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การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งการสังเคราะห์งานวิจยัทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล ดว้ยวิธีวิเคราะห์อภิมานซ่ึงการ
วิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุน
ทางสังคมของหัวหน้ากบัพฤติกรรมการท างานของบุคคลว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด และพบผลท่ี
เด่นชดัในตวัแปรปรับประเภทใดบา้ง และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนจากคน
รอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคลว่ามีค่ามากนอ้ยเพียงใด และพบผลท่ีเด่นชดัในตวัแปร
ปรับประเภทใด มีตวัแปรอิสระคือการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า และการสนบัสนุนทาง
สังคมของคนรอบขา้ง ตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการท างานโดยรวม ซึงประกอบดว้ย 4 พฤติกรรม 
คือ พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั พฤติกรรมการ
ท างานอยา่งพลเมืองดีและพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย 
ค่าสถิติ n, r และ f  
 กลุ่มตวัอย่าง คือ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ในระดบับณัฑิตศึกษา รวมถึง
งานวิจยัของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ. 2542-2557 จาก
การสืบคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูลออนไลน์ รวมทั้งส้ินจ านวน 53 เร่ือง แบ่งเป็นงานวิจยัในประเทศไทย 
29 เล่ม งานวิจยัต่างประเทศ 24 เล่ม ซ่ึงมีการคดัเลือกโดยงานวิจยันั้นตอ้งเป็นงานวิจยัประเภท
ศึกษาสัมพนัธ์เปรียบเทียบ (Comparative–correlation Study) และรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลดว้ยแบบวดั
ชนิดมาตรประเมินรวมค่า (Summates Rating Scale) แบ่งเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุน
สังคมของหัวหน้าจ านวนทั้งส้ิน 33 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 62.26) และงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการ



(4) 

สนับสนุนสังคมของคนรอบขา้งจ านวนทั้งส้ิน 20 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 37.74) โดยมีค่าขนาด
อิทธิพลรวมทั้งส้ิน 246 ค่า  
 จากผลการวเิคราะห์อภิมานมีผลการวจิยัท่ีส าคญั ไดด้งัน้ี  
 1)  ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า กบัพฤติกรรมการท างาน
ของบุคคลโดยรวม เม่ือจ าแนกตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของงานวิจยั จากผลการวิเคราะห์อภิ
มาน พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนท่ีตวัแปรตามในกลุ่มนกัวิจยัเพศหญิงและกลุ่มรายงานการวิจยัใน
ต่างประเทศ 
 2)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานของ
บุคคลโดยรวม เม่ือจ าแนกตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั จากผลการ
วเิคราะห์อภิมาน พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนในกลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.60) 
 3)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการท างาน
บุคคลโดยรวม เม่ือจ าแนกตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของงานวิจยั จากผลการวิเคราะห์อภิมาน 
พบความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนท่ีตัวแปรตามในกลุ่มผู ้วิจ ัยเพศหญิงและกลุ่มรายงานการวิจัยใน
ต่างประเทศ 

4)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของของคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการ
ท างาน เม่ือจ าแนกตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั จากผล การวิเคราะห์ 
อภิมาน พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนในกลุ่มรายไดม้าก (ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.70)  

ส าหรับขอ้เสนอแนะการปฏิบติัควรส่งเสริมกรสนบัสนุนทางสังคมแก่กลุ่มท่ีมีรายไดม้าก 
และกลุ่มเพศชาย เพราะพบความสัมพนัธ์ท่ีเด่นชดั เพื่อให้เกิดผลดีในการท างาน ส่วนการวิจยัใน
อนาคต ดงัน้ี  1) ควรมีการพฒันานกัวจิยัวจิยัในประเทศใหมี้ความสามารถเพิ่มมากข้ึนในการท างาน
วิจยั เพื่อสามารถน าผลการวิจยัมาใชส้ังเคราะห์ดว้ยวิธีวิเคราะห์อภิมานได้  2) ควรมีการแสดงค่า
ดชันีมาตรฐาน ท่ีหลากหลายค่า เช่น สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ในกลุ่มยอ่ยท่ีแบ่งตามลกัษณะชีวสังคมในการวิจยัเพื่อให้งานวิจยัไดแ้สดงเห็นถึงผล
การศึกษาในขั้นท่ีสูงข้ึนและสามารถน าไปปรับใชใ้นการสังเคราะห์งานวจิยัต่อไปได ้  
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This research focuses on the synthesis of psycho-behavioral science studies to examine 
the relationship between social support and work behavior of individuals using the method of 
meta analysis approach.  The two main objectives of this research were 1) to study the 
relationship between supervisory social support and work behavior, and their moderators. and 2) 
to study the relationship support from significant others and the work behavior, and their 
moderators. The independent variables wee supervisory social support, and support from 
significant others. The dependent variables are work behavior included moral-work behavior, 
safety-work behavior, organizational citizenship behavior, and saving resource –work behavior 
that contained with statistics data n, r and f. 

The samples were theses and dissertations in the graduate level includes research from 
organizations in Thailand and abroad during 2542-2557 B.C. in the online databases with the total 
of 53 studies. Of these numbers, 29 were Thai studies, and 24 were from abroad. The selected 
studies mostly in the form of comparative - correlation study, with summated rating scale 
measurements. There were 33 studies examined supervisory social support (62.26%), and 20 
studies related to support from significant others (37.74%), with the total the effect size of 246 
values. 

 
 
 



(6) 

 From the analysis results, the important research findings are as follows. 
1)  The relationship between supervisory social support and the overall work behavior, 

according to research characteristics as moderator, was evidently found in female researchers, and 
foreign studies. 

2)  The relationship between supervisory social support and work behavior, according to 
the sample characteristics as moderator, was evidently found in  male participants with the effect 
size of  0.60. 

3)  The relationship between support from significant others, according to the research 
characteristics was evidently found in foreign studies. 

4)  The relationship between support from significant others and work behavior, 
according to sample characteristics as moderator, was evidently found in high in income 
participants with the effect size of 0.70. 

Suggestion for practice is to heighten social support especially for males and high income 
groups. For future research,  1) researchers are encouraged to do research studies in order to use 
their findings for meta-analysis in the future  2) important data for meta-analysis, such as Person’s 
product moment correlation in subgroups according to the biosocial data of the participants 
should be presented in future study so that the analysis can be done in subgroups.  
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วิทยานิพนธ์เร่ือง การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสนบัสนุนทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการท างานเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณา เอ้ือเฟ้ือ และสนบัสนุน จากบุคคล
หลายฝ่าย อนัประกอบไปดว้ย ท่านแรกรองศาสตราจารย ์ ดร.ดุจเดือน พนัธุมนาวิน อาจารยท่ี์
ปรึกษา และควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ท่ีคอยให้ความเอาใจใส่ดูแล สั่งสอน ช่วยเหลือ สนบัสนุน 
และทุ่มเทแรงกายแรงใจ จนไดว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

ขอขอบคุณศาสตราจารย ์ดร.ดวงเดือน พนัธุมนาวิน ผูอ้  านวยการบริหารศูนยว์ิจยัและ
พฒันาระบบพฤติกรรมไทย ศูนยว์ิจยัพฒันาระบบพฤติกรรมไทย ส านกังานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์งามตา วนินทานนท์ อนุกรรมการด าเนินการ ศูนยว์ิจยั
พฒันาระบบพฤติกรรมไทย ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ท่ีไดช่้วยพิจารณา ตรวจแก ้และ
เพิ่มเติมขอ้มูลของวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนขอขอบคุณอาจารยทุ์กท่านของคณะพฒันา
สังคม ท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผูว้ิจยัรวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของคณะทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือใน
การติดต่อประสานงานในเร่ืองการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ และป้าง่ะซ่ึงเป็น
แม่บา้นประจ าคณะท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการติดต่อกบัท่ีปรึกษาเป็น
อย่างดี ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีส านกับรรณสารพฒันา ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนสถานท่ีในการสืบคน้
วิทยานิพนธ์ พร้อมกับค าปรึกษาการจัดรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นแรงผลักดันผู ้เขียน
ด าเนินการท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงและ 

สุดทา้ยน้ีตอ้งขอขอบคุณนายสุพจน์ จินายง และ นางกาญจนา จินายง คุณพ่อ คุณแม่ท่ีได้
อบรมสั่งสอน และ มอบโอกาสอนัดีในชีวิต และเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีท าให้ประสบความส าเร็จใน
การศึกษาในคร้ังน้ี 

 
กนัยพชัร์ จินายง 
พฤษภาคม 2558 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำกำรวจิัย 
 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
แต่ละองค์การเป็นส่วนส าคญัในการเข้าไปมีส่วนจดัการเร่ืองกระบวนการท างาน บางอย่างซ่ึง
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุง แมจ้ะไม่ใช่งานหลกัท่ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตอ้งเขา้ไปดูแล เพราะแต่
ละฝ่ายจะตอ้งมีหนา้ท่ีในการปรับปรุงกระบวนการท างานของตนเองอยูแ่ลว้ แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ก็ยงัคงตอ้งเขา้ไปช่วยเป็นก าลงัเสริมใหก้บัฝ่ายเหล่านั้น เพราะหลงัจากปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ต าแหน่งงานและคุณสมบติัของคนท างานจะเปล่ียนไป ซ่ึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะตอ้งเขา้ไปช่วย
ดูแลเพื่อให้คนท่ีอยู่ในต าแหน่งงานตามศกัยภาพท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งใหม่นั้น ๆ ทั้งตอ้งเตรียม
ความพร้อมในเร่ืองของการรักษาคนให้อยูก่บัองคก์รไดน้าน ๆ เพราะเม่ือองคก์รต่างชาติเขา้มาใน
ประเทศไทย การแก่งแย่งคนทอ้งถ่ินท่ีมีความสามารถสูงก็จะมีมากข้ึน ทั้งค่าตอบแทนท่ีองค์กร
ต่างชาติจะมีสักยภาพในการจ่าย และยงัมีเร่ืองของโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศท่ีจะ
กลายเป็นจุดดึงดูดอีกดว้ย ถา้องค์การไม่สามารถสู้ในเร่ืองเหล่าน้ีได ้ส่ิงท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตอ้ง
ท าคือ การหาจุดเด่นขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของวฒันธรรม เพื่อนร่วมงาน หรือสวสัดิการ
บางอยา่ง เพื่อใชใ้นการดึงพนกังานไว ้(ฐานิตา อ่วมฉิม และมณฑา จ าปาเหลือง, 2557) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมอนัเป็นส่ิงส าคญั ในท่ีท างานตอ้งเอ้ืออ านวยต่อการ
ท างานของพนักงานท่ีอยู่ในองค์การนั้ น นั้ นคือการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน 
ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูท่ี้มีต าแหน่งสูงกว่า หัวหน้างานจะเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทมากในทีมงานท่ีเขา
ดูแลอยู ่ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของผลส าเร็จของงาน หรือเร่ืองของการบริหารคน จากหนงัสือ 10 ยอด
คุณสมบติัหวัหนา้งานท่ีลูกนอ้งรักและท างานให้อยา่งเต็มใจยิ่ง” สรุปไดด้งัน้ี 1) มีความเป็นผูน้ า 2) 
มีความยุติธรรม 3) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบติั  4) ท างานเป็นระบบ 5) เป็นนกัแกไ้ขปัญหา 
6) เปิดใจและรับฟังความคิดเห็น 7) มีความคิดสร้างสรรค ์8)ให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือ 9) เป็น
ผูพ้ฒันาสมาชิกในทีม และ 10) ไม่ถือตวัและใหเ้กียรติ (ทองพนัชัง่ พงษว์ารินทร์, 2553) 
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ในทางวชิาการมีการศึกษาบทบาทของหวัหนา้งาน อนัมีผลส าคญัต่อ พฤติกรรมการท างาน 
ผลการท างาน ประสิทธิภาพในการท างาน ประสิทธิผลในการท างานของลูกน้อง  หรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงพบว่ายงัมีปัญหาอย่างยิ่งต่อผลส าเร็จขององค์การแต่ยงัไม่มีผลสรุปท่ีชดัเจน 
เก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของหวัหนา้ท่ีมีต่อพฤติกรรมของลูกนอ้ง แต่ไดมี้ผลการวิจยัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงผลดีของการสนบัสนุนทางสังคมของบุคคลในหน่วยงาน รวมทั้งจาก
หวัหนา้ ต่อลูกนอ้งทั้งในดา้นทศันคติท่ีดีต่อการท างาน การลดความเครียด การเพิ่มแรงจูงใจในการ
ท างาน และการเพิ่มผลการปฏิบติังานทั้งในระดบับุคคลและระดบักลุ่มงานตลอดจนการส่งเสริม
คุณภาพชีวติในการท างานของบุคคล (ดุจเดือน, 2546: 122) 

ทั้ งยงัมีงานวิจัยท่ีจะช่วยสรุปความสัมพันธ์น้ี ซ่ึงมีการท าอยู่พอสมควร ดังน้ี ผลการ
สนบัสนุนทางสังคมจากหัวหน้า กบัทศันคติท่ีดีต่อการท างานของลูกนอ้ง สรุปไดจ้ากผลการวิจยั
หลายเร่ืองทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต่างให้ผลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ ผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคมมาจากหวัหนา้เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อการท างานมากกวา่ หรือเป็นผูท่ี้มีความพอใจในการ
ท างานมากกว่าผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมน้อยจากหัวหน้า ต่อมาการสนบัสนุนทางสังคม
จากหัวหน้ากับความเครียดในการท างาน พบผลการวิจยัว่าผูท่ี้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
หวัหนา้มากเป็นผูท่ี้มีความเครียดในการท างานนอ้ย ซ่ึงการสนบัสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทาง
ลบกบัความเครียด และเป็นตวัท านายท่ีส าคญัอนัดบัแรกของความเครียดดว้ย จากผลการวิจยัเช่นน้ี
บ่งช้ีถึงผลดีของการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเครียดใน
การท างาน ต่อมาการสนบัสนุนทางสังคมจากหวัหนา้กบัการถ่ายโอนความรู้จากการฝึกอบรม แสดง
ให้เห็นว่า ผูท่ี้ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า มกัเป็นผูน้ าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการ
ท างาน รวมทั้งยงัอาจสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้มากกว่า ผูท่ี้ได้รับการ
สนบัสนุนจากหวัหนา้นอ้ย ต่อมาเป็นการสนบัสนุนทางสังคมจากหวัหน้ากบัผลงานของลูกนอ้งนั้น 
จะเป็นผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานมากกว่า หรือพฤติกรรมการท างานมากกว่า ผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคมนอ้ยจากหวัหนา้ และสุดทา้ยการสนบัสนุนทางสังคมจากหวัหนา้กบัผลงานของกลุ่มงาน 
ซ่ึงกลุ่มงานท่ีหวัหนา้ใหก้ารสนบัสนุนทางสังคมมาก เป็นกลุ่มงานท่ีมีประสิทธิผลสูงกวา่ และกลุ่ม
งาน/องค์การ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า (เช่น ค่ารักษาพยาบาล)กลุ่มงานท่ีหัวหน้าให้การ
สนบัสนุนทางสังคมนอ้ย (ดุจเดือน, 2546: 124-133)  

จากความส าคญัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้จึงท าใหก้ารศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสังคม
ของหวัหนา้จ าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาวจิยัอยา่งต่อเน่ือง และยืนยนัผลท่ีมีต่อการท างานของลูกนอ้ง
นั้นมีความสัมพนัธ์กนัเพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์าร และตวับุคคลเองโดยการวิเคราะห์อภิ
มานในเชิงปริมาณท่ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงทดลอง การวิจัยเชิงสหสัมพนัธ์ และเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึง 
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Eagly and Chaiken (1993) กล่าวว่าเม่ือมีผลงานวิจยัท่ีศึกษาปัญหาวิจยัเดียวกนัหลายเร่ือง  
การสังเคราะห์ งานวจิยัดว้ยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) จึงเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งยงัเป็นท่ีนิยม
ในหมู่นกัวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบนั เพราะการสังเคราะห์งานวิจยัดว้ยการ
วิเคราะห์อภิมาน เป็นการศึกษาเปรียบเทียบวา่ งานวิจยัแต่ละเร่ืองมีผลการวิจยั รวมทั้งลกัษณะการ
วิจัยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และลักษณะผลการวิจัยท่ีแตกต่างกันนั้ น เป็นผล
เน่ืองมาจากตวัแปรอะไร หรือเน่ืองมาจากลกัษณะการออกแบบการวิจยัท่ีต่างกนัอยา่งไร ขอ้คน้พบ
จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลงานวจิยัหลาย ๆ เร่ืองในการสังเคราะห์งานวิจยัดว้ยวิธีการวิเคราะห์
อภิมาน จะช่วยให้นักวิจัยขยายขอบเขตองค์ความรู้จากงานวิจัยแต่ละเร่ืองได้เพิ่มมากข้ึน 
นอกจากนั้นการสังเคราะห์งานวิจยัยงัเป็นการเช่ือมโยงความรู้ในอดีตกบัความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการ
วิจยั (นงลกัษณ์ วิรัชชยัและวรรณี เจตจ านงนุช, 2551) ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีการวิจยัดว้ยวิธีการอภิมาน
นั้น ก าลงัไดรั้บความนิยมในหมู่นกัวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะเป็นการเช่ือมโยง
ภาพความสัมพนัธ์ของงานวิจยัในหัวขอ้ท่ีไดมี้การสังเคราะห์ไดมี้ความชดัเจนยิ่งข้ึน และสามารถ
ก าหนดเป็นประเด็นปัญหาทางการวจิยัท่ีมีความเหมาะสมไดต่้อไป 

ดังนั้ นในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัย จึงท าการประมวลองค์ความรู้จากงานวิจัย ท่ี ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้าและบุคคลรอบข้างในท่ีท างานกับ
พฤติกรรมการท างานของพนกังานในองคก์ารต่าง ๆ ดว้ยวิธีวิเคราะห์อภิมาน เพื่อรวบรวม คน้ควา้
ท าขอ้สรุป ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจิัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรม
การท างานของบุคคลว่ามีค่าขนาดอิทธิพลมากน้อยเพียงใด และพบผลท่ีเด่นชัดในตวัแปรปรับ
ประเภทใดบา้ง  

1.2.2  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนจากคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการ
ท างานของบุคคลวา่มีค่าค่าขนาดอิทธิพลมากนอ้ยเพียงใด และ และพบผลท่ีเด่นชดัในตวัแปรปรับ
ประเภทใดบา้ง  
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1 เพื่อเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ในทางวิชาการท าให้ไดข้อ้สรุปท่ีน่าเช่ือถือของงานวิจยัท่ี
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้และคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการ
ท างานของบุคคล ว่าจะมีขนาดอิทธิพลมากน้อยเพียงใด ทั้งในพฤติกรรมการท างานโดยรวมและ
พฤติกรรมการท างานอีก 4 ประเภท รวมทั้งทราบขนาดอิทธิพลเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัตามตวั
แปรปรับใดบา้ง  

1.3.2 เม่ือทราบขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ และคนรอบขา้ง
กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคลเหล่าน้ี ขอ้สรุปจากผลการวิจยัสังเคราะห์ไดจ้ะเป็นตวัช้ีแนะได้
อยา่งชดัเจนวา่ ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมดงักล่าวกบัพฤติกรรมการ
ท างานประเภทใด อาจจะพบขนาดอิทธิพลท่ีสูงในการวจิยัในอนาคต 

1.3.3 ขอ้สรุปส าคญัจากการศึกษาในคร้ังน้ี จะช่วยเสนอแนะแนวทางการพฒันาพฤติกรรม
การท างานของบุคคลโดยค านึงถึงอิทธิพลจากการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้และคนรอบขา้ง     

 
1.4 กำรประมวลเอกสำรและกำรวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้บ่งหวัขอ้ในการประมวลเอกสารออกเป็น 4 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่  
1) การประมวลนิยามปฏิบติัการของพฤติกรรมการท างานของบุคคล  2) การประมวลนิยาม
ปฏิบติัการของการสนบัสนุนทางสังคมจากหวัหนา้และคนรอบขา้ง  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้า คนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล และ  4) การ
ประมวลวธีิการวเิคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) และแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  
1.4.1 พฤติกรรมกำรท ำงำน: ควำมหมำย และวธีิวดั 
พฤติกรรม มีความเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของอินทรีย ์(Organism) หรือส่ิงมีชีวิต ซ่ึงเป็น

การกระท าท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีผูก้ระท ารู้สึกตวัและไม่รู้สึกตวัในขณะกระท า และยงัรวมถึงการกระท าท่ี
สามารถสังเกตไดแ้ละสังเกตไม่ไดด้ว้ย โดยมากนกัจิตวิทยาจะแบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ประเภท คือ 
1) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง กระท าท่ีคนอ่ืนสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง เช่น 
ร้องไห้ ยิม้ วิ่ง พูด ฯลฯ ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีใครยอ่มเห็นได ้สังเกตได ้เม่ือช้ค  าวา่สังเกตได ้อาจจะ
หมายความรวมถึง การฟัง การสูดดม ฯลฯ ก็ได ้ และ 2) พฤติกรรมภายใน (Covert  Behavior)  



5 

หมายถึง การกระท าท่ีคนอ่ืนสังเกตไม่ไดโ้ดยตรง เช่น หิว เพลีย เสียใจ ฯลฯ โดยส่วนมากจะเป็น
พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการท างานภายในสมอง ถา้ตอ้งการสังเกตตอ้งมีการกระตุน้หรือจดัส่ิงแวดลอ้ม
ใหเ้จา้ของพฤติกรรมแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก เช่น การถามหรืออาศยัแบบทดสอบลว้ง
ออกมาเพื่อว่าผูส้ังเกตุจะใช้เป็นขอ้มูลในการคาดเดาถึงพฤติกรรมภายในได้ (สิทธิโชค วรานุ 
สันติกุล, 2546: 14) 

หากจะกล่าวถึงพฤติกรรมการท างานนั้น มีนักวิชาการบางท่านในต่างประเทศได้ให้
ความหมายพฤติกรรมการท างานไวว้่า ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกเพื่อตอบโตส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงในขณะ
ปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถสังเกตและวดัไดต้รงกนั ไม่ว่าการแสดงออก หรือการตอบสนองนั้นจะ
เกิดข้ึนภายในหรือภายนอกร่างกายก็ตามที (Baruch, 1949: 136) ต่อมา Loper (1968: 242) ให้
ความหมายพฤติกรรมการท างานวา่ หมายถึงการกระท าหรือส่ิงท่ีแสดงออก และบุคคลอ่ืนสามารถ
สังเกตเห็นไดห้รือไม่ก็ตาม เช่น ความรู้สึกนึกคิดเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าในขณะปฏิบติังาน และ 
Albanese (1981: 204) ให้ความหมายพฤติกรรมการท างาน คือ พฤติกรรมและการกระท าของ
คนงานท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จต่องานของเขาโดยตรง และพฤติกรรมนั้นยงัรวมไปถึงการ
แสดงออกของคนงานท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มในสังคมท่ีเขาปฏิบติังานอยู ่ 

ทั้งน้ีในประเทศไทยมีนกัวิชาการผูท่ี้สนใจจะศึกษาและให้ความหมายของพฤติกรรมการ
ท างาน หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมาในสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น การพูดคุย การ
รับค าสั่ง การเขียนรายงาน เป็นตน้ ซ่ึงอาจมีลกัษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการโดยอาจจะเป็น
ประโยชน์หรือเป็นโทษแก่องคก์าร (มลัลิกา ตน้สอน, 2544: 19-20) ทั้งน้ี สิทธิโชค วรานุสันติกุล 
(2546: 253) ไดใ้ห้ความมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการท างาน (Task – oriented Behavior) ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการท างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในงานท่ีตอ้งมีการประชุมเพื่อ
ตดัสินปัญหาบางอย่าง พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการท างานได้แก่ การแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ การ
ประเมินขอ้มูล การใหข้อ้มูลเพิ่ม การซกัถามรายละเอียด การเสนอทางแกปั้ญหา ฯลฯ  เป็นตน้  

จากความหมายพฤติกรรมการท างานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการท างาน 
หมายถึง การกระท าท่ีบุคคลแสดงออก รวมถึงลกัษณะการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดท่ี
บุคคลมีต่อการปฏิบติังาน และสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีเขาปฏิบติังานอยู ่

นอกจากน้ีนกัวชิาการยงัศึกษาพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมท างาน โดย
เรียกช่ืออ่ืนดว้ย เช่น 1) ประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงหมายถึง การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยการท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวด้ว้ย วิธีการท่ีง่าย รวดเร็วมีปริมาณมาก มีคุณภาพสูงและ
ประหยดั (บงัอร  โสฬส, 2546; ธกร  ถาวรสันต,์ 2550; ปิยวรรณ บุญเพญ็, 2550)  2) ประสิทธิผล 
หมายถึง ความสามารถขององค์การท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ ความเป็น
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อันหน่ึงอันเดียวกันในองค์การ (Integration) การปรับตัวของ องค์การให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้ม (Adaptability) การปรับตวัขององคก์ารให้ สอดคลอ้งกบัสังคม (Social Relevance) 
และผลผลิตขององคก์าร (Productivity) (อรุณ รักธรรม, 2525: 12) ฉะนั้นประสิทธิผลในการท างาน 
อนัหมายถึง ผลส าเร็จ หรือผลท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน (ชนิกา แสงศร, 2550; พิชญาภา อินทรนฏั, 
2550; เบญจวรรณ โทประเสริฐ, 2551)  3) ผลการปฏิบติังานเป็นกระบวนการท างานของบุคคล
ผูป้ฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ทั้งผลงาน และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบติังานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยหวัหนา้งาน โดยอยูบ่นพื้นฐานของ
ความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบ เดียวกนั  (สฎายุ ธีรวานิชตระกูล, 2552; ทิพยว์รรณ มงคลดี
กลา้กุล, 2554; ธเนศทศั สูนยส์าทร, 2554)  และ 4) ผลผลิตองคก์าร ซ่ึงทุกองคก์ารมุ่งท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายขององค์การโดยการใช้เคร่ืองมือ ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เพื่อผลิตผลงานขององค์การ จึง
ดอ้งพิจารณา 2 ประเด็น คือเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ และหนทางหรือ เคร่ืองมือ (Means) ซ่ึง
องค์การใช้ในการรักษาความเป็นองค์การและบรรลุเป้าหมายให้ได้ ส าหรับเป้าหมายส าคญัของ
องค์การทัว่ ๆ ไปคือ ผลผลิต (Output) ในแง่ท่ีว่าสามารถบรรลุ ถึงจุดหมายท่ีองค์การได้ตั้งไว ้ 
(สิริลกัษณ์ ตรัยตรึงตรีคูณ, 2550; จนัจีรา โสะประจิน, 2553; สุวรรณ์ณา สิทธิธรรม, 2553)   

ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการท างานโดยทัว่ไป หมายถึง พฤติกรรมท่ีเรา
สมควรท่ีจะท าในการท างาน การกระท าท่ีบุคคลแสดงออก รวมถึงลกัษณะการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้สึก และพฤติกรรม ในการท างานท่ีดี/ไม่ดี จะเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม/ไม่เหมาะสมใน
องค์กรโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิจยัมกัใช้แบบวดัชนิดมาตรประเมินรวมค่าในการวดัปริมาณของ
พฤติกรรมท างาน 

การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์นั้น ในระยะ 10 ปี ท่ี
ผา่นมา มีผูศึ้กษาพฤติกรรมในหลายลกัษณะ โดยใชห้ลกัการพฤติกรรม 7 กลุ่ม ท่ีควรจะศึกษา (ดวง
เดือน พนัธุมนาวิน, 2536) ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมจริยธรรม 2) พฤติกรรมประชาธิปไตย 3) พฤติกรรม
ส่ิงแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ 4) พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการบริโภค 5) 
พฤติกรรมครอบครัวครอบครัว 6) พฤติกรรมท างาน และ 7) พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี โดย
ท าการศึกษาในเชิงพฤติกรรมท างานในสังกปักลุ่มเดียว เช่น พฤติกรรมการท างานตามบทบาท
หน้าท่ีในอาชีพ เช่น (กัญจนา อร่ามรักษ์, 2551)  รวมทั้งยงัมีการศึกษาพฤติกรรมการท างานท่ี
ครอบคลุมกับกลุ่มพฤติกรรมอ่ืน ๆ เช่น การผสมระหว่างพฤติกรรมท างานกับพฤติกรรมตาม
คุณธรรมต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการท างานอยา่งอุทิศตน  (สุชาดา ชลานุเคราะห์, 2552)   พฤติกรรม
ปฏิบติังานตามระเบียบขอ้บงัคบั การผสมระหวา่งพฤติกรรมท างานกบัพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี  
เช่น   พฤติกรรมการท างานดว้ยความรับผิดชอบ (ชนิกา แสงศร, 2550) การผสมระหวา่งพฤติกรรม
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ท างานกบัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน  เช่น   พฤติกรรมการท างานเก่ียวกบัความ
ปลอดภยั  (สามารถ พิกุลทอง, 2546; ธวชัชยั ศรีพรงาม, 2547) พฤติกรรมป้องกนัอนัตรายจากการ
ท างาน  (จุรีพร ภิบาลจนัทร์, 2551) ตลอดจนการผสมระหว่างพฤติกรรมท างานกบัพฤติกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น  พฤติกรรมการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ (ปิยวรรณ บุญเพญ็, 2550 )  เป็นตน้  

ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงศึกษาพฤติกรรมท างานแบบผสมกบัพฤติกรรมอ่ืน ๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทยอ่ย คือ 1) พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม  2) พฤติกรรมการท างานอยา่ง
ปลอดภยั  3) พฤติกรรมการท างานอยา่งเป็นพลเมืองดี และ 4) พฤติกรรมการท างานท่ีช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีรายละเอียดตามล าดบัต่อไปน้ี 

1.4.1.1 พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม: ความหมายและวธีิวดั  
การท างานท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้น ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีทั้ง

ความเก่งและความดีมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กนัในการท างาน  บุคลากรท่ีเป็นคนเก่งอย่างเดียว
แต่ไร้คุณธรรมจริยธรรมมกัจะท าใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานเกิดปัญหาไดม้าก พฤติกรรมจริยธรรมถือ
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในทุกการกระท าของบุคคล เพราะเป็นส่ิงท่ีบุคคลควรประพฤติปฏิบติั ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีหน่วยงานและหรือสังคมยอมรับ เพื่อหน่วยงานและหรือสังคมจะไดมี้ความสงบ
สุข ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2556) ได้เสนอว่า พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม มีความ
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรม 4 ประเภท ได้แก่ 1) พฤติกรรมตามจรรยาในอาชีพของตน 2) พฤติ
กรรมการบริหาร การปกครอง การใช้พระเดชพระคุณ ของหวัหน้าต่อลูกน้อง 3) พฤติกรรมทาง
ศาสนา ท่ีเก่ียวกบัการท างาน เช่น พฤติกรรมตามบารมี 10 ประการ พฤติกรรมอิทธิบาท 4 และ 4) 
พฤติกรรมท างานเพื่องาน (เงินส าคญัเป็นรอง) ท าตามกฎระเบียบ ท าเพื่อส่วนรวมและผลท่ีย ัง่ยืน 
ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี จะไดท้  าการรวบรวมพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมของผูป้ฏิบติัในองค์การท่ีแสดงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม อนัจะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายในงานท่ีตั้งไว ้เช่น อุทิศตนในการท างาน เสียสละในการท างาน ทุ่มเทในการท างาน เป็น
ตน้ วดัโดยแบบวดัมาตรประเมินรวมค่า 

1.4.1.2 พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั: ความหมายและวธีิวดั 
สภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณท่ีเช่ืองโยงกนั

เป็นองคร์วมอยา่งสมดุล โดยเฉพาะความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจซ่ึงเป็นสภาวะท่ีท าให้บุคคล
สามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นการค านึงถึงความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ
ในการท างานจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างานเป็นส าคญั  

ส่วนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบติัหรือกิจกรรมใด ๆ ในดา้นการป้องกนั 
การสร้างเสริมการรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ อนัมีผลต่อสภาวะสุขภาพของบุคคล การท่ีบุคคลจะมี
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พฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ นั้น ข้ึนอยู่กบัลกัษณะทางจิตใจ และสภาพแวดล้อมของบุคคล รวมถึง
ลักษณะทางชีวภาพของบุคคล เช่น กรรมพนัธ์ุ ความชรา ความเจ็บป่วย ปัจจุบันสาเหตุทาง
สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลท่ีส าคญัต่อบุคคลท่ีอยูใ่นวยัแรงงาน โดยเฉพาะในเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีความปลอดภยัในการท างานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ซ่ึงการประมวลเอกสารงานวิจยัในคร้ังน้ีไดมี้
ผูใ้ห้นิยามความหมายไวว้่า ความปลอดภยัในการท างาน  หมายถึง ความปลอดภยัและสุขภาพ
อนามยัในการท างานของผูป้ระกอบอาชีพทั้งหลาย (ชยัยทุธ ชวลิตนิธิกุล, 2532: 1-2)  รวมทั้ง สุรพล  

พยอมแยม้ (2541: 286) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ความปลอดภยัในการท างาน หมายถึง การท่ี
ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขดัขวาง ซ่ึงอุปสรรคนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ อุปสรรคท่ีทราบและคาด การณ์ไวล่้วงหนา้ตามขอ้มูลท่ีมีอยู ่และอุปสรรคท่ีไม่คาดคิด
และมิไดค้วบคุมไวก่้อน อุปสรรคประเภทหลงัน้ีเรียกรวม ๆ กนัวา่ “อุบติัเหตุ (Accident)” ฉะนั้น
ความปลอดภยัในการท างาน หมายถึง ระดบัความจ าขอ้มูลและการระลึกไดเ้ก่ียวกบัสภาวการณ์อนั
ปราศจากอนัตราย หรือการท างานท่ีไม่มีอนัตราย ไม่อยูใ่นสภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ การ
บาดเจ็บ พิการ ตาย เกิดโรคจากการท างานและทรัพยสิ์นเสียหาย ซ่ึงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั
ในการท างานของคนงานไดรั้บจากการฝึกอบรม การไดรั้บค าแนะน า การศึกษาจากเอกสารขอ้มูล
ด้านความปลอดภัย  การจัดนิทรรศการ  และกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน 

จึงสรุปไดว้า่พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั เป็นพฤติกรรมการท างานท่ีบุคคล
มีความระมดัระวงัในการท างาน ไม่ประมาท ไม่สร้างความเสียหายให้เกิดจากอุบติัเหตุไม่ก่อให้เกิด
การสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความปลอดภยัให้
เกิดข้ึนขณะท างาน รวมถึงการปราศจากอนัตรายท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนจากการท างาน 

การวิจัยคร้ังน้ี วดัพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยัของบุคคลจากคะแนนท่ี
ปรากฏออกมาในแต่ละงานวจิยัโดยในงานวิจยัท่ีใชแ้บบวดัมาตรประเมินรวมค่าและตอ้งมีเน้ือหาท่ี
สามารถวดัได้ถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
พฤติกรรมขบัข่ีอย่างปลอดภยั (รวิกาญจน์ เดือนดาว, 2547) พฤติกรรมป้องกันอนัตรายจากการ
ท างาน (สามารถ พิกุลทอง, 2546) ซ่ึงการวดัพฤติกรรมดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปตามเน้ือหาในการ
วจิยัเร่ืองนั้น 

1.4.1.3 พฤติกรรมการท างานอยา่งเป็นพลเมืองท่ีดี: ความหมายและวธีิวดั  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2549: 109) ได้สนับสนุนการวิจัยด้าน

พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีวา่เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนามากท่ีสุดประเภทหน่ึงในสังคมไทย และเป็น
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พฤติกรรมท่ีมีขอบเขตกวา้งครอบคลุมพฤติกรรมประเภทอ่ืน ๆ โดยส่ิงส าคัญของพฤติกรรม
ประเภทน้ี คือ ความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว หมู่คณะ ส่วนรวมและประเทศชาติ 

โดยในงานวิจัยฉบับน้ีมีการศึกษาพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นพลเมืองดีท่ี
ครอบคลุมถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดว้ย ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมของพนกังานท่ี
เกิดข้ึนจากตวัของพนกังานเอง ซ่ึงองค์การไม่ไดก้  าหนดไวใ้ห้ปฏิบติัอย่างเป็นทางการ แต่เป็น
พฤติกรรมท่ีเกินกว่าบทบาทหน้าท่ีของพนกังานและพนกังานเต็มใจปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานและ
องค์การ โดยพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นพฤติกรรมท่ีสนบัสนุน และก่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อองคก์าร อนัประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบตาม
แนวคิดของ Organ (1990) ดงัน้ี องคป์ระกอบท่ี 1 พฤติกรรมดา้นการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 
หมายถึง พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทนัทีเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ช่วย
แนะนาพนักงานใหม่เก่ียวกบัวิธีการใช้วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
โดยรวมขององค์การ องคป์ระกอบท่ี 2 พฤติกรรมดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) หมายถึง 
พฤติกรรมความค านึงถึงผูอ่ื้น เคารพสิทธิของผูอ่ื้น การท่ีพนกังานให้ความส าคญักบัการท างานของ
ตนท่ีจะไม่สร้างปัญหาใหก้บัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ค านึงถึงผลกระทบจากการท างานของตนท่ีจะไม่
สร้างปัญหาให้กบัเพื่อนร่วมงานคนอ่ืน ค านึงถึงผลกระทบจากการท างานของตน มุ่งท่ีจะป้องกนั
ไม่ให้เกิดปัญหาในการท างานกบับุคคลอ่ืน เน่ืองจากการปฏิบติังานในองคก์ารตอ้งอาศยัการพึ่งพา
ซ่ึงกนัและกนั การกระท าและการตดัสินใจของบุคคลหน่ึงอาจมีผลกระทบต่อคนอ่ืน จึงควร
ค านึงถึงบุคคลอ่ืน องค์ประกอบท่ี 3 พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะอดทนอดกลั้น ต่อปัญหาท่ีเกิดจากการทางานหรือการ
ประสานงานกบับุคคลอ่ืน หลีกเล่ียงท่ีจะกระทบกระทัง่กบับุคคลอ่ืน เน่ืองจากในการปฏิบติังานนั้น
จาเป็นตอ้งมีการพึ่งพากนัและกนั ทั้งท่ีมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมหรือร้องทุกขไ์ด ้
แต่เน่ืองจากการร้องทุกขจ์ะเพิ่มภาระใหก้บัผูบ้ริหารและจะเกิดการโตแ้ยง้กนัยืดเยื้อ จนละเลยความ
สนใจในการปฏิบติังาน องค์ประกอบท่ี 4 พฤติกรรมดา้นการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) 
หมายถึง การท่ีพนกังานมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารอยา่งรับผิดชอบ ให้ความสนใจ
กบันโยบายต่าง ๆ และประกาศต่าง ๆ ขององคก์าร พร้อมท่ีจะรักษาภาพลกัษณ์ขององคก์าร แสดง
ความคิดเห็น และเขา้ร่วมประชุมหรือเป็นฝ่ายเดียวกนักบัองคก์าร เช่น มีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม 
เก็บความลบั มีความรู้สึกตอ้งการพฒันาองคก์าร และมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี
เหมาะสมต่อองคก์าร และองคป์ระกอบท่ี 5 พฤติกรรมดา้นความส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีพนกังานปฏิบติัตามกฎระเบียบ สนองนโยบายขององคก์าร ขยนัท างาน ตรง
ต่อเวลา การประหยดั รักษาทรัพยากร และดูแลส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงไม่ใช้เวลาในการ
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ปฏิบติังานไปกบังานส่วนตวั ซ่ึงคนท่ีมีส านึกในหนา้ท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบายของ
องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี  มีงานวจิยัท่ีศึกษา เช่น  

จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นพลเมืองท่ีดีเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เป็น
ทางการ พนกังานให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และความเป็นมิตรระหวา่งบุคคลเพื่อพฒันา
เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงปรากฏอยู่ในการปฏิบติังานในท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน ในหน่วยงาน
รัฐบาลหรือในองคก์ารต่าง ๆ 

ดงันั้นในการวจิยัคร้ังน้ี วดัพฤติกรรมการท างานอยา่งเป็นพลเมืองท่ีดีของบุคคลจาก
คะแนนท่ีปรากฏออกมาในแต่ละงานวิจยัโดยในงานวิจยัท่ีเป็นตวัอย่างวิจยัคร้ังน้ี ตอ้งใช้แบบวดั
มาตรประเมินรวมค่าและตอ้งมีเน้ือหาท่ีสามารถวดัไดถึ้ง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร 
(เช่น สฎายุ ธีรวณิชตระกูล, 2551; ทิพยว์รรณ มงคลดีกลา้กุล, 2554; สิฐสร กระแสร์สุนทร, 2554) 
ซ่ึงการวดัพฤติกรรมจะแตกต่างกนัไปตามประเด็นในการวจิยัเร่ืองนั้น 

1.4.1.4 พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร: ความหมายและวธีิวดั 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2549: 108)ได้สนับสนุนการวิจัยด้าน

พฤติกรรมส่ิงแวดลอ้มและสาธารณประโยชน์ เน่ืองจากเป็นการวิจยัเพื่อหาแนวทางการเสริมสร้าง
จิตส านึก และพฤติกรรมป้องกันมลภาวะ เช่น การไม่ทิ้งส่ิงของลงแม่น ้ าล าคลองและถนน  
การไม่ท าลายสาธารณสมบติั การป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์นและการเกิดอุบติัเหตุแก่ตนเองและ
ผูอ่ื้น การใช้วสัดุธรรมชาติและพฤติกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
ทรัพยากรของประเทศ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในยามท่ีประเทศมีจ านวนประชาการมาก
ข้ึน จ าเป็นตอ้งสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้มากยิ่งข้ึน ไม่เฉพาะแต่ในระดบัชุมชน และ
ประเทศเท่านั้น ควรค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในระดบันานาชาติและจกัรวาลดว้ย 

พฤติกรรมการท างานด้านส่ิงแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ในองค์การต่างๆ
จะตอ้งมีการก าหนดเป็นนโยบายข้ึนเพื่อใหค้นในองคก์รไดป้ฏิบติั การน านโยบายไปปฏิบติันั้นตอ้ง
มีองค์การ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง หากมีองค์การรองรับเพื่อน านโยบายไปปฏิบติัให้
บรรลุผลแลว้ก็ตอ้งมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบติัให้สอดคล้องกบับทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน ในการน านโยบายไปปฏิบติัจะตอ้ง
ค านึงถึงการจดัหาทรัพยากรต่างๆ ทั้งดา้นงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ใช้สอยและปัจจยัอ่ืนๆท่ี
จ าเป็นให้ครบถว้นเหมาะสม เพื่อเป็นหลกัประกนัเบ้ืองตน้ว่าการปฏิบติัตามนโยบายจะบรรลุผล
ส าเร็จท่ีตอ้งการ (สมบติั ธ ารงธญัวงศ์, 2540: 45-46) ดงันั้นปัจจยั ดา้นหน่ึงท่ีเป็นสัญญาณบอกเหตุ
วา่ องคก์ารจะสามารถอยูร่อดไดห้รือไม่ นัน่ก็คือ ผลประกอบการของบริษทั ก าไร รายได ้ยอดขาย 
ส่วนแบ่งการตลาด และ “ตน้ทุน”ทั้ง น้ีบริษทัท่ีมีรายไดม้าก มิไดบ้่งบอกวา่บริษทัจะมีก าไรมากข้ึน
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ตามไปดว้ย เพราะหากบริษทัมีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มมากข้ึน ยอ่มส่งผลให้ก าไรของบริษทัลด
น้อยลง ดงันั้นเร่ืองของตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลโดยตรงต่อผลประกอบ ท่ีองค์การ
ตอ้งการและ ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงท าให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัต่างตระหนกัถึงความส าคญัและ
ผลกระทบท่ีจะ เกิดข้ึนจากตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน การรณรงคเ์พื่อช่วยกนัประหยดัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
จะเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยควบคุมและลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนน้ีได้ การกระตุน้ให้เกิด
‘จิตส านึก ของความประหยดั” (Economy Awareness) จึงเป็นหนา้ท่ีอนัส าคญัยิ่งของแต่ละองคก์าร 
จิตส านึกของความประหยดัจะหมายถึง  ความเขา้ใจถึงสาเหตุและเหตุผลของการประหยดั การ
ร่วมมือกนัเพื่อรักษา ควบคุมดูแล และหาวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจ าเป็น รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อรณรงค์ให้เกิดความ 
ประหยดั ตลอดจนการกระตุน้และสนบัสนุนให้พนกังานในองคก์ารมีส่วนร่วมในการใชท้รัพยากร 
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2548) 

จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากรเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้กบับุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดในองค์การ ในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าซ่ึงเป็นการสร้างจิตส านึกของความประหยดัโดยการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งน้ีคนในองคก์ารจะตอ้งใหค้วามร่วมมือดว้ย 

ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ี วดัพฤติกรรมพฤติกรรมการท างานด้านส่ิงแวดล้อมและ
สาธารณประโยชน์ จากคะแนนท่ีปรากฏออกมาในแต่ละงานวิจยัโดยในงานวิจยัท่ีเป็นตวัอย่างใน
การวิจยัคร้ังน้ี ตอ้งใช้แบบวดัมาตรประเมินรวมค่าและตอ้งมีเน้ือหาท่ีสามารถวดัไดถึ้งพฤติกรรม
การท างานในอาชีพต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (พนันิภา วินิจเจริญ, 2555)  และพฤติกรรมการ- 
บริหารโครงการ (วรสรณ์ เนตรทิพย,์ 2554) ซ่ึงการวดัพฤติกรรมจะแตกต่างกนัไปตามประเด็นใน
การวจิยัเร่ืองนั้น 
 

1.4.2 กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกหัวหน้ำและคนรอบข้ำง: ควำมหมำย และวธีิวดั 
การสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) นั้น เป็นหน่ึงในปัจจยัทางดา้นสถานการณ์ท่ีมีผู ้

นิยมศึกษาว่ามีเก่ียวกบัพฤติกรรมต่างๆของมนุษย ์ทั้งน้ีไดมี้นักวิชาการไดส้นใจท่ีจะศึกษาอย่าง
มากมาย เช่น ในวงการแพทยแ์ละพยาบาล  นกัมานุษยวิทยา นกัจิตวิทยา เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละสาขา
จะท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป  

การสนับสนุนทางสังคมนั้นมีแนวคิดมาจากแรงสนับสนุนทางสังคมของ Lieberman 
(1986) โดย กล่าววา่ แรงสนบัสนุนทางสังคม มีส่วนช่วยในการลดความเครียดในชีวิตประจ าวนัได ้  
อีกทั้งท าให้สามารถลดระดบัความรุนแรงและผลกระทบของภาวะเครียดได ้ การมีบุคคลมีคอยใส่
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ใจดูแลถามสารทุกข์สุขดิบ มกัช่วยส่งเสริมความรู้สึกท่ีมีคุณค่าในตนเอง  ท าให้มีความมัน่ใจใน
ความสามารถท่ีจะควบคุมส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อลดความเครียด และ 
กาสนับสนุนทางสังคมน้ีมีผลโดยตรงต่อการปรับตวัของบุคคล สอดคล้องกับความหมายของ 
Silverman (2003) ท่ีเสนอว่า คนโดยทัว่ไปจะต้องพึ่งพาอาศยักนัและต่างตอ้งการได้รับการ
สนบัสนุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตนตอ้งการ การสนบัสนุนทางสังคมเป็นส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บโดยตรง
จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในด้านข่าวสาร อารมณ์ หรือวตัถุส่ิงของ ซ่ึงการสนับสนุนน้ีจะท าให้
บุคคลมีความรู้สึกมัน่คง เม่ือเกิดเหตุการณ์หรือวิกฤติท่ีท าให้เกิดความเครียดข้ึน การสนบัสนุนทาง
สังคมเพียงพอจะช่วยบรรเทาความรุนแรงหรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเครียดมากระทบจนผิดปกติ 

การวิจยัเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสังคมไดมี้มานานแลว้ตั้งแต่ปี 1976 (พ.ศ. 2519) (ดุจ
เดือน พนัธุมนาวนิ, 2547: 5)โดยเฉพาะในสาขาการแพทยแ์ละพยาบาล (Cassell, 1976; Cobb, 1976; 
Wilcox and Vernberg, 1985) ซ่ึงต่อมาได้มีนกัวิชาการในหลายสาขาไดศึ้กษาถึงพฤติกรรม
สนบัสนุนทางสังคมในหัวขอ้วิจยัต่าง ๆ เช่น การอาสาช่วยเหลือ (กนกทอง สุวรรณบูลย,์ 2545) 
พฤติกรรมองคก์รในสาขาพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(เบญจพร  ยิฐธรรม, 2553) พฤติกรรมสุขภาพต่าง 
ๆ (อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ, 2553) เป็นตน้   

เน่ืองจากหัวหน้าเป็นบุคคลท่ีส าคญัในหน่วยงาน เพราะเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีคอยก ากบัดูแล
รับผิดชอบในการบริหารจดัการงาน ทั้งงานของตนเองและงานของลูกน้อง พร้อมทั้งตอ้งมีความ
เช่ียวชาญในงาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นผู ้
ท่ีสามารถสั่งการและให้คุณให้โทษแก่ลูกน้องได้ มีนักวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับภาวะผู ้น า 
(Leadership) ได้ให้ความสนใจในพฤติกรรมการสนับสนุนจากหัวหน้าท่ีมีผลต่อการท างานของ
ลูกนอ้งและกลุ่ม เช่น กลุ่มนกัวจิยัจาก Ohio State University ไดส้ร้างแบบวดัช่ือ “Leader  Behavior 
Descriptive Questionnaire” (LBDQ) (Stogdill, 1963) เพื่อศึกษาลกัษณะของหัวหน้าและพบว่า 
หวัหนา้โดยทัว่ไปแบ่งได ้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) หวัหนา้ท่ีสนบัสนุนลูกนอ้งเก่ียวกบัการท างาน 
และ 2) หวัหนา้ท่ีสนบัสนุนลูกนอ้งทางอารมณ์ 

ความหมายของการสนบัสนุนทางสังคมในช่วงแรก ผูใ้หนิ้ยามในเชิงผลท่ีเกิดจากการไดรั้บ
ประสบการณ์นั้น คือ Cobb (1976) วา่การสนบัสนุนทางสังคมจะส่งผลต่อความรู้สึกของผูไ้ดรั้บใน 
3 ดา้น คือ 1) ผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจะรู้สึกวา่มีคนรัก ห่วงใย และเอาใจใส่ตน 2) ผูท่ี้
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจะรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และ 3) ผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม
จะรู้สึกวา่ตนเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น ๆ 

ในปี 1981 House ไดเ้สนอวา่ การสนบัสนุนทางสังคมเป็นปัจจยัส าคญัของความเครียดใน
การท างาน  รวมทั้งเสนอวา่  การสนบัสนุนทางสังคมในท่ีท างานอาจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) 
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การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (Emotional Support) เช่น การแสดงความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจ 
และการให้การยอมรับ เป็นต้น 2) การสนับสนุนด้านวสัดุเคร่ืองใช้ (Material Support) เช่น 
ผลิตภณัฑ์ วสัดุ อุปกรณ์ การบริการต่างๆ เป็นตน้ 3) การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Informa- 
tional Support) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ และ 4) การสนบัสนุนดา้นการประเมิน
(Appraisal Support) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินตนเอง เป็นตน้  Barrera และAinley (1983) 
กล่าววา่ การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในดา้นต่างๆ มีหลายมิติ ทั้งในเชิงของเงิน วสัดุต่างๆ ท่ีอยู่
อาศยั และการให้ปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต ตลอดจนการท าให้ผูรั้บเกิดความรู้สึกใกลชิ้ดสนิท
สนม มีความอบอุ่น รู้สึกถึงความห่วงใยและเอาใจใส่จากบุคคลอ่ืน หรือให้ค  าแนะน าขอ้มูล และ
ข่าวสารต่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคล การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในส่ิงท่ีไดก้ระท าเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ข ลว้นแลว้แต่มีความเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางสังคม โดย Bhanthumnavin  (2000: 155-
167) สรุปว่าการสนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้าท่ีส าคญัแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 1) การสนบัสนุน
ทางดา้นอารมณ์ เช่น ให้ก าลงัใจในการท างาน การยอมรับความคิดเห็นหรือการกระท าของลูกนอ้ง 
แสดงความเห็นอกเห็นใจลูกน้องเม่ือท างานหนกัหรือพบปัญหาในการท างาน  เป็นตน้ 2) การ
สนบัสนุนทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร เช่น ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานแก่ลูกน้อง ให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัในการปรับปรุงการท างานของลูกนอ้ง สอนงานแก่ลูกนอ้ง ให้ค  าปรึกษาเม่ือลูกนอ้งพบ
ปัญหาในการท างานเป็นตน้ และ 3) การสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์รวมทั้งทรัพยากร งบประมาณ 
และแรงงาน เช่น จดัหางบประมาณให้เพียงพอกบัการท างาน ช่วยลูกนอ้งในการท างาน จดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการท างานของ
ลูกนอ้ง เป็นตน้ 

ลกัษณะท่ีส าคญัของการสนับสนุนทางสังคมแมจ้ะมีนกัวิชาการในสาขาต่าง ๆ ไดใ้ห้ค  า
นิยามและความหมายไวแ้ตกต่างกนั แต่ก็เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ การสนบัสนุนทางสังคม มีลกัษณะท่ี
ส าคญัอยา่งนอ้ย 6 ประการ ดุจเดือน พนัธุมนาวิน (2546: 120-122) ไดส้รุปลกัษณะท่ีส าคญัของการ
สนับสนุนทางสังคมทั้ง 6 ประการ ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางสังคมเป็นตวัแปรท่ีมีหลายมิติ
(Thoits, 1982; Wilcox and Vernberg, 1985) ประกอบดว้ย ดา้นการสนบัสนุนดา้นอารมณ์ ดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นวสัดุอุปกรณ์ 2) มีการเรียกหรือนิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางสังคม
หลายรูปแบบ  เช่น การอบรมเล้ียงดู การเป็นตวัแบบ เป็นตน้ 3) บุคคลอาจไดรั้บการสนบัสนุนทาง
สังคมจากหลายแหล่ง เช่น บ้าน องค์กร  ครอบครัว เพื่อน  หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 4) 
จุดมุ่งหมายของการใหแ้ละการรับเป็นไปในทางบวก เช่น  เพิ่มความอยูดี่มีสุข คุณภาพชีวิต เพิ่มผล
การปฏิบติังาน เป็นตน้ 5) องคป์ระกอบของการสนบัสนุนทางสังคมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น การ
ให้เงินผูย้ากไร้มองไดว้า่เป็นทั้งการสนบัสนุนดา้นวตัถุและอารมณ์ และ 6) วิธีการให้และการรับรู้



14 

การสนบัสนุนทางสังคม ไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั อาจต่างกนัไปตามเพศ อายุ วฒันธรรมประเพณีของ 
แต่ละบุคคล   

จากการประมวลเอกสารในการวิจยัพบว่าในประเทศไทย ศกัด์ิชยั นิรัญทวี (2532) เป็นผู ้
เร่ิมการศึกษาเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสังคม โดยไดใ้หค้วามหมายของการสนบัสนุนทางสังคมวา่ 
การท่ีบุคคลรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เม่ือตนตอ้งการ หรือเม่ือพบปัญหา เช่น 
การให้ก าลงัใจ ท าให้รู้สึกว่าเป็นคนมีคุณค่า เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือกลุ่ม การได้รับขอ้มูล
ข่าวสารยอ้นกลับจากเพื่อน ครอบครัว ผูบ้ริหาร และใช้แบบวดัท่ีมีพื้นฐานมาจากแบบวดัของ  
Sarason, I. G.; Levine, H. M.; Basham, R. B. and Sarason, B. R. (1983: 127-139) ทดลองวดัการ
สนบัสนุนจากสังคมกบันกัศึกษาวิทยาลยัวอชิงตนัจ านวน 602 คน ดว้ยแบบสอบถามช่ือ Social 
Support Questionnaire (SSQ) จ านวน 27 ขอ้ โดยองคป์ระกอบของเคร่ืองมือ 2 ประการ คือ ให้ระบุ
บุคคลท่ีตวัผูต้อบสามารถพึ่งพาอาศยัได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ (SSQN) รวมทั้งตวัเองด้วยในบาง
กรณี เช่น ใครเป็นผูท่ี้ยินดีฟังเม่ือท่านต้องการพูด ใครคือคนท่ีสามารถช่วยท่านได้ เม่ืออยู่ใน
สถานการณ์วกิฤติ ถึงแมว้า่บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งเสียอะไรบางอยา่งเพื่อช่วยท่าน และประการท่ีสอง 
คือการแสดงว่า ผูต้อบมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอในอยา่งไรต่อการช่วยเหลือนั้น (SSQS) โดยค่า
ของคะแนนจะแบ่งเป็นช่วง 1-6 (พอใจมาก ถึงไม่พอในมาก) ผลพบว่ามีค่าเฉล่ีย 0.54  และมีค่า
ความเช่ือมัน่ภายใน 0.97 ในส่วนของการวดัความพอใจมีค่าสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้อยูใ่นช่วง 0.21 ถึง 
0.74 มีค่าเฉล่ีย 0.37 และมีค่าความเช่ือมัน่ภายใน 0.94 ในงานวิจยัของ ศกัด์ิชัย นิรัญทวี (2532) 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัความแปลกแยกกบัพฤติกรรมการท างานของครูสังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ไดศึ้กษาครูในระดบัประถมศึกษา จ านวน 403 คน ซ่ึงความแปลกแยกน้ีถูกศึกษาในเชิงตรงขา้มใน
เชิงบวก และส่วนหน่ึงนั้นคือ การสนบัสนุนทางสังคม   

นกัวิจยัส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความหมายหรือมิติของการสนับสนุนจากคนรอบขา้งในลกัษณะ
เดียวกบัการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า กล่าวคือ ประกอบด้วย 3 มิติเช่นกนั ได้แก่ 1) การ
สนับสนุนทางด้านอารมณ์  2) การสนับสนุนด้นขอ้มูลข่าวสาร และ 3) การสนับสนุนด้านวสัดุ
อุปกรณ์ แรงงาน และงบประมาณ (รัศมีพร พยงุพงษ,์ 2553)  

สรุปไดว้่า การสนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้าและคนรอบขา้ง หมายถึง ความรู้สึก และ
การรับรู้ของบุคคล ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวับุคคลในฐานะท่ีต่างกันออกไป ตาม
ต าแหน่งและหน้าท่ีของตนเองในองค์กร เป็นผลมาจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน 
การเห็นแบบอยา่งท่ีดีของหวัและเพื่อนร่วมงาน วา่เป็นท่ีพึ่งไดม้ากนอ้ยเพียงใดทั้งสามารถเป็นขวญั
และก าลงัใจทั้งในดา้นรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นอารมณ์ เช่น ความภาคภูมิใจ 
เอาใจใส่ ความห่วงใย ฯลฯ   ดา้นขอ้มูลข่าวสาร เช่น การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัหลงัการการท างานและ
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ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน ทั้งสามดา้นน้ี จะเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนให้กบั
ลูกนอ้ง เกิดความสะดวกสบายในการท างานและด าเนินชีวิตแต่ละวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงั
สร้างความมัน่ใจใหเ้กิดข้ึนเพื่อท่ีสามารถพร้อมรับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้

การวดัลกัษณะการสนบัสนุนทางสังคมจากหวัหนา้และคนรอบขา้ง ในงานวิจยัท่ีผา่นมาได้
วดัการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าและคนรอบขา้ง โดยส่วนใหญ่มากจากแบบวดัการรับรู้
เก่ียวกบัการสนบัสนุนทางสังคมท่ีบุคคลไดรั้บ เช่น แบบวดัการสนบัสนุนทางสังคมของ ศกัด์ิชยั 
นิรัญทวี (2532) ลกัษณะของแบบวดัดดัแปลงมาจากเคร่ืองมือวดัการสนบัสนุนจากสังคมของสา
ราซนัและคนอ่ืน ๆ (Sarason and others, 1983) ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเชิงประมาณค่า 6 ขอ้ โดย
ผูต้อบระบุปริมาณท่ีแต่ละบุคคลให้การสนบัสนุนตนเม่ือมีปัญหา แลว้น ามาดดัแปลงตามท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการ ทั้งยงัมีนกัวจิยัท่านอ่ืน ๆ ท่ีสร้างแบบวดัการสนบัสนุนทางสังคมตามองคป์ระกอบของการ
สนับสนุนทางสังคมหรือแหล่งของการสนับสนุนทางสังคม เช่น บงัอร โสฬส และอจัฉรา วงศ์
วฒันามงคล (2539) ดุจเดือน พนัธุมนาวิน (2547) ซ่ึงตอ้งวดัโดยแบบวดัประเมินรวมค่าโดยแต่ละ
ขอ้มีลกัษณะเป็นประโยคประกอบมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย  
 

1.4.3 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรสนับสนุนทำงสังคมของหัวหน้ำ/คนรอบข้ำง 
กบัพฤติกรรมกำรท ำงำนของบุคคล 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ากบัพฤติกรรมการ
ท างานของลูกนอ้งในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา จากการสืบคน้ในฐานขอ้มูลระดบัชาติ เช่น Thailis ปรากฏ
ว่างานวิจยัท่ีมีช่ือเร่ืองท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคู่น้ีโดยประมาน 10  เร่ือง  แต่โดย
ส่วนมากนกัวจิยัมกัศึกษาการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้เป็นตวัเป็นหน่ึงในกลุ่มสถานการณ์ท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท างานของบุคคล เช่น ประสิทธิผลการท างานของหัวหน้า (บงัอร
โสฬส, 2544) ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหนา้และลูกนอ้ง (ดุจเดือน พนัธุมนาวิน, 2547) พฤติกรรม
การท างานอยา่งมีจริยธรรม (สุชาดา ชลานุเคราะห์, 2552) ประสิทธิผลของโรงเรียน (สุรชยั ช่วยเกิด
, 2547) เป็นตน้ การสนบัสนุนจากบุคคลอ่ืนในหน่วยงานก็มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างาน
ของบุคคลากรในหน่วยงานเช่นกนัและไม่ยิ่งหย่อยไปจากหัวหน้า การสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลรอบขา้ง เช่น ครอบครัว เพื่อน ญาติ เป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีการศึกษาวา่มี
ความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท างานดว้ย  

จากความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ี สามารแบ่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
1)  การสนบัสุนนทางสังคมของหัวหนา้ กบัพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม 

พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี พฤติกรรมการท างาน
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อยา่งประหยดัทรัพยากร ซ่ึงมีงานวจิยัท่ีพบความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้งกบัการท างาน
ของหวัหนา้ เช่น งานวจิยัของบงัอร โสฬส (2546) ซ่ึงศึกษาขา้มวฒันธรรมระหวา่งไทยอเมริกา โดย
กลุ่มตวัอย่าง 704 คน เป็นผูจ้ดัการธนาคารไทย จ านวน 607 คน และผูจ้ดัการธนาคารอเมริกา 
จ านวน 97 คน โดยในการวิจยัน้ีไดท้  าการพิสูจน์ ทฤษฎีและหน่ึงในสามทฤษฎี คือทฤษฎีผูน้ าของ 
Fiedler ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฏีน้ี พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหน้าและ
ลูกนอ้ง เป็นตวัท านายท่ีส าคญัอนัดบั 2 ของประสิทธิผลในการท างานของหวัหนา้ธนาคารโดยรวม 
เม่ือร่วมกบัจิตลกัษณะและสถานการณ์อีก 5 ตวั สามารถท านายประสิทธิผลในการท างานของ
หวัหนา้ธนาคารโดยรวมได ้56% ทั้งน้ีผลจากค่าเบตา้ของความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้ง
กบัประสิทธิผลในการท างานมากดว้ย 

2)  การสนบัสุนนทางสังคมของคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั  พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี และ พฤติกรรมการ
ท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร ผลการวิจยัในอดีตแสดงให้เห็นว่าการสนบัสนุนจากคนรอบขา้งมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างาน เช่น งานวิจยัของ นีออน พิณประดิษฐ์, จตุพล ปาน
รักษา, คณิต ดวงหัสดี, พานทอง สุวรรณจูฑะ และวรวฒัน์ มะลิ (2546) ศึกษาเร่ืองตวับ่งช้ีทางจิต
สังคมกบัพฤติกรรมการท างาน ของขา้ราชการต ารวจ สังกดัภูธรภาค 4 จ  านวน 1,209 นาย แบ่งเป็น
ชั้นประทวน จ านวน 1,006 นายและชั้นสัญญาบตัร จ านวน 203 นาย พบวา่ การสนบัสนุนทางสังคม
จากคนรอบขา้งเป็นตวัท านายท่ีส าคญัอนัดบัแรกของพฤติกรรมการท างานของต ารวจ ในกลุ่มชั้น
ประทวนได ้14.13% ส าหรับต ารวจชั้นสัญญาบตัร การสนบัสนุนทางสังคมจากคนรอบขา้งรวมทั้ง
หวัหนา้ เป็นตวัท านายท่ีส าคญัอนัดบัท่ีสองของพฤติกรรมการท างานของต ารวจชั้นสัญญาบตัร โดย
เม่ือร่วมกบัจิตลกัษณะและสถานการณ์ 2 ตวั สามารถท านายพฤติกรรมการท างานของต ารวจชั้น
สัญญาบตัรได ้14.68%  

นอกจากน้ียงัพบผลในท านองเดียวกนัน้ีในการสนบัสนุนทางสังคมคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมท างานอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 1) พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม เช่น พฤติกรรมการ
ท างานอยา่งมีจริยธรรม (อภิรดี โสภาพงศ์, 2547)  พฤติกรรมการสอนวิชาบญัชีของครูวิชาชีพบญัชี 
(รัศมีพร พยงุพงษ,์ 2553) พฤติกรรมการท างานของขา้ราชการ (ศิริกุล กล่ินทอง, 2549) การท างานมี
ประสิทธิภาพ (Bhanthumnavin, 2001) ประสิทธิผลในการท างานของปลดั อบต. (วาฤทธ์ิ ศิริพิทยา
โรจน,์ 2549) 2) พฤติกรรมการท างานดว้ยความปลอดภยั ไดแ้ก่ การขบัข่ีอยา่งปลอดภยั (รวิกาญจน์ 
เดือนดาว, 2547)   พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั (ธวชัชยั ศรีพรงาม, 2547)  3) พฤติกรรมการ
ท างานอยา่งเป็นพลเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ พฤติกรรมเสริมสร้างระเบียบวนิยั (พงศเ์ทพ เกตุไสว, 2550)ขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ (เบญจพร ยิฐธรรม, 2553)  4) พฤติกรรมการท างานโดย
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การประหยดัทรัพยากร เช่น พฤติกรรมการพฒันาลูกน้อง (มนต์ชัย ดานุโพธ์ิบริบูรณ์, 2548) 
พฤติกรรมรับผดิชอบของพนกังานขบัรถเช่า (จนัทสุ์ฎาห์ ไวยฤทธ์ิ, 2555) การเห็นแบบอยา่งท่ีดีจาก
เพื่อนร่วมงาน (รังสรรค ์หงัสนาวิน, 2549) การสนบัสนุนจากองคก์าร (สมมาตร์ วนวุฒิโชติ, 2548)
เป็นตน้  

รวมทั้งผลของความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้า/คนรอบ
ขา้ง และพฤติกรรมการท างานในงานวิจยัของศกัด์ิชยั นิรัญทวี (2532) ไดศึ้กษาความแปลกแยกกบั
พฤติกรรมการท างานของครูสังกดักรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นครูในระดบัประถมศึกษา
จ านวน 405 คน ผลท่ีไดคื้อ ครูท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากคนรอบขา้งรวมทั้งหวัหนา้ เป็นผู ้
ท่ีมีพฤติกรรมท างานตามค ารายงานของหวัหนา้มากกวา่ครูท่ีรายงานตรงขา้ม ซ่ึงการสนบัสนุนทาง
สังคมจากคนรอบข้างเป็นตวัท านายท่ีส าคัญอนัดับแรก โดยเม่ือรวมกับจิตลักษณะอีกตวัหน่ึง
สามารถท านายพฤติกรรมการสอนได ้30% ในกลุ่มครูท่ีสอนมา 11-20 ปี  

ในงานวิจยัของสุเทพ ไพบูลยผ์ล (2540) ท่ีศึกษาขวญัในการปฏิบติังานป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการต ารวจระดบัชั้นประทวนในสังกดัต ารวจภาค พบว่า
ขา้ราชการ ท่ีมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน ได้แก่ ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ของขา้ราชการต ารวจ ระดบัชั้นประทวนท่ีแตกต่างกนั มีขวญัใน
การปฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นัน่คือ
ขา้ราชการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมากพบว่าจะมี
ขวญัในการปฏิบติังานมากกวา่ขา้ราชการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและกบัเพื่อนร่วมงาน
นอ้ย จากผลการวิจยัน้ีท่ีพบวา่ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัขวญัในการปฏิบติังาน จึงท าให้ผูว้ิจยัคาดวา่การไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคมจากผูบ้งัคบับญัชา และจากเพื่อนร่วมงานก็น่าจะมาจากความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัจึงมี
การสนบัสนุนเกิดข้ึน และการสนบัสนุนนั้นก็ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีไดเ้ช่นกนัเม่ือบุคคลไดรั้บ
การช่วยเหลือก็จะรู้สึกเป็นมิตรและแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยผลในท านองน้ีพบใน
งานวจิยัของเบญจพร ยฐิธรรม (2553) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร 
และการสนบัสนุนทางสังคมในองคก์าร กบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา ขา้ราชการ
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มข้าราชการสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีต าแหน่งอยูใ่นระดบัช านาญการ และระดบัปฏิบติัการ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 
359 คน ผลการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากผูบ้งัคบับญัชา และจาก
เพื่อนร่วมงานมากเท่าใด ก็มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการโดยรวมและในทุกๆดา้น 
คือ ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ความพึงพอใจในงาน ความกา้วหนา้ในงาน และความรู้สึก
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มัน่คงในงาน มากตามไปดว้ยซ่ึง ทั้งยงัมีงานวิจยัของ สุพตัรา ธรรมวงษ ์(2544: 93-98) เร่ืองปัจจยั
ทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในงานพยาบาลผูป่้วยของพยาบาล
วชิาชีพ จ านวน 330 คน พบวา่ การสนบัสนุนทางสังคมจากหน่วยงาน ซ่ึงคือ จากผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงานนั้น ร่วมกับตัวแปรสถานการณ์อ่ืนอีก 1 ตัวสามารถท านายความแปรปรวน 
พฤติกรรมตามจรรยาพยาบาลในกลุ่มรวมได ้16.2 % และการสนบัสนุนทางสังคมจากหน่วยงาน
เป็นตวัท านายท่ีส าคญัล าดบัท่ี 2 ในกลุ่มอายุน้อยและกลุ่มอายุราชการน้อย โดยท านายไดสู้งสุด 
23.0% ส่วนในพฤติกรรมเครารพสิทธิผูป่้วย พบวา่การสนบัสนุนทางสังคมจากหน่วยงานร่วมกบั
ตวัแปรสถานการณ์อ่ืนอีก 1 ตวั สามารถท านายความแปรปรวนพฤติกรรมเคารพสิทธิผูป่้วยในกลุ่ม
รวมได ้18.6% และการสนบัสนุนทางสังคมจากหน่วยงาน ยงัเป็นตวัท านายท่ีส าคญัล าดบัท่ี 2 ใน
กลุ่มอายยนุอ้ย อายรุาชการนอ้ย และกลุ่มประสบการณ์นอ้ย โดยท านายไดสู้งสุด 25.3% 

จากการประมวลเอกสารขา้งตน้ ท าให้เห็นวา่  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุน
ทางสังคมจากหัวหน้า/คนรอบขา้ง และพฤติกรรมการท างานของบุคคลสามารถคาดการณ์ไดว้่าผู ้
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากหัวหน้า/คนรอบขา้งจะเป็นผูท่ี้มีผลการปฏิบติัมากกว่า หรือมี
พฤติกรรมการท างานมากวา่ ผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมนอ้ยจากหวัหนา้/คนรอบขา้งนอ้ยกวา่ 
ผลการวจิยัแสดงให้เห็นถึงผลดีของการสนบัสนุนทางสังคมทางสังคมของหวัหนา้ /คนรอบขา้ง ต่อ
พฤติกรรมการท างานทั้งในดา้นความเช่ือถือไวว้างใจของผูน้ าท่ีมีต่อลูกนอ้งและความใกลชิ้ดสนิท
สนมระหวา่งหวัหนา้กบัลูกนอ้ง ดา้นความรู้สึกมัน่คงในการท างาน การเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน 
และการเพิ่มผลการปฏิบติังานทั้งในระดบัตวับุคคลและระดบักลุ่มงาน 
 

1.4.4 กำรวเิครำะห์อภิมำน (Meta-Analysis): วธีิกำร และหลกักำรคัดเลอืก 
1.4.4.1 หลกัและวธีิการวเิคราะห์อภิมาน 
การวิเคราะห์อภิมาน เป็นวิธีการสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณท่ีไดรั้บการพฒันา

สูงสุด และมีความกา้วหนา้มากท่ีสุดในปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบกบัการสังเคราะห์งานวิจยัแบบ 
อ่ืน ๆ หลกัการในการสังเคราะห์งานวิจยัดว้ยการวิเคราะห์อภิมานเป็นแบบเดียวกบัหลกัการในการ
สังเคราะห์งานวิจยัแบบอ่ืน ๆ คือ เป็นการสรุปข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจยัแต่ละเร่ืองในรูป
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและการวิเคราะห์อธิบายว่าขอ้คน้พบท่ีได้จากงานวิจยัแต่ละเร่ือง
แตกต่างกนัเน่ืองมาจากคุณลกัษณะงานวิจยัในส่วนใด โดยค าวา่ Meta-analysis มาจากการกล่าว
สุนทรพจน์ของ กลาซ (Glass, 1976) และบทความทางวิชาการ ปี ค.ศ. 1976 โดยไดใ้ห้ความหมาย
วา่ Meta-analysis เป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (Analysis of Analysis) ดว้ยวิธีการทางสถิติเพื่อ
สังเคราะห์งานวิจยั และเพื่อประมาณค่าท่ีเป็นจริงของขนาดอิทธิพล โดยใชก้ารทดสอบความเป็น
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เอกพนัธ์ของขนาดอิทธิพล ซ่ึงในประเทศไทย นงลกัษณ์ วิรัชชยัและ วรรณี เจตจ านงนุช (2551)ได้
แปลความหมายของ Meta -analysis วา่คือ การวิเคราะห์อภิมาน และมีผูน้ าแนวทางการวิเคราะห์ใน
ลกัษณะมาสังเคราะห์งานวจิยัในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ โดย บงัอร เทพเทียน (2548) ได้
น ามาใชใ้นการสังเคราะห์งานวจิยัดา้นสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
ทางเพศในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา ในระหวา่งปี พ.ศ. 2537-2546 โดยไดส้รุปไวว้า่ การวิเคราะห์อภิมาน 
หมายถึงการสังเคราะห์งานวจิยัเชิงปริมาณแบบหน่ึงท่ีนกัวิจยัน างานวิจยัท่ีศึกษาปัญหาวิจยัเดียวกนั
มาศึกษาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีเป็นขอ้ยุติตอบปัญหาวิจยั โดยมีงานวิจยั
แต่ละเร่ืองเป็นหน่วยวเิคราะห์ ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์อภิมานประกอบดว้ย ผลการวิจยัวดัในรูป
ของขนาดอิทธิพล และ/ หรือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ รวมกบัสารสนเทศเก่ียวกบัลกัษณะ
งานวิจยั วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าอิทธิพล และ/หรือ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อนัเป็นดชันีมาตรฐานท่ีไดจ้ากงานวิจยัท่ีน ามาสังเคราะห์แต่ละเร่ือง การ
วิเคราะห์เพื่อสรุปรวมค่าดชันีมาตรฐาน ละการวิเคราะห์ว่าดชันีมาตรฐานท่ีไดน้ั้นมีค่าแตกต่างกนั
เน่ืองจากตวัแปรปรับอะไรส่ิงส าคญัในการวเิคราะห์อภิมานคือดชันีมาตรฐาน เพราะหลกัการส าคญั
ของการวิเคราะห์อภิมานเป็นการศึกษาหาขอ้สรุปเก่ียวกบัดชันีมาตรฐาน อนัเป็นขอ้คน้พบจาก
งานวิจยัท่ีน ามาสังเคราะห์ ในส่วนของ Kulik and Kulik (1987) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การวิเคราะห์
อภิมาน เป็นการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีมีวิธีการวิเคราะห์ สองลกัษณะ ลกัษณะแรก คือการประมาณ
ค่าดชันีความสัมพนัธ์ ทั้งแบบท่ีเป็นการประมาณค่าดว้ยวิธีการทางสถิติ และการประมาณค่าโดย
การหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรในงานวิจยั ลกัษณะท่ีสอง คือการรวมค่าดชันี
ความสัมพนัธ์ และการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัดชันีความสัมพนัธ์ท่ีประมาณค่าได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิยามของ Wolf (1986) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การวิเคราะห์อภิมาน เป็นการศึกษา
งานวิจยัทุกเร่ืองท่ีศึกษาปัญหาวิจยัเดียวกนัโดยการน างานวิจยัมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ เพื่อ
แยกงานวจิยัท่ีใหผ้ลการวจิยัท่ีเป็นผลสุดโต่ง (Outlier) ออกจากกลุ่ม และน างานวิจยัท่ีให้ผลการวิจยั
คลา้ยคลึงกนัมาวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าความสัมพนัธ์ หรือ ปฏิสัมพนัธ์ หรือ แนวโน้มท่ีเป็น
ขอ้สรุปตอบปัญหาวิจยั ซ่ึงสุดทา้ยไดมี้การสรุปไวว้า่ ความหมายของการวิเคราะห์อภิมานนั้น คือ 
การสังเคราะห์งานวจิยัเชิงปริมาณแบบหน่ึงท่ีนกัวจิยัน างานวิจยัซ่ึงศึกษาปัญหาเดียวกนัมาวิเคราะห์
ดว้ยวิธีการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ให้ไดข้อ้สรุปท่ีมีความกวา้งขวางลุ่มลึกกว่าผลงานวิจยัแต่ละ
เร่ือง ขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน คือดชันีมาตรฐาน ไดแ้ก่ ดชันีขนาดอิทธิพล และ ดชันี
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยั หน่วยการวิเคราะห์ คือ งานวิจยั หรือ การ
ทดสอบสมมติฐาน จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์แยกไดเ้ป็น 2 ประการ ประการแรก คือ การ
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สังเคราะห์ให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัดชันีมาตรฐานประการท่ีสอง คือ การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร กบั ดชันีมาตรฐาน 

1) ประเภทของการสังเคราะห์งานวจิยั 
อุทุมพร จามรมาน (2531) และสุวมิล วอ่งวาณิช (2545) ไดก้ล่าวถึงประเภท

ของการสังเคราะห์งานวิจยัไวส้อดคลอ้งกนัวา่มีวธีิการสังเคราะห์จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) การสังเคราะห์เชิงคุณลกัษณะ (Qualitative Synthesis) คือการ

สังเคราะห์เน้ือหาสาระเฉพาะส่วนท่ีเป็นขอ้คน้พบของรายงานการวิจยั โดยใชว้ิธีการสังเคราะห์ดว้ย
วธีิการบรรยายจะไดบ้ทสรุปรวมขอ้คน้พบของรายงานการวจิยัท่ีน ามาสังเคราะห์โดยอาจยงัคงสาระ
ของงานวจิยัแต่ละเร่ืองไวด้ว้ย หรืออาจจะน าเสนอบทสรุปรวมลกัษณะภาพรวมโดยไม่คงสาระของ
งานวจิยัแต่ละเร่ืองก็ได ้

(2) การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Synthesis) คือการใช้
ระเบียบวธีิทางสถิติเป็นการน าเสนอขอ้คน้พบจากงานวิจยัทุกเร่ืองในหน่วยมาตรฐานเดียวกนั และ
บูรณาการขอ้คน้พบของรายงานการวิจยัท่ีน ามาสังเคราะห์ทั้งหมด พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความ
เก่ียวขอ้งระหว่างลกัษณะงานวิจยั การสังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ 
(Analysis of Analysis) หรือการวเิคราะห์เชิงผสมผสาน (Integrative Analysis) หรือการวิจยังานวิจยั 
(Research of Research) โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) 

ประเภทของการสังเคราะห์งานวิจยั จึงข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายของการ
สังเคราะห์และลกัษณะของงานวจิยั โดยถา้การสังเคราะห์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อคงสาระของงานวิจยั
แต่ละเร่ือง หรือสรุปภาพรวมของเน้ือหาสาระ จะเหมาะกบัการสังเคราะห์เชิงคุณลกัