลุ่มรวมและกลุม่ยอ่ย 
 

กลุ่ม ตวัแปร 
การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่า 

1. กลุม่รวม ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.66 ตํ่า = 92.33 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.31 ตํ่า = 91.68 
2. เพศชาย ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.82 ตํ่า = 91.88 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 97.73 ตํ่า = 92.97 
3. เพศหญงิ ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.69 ตํ่า = 92.89 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 100.46 ตํ่า = 91.12 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่
หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.05 ตํ่า = 91.95 
การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.79 ตํ่า = 91.21 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 99.82 ตํ่า = 93.18 
ปรญิญาตร ี การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 100.26 ตํ่า = 92.74 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.07 ตํ่า = 92.28 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.29 ตํ่า = 91.06 
7. ขา้ราชการ ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน สงู = 98.99 ตํ่า = 92.38 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.32 ตํ่า = 92.05 

 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตาราง 17 จากการศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปร 
คอื ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตน และการสนบัสนุนทางสงัคม โดยแบง่ตวัแปรอสิระออกเป็นสอง
ระดบัดว้ยค่าเฉลีย่เป็นกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า มตีวัแปรตามคอื พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ทําการวเิคราะห์ขอ้มูลทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม พบผลว่า พบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะ
มุ่งอนาคตและควบคุมตน และการสนับสนุนทางสงัคมทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เฉพาะในกลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
(ตาราง 29 ภาคผนวก ก ภาพประกอบ 9) และเมื่อนําคะแนนเฉลีย่ของ 4 กลุ่มทีแ่บ่งระดบัของตวัแปร
อสิระทัง้สองตวัแปรมาเปรยีบเทยีบกนัเป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของ (Scheffe') พบว่า (1) บุคลากรกรม
ป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตนตํ่า ถา้เป็นผูท้ีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคมสงู มพีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมตํ่า (2) 
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสงู และมกีารสนบัสนุนทางสงัคมสงูพรอ้มกนั 
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เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมากกว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะ
มุง่อนาคตและควบคุมตนตํ่า และมกีารสนบัสนุนทางสงัคมตํ่าพรอ้มกนั (3) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ ี
การสนบัสนุนทางสงัคมตํ่า ถา้เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนสงู จะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิานมากกวา่บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนตํ่า  
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่ม
เพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 17) โดยพจิารณาตามค่าเฉลีย่ในกลุ่ม
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนต่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ ี
ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูงมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสูงกว่าบุคลากร
กรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนตํ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลีย่ 98.66 และ 92.33) และ
กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลีย่ 98.82 และ 91.88) กลุ่มเพศหญงิ (ค่าเฉลีย่ 98.69 และ 92.89) 
กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร(ีค่าเฉลีย่ 98.05 และ 91.95) กลุ่มระดบัการศกึษาสูง
กว่าปรญิญาตร ี(คา่เฉลีย่ 99.82 และ 93.18) กลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.07 และ 92.28) และ
กลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.99 และ 92.38) (ตาราง 18) 
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามการสนับสนุนทางสงัคม ในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรอืเทียบเท่าปริญญาตรี กลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีกลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 17) โดยพจิารณาตามค่าเฉลีย่ในกลุ่มบุคลากร
กรมป้องกนัฯที่มกีารสนับสนุนทางสงัคมต่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทาง
สงัคมสงูมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงูกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนบัสนุน
ทางสงัคมตํ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลีย่ 99.31 และ 91.68) และกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลีย่ 
97.73 และ 92.97) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉลี่ย 100.46 และ 91.12) กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 98.79 และ 91.21) กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 
100.26 และ 92.74) กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ (คา่เฉลีย่ 99.29 และ 91.06) และกลุ่มขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 
99.32 และ 92.05) (ตาราง 18) 
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ภาพประกอบ 9 ปฏสิมัพนัธข์องคะแนนเฉลีย่ระหวา่งลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตนและ 
           การสนบัสนุนทางสงัคม ทีส่ง่ผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 

            ในการปฏบิตังิาน ในกลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี
 

 สรุปได้ว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯที่มีพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานมาก 
ได้แก่ (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯ ที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในทุกกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ 
กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีกลุ่ม
ไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (2) บุคลากรกรมป้องกนัฯที่มกีารสนับสนุนทางสงัคมสูงเป็นผูท้ี่มี
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในทุกกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรอืเทียบเท่าปริญญาตรี กลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีกลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (3) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและ
ควบคุมตนตํ่า แต่มกีารสนบัสนุนทางสงัคมสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบ
ในกลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี (4) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนสงู และมกีารสนบัสนุนทางสงัคมสงูพรอ้มกนั เป็นผูท้ ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิานมากกว่า พบในกลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี(5) บุคลากร
กรมป้องกนัฯ ทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคมตํ่า แต่มลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในกลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี
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ตาราง 19 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
    เมือ่พจิารณาตามตวัแปรเจตคตต่ิอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการถ่ายทอด 
    ทางสงัคมในการทาํงาน ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย  
 

กลุ่ม 
จาํนวน
คน 

คา่สถติเิอฟ  
เจตคตติ่อ

พฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิาน 

(ก) 

การถา่ยทอด
ทางสงัคม 

ในการทาํงาน 
(ข) 

ปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 
% ทาํนาย 

1. กลุม่รวม 317 72.633* 18.375* .000 28.8 
2. เพศชาย 119 19.220* 12.732* .000 34.0 
3. เพศหญงิ 198 49.884* 7.649* .001 26.6 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

210 49.979* 8.666* 1.148 28.8 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 21.878* 6.721* 1.556 29.5 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 19.959* 9.160* 1.392 26.7 
7. ขา้ราชการ 174 48.588* 11.110* .729 31.6 

 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 20 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจาํแนกตามตวัแปร 
     เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการ 
     ทาํงาน ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 
 

กลุ่ม ตวัแปร 
การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่า 

1. กลุม่รวม เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 101.37 ตํ่า = 92.30 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.12 ตํ่า = 94.55 
2. เพศชาย เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 100.88 ตํ่า = 93.18 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 100.16 ตํ่า = 93.90 
3. เพศหญงิ เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 101.50 ตํ่า = 91.87 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.57 ตํ่า = 94.80 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่
หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 101.57 ตํ่า = 92.23 
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.85 ตํ่า = 94.96 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 101.26 ตํ่า = 92.34 
ปรญิญาตร ี การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.27 ตํ่า = 94.33 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 99.84 ตํ่า = 92.29 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 98.62 ตํ่า = 93.51 
7. ขา้ราชการ เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 102.14 ตํ่า = 92.36 
 การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สงู = 99.59 ตํ่า = 94.91 

 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตาราง 19 จากการศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปร 
คอื เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน 
โดยแบ่งตัวแปรอิสระออกเป็นสองระดบัด้วยค่าเฉลี่ยเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า มีตัวแปรตามคือ 
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน ทําการวเิคราะห์ขอ้มูลทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 6 
กลุ่ม พบผลว่า ไมพ่บปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และ
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน  
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ในทุกกลุ่มทัง้กลุม่รวมและ
กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
กลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 19) โดยพจิารณา
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ตามค่าเฉลีย่ในกลุ่มบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่เีจตคตต่ิอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
ต่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่เีจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงูมี
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงานสูงกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯที่มเีจตคตติ่อพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานตํ่า ในกลุ่มรวม (คา่เฉลีย่ 101.37 และ 92.30) และกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 
กลุม่เพศชาย (คา่เฉลีย่ 100.88 และ 93.18) กลุ่มเพศหญงิ (คา่เฉลีย่ 101.50 และ 91.87) กลุ่มระดบั
การศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี(คา่เฉลีย่ 101.57 และ 92.23) กลุม่ระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 101.26 และ 92.34) กลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ (ค่าเฉลี่ย 99.84 และ 92.29) และ
กลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 102.14 และ 92.36) (ตาราง 20) 
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน ในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ 
กลุม่เพศชาย กลุม่เพศหญงิ กลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 19) โดยพจิารณาตามค่าเฉลีย่ในกลุ่ม
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมต่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะ
การถ่ายทอดทางสงัคมสงูมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงูกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯ
ทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมตํ่า ในกลุม่รวม (คา่เฉลีย่ 99.12 และ 94.55) และกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
(ค่าเฉลีย่ 100.16 และ 93.90) กลุ่มเพศหญงิ (ค่าเฉลีย่ 98.57 และ 94.80) กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่า
กว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลี่ย 98.85 และ 94.96) กลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี
(ค่าเฉลีย่ 99.27 และ 94.33) กลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.62 และ 93.51) และกลุ่มขา้ราชการ 
(คา่เฉลีย่ 99.59 และ 94.91) (ตาราง 20) 

สรุปไดว้่า (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่เีจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
สงูเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในทุกกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุม่
เพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (2) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารถ่ายทอดทาง
สงัคมในการทํางานสูงเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในทุกกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
กลุม่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีกลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ 
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ตาราง 21 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
    เมือ่พจิารณาตามตวัแปรเจตคตต่ิอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการสนบัสนุน 
    ทางสงัคม ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย  
 

กลุ่ม 
จาํนวน
คน 

คา่สถติเิอฟ  
เจตคตติ่อ

พฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิาน 

(ก) 

การสนบัสนุน
ทางสงัคม 

(ข) 

ปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กxข) 
% ทาํนาย 

1. กลุม่รวม 317 74.431* 26.842* .421 30.5 
2. เพศชาย 119 33.469* 5.124* .393 29.4 
3. เพศหญงิ 198 36.860* 22.857* .051 31.8 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเท่าปรญิญาตร ี

210 43.408* 11.992* .018 29.0 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 27.732* 13.635* .476 32.7 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 22.628* 25.554* 2.994 34.0 
7. ขา้ราชการ 174 48.444* 7.360* .123 29.9 

 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 22 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานจาํแนกตามตวัแปร 
     เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการสนับสนุนทางสงัคม ในกลุ่มรวม 
     และกลุม่ยอ่ย 
 

กลุ่ม ตวัแปร 
การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่า 

1. กลุม่รวม เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 101.05 ตํ่า = 92.03 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.25 ตํ่า = 93.83 
2. เพศชาย เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 101.62 ตํ่า = 91.88 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.66 ตํ่า = 94.84 
3. เพศหญงิ เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 100.71 ตํ่า = 92.44 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.83 ตํ่า = 93.32 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่
หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 100.91 ตํ่า = 92.01 
การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.79 ตํ่า = 94.12 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 101.45 ตํ่า = 92.06 
ปรญิญาตร ี การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 100.05 ตํ่า = 93.47 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 99.31 ตํ่า = 91.95 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 99.54 ตํ่า = 91.72 
7. ขา้ราชการ เจตคตติ่อพฤตกิรรมฯ สงู = 102.03 ตํ่า = 92.06 
 การสนบัสนุนทางสงัคม สงู = 98.98 ตํ่า = 95.10 

 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตาราง 21 จากการศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวัแปร 
คอื เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการสนบัสนุนทางสงัคม โดยแบ่งตวัแปร
อสิระออกเป็นสองระดบัดว้ยคา่เฉลีย่เป็นกลุ่มสงูและกลุ่มตํ่า มตีวัแปรตามคอื พฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน ทาํการวเิคราะหข์อ้มูลทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 6 กลุ่ม พบผลว่า ไม่พบปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการสนบัสนุนทางสงัคม 
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ในทุกกลุ่มทัง้กลุม่รวมและ
กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
กลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีกลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 21) โดยพจิารณา
ตามค่าเฉลีย่ในกลุ่มบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่เีจตคตต่ิอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
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ต่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่เีจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงูมี
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงานสูงกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯที่มเีจตคตติ่อพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานตํ่า ในกลุ่มรวม (คา่เฉลีย่ 101.05 และ 92.03) และกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 
กลุ่มเพศชาย (คา่เฉลีย่ 101.62 และ 91.88) กลุ่มเพศหญงิ (คา่เฉลีย่ 100.71 และ 92.44) กลุ่มระดบั
การศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี(คา่เฉลีย่ 100.91 และ 92.01) กลุม่ระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ี(ค่าเฉลี่ย 101.45 และ 92.06) กลุ่มไม่ใช่ขา้ราชการ (ค่าเฉลี่ย 99.31 และ 91.95) และ
กลุม่ขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 102.03 และ 92.06) (ตาราง 22) 
 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระทลีะตวัแปร พบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
แปรปรวนไปตามการสนับสนุนทางสงัคม ในทุกกลุ่มทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญิง กลุ่มระดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรอืเทียบเท่าปริญญาตรี กลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีกลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ กลุ่มขา้ราชการ (ตาราง 21) โดยพจิารณาตามค่าเฉลีย่ในกลุ่มบุคลากร
กรมป้องกนัฯทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคมต่างกนั พบว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคม
สงูมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงูกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนับสนุนทาง
สงัคมตํ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉลี่ย 99.25 และ 93.83) และกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลี่ย 98.66 
และ 94.84) กลุ่มเพศหญงิ (ค่าเฉลีย่ 99.83 และ 93.32) กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า
ปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 98.79 และ 94.12) กลุ่มระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี(ค่าเฉลีย่ 100.05 
และ 93.47) กลุ่มไมใ่ช่ขา้ราชการ (ค่าเฉลีย่ 99.54 และ 91.72) และกลุ่มขา้ราชการ (คา่เฉลีย่ 98.98 
และ 95.10) (ตาราง 22) 

สรุปไดว้่า (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯที่มเีจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสูง
เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในทุกกลุม่รวมและกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ (2) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนบัสนุนทาสงัคมสงูเป็นผูท้ีม่ ี
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบในทุกกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย 
กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
กลุม่ไมใ่ชข่า้ราชการ กลุม่ขา้ราชการ 
 
 4. การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบมลีาํดบั (Hierarchical Multiple Regression Analysis) 
เพือ่อธบิายและทาํนายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน โดยใชต้วัแปรปจัจยัภายใน และ
ปจัจยัภายนอก เป็นตวัทาํนาย ตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 
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ตาราง 23 ผลการเปรยีบเทยีบปรมิาณทํานายที่เพิม่ขึ้นของพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน ด้วยชุดทํานายปจัจยัภายใน  และปจัจยัภายนอก       
     ในกลุ่มรวมและกลุม่ยอ่ย 6 กลุ่ม 
 

พฤตกิรรม 
ความรบัผดิชอบใน 
การปฏบิตังิาน จาํ

นว
น 

(ค
น)

 

ลาํดบัที ่1  
(ปจัจยัภายใน 1 - 4) 

ลาํดบัที ่2  
(ปจัจยัภายนอก 5 - 6) 

% ทาํนาย 
ตวัทาํนายที่
มนียัสาํคญั 

คา่เบตา้ 
R 

Square 
Change 

ตวัทาํนายที่
มนียัสาํคญั 

คา่เบตา้ 

1. กลุม่รวม 317 60.3 4,1,2,3 .417, .298, .165, .086 .9* 4,1,2,6,3 .394, .289, .145, .105, .100 
2. เพศชาย 119 62.6 4,2 .390, .368 13 4,2 .357, .354 
3. เพศหญงิ 198 61.5 4,1 .404, .392 1 1,4 .387, .374 
4. ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื
เทยีบเทา่ปรญิญาตร ี

210 67.1 4,1,2 .412, .380, .159 .3 4,1,2 .400, .374, .152 

5. ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 107 49.8 4 .419 2.5 4 .393 
6. ไมใ่ช่ขา้ราชการ 143 61.1 4,1,3 .421, .339, .129 .8 4,1,3 .374, .340, .129 
7. ขา้ราชการ 174 61.2 4,1,2 .380, .277, .276 2* 4,1,2,6 .381, .262, .244, .195 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
หมายเหตุ R Square Change = เปอรเ์ซน็ตท์าํนายทีเ่ปลีย่นแปลงไป เมือ่เพิม่ชุดทาํนายเขา้ไปใหม ่ขณะทีชุ่ดตวัทาํนายเดมิถกูควบคุมใหค้งที ่
ชุดตวัทาํนายลาํดบัที ่1 : 1 คอื แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 2 คอื จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3 คอื ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน 
      4 คอื เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
ชุดตวัทาํนายลาํดบัที ่2 : 5 คอื การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 6 คอื การสนบัสนุนทางสงัคม 
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 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากตาราง 23 พบว่า เมือ่นําคะแนนของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน มาทาํการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบมลีาํดบัขัน้ (Hierarchical Multiple Regression 
Analysis) โดยใชชุ้ดตวัแปรปจัจยัภายใน 4 ตวัแปรเป็นกลุ่มตวัทาํนายลาํดบัที ่1 ปรากฏว่าปจัจยัภายใน 
4 ตวัแปร ทํานายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ในกลุ่มรวมไดร้อ้ยละ 60.3 มตีวัทํานายที่
สาํคญั คอื เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั และลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (คา่เบตา้ .417, .298, .165 และ.086 
ตามลําดบั) และในกลุ่มย่อยทํานายไดร้ะหว่างรอ้ยละ 49.8 ถงึ รอ้ยละ 67.1 โดยทํานายไดสู้งสุดใน
กลุ่มระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีมตีวัทํานายที่สําคญัคอื เจตคตติ่อพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และจติอสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(คา่เบตา้ .412, .380 และ.159 ตามลาํดบั) ทํานายไดต้ํ่าสดุในกลุ่มระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
และเมือ่นําตวัทํานายกลุ่มปจัจยัภายนอก 2 ตวัแปร เขา้มาเพิม่เป็นชุดตวัทํานายลําดบัที ่2 เมื่อทําการ
ควบคุมอทิธพิลของตวัแปรลําดบัที ่1 ใหค้งที่ ปรากฏว่าชุดปจัจยัภายนอกทํานายพฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ในกลุ่มรวมไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ .9 โดยมตีวัทํานายทีส่าํคญัคอื เจตคตติ่อ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การสนบัสนุนทางสงัคม และลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน (คา่เบตา้ .394, .289, .145, 
.105 และ.100 ตามลาํดบั) และในกลุม่ยอ่ยทุกประเภท กท็าํนายไดเ้พิม่ขึน้ระหว่างรอ้ยละ .3 ถงึ รอ้ยละ 13 
โดยทาํนายเพิม่ขึน้สงูสดุในกลุม่เพศชาย มตีวัทาํนายทีส่าํคญั คอื เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิาน และจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (คา่เบตา้ .357 และ.354) ทาํนาย
ไดเ้พิม่ขึน้ตํ่าทีส่ดุในกลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี สรุปได้ว่า ตวัทํานายกลุ่มปจัจยัภายนอก 2 ตวัแปร (ไดแ้ก่ 
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน และการสนับสนุนทางสงัคม) ซึ่งเป็นชุดตวัทํานายลําดบัที่ 2 
สามารถร่วมกนัทํานายพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ไดเ้พิม่ขึน้ จากตวัทํานายชุด
ปจัจยัภายใน 4 ตวัแปร (ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน) ทีเ่คย
ทํานายไว้ในลําดบัที่ 1 ทํานายไดอ้ย่างมนีัยสําคญัในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยประเภทขา้ราชการ 
โดยมรี้อยละการทํานายที่เพิม่ขึ้นอยู่ระหว่างร้อยละ .3 ถึง ร้อยละ 13 โดยในกลุ่มรวมทํานายได้
เพิม่ขึน้รอ้ยละ .9 และทํานายไดเ้พิม่ขึน้สูงสุด ร้อยละ 13 ในกลุ่มเพศชาย มตีวัทํานายที่สําคญัคอื 
เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงหมาดไทยครัง้น้ี มคีวามมุ่งหมาย คอื  
(1) เพื่อเปรยีบเทยีบพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานระหว่างบุคลากรกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัที่มีเพศ ระดบัการศึกษา และประเภทตําแหน่งงานต่างกัน (2) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ที่มผีลต่อพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิาน (3) เพื่อศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ที่มผีลต่อพฤติกรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และ(4) เพื่ออธบิายและทํานายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิานดว้ยตวัแปรปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย มีสมมติฐานการวิจัย คือ (1) บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที่มชีวีสงัคม
แตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั (2) ปจัจยัภายใน และ
ปจัจยัภายนอก มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงาน (3) ปจัจยั
ภายใน (แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุง่อนาคตและ
ควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน) มปีฏสิมัพนัธก์บัปจัจยัภายนอก 
(การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน และการสนับสนุนทางสงัคม) โดยร่วมกนัส่งผลต่อพฤติกรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และ(4) ปจัจยัภายใน (แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน) 4 ตวัแปร ร่วมกบัปจัจยัภายนอก (การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการ
สนับสนุนทางสงัคม) 2 ตัวแปร รวมทัง้สิ้น 6 ตวัแปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานได ้ทาํการศกึษากบักลุ่มตวัอย่าง คอื บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ทีป่ฏบิตังิานในสว่นกลาง เป็นจาํนวน 317 คน 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง เครื่องมอืทีใ่ช ้เป็นแบบสอบถาม 
จาํนวน 7 แบบวดั และแบบสอบถามลกัษณะชวีสงัคม แบ่งออกเป็น 8 ตอน คอื (1) เป็นแบบสอบถาม
ลกัษณะชวีสงัคม (2) แบบวดัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(3) แบบวดัจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(4) แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (5) แบบวดัเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิาน (6) แบบวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน (7) แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม 
และ (8) แบบวดัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื (1) 
การวเิคราะหด์ว้ยสถติพิรรณนา เพือ่ศกึษาหาคุณสมบตัพิืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น รอ้ยละ (Percent) 
คา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (2) ใชส้ถติทิดสอบ t (t-test) โดย
กําหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 (3) การวเิคราะหส์มัประสทิธิ ์
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สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน
ขอ้ที ่ 2 (4) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of variance) เมือ่พบ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวั อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จะทําการเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ ดว้ยวธิกีารเชฟเฟ่ (Scheffe') เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 3 และ 
(5) การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบมลีาํดบั (Hierarchical Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่4 
 การสรุปผลตามสมตฐิานการวจิยั อภปิรายผลตามสมมตฐิาน ขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏบิตั ิและ
ขอ้เสนอแนะเพือ่ทาํการวจิยัครัง้ต่อไป มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

1. การสรปุผลตามสมติฐานการวิจยั 

1. ตามสมตฐิานขอ้ที ่1 : บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีม่ชีวีสงัคมแตกต่างกนั 
จะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหพ์บว่า บุคลากรกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัที่มชีวีสงัคมแตกต่างกนั จะมพีฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

สรุปไดว้า่ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูขา้งตน้ไมใ่หก้ารสนบัสนุนสมมตฐิานที ่1 
2. ตามสมตฐิานขอ้ที ่2 : ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ผลการวเิคราะหพ์บว่า ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก 
มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน โดยเจตคตติ่อพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์สงูสุดกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
(r = .694) รองลงมา คอื แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(r = .627) จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(r = .589) การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน (r = .428) การสนบัสนุนทางสงัคม (r = .378) และ
ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน (r = .333) ตามลาํดบั  

สรุปไดว้า่ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูขา้งตน้ใหก้ารสนบัสนุนสมมตฐิานที ่2  
3. ตามสมตฐิานขอ้ที ่3 : ปจัจยัภายใน (แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ จติอาสาในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิาน) มปีฏสิมัพนัธ์กบัปจัจยัภายนอก (การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการสนบัสนุน
ทางสงัคม) โดยรว่มกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ผลการวเิคราะหพ์บว่า  
  3.1 แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน ผลการวเิคราะห์
ข้อมูลพบว่า คะแนนพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานของบุคลากรกรมป้องกนัฯ
ไม่แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์ ระหว่างตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์และการถ่ายทอดทางสงัคม
ในการทาํงาน 
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พฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 
ในการปฏบิตังิาน 

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

การสนบัสนุนทางสงัคม 

  3.2 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์และการสนับสนุนทางสงัคม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า 
คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์ ระหว่างตวัแปร 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และการสนบัสนุนทางสงัคม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เฉพาะในกลุม่รวม 
กลุม่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีและกลุม่ขา้ราชการ 
 
 

- กลุม่รวม 27.3% 
- กลุม่ขา้ราชการ 29.6% 

 

- กลุม่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ 
ปรญิญาตร ี27.0% 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหวา่ง แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และการสนบัสนุนทางสงัคม  
       สนบัสนุนสมตฐิานที ่3 
 

เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน 
สรุปไดด้งัน้ี (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯในกลุม่รวม ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและเป็นขา้ราชการ 
ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า ถา้มกีารสนบัสนุนทางสงัคมสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิาน มากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคมตํ่า (2) บุคลากรกรมป้องกนัฯ
ในกลุม่รวม ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและเป็นขา้ราชการ ทีม่กีารสนับสนุนทางสงัคมตํ่า 
ถา้มแีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์ูงเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน มากกว่าบุคลากร
กรมป้องกนัฯทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า และ(3) บุคลากรกรมป้องกนัฯในกลุ่มรวม ทีม่รีะดบัการศกึษาสูง
กว่าปรญิญาตร ีและเป็นขา้ราชการ ทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งู ถา้มกีารสนับสนุนทางสงัคมสงูพรอ้ม
กนัสองดา้น เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน มากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯ
ทีม่ลีกัษณะสองดา้นตํ่าพรอ้มกนั 

3.3 จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการถ่ายทอดทางสงัคมใน
การทํางาน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรกรมป้องกนัฯ ไม่แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์ ระหว่างตวัแปรจติอาสาในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 

3.4 จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการสนบัสนุนทางสงัคม ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของบุคลากรกรมป้องกนัฯ 
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พฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 
ในการปฏบิตังิาน 

ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน 

การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 

ไม่แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์ ระหว่างตวัแปรจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และ
การสนบัสนุนทางสงัคม 

3.5 ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานแปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธ์ ระหว่างตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เฉพาะในกลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
และกลุม่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี
 
 

- กลุม่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ 
ปรญิญาตร ี23.4% 
- กลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ 
หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี 
22.3% 
 

 
ภาพประกอบ 11 ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหวา่ง ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตน  

                และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน สนบัสนุนสมตฐิานที ่3 
 

เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหข์อ้มลู พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานใน
ดา้นรวม สรุปไดด้งัน้ี (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯ ทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี
และระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง ถ้ามกีารถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทํางานสงูพรอ้มกนัสองดา้น เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
มากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะสองดา้นตํ่าพรอ้มกนั (2) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่รีะดบั
การศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีและระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีที่มลีกัษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตนตํ่า ถา้มกีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน มากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานตํ่า และ(3) 
บุคลากรกรมป้องกนัฯที่มรีะดบัการศึกษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีและระดบัการศกึษาสูง
กว่าปรญิญาตร ีทีม่กีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานตํ่า ถ้ามลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมสูง 
เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน มากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตํ่า  
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พฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 
ในการปฏบิตังิาน 

ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน 

การสนบัสนุนทางสงัคม 

3.6 ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และการสนบัสนุนทางสงัคม ผลการวเิคราะห์
ข้อมูลพบว่า คะแนนพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ ์
ระหว่างตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และการสนับสนุนทางสงัคม อยา่งมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เฉพาะในกลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี 

 
 

 
- กลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ 
หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ี 
23.8% 

 
 

ภาพประกอบ 12 ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหวา่ง ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตน  
                และการสนบัสนุนทางสงัคม สนบัสนุนสมตฐิานที ่3 
 

เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหข์อ้มลู พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานใน
ดา้นรวม สรุปไดด้งัน้ี (1) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตรทีี่
มลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตนตํ่า ถา้มกีารสนบัสนุนทางสงัคมสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน มากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคมตํ่า (2) บุคลากรกรมป้องกนัฯ
ที่มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง ถ้ามี
การสนับสนุนทางสงัคมสงูพรอ้มกนัสองดา้น เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
มากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่ลีกัษณะสองดา้นตํ่าพรอ้มกนั 3) บุคลากรกรมป้องกนัฯทีม่รีะดบั
การศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเทา่ปรญิญาตร ีทีม่กีารสนบัสนุนทางสงัคมตํ่า ถา้มลีกัษณะมุง่อนาคตและ
ควบคุมตนสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน มากกว่าบุคลากรกรมป้องกนัฯ
ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนตํ่า 

3.7 เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการถ่ายทอดทางสงัคม
ในการทาํงาน ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรกรมป้องกนัฯ ไม่แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์ ระหว่างตวัแปรเจตคตติ่อพฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน 

3.8 เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และการสนับสนุนทาง
สงัคม ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า คะแนนพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของบุคลากร
กรมป้องกนัฯ ไม่แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์ ระหว่างตวัเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิาน และการสนบัสนุนทางสงัคม 
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ตวัทาํนายลาํดบัท่ี 1 
1. แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 
2. จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
3. ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน  
4. เจตคตต่ิอพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 

ตวัทาํนายลาํดบัท่ี 2 
1. การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน  
2. การสนบัสนุนทางสงัคม 

พฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 
ในการปฏบิตังิาน 

สรุปไดว้า่ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูขา้งตน้ใหก้ารสนบัสนุนสมมตฐิานที ่3 บางสว่น  

4. ตามสมตฐิานขอ้ที ่4 : ปจัจยัภายใน (แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน) 
4 ตวัแปร รว่มกบัปจัจยัภายนอก (การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการสนบัสนุนทางสงัคม) 
2 ตวัแปร รวมทัง้สิน้ 6 ตวัแปร สามารถร่วมกนัทาํนายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานได ้
ผลการวเิคราะหพ์บว่า 

เมื่อนําคะแนนของพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน มาทําการวเิคราะห์ถดถอย
พหุคณูแบบมลีาํดบัขัน้ (ตาราง 23) โดยใชชุ้ดตวัแปรปจัจยัภายใน 4 ตวัแปร (ไดแ้ก่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน) เป็นกลุ่มตวัทํานายลําดบัที่ 1 และเมื่อนําตวัทํานาย
กลุ่มปจัจยัภายนอก 2 ตวัแปร (ไดแ้ก่ การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน และการสนับสนุนทางสงัคม) 
เขา้มาเพิม่เป็นชุดตวัทาํนายลาํดบัที ่2 เมื่อทาํการควบคุมอทิธพิลของตวัแปรลําดบัที ่1 ใหค้งที ่ผลปรากฏว่า 
ชุดปจัจยัภายนอกสามารถทํานายพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ได้เพิม่ขึน้จากตวั
ทํานายลําดบัที ่1 รอ้ยละ 60.3 ไดอ้ย่างมนีัยสําคญัในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยประเภทขา้ราชการ 
โดยมรี้อยละการทํานายที่เพิม่ขึ้นอยู่ระหว่างร้อยละ .3 ถึง ร้อยละ 13 โดยในกลุ่มรวมทํานายได้
เพิม่ขึน้รอ้ยละ .9 และทํานายไดเ้พิม่ขึน้สูงสุด รอ้ยละ 13 ในกลุ่มเพศชาย มตีวัทํานายที่สําคญัคอื 
เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ(์ภาพประกอบ 12)  

สรุปไดว้า่ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูขา้งตน้ใหก้ารสนบัสนุนสมมตฐิานที ่4 
 

- กลุม่รวมทาํนายได ้60.3%  
- กลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอื 
เทยีบเทา่ปรญิญาตรทีาํนายไดส้งูสดุ 67.1%  
  

 
 
 

- กลุม่รวมทาํนายไดเ้พิม่ขึน้ 0.9% 
- กลุม่เพศชาย ทาํนายไดเ้พิม่ขึน้สงูสดุ 13% 
 
 

ภาพประกอบ 13 ผลการทาํนายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน โดยใชก้ลุ่มปจัจยั 
         ภายใน เป็นตวัทาํนายลาํดบัที ่1 ปจัจยัภายนอกรว่มเป็นตวัทาํนายลาํดบัที ่2 
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2. อภิปรายผลการวิจยั 

  สมมติฐานท่ี1 “บุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัที่มชีวีสงัคมแตกต่างกนั   
จะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั” 

  จากผลการวจิยัแสดงว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯ ทีม่ชีวีสงัคมแตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ ระดบั
การศกึษา และประเภทตําแหน่งงาน จะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานไม่แตกต่าง
กนั อาจเป็นเพราะบุคลากรทุกเพศ ทุกตําแหน่งงาน จะตอ้งปฏบิตังิานโดยยดึเป้าหมายหลกัเดยีวกนั
คอื การรบัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยเฉพาะเมื่อเกดิสภาวะภยัพบิตับุิคลากร
ทุกคนจะตอ้งรว่มมอืกนัในการปฏบิตัภิายใตย้ทุศาสตรข์องกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยไม่
คํานึงถงึความแตกต่างอนัเกิดจากเพศหรอืตําแหน่งงาน จงึทําใหบุ้คลากรกรมป้องกนัฯ มพีฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

 
  สมมติฐานท่ี 2 “ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรม

ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน” 
  จากผลการวจิยัแสดงว่า ตวัแปรปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน พบว่า ด้านเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงูสุด หมายถงึ 
การทีบุ่คลากรกรมป้องกนัฯ มเีจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสูงจะทําใหม้ี
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงู ซึง่สอดคลอ้งกบั มารษิา สก๊อต (2548) ทีพ่บว่า 
ทศันคตติ่อการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทํางานมากทีส่ดุ (r = .641) 
เช่นเดยีวกบันิชาภทัร โพธิบ์าง (2550) ทีพ่บว่า เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชทีีม่ทีศันคตทิีด่ตี่อพฤตกิรรม
การทาํงานอยา่งจรยิธรรมสงู เป็นผูม้พีฤตกิรรมการทาํงานตามคา่นิยมโปร่งใส ตรวจสอบไดม้ากกว่า
เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชทีีม่ทีศันคตทิีด่ตี่อพฤตกิรรมการทาํงานอยา่งมจีรยิธรรมตํ่า  

  ดา้นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
รองลงมา หมายถงึ การทีบุ่คลากรกรมป้องกนัฯ มแีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะทําใหม้พีฤตกิรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสงู ซึง่สอดคลอ้งกบั นุชนารถ ธาตุทอง (2539) ทีพ่บว่า นกัวชิาการศกึษา
ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูมพีฤตกิรรมการทาํงานตามการรายงานของตนเองสงูกว่านกัวชิาการศกึษา
ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า  เช่นเดยีวกบังานวจิยัของวริตั ิปานศลิา (2542) ทีพ่บว่า บุคลากรสาธารณสุข
ระดบัตําบลในกลุ่มระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งู จะมพีฤตกิรรม
การทาํงานเหมาะสมมากกวา่กลุม่ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า 

  ดา้นจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรม
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน หมายถงึ การทีบุ่คลากรกรมป้องกนัฯ มจีติอาสาในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัสงูจะทําใหม้พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสูง ซึ่งสอดคลอ้งกบั 
นนัทรตัน์ ปรวิตัธิรรม (2553) ทีพ่บว่า พฤตกิรรมจติอาสา ประกอบดว้ย การช่วยเหลอืผูอ้ื่นการเสยีสละ
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ต่อสงัคม การมุ่งมัน่พฒันาสงัคม และจติสาํนึกสาธารณะอยู่ในระดบัปฏบิตับิ่อยครัง้มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัระดบัพฤตกิรรมจติอาสาอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05  

  ดา้นการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน หมายถงึ การทีบุ่คลากรกรมป้องกนัฯ มกีารถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานปานกลาง
จะทาํใหม้พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบั วริตั ิปานศลิา (2542) 
ทีพ่บว่า การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกบัตวัแปร
ดา้นการรบัรูเ้กี่ยวกบับทบาทสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงานดา้นการสนบัสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
และการพฒันาบุคลากรสายสาธารณสขุตาํบล มคีวามสมัพนัธก์นั (r = .20) 

  ด้านการสนับสนุนทางสงัคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิงาน หมายถึง การที่บุคลากรกรมป้องกนัฯ มกีารสนับสนุนทางสงัคมปานกลางจะทําให้มี
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบั ณฐัสุดา สุจนินัทกุ์ล (2541)  
ที่พบว่า การรบัรู้การสนับสนุนทางสงัคมจากสมาชิกในครอบครวัและจากบุคคลในหน่วยงาน  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมใหก้ารพยาบาลในทางออ้ม 

  ดา้นลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตนมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน หมายถงึ การทีบุ่คลากรกรมป้องกนัฯ มลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนปานกลาง
จะทาํใหม้พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัวริตั ิปานศลิา (2542) 
ทีพ่บว่า กลุ่มทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมคีวามเชื่ออํานาจในตนมาก และมลีกัษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตนสงู มพีฤตกิรรมการทํางานทีเ่หมาะสมมากกว่าในกลุ่มอื่นๆ และพบอกีว่าลกัษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน เป็นตวัพยากรณ์พฤตกิรรมการทํางานดา้นรวม พฤตกิรรมการทํางานด้าน
บรหิารและดา้นบรกิาร 

 
  สมมติฐานท่ี 3 “ปจัจยัภายใน (แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน) มี
ปฏสิมัพนัธ์กบัปจัจยัภายนอก (การถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน และการสนับสนุนทางสงัคม) 
โดยรว่มกนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน” 

  พบปฏสิมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก 3 คู ่ไดแ้ก่  
  1. แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์และการสนับสนุนทางสงัคม จากผลการวจิยัแสดงว่า บุคลากรกรม

ป้องกนัฯในกลุ่มรวม ทีจ่บการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีและเป็นขา้ราชการ มพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิานมาก ซึ่งการพบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวั กล่าวได้ว่า ผลการวจิยัน้ี
เป็นไปตามที่สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึ่งยงัไม่พบงานวจิยัที่ทําการศกึษาปฏสิมัพนัธ์กบัตวัอสิระ 2 ตวัน้ี 
แต่พบว่าสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัที่ผ่านมาทีไ่ดท้ําการศกึษาตวัแปรอสิระทลีะตวั งานวจิยัที่สนับสนุน
จากการศกึษาแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เช่น งานวจิยัของพนิดา ธนวฒันากุล (2547) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทางจติ
สงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการทํางานบรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบของพนักงานช่างในกลุ่ม 
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บรษิทั ไทยรุง่ยเูน่ียนคาร ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนกังานช่างทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะมพีฤตกิรรม
การทาํงานบรกิารอยา่งมคีวามรบัผดิชอบสงูอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (r = .442) และ นิชาภทัร 
โพธิบ์าง (2550) ทีไ่ดศ้กึษาลกัษณะจติใจและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการทาํงานราชการ
อยา่งมจีรยิธรรมของเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช ีพบว่า เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชทีีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู 
เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการทาํงานราชการอยา่งมจีรยิธรรมของเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช ีมากกว่าเจา้หน้าที่
การเงนิและบญัชทีีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า เป็นตน้ 

  งานวจิยัทีส่นบัสนุนจากการศกึษา การสนบัสนุนทางสงัคม เช่น งานวจิยัของเรวตั สดมณี 
(2544) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทางจติสงัคมกบัพฤตกิรรมการทํางานอยา่งมจีรยิธรรม ศกึษาเฉพาะกรณ ี
กาํลงัพลในสายงานปลดับญัช ีพบวา่ กาํลงัพลในสายงานปลดับญัช ี(กลุ่มรวม) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
ทางสงัคมมากจะมพีฤติกรรมการทํางานอย่างมจีรยิธรรมสูงกว่ากําลงัพลในสายงานปลดับญัช ี 
(กลุ่มรวม) ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมน้อย และพบอกีว่ากําลงัพลกรมการเงนิทหารทีม่กีาร
สนบัสนุนทางสงัคมมากมพีฤตกิรรมการทาํงานอย่างมจีรยิธรรมสงูกว่ากําลงัพลกรมการเงนิทหารทีม่กีาร
สนับสนุนทางสงัคมน้อยอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และณฐัยา ลอืชากติตกุิล (2546) ทีไ่ด้
ศึกษาลกัษณะทางสงัคมและลกัษณะทางพุธที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการทํางานด้านบริการของ
พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ จํากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ีม่กีารสนบัสนุนจาก
องคก์ารสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการทาํงานดา้นบรกิารสงูกว่าพนกังานธนาคารในกลุ่มตรงขา้มและพบ
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองคก์ารและวถิชีวีติทางพุทธ ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการทํางาน
ดา้นบรกิาร 

  2. ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน จากผลการวจิยั
แสดงว่า บุคลากรกรมป้องกนัฯทีจ่บการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีและจบการศกึษาสงู
กว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานมาก ซึง่การพบปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
อสิระ 2 ตวั กล่าวไดว้่า ผลการวจิยัน้ีเป็นไปตามทีส่มมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึง่ยงัไม่พบงานวจิยัทีท่าํการศกึษา
ปฏสิมัพนัธ์กบัตวัอสิระ 2 ตวัน้ี แต่พบว่าสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัทีผ่า่นมาทีไ่ดท้าํการศกึษาตวัแปร
อสิระทลีะตวั งานวจิยัทีส่นับสนุนจากการศกึษาลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เช่น งานวจิยัของเรวตั ิ
สดมณี (2544) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทางจติสงัคมกบัพฤตกิรรมการทาํงานอยา่งจรยิธรรม กรณีกําลงัพล
ในสายงานปลดับญัช ีสงักดักองบญัชาการทหารสูงสุด พบว่า กําลงัพล ที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนมาก จะมพีฤตกิรรมการทํางานอย่างมจีรยิธรรมสูงกว่า กําลงัพลทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตนน้อย เมื่อแยกพจิารณาแต่ละหน่วยงานไดผ้ลสอดคลอ้งกนัทุกหน่วยงาน และสุวรรณ 
พณิตานนท ์(2545) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเขม้แขง็องคก์ารบรหิารสว่นตําบลในภาคกลาง 
กลุ่มตวัอย่างเป็นประธานกรรมการบรหิาร พบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ของประธาน
กรรมการบรหิารเป็นตวัแปรสาเหตุที่ส่งผลทางตรงให้ประธานกรรมการบรหิารกระทําพฤตกิรรม
จรยิธรรมการทาํงาน 
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  งานวจิยัทีส่นบัสนุนจากการศกึษา การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน เช่น งานวจิยัของ 
มยรุฉตัร สขุดาํรงค ์(2547) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการทาํงานสนิเชื่อ
อยา่งมคีวามรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีส่นิเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบว่าเจา้หน้าทีส่นิเชื่อทีไ่ดร้บั
การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานอยา่งเป็นทางการมาก จะมพีฤตกิรรมการทาํงานสนิเชื่ออยา่งมี
ความรบัผดิชอบสงู อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเจา้หน้าทีส่นิเชื่อทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด
ทางสงัคมในการทาํงานอยา่งไมเ่ป็นทางการสงูจะมพีฤตกิรรมการทาํงานสนิเชื่ออยา่งมคีวามรบัผดิชอบ
ตํ่าอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และ พนิดา ธนวฒันากุล (2547) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทางจติ
สงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการทํางานบรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบของพนักงานช่างในกลุ่ม 
บรษิทั ไทยรุง่ยเูน่ียนคาร ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนกังานช่างทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมในการ
ทํางานอย่างเป็นทางการมากจะมพีฤติกรรมการทํางานบรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบสูงอย่างมี
นยัสาํคญัทีร่ะดบั .05 เป็นตน้  

  3. ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และการสนบัสนุนทางสงัคม จากผลการวจิยัแสดงว่า 
บุคลากรกรมป้องกนัฯทีจ่บการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิานมาก ซึ่งการพบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ 2 ตวั กล่าวได้ว่า ผลการวจิยัน้ี
เป็นไปตามที่สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ซึ่งยงัไม่พบงานวจิยัที่ทําการศกึษาปฏสิมัพนัธ์กบัตวัอสิระ 2 ตวัน้ี 
แต่พบว่าสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัที่ผ่านมาทีไ่ดท้ําการศกึษาตวัแปรอสิระทลีะตวั งานวจิยัที่สนับสนุน
จากการศกึษาลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เช่น งานวจิยัของเรวตั ิสดมณี (2544) ที่ไดศ้กึษา
ปจัจยัทางจิตสงัคมกบัพฤติกรรมการทํางานอย่างจริยธรรม กรณีกําลงัพลในสายงานปลดับญัช ี
สงักดักองบญัชาการทหารสูงสุด พบว่า กําลงัพล ที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมาก จะมี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมจีรยิธรรมสูงกว่า กําลงัพลที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนน้อย 
เมื่อแยกพจิารณาแต่ละหน่วยงานไดผ้ลสอดคลอ้งกนัทุกหน่วยงาน และสุวรรณ พณิตานนท ์(2545) 
ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความเขม้แขง็องค์การบรหิารส่วนตําบลในภาคกลาง กลุ่มตวัอย่างเป็น
ประธานกรรมการบรหิาร พบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ของประธานกรรมการบรหิาร
เป็นตวัแปรสาเหตุทีส่ง่ผลทางตรงใหป้ระธานกรรมการบรหิารกระทาํพฤตกิรรมจรยิธรรมการทาํงาน 

  งานวจิยัทีส่นับสนุนจากการศกึษา การสนับสนุนทางสงัคม เช่น งานวจิยัของเรวตั สดมณี 
(2544) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทางจติสงัคมกบัพฤตกิรรมการทํางานอย่างมจีรยิธรรม ศกึษาเฉพาะกรณ ี
กําลงัพลในสายงานปลดับญัช ีพบว่า กําลงัพลในสายงานปลดับญัช ี(กลุ่มรวม) ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทาง
สงัคมมากจะมพีฤตกิรรมการทาํงานอยา่งมจีรยิธรรมสงูกว่ากําลงัพลในสายงานปลดับญัช ี(กลุ่มรวม) 
ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมน้อย และพบอกีว่ากําลงัพลกรมการเงนิทหารทีม่กีารสนับสนุนทาง
สงัคมมากมพีฤตกิรรมการทาํงานอยา่งมจีรยิธรรมสงูกว่ากําลงัพลกรมการเงนิทหารทีม่กีารสนบัสนุน
ทางสงัคมน้อยอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และณฐัยา ลอืชากติตกุิล (2546) ทีไ่ดศ้กึษา
ลกัษณะทางสงัคมและลกัษณะทางพุธทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการทํางานดา้นบรกิารของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท้ีม่กีารสนบัสนุนจากองคก์ารสงู 
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เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานด้านบริการสูงกว่าพนักงานธนาคารในกลุ่มตรงข้ามและพบ
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองคก์ารและวถิชีวีติทางพุทธ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการทํางาน
ดา้นบรกิาร 
 อาจกลา่วไดว้่า ขอ้พบน้ีเป็นไปตามทฤษฎขีอง อลับาเนส ทีก่ล่าวว่า การทีบุ่คคลจะแสดง
พฤตกิรรมมาจากองคป์ระกอบ 2 อยา่งคอื ลกัษณะสว่นบุคคลหรอืปจัจยัภายใน กบัสภาพแวดลอ้ม
หรอืปจัจยัภายนอก โดยทีล่กัษณะส่วนบุคคลกบัสภาพแวดลอ้ม ซึง่เป็นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนัจะส่งผล
ต่อพฤตกิรรมของบุคคล ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการทีบุ่คคลจะมพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
ไดน้ัน้ จะตอ้งประกอบดว้ยปจัจยัภายในตวับุคคลและปจัจยัภายนอกตวับุคคล และการปฏสิมัพนัธ์
กนัระหว่างปจัจยัภายในตวับุคคลและปจัจยัภายนอกตวับุคคลทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ
ในการปฏบิตังิาน 

  สมมติฐานท่ี 4 “ปจัจยัภายใน (แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ จติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั ลกัษณะมุง่อนาคตและควบคุมตน และเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน) 4 ตวั
แปร ร่วมกบัปจัจยัภายนอก (การถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน และการสนับสนุนทางสงัคม) 2 
ตวัแปร รวมทัง้สิน้ 6 ตวัแปร สามารถรว่มกนัทาํนายพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานได”้  

  จากผลการวิจัยแสดงว่า ตัวแปรที่สําคัญลําดับแรกในการทํานายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ เจตคติต่อ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เน่ืองจาก เจตคต ิเป็นสิง่ทีน่ักจติวทิยาสงัคมคดิขึน้มา
เพื่อเป็นเครื่องมอืทีใ่ชท้ําความเขา้ใจพฤตกิรรมมนุษย ์ ทัง้น้ีเพราะบุคคลจะทําอะไรย่อมขึน้อยู่กบั
ความเชื่อความรูส้กึและความเขา้ใจ มผีูท้ีเ่ชื่อว่าทศันคตเิป็นจติลกัษณะทีเ่กดิจากการเรยีนรูท้าง
สงัคม ตัง้แต่วยัเยาวท์ีบุ่คคลไดก้ระทาํพฤตกิรรมใดแลว้ไดผ้ลตอบแทน ต่อมาบุคคลนัน้กจ็ะคาดหวงัและ
เชื่อว่าไดร้บัผลตอบแทนในลกัษณะเดยีวกนันัน้ ถา้เขากระทําพฤตกิรรมนัน้หรอืพฤตกิรรมประเภท
เดยีวกนันัน้อกีแต่ถา้บุคคลกระทาํพฤตกิรรมใดแลว้ยงัไม่ไดผ้ลตอบแทนหรอืไดร้บัผลตอบแทนโดยที่
เขาไมไ่ดก้ระทาํพฤตกิรรมใดเลย กจ็ะทาํใหเ้ขารบัรูว้่าพฤตกิรรมใดหรอืสิง่ใดใหป้ระโยชน์และอะไร
ใหโ้ทษซึ่งมผีลทาํใหเ้ขามเีจตคตทิีด่แีละไม่ดตี่อสิง่นัน้ (Fishbein & Ajzen.1975: 336-339) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผอบเธยีร วงศภ์กัด ี (2537) ลกัษม ี ลุประสงค ์ (2546) ณฐัยา ลอืชากติตกุิล 
(2546) และนุชนารถ ธาตุทอง (2539) ทีพ่บว่า บุคคลทีม่เีจตคตติ่อการทาํงานสงูจะมกีารปฏบิตังิานสงู
กว่าบุคคลทีม่เีจตคตติ่อการทํางานตํ่าอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และตวัแปรเจตคตติ่อ
สภาพการทาํงานเป็นตวัแปรทีส่ามารถรว่มทาํนายพฤติกรรมการทาํงานของบุคคลได้ และงานวจิยั
ของมารษิา สก๊อต (2548) ยงัพบว่า ทศันคตติ่อพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทํางานและความเชื่อ
อํานาจภายในตนดา้นการผลติรายการโทรทศัน์ สามารถรว่มกนัทาํนายพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการ
ทาํงานในกลุม่รวม ทาํนายไดร้อ้ยละ 40 (R2

 = .40) ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.01 โดยทีท่ศันคตติ่อ
พฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทาํงานเป็นตวัทาํนายพฤตกิรรมรบัผดิชอบต่อการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
มคีา่เบตา้เทา่กบั .65 
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  รองลงมาคอื แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์เป็นลกัษณะภายในทีส่าํคญัลกัษณะหน่ึงซึง่ผลกัดนับุคคล
ใหเ้กดิความพากเพยีรพยายามทีจ่ะทาํงานจนสาํเรจ็ลงดว้ยมาตรฐานทีด่เียีย่ม (งามตา วนินทานนท์
และคณะ. 2545) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวริตั ิ ปานศลิา (2542) พบว่า บุคลากรสาธารณสุข
ระดบัตําบลในกลุ่มระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปทีม่แีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์งู จะมพีฤตกิรรม
การทาํงานเหมาะสมมากกว่ากลุ่มทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํ่า และพบว่า แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิเ์ป็นตวัทาํนาย
พฤตกิรรมการทาํงานดา้นรวมมากทีส่ดุ 

 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
   3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบติั 
       1. จากผลการวจิยัพบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานมี
ความสมัพนัธ์และมอีํานาจในการทํานายพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานได้สูงที่สุด 
ดงันัน้ควรสง่เสรมิใหม้กีารเพิม่เจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของพนักงานโดยจดั
อบรม เพื่อเสรมิสรา้งเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ ซึง่สิง่ทีห่น่วยงานจะ
ไดร้บัคอื เมื่อบุคลากรกรมป้องกนัฯ มเีจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานทีด่แีลว้ 
จะมีพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานที่ดีซึ่งจะนําไปสู่การทํางานที่มปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธผิลไดต้ามเป้าหมายของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัต่อไป  

      2. จากผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิแ์ละการสนับสนุนทางสงัคมส่งผลต่อ
พฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานในกลุ่มขา้ราชการ ดงันัน้ ควรมกีารสง่เสรมิใหแ้รงจูงใจ
ใฝส่มัฤทธิแ์ละการสนับสนุนทางสงัคมไปพรอ้มๆกนั โดยสรา้งแรงจูงใจในการทํางาน เช่น ส่งเสรมิ
ใหบุ้คลากรมองโลกในแง่บวก ไม่ยดึตดิกบัความคดิของตวัเอง มกีารกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การ
ทํางานที่เป็นระบบ มแีนวทางทีช่ดัเจน การประเมนิผลที่ยุตธิรรม เพื่อวดัผลการทํางาน และนําไป
ปรบัปรุงการทํางาน รวมถงึการพจิารณาใหผ้ลตอบแทน ใหก้ารสนับสนุนทางสงัคม โดยการสรา้ง
บรรยากาศในการทํางานให้บุคลากรมคีวามรูส้กึว่าในหน่วยงานมกีารช่วยเหลอืสนับสนุนกนัระหว่าง
เพือ่นรว่มงานและบุคลากรกบัหวัหน้างาน มกีารใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั และใหบุ้คลากรรูส้กึว่าตนเอง
ได้รบัการดูแลเอาใจใส่ รูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า และผูบ้รหิารยงัต้องมองการณ์ไกล วางแผนในการ
ทํางาน เหน็ความสําคญัของผลดแีละผลเสยี และสามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กบับุคลากรกรม
ป้องกนัฯ ซึ่งสิง่เหล่าน้ีจะส่งผลให้บุคลากรกรมป้องกนัฯ มพีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิานมากขึน้ 

     3. จากผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมปีฏสิมัพนัธ์ร่วมกบัการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงานและการสนับสนุนทางสงัคม ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิานพบเฉพาะในกลุม่ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีดงันัน้ ควรมกีารสง่เสรมิให้
บุคลากรกลุ่มน้ีไดเ้หน็แนวทางของการพฒันาความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานไปพรอ้มทัง้
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สนับสนุนใหเ้กดิความกา้วหน้าขึน้ พรอ้มทัง้คดัเลอืกบุคลากรทีม่พีฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิานใหไ้ดร้บัรางวลั เพื่อใหเ้ป็นแบบอย่างแก่บุคลากรกลุ่มน้ี และจะไดเ้ป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิ
การทาํงานอยา่งมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครงัต่อไป 

     1. การศึกษาในครัง้ต่อไปควรมกีารขยายการศึกษาตวัแปรที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เช่น ความยุตธิรรมในองคก์ร และบรรยากาศในการทาํงาน ซึง่เป็นตวัแปร
ทีไ่มไ่ดนํ้ามาศกึษาในครัง้น้ี เพือ่เป็นประโยชน์ใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดร้บัรูเ้กีย่วกบั
คณุลกัษณะของบุคลากร และนําไปปรบัปรุงการคดัสรรบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานทีท่าํ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรใหเ้พิม่ขึน้  
       2. งานวจิยัครัง้น้ีศกึษาพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของบุคลากรกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบตัิงานในส่วนกลาง งานวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาพฤติกรรมความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของบุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในสว่นภมูภิาค เพือ่คน้หา
ปจัจยัที่จะนําไปสู่การพฒันาพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิของบุคลากรในด้านอื่นๆให้
ครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 
      3. การศ ึกษาครัง้ นี้ได ้แนวทางการพฒันาพฤติกรรมความรบัผดิชอบในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั โดยเน้นที่ต ัวแปรเจตคติต่อ
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานและแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ดงันัน้กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั ควรศึกษาวิจยัเชิงทดลองกบับุคลากรกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดย
จดัทาํโปรแกรม 
            การฝึกอบรมให้บุคลากร โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างจดักิจกรรมสร้างเจตคติต่อ
พฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานใหม้ากยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนัควรเพิม่แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์
ควบคู่กนัไป แล้วดูผลการปฏิบตัิงานว่าบุคลากรมพีฤติกรรมความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิงานที่
เหมาะสมมากขึน้หรอืไม ่
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ตารางแสดงค่าสถิติต่างๆ 
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ตาราง 24 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เมื่อพจิารณา 
     ตามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธแิละการสนบัสนุนทางสงัคม ในกลุ่มรวม จาํนวน 317 คน 
 

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธ ิ การสนบัสนุนทางสงัคม n code x̄  
21 

(97.97) 
12 

(96.33) 
11 

(87.47) 
สงู สงู 113 22 101.59 3.62* 5.26* 14.12* 
สงู ตํ่า 64 21 97.97 - 1.64 10.50* 
ตํ่า สงู 61 12 96.33 - - 8.86* 
ตํ่า ตํ่า 79 11 87.47 - - - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตาราง 25 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เมื่อพจิารณา 
     ตามแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิและการสนับสนุนทางสงัคม ในกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ี 
     จาํนวน 107 คน 
 

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธ ิ การสนบัสนุนทางสงัคม n code x̄  
12 

(100.11) 
21 

(99.71) 
11 

(88.00) 
สงู สงู 40 22 101.75 1.64 2.04 13.75* 
ตํ่า สงู 19 12 100.11 - 0.4 12.11* 
สงู ตํ่า 21 21 99.71 - - 11.71* 
ตํ่า ตํ่า 27 11 88.00 - - - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 26 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เมื่อพจิารณา 
     ตามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธแิละการสนบัสนุนทางสงัคม ในกลุ่มประเภทขา้ราชการ จาํนวน 174 คน 
 

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธ ิ การสนบัสนุนทางสงัคม n code x̄  
21 

(99.57) 
12 

(96.48) 
11 

(86.95) 
สงู สงู 60 22 101.53 1.96 5.05* 14.58* 
สงู ตํ่า 29 21 99.57 - 3.09 12.62* 
ตํ่า สงู 42 12 96.48 - - 9.53* 
ตํ่า ตํ่า 43 11 86.95 - - - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตาราง 27 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เมื่อพจิารณา 
     ตามลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนและการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน ในกลุ่มระดบั 
     การศกึษาน้อยกว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีจาํนวน 210 คน 
 

ลกัษณะมุง่อนาคต
และควบคมุตน 

การถ่ายทอดทางสงัคม
ในการทาํงาน 

n code x̄  
12 

(98.43) 
21 

(96.81) 
11 

(87.22) 
สงู สงู 68 22 99.44 1.01 2.63 12.22* 
ตํ่า สงู 40 12 98.43 - 1.62 11.21* 
สงู ตํ่า 52 21 96.81 - - 9.59* 
ตํ่า ตํ่า 50 11 87.22 - - - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตาราง 28 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เมื่อพจิารณา 
     ตามลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนและการถ่ายทอดทางสงัคมในการทํางาน ในกลุ่มระดบั 
     การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน 107 คน 
 

ลกัษณะมุง่อนาคต
และควบคมุตน 

การถ่ายทอดทางสงัคม
ในการทาํงาน 

n code x̄  
12 

(94.77) 
21 

(94.56) 
11 

(92.46) 
สงู สงู 37 22 104.70 9.93* 10.14* 12.24* 
ตํ่า สงู 17 12 94.77 - .21 2.31 
สงู ตํ่า 27 21 94.56 - - 2.10 
ตํ่า ตํ่า 26 11 92.46 - - - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตาราง 29 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน เมื่อพจิารณา 
     ตามลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนและการสนับสนุนทางสงัคม ในกลุ่มระดบัการศกึษาน้อย 
     กว่าหรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีจาํนวน 210 คน 
 

ลกัษณะมุง่อนาคต
และควบคมุตน 

การสนบัสนุนทางสงัคม n code x̄  
12 

(97.66) 
21 

(96.19) 
11 

(86.23) 
สงู สงู 68 22 99.91 2.25 3.72* 13.68* 
ตํ่า สงู 47 12 97.66 - 1.47 11.43* 
สงู ตํ่า 52 21 96.19 - - 9.96* 
ตํ่า ตํ่า 43 11 86.23 - - - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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แบบสอบถามการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนตวั 
 
1. เพศ   [….…] ชาย   [….…] หญงิ 

 

2. ระดบัการศกึษา  
[….…] ปวช.หรอื ม6     [….…] ปวส.  

 

[….…] ปรญิญาตร ี  [….…] สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 

3. ประเภทตําแหน่งงาน 

[….…] ขา้ราชการ  [….…] ลกูจา้งประจาํ [….…] พนกังานราชการ  

 

คาํชีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย  ในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ 

ข้อความ 
จริง
ท่ีสดุ 

จริง 
ค่อน 

ข้าง
จริง 

ค่อน 

ข้างไม่
จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

ตอนท่ี 2 แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ 
1. ขา้พเจา้มุง่ม ัน่ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจนกวา่จะ
สาํเรจ็   

      

2. ขา้พเจา้ตัง้ใจทาํงานทุกครัง้ เพือ่ใหง้านสาํเรจ็ตาม
เป้าหมาย   

      

3. ขา้พเจา้อยากมชีวีติอยูอ่ยา่งสบายๆโดยไมต่อ้ง
ทาํงานใดๆเลย   

      

4. เมือ่การทาํงานมปีญัหาอุปสรรค ขา้พเจา้จะหาทาง
แกไ้ขโดยไมย่อ่ทอ้จนกว่างานจะสาํเรจ็ตามเป้าหมาย   

      

5. ขา้พเจา้พอใจทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมจ้ะเลยเวลาเลกิ
งานแลว้กต็าม   

      

6. ขา้พเจา้จะคน้หาขอ้มลูจากแหลง่ต่าง ๆ เพือ่นํามาใช้
ประโยชน์ในการทาํงาน   
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ข้อความ 
จริง
ท่ีสดุ 

จริง 
ค่อน 

ข้างจริง 

ค่อน 

ข้างไม่
จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

7. ถา้มขีอ้สงสยัในการทาํงาน ขา้พเจา้จะถามผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์มากกว่าจนกวา่จะเขา้ใจแจ่มชดั   

      

8. ขา้พเจา้สามารถทาํงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงตดิต่อกนั
เป็นเวลานานได ้โดยไมอ่่อนลา้   

      

9. ขา้พเจา้จะกาํหนดเป้าหมายการทาํงานในระดบัที่
เหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง   

      

10. ขา้พเจา้ชอบทีจ่ะแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  มาใชใ้นการ
พฒันางานของขา้พเจา้   

      

11. ขา้พเจา้ทาํงานอยา่งตัง้ใจโดยไมค่ดิวา่การทาํงานนัน้
จะทาํใหไ้ดร้บัรางวลัหรอืชื่อเสยีงหรอืไม ่  

      

ตอนท่ี 3 แบบวดัจิตอาสาในการป้องกนัและบรรเทา   
สาธารณภยั 
1. ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะเสยีสละเวลาเพือ่ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น
และสงัคม ทีป่ระสบความเดอืดรอ้นทุกขย์าก   

      

2. ขา้พเจา้เตม็ใจชว่ยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดรอ้น แมจ้ะไมม่ใีคร
รอ้งขอ   

      

3. ขา้พเจา้หาโอกาสทีจ่ะรว่มรณรงคใ์หค้นในสงัคม
ตระหนกัถงึปญัหาของสาธารณภยั   

      

4. ขา้พเจา้หาโอกาสทีจ่ะเขา้ร่วมหารอืแนวทางการแกไ้ข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากสาธารณภยั  

      

5. ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีใ่นทนัททีีเ่กดิเหตุ    
สาธารณภยัขึน้แมว้า่จะเป็นเวลาพกัของขา้พเจา้   

      

6. ขา้พเจา้บรจิาคสิง่ของใหห้น่วยงานหรอืองคก์รที่
ทาํงานเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่นและสงัคมเมือ่
มโีอกาส   

      

7. ขา้พเจา้บรจิาคเงนิเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั
ธรรมชาต ิเชน่ อุทกภยั อคัคภียั คลืน่สนึาม ิเมือ่มโีอกาส  

      

8. ขา้พเจา้สมคัรใจอาํนวยความสะดวกแก่ผูท้ีเ่ดอืดรอ้น         
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ข้อความ 
จริง
ท่ีสดุ 

จริง 
ค่อน 

ข้างจริง 

ค่อน 

ข้างไม่
จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

9. เมือ่ขา้พเจา้พบเหน็เหตุอุบตัภิยั ขา้พเจา้จะรบีแจง้
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบทราบทนัท ี  

      

10. ขา้พเจา้สมคัรใจไปอบรมเพือ่เพิม่ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

      

ตอนท่ี 4 แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคมุตน 
1. ข้าพเจ้ามกัใช้เวลาทํางานนาน จนบางครัง้เสร็จไม่
ทนัเวลาทีก่าํหนด   

      

2. การวางแผนล่วงหน้าไม่ค่อยได้ประโยชน์ เพราะ
เหตุการณ์มกัไมเ่ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้  

      

3. ถ้าข้าพเจ้าเห็นของที่อยากได้มากแต่มีราคาแพง 
ขา้พเจา้จะตดัสนิใจซือ้ทนัทแีละยอมอดหลงัจากนัน้   

      

4. ข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะวางแผน
เกีย่วกบัอนาคต   

      

5. ถ้าขา้พเจ้าต้องการสิง่ใดแล้วต้องรอคอย ขา้พเจ้าจะ
เปลีย่นเป้าหมายทนัท ี  

      

6. วนัไหนที่มีงานมาก ข้าพเจ้าจะเตือนตนเองให้รีบ
ทาํงานใหเ้สรจ็โดยเรว็   

      

7. ข้าพเจ้าอดทนที่จะทํางานให้เสร็จตามกําหนดเวลา 
แมจ้ะเหน่ือยหรอืบางครัง้ตอ้งทาํลว่งเวลางาน   

      

8. ข้าพเจ้าไม่สามารถลงมอืทํางานได้ ถ้ามเีพื่อนหรือ
บุคคลอืน่มาพดูคยุดว้ย   

      

9. เมื่อมีคนมาทําให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าโมโห ข้าพเจ้าจะ
แสดงความไม่พอใจออกไปใหเ้ขารูท้นัท ี  

      

10. ขา้พเจา้พยายามใชเ้งนิอยา่งประหยดั เพือ่ให้
เพยีงพอต่อการใชจ่้ายตลอดเดอืน   

      

11. ขา้พเจา้จะระมดัระวงัในการทํางานเป็นพเิศษเฉพาะ
เมื่อมคีนคอยสงัเกตเทา่นัน้   
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ข้อความ 
จริง
ท่ีสดุ 

จริง 
ค่อน 

ข้างจริง 

ค่อน 

ข้างไม่
จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

ตอนท่ี 5 แบบวดัเจตคติต่อพฤติกรรมความ
รบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
1. ขา้พเจา้คดิวา่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัรายละเอยีดของงาน
จะเป็นผลดตี่อตวัขา้พเจา้เอง   

      

2. ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานของขา้พเจา้ใหไ้ดด้ี
ยิง่ขึน้   

      

3. ขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ที ่กรมป้องกนัฯ 
จดัหามาเพือ่ใชใ้นการปฏบิตังิาน   

      

4. ขา้พเจา้คดิวา่ความรบัผดิชอบเป็นสิง่ทีส่าํคญัอยา่งยิง่
ต่อการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

      

5. ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะปรงัปรุงและพฒันางานในหน้าทีใ่ห้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงาน   

      

6. ขา้พเจา้คดิวา่ถา้ทุกคนสามารถวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กดิ
จากงานในหน้าทีไ่ด ้จะทาํใหง้านมปีระสทิธภิาพและเป็น
ผลดตี่อกรมป้องกนัฯ   

      

7. ขา้พเจา้รูส้กึพงึพอใจทีจ่ะทาํงานทีต่อ้งมคีวาม
รบัผดิชอบสงู   

      

8. เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานอืน่ๆ ในกรมป้องกนัฯ งาน
ของขา้พเจา้เป็นงานทีต่อ้งรบัผดิชอบมาก แต่ขา้พเจา้ก็
ยนิดทีาํ   

      

9. ขา้พเจา้พอใจที ่กรมป้องกนัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการ
ทาํงานของขา้พเจา้   

      

10. ความรบัผดิชอบในการทาํงานของขา้พเจา้ เป็นสิง่ที่
มปีระโยชน์ต่อคนในสงัคม   

      

11. ขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะปรงัปรุงและพฒันาการทาํงานใน
หน้าทีใ่หป้ระสบความสาํเรจ็   
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ข้อความ 
จริง
ท่ีสดุ 

จริง 
ค่อน 

ข้างจริง 

ค่อน 

ข้างไม่
จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

ตอนท่ี 6 แบบวดัการถ่ายทอดทางสงัคมในการ
ทาํงาน 
1. เมือ่มงีานโครงการใหญ่ๆ  กรมป้องกนัฯ จะจดัใหม้ี
การประชุมชีแ้จงก่อนการทาํงานเสมอ   

      

2. กรมป้องกนัฯ สนบัสนุนใหบุ้คลากรไปฝึกอบรมหา
ความรูต้่างๆ   

      

3. ขา้พเจา้ไปรว่มประชุมสมัมนาทุกครัง้ ทีก่ารประชุม
นัน้เกีย่วขอ้งกบังานของขา้พเจา้   

      

4. ขา้พเจา้ไดร้บัคาํชกัชวนจากเพือ่นร่วมงาน ในการจดั  
กจิกรรรม โครงการต่าง ๆ   

      

5. เมื่อข้าพเจ้าได้รบัมอบหมายงานใหม่ ขา้พเจ้า
สามารถสอบถามจากผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์ในทีท่ํางาน
ได ้  

      

6. เพื่อนร่วมงานสามารถเสนอแนะการแก้ไขปญัหา
อุปสรรคในการทาํงานใหแ้ก่ขา้พเจา้ได ้  

      

7. หวัหน้ามกัจะช่วยขา้พเจา้ทํางานและสอนงาน ทาํให้
ขา้พเจา้ไดเ้รยีนรูไ้ปดว้ย   

      

8. ผูบ้งัคบัชาหรอืหวัหน้าจะอธบิายรายละเอยีดของงาน
ก่อนมอบหมายงานแก่ขา้พเจา้เสมอ   

      

9. เพื่อนร่วมงานเป็นตัวอย่างที่ดีในการทํางานของ
ขา้พเจา้  

      

10. การทาํงานรว่มกนัเพือ่น ทาํใหข้า้พเจา้เรยีนรูง้านไดด้ี
ขึน้   

      

11. ผูบ้งัคบับญัชาไม่เคยให้คําแนะนําในการทํางานแก่
ขา้พเจา้เลย   
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ข้อความ 
จริง
ท่ีสดุ 

จริง 
ค่อน 

ข้างจริง 

ค่อน 

ข้างไม่
จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

ตอนท่ี 7 แบบวดัการสนับสนุนทางสงัคม 
1. ผูบ้งัคบับญัชาจะรบัฟงัขา้พเจา้อยา่งจรงิจงัเมือ่
ขา้พเจา้ตอ้งการระบายความในใจเกีย่วกบัปญัหาในการ
ทาํงาน   

      

2. ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุน การพฒันา หรอื
การศกึษาต่อของขา้พเจา้   

      

3. ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้เป็นผูช้่วยใหข้า้พเจา้พน้
จากภาวะวกิฤตอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถของเขา   

      

4. ผูบ้งัคบับญัชาจะใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ขา้พเจา้ทนัที
เมื่อขา้พเจา้ตอ้งการความชว่ยเหลอื   

      

5. ผูบ้งัคบับญัชาพรอ้มทีจ่ะใหก้าํลงัใจขา้พเจา้เมือ่
ขา้พเจา้มคีวามกลดักลุม้ใจ 

      

6. ถา้ขา้พเจา้รเิริม่ทาํการสิง่ใดกต็ามทีเ่ป็นเรือ่งถกูตอ้ง
ตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ผูบ้งัคบับญัชาจะใหก้าร
สนบัสนุนและใหก้ําลงัใจ   

      

7. ผูบ้งัคบับญัชาแสดงความเอือ้อาทรต่อขา้พเจา้ในยาม
เจบ็ไขไ้ดป้ว่ย   

      

8. เพือ่นรว่มงานยนิดใีหค้าํปรกึษาเมือ่ขา้พเจา้มปีญัหาที่
ไมส่ามารถแกไ้ขดว้ยตนเอง   

      

9. เพือ่นรว่มงานมกัพดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณ์เพือ่
พฒันาการทาํงานของขา้พเจา้   

      

10. เมือ่เพือ่นรว่มงานของขา้พเจา้มปีญัหาในการทาํงาน
ขา้พเจา้จะพดูใหก้าํลงัใจต่อเพื่อนเสมอ   

      

11. ขา้พเจา้สามารถทาํใหเ้พือ่นรว่มงานของขา้พเจา้
เขา้ใจ จุดอ่อนของเขาโดยไมเ่สยีสมัพนัธภาพ   
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ข้อความ 
จริง
ท่ีสดุ 

จริง 
ค่อน 

ข้างจริง 

ค่อน 

ข้างไม่
จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

ตอนท่ี 8 แบบวดัพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน 
1. ขา้พเจา้ตัง้ใจทีจ่ะพฒันางานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของตนเอง   

      

2. ขา้พเจา้สามารถปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายได้
สาํเรจ็ภายในเวลาทีก่าํหนดเสมอ   

      

3. ขา้พเจา้ทาํงานทุกชิน้ดว้ยความละเอยีดรอบคอบ         

4. ขา้พเจา้วางแผนในการปฏบิตังิานลว่งหน้าเสมอ         

5. ขา้พเจา้ศกึษาหาความรูท้ ีเ่ป็นประโยชน์ในการ
ปฏบิตังิานอยูเ่สมอ   

      

6. ขา้พเจา้ตดิตามผลงานทีไ่ดท้าํไปแลว้ ถา้พบวา่
ผดิพลาดขา้พเจา้จะหาทางปรบัปรุงแกไ้ข   

      

7. ขา้พเจา้มาทาํงานตรงเวลา และกลบัหลงัเวลาเลกิงาน
เป็นประจาํ   

      

8. ขา้พเจา้มสีมาธจิดจอ่กบังานทีก่าํลงัปฏบิตัอิยูจ่นงาน
สาํเรจ็   

      

9. เมือ่ทาํงานผดิพลาดขา้พเจา้ยนิดรีบัผดิ โดยไม่
กลา่วโทษผูอ้ื่น   

      

10. ขา้พเจา้ยอมรบัฟงัคาํตําหนิจากหวัหน้า โดยไม่
แสดงอารมณ์โกรธ   

      

11. ขา้พเจา้พยายามปรบัปรุงการทาํงานใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์อยูเ่สมอ   

      

12. ขา้พเจา้มุง่มัน่ปฏบิตังิานเพือ่ใหง้านสาํเรจ็ตาม
เป้าหมาย ถงึแมว้า่งานนัน้จะยาก   

      

13. ขา้พเจา้ตัง้ใจทาํงาน โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของ
กรมป้องกนัฯ เป็นหลกั 

      

14. ขา้พเจา้ตัง้ใจทาํงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของกรม
ป้องกนัฯ   
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ข้อความ 
จริง
ท่ีสดุ 

จริง 
ค่อน 

ข้างจริง 

ค่อน 

ข้างไม่
จริง 

ไม่จริง 
ไม่จริง
ท่ีสดุ 

15. ขา้พเจา้ใหค้วามรว่มมอืทุกครัง้ทีม่กีารจดักจิกรรม
ของกรมป้องกนัฯ   

      

16. ขา้พเจา้ใหค้วามรว่มมอืทุกครัง้ทีม่กีารตรวจสอบการ
ทาํงานของกรมป้องกนัฯ    

      

17. ขา้พเจา้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎระเบยีบและนโยบาย
ของกรมป้องกนัฯ    

      

18. ขา้พเจา้ไมเ่คยใชเ้วลาราชการไปทาํธุระเรือ่งสว่นตวั         

19. ขา้พเจา้ไมเ่คยนําทรพัยส์นิทีเ่ป็นขององคก์รไปใช้
สว่นตวั   

      

20. ขา้พเจา้ไมเ่คยนําขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของกรม
ป้องกนัฯ ไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น   

      

 
ขอขอบคณุท่ีให้ความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 

 
  ช่ือสกลุ     สถานท่ีทาํงาน 
1. อ.ดร.สภุาพร  ธนะชานนัท ์  ถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. อ.ดร.จารุวรรณ  สกุลค ู           สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3. ดร.รุง่นภา  ตัง้จติรเจรญิกุล   คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
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ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั 
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ตาราง 30 คา่อาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามพฤตกิรรมความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
     จาํนวน 20 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก (r) 
1 .606 
2 .486 
3 .609 
4 .604 
5 .605 
6 .533 
7 .534 
8 .587 
9 .447 
10 .444 
11 .655 
12 .655 
13 .670 
14 .713 
15 .642 
16 .642 
17 .687 
18 .497 
19 .501 
20 .601 

 

คา่ความเชือ่มัน่ = .916 
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ตาราง 31 คา่อาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธ ิจาํนวน 11 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก (r) 
1 .632 
2 .583 
3 .124 
4 .545 
5 .569 
6 .618 
7 .436 
8 .374 
9 .538 
10 .588 
11 .527 

 

คา่ความเชือ่มัน่ = .783 
 
ตาราง 32 คา่อาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามจติอาสาในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
     จาํนวน 10 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก (r) 
1 .661 
2 .621 
3 .644 
4 .632 
5 .670 
6 .560 
7 .496 
8 .722 
9 .658 
10 .590 

 

คา่ความเชือ่มัน่ = .888 
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ตาราง 33 คา่อาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามลกัษณะมุง่อนาคตและควบคมุตน จาํนวน 11 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก (r) 
1 .508 
2 .430 
3 .631 
4 .677 
5 .625 
6 .248 
7 .347 
8 .440 
9 .604 
10 .123 
11 .614 

 

คา่ความเชือ่มัน่ = .818 
 
ตาราง 34 คา่อาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามเจตคตติ่อพฤตกิรรมความรบัผดิชอบ 
     ในการปฏบิตังิาน จาํนวน 11 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก (r) 
1 .541 
2 .632 
3 .699 
4 .548 
5 .614 
6 .564 
7 .547 
8 .458 
9 .406 
10 .544 
11 .572 

 

คา่ความเชือ่มัน่ = .855 
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ตาราง 35 คา่อาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสงัคมในการทาํงาน จาํนวน 11 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก (r) 
1 .468 
2 .511 
3 .403 
4 .374 
5 .558 
6 .587 
7 .641 
8 .633 
9 .558 
10 .497 
11 .219 

 

คา่ความเชือ่มัน่ = .816 
 
ตาราง 36 คา่อาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามการสนบัสนุนทางสงัคม จาํนวน 11 ขอ้ 
 

ขอ้ที ่ คา่อาํนาจจาํแนก (r) 
1 .713 
2 .745 
3 .771 
4 .842 
5 .831 
6 .793 
7 .775 
8 .575 
9 .567 
10 .374 
11 .285 

 

คา่ความเชือ่มัน่ = .914 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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วนัเดอืนปีเกดิ   4  ตุลาคม  2528 
สถานทีเ่กดิ   กรงุเทพมหานคร 
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    เขตบางพลดั  กรงุเทพมหานคร  10700 
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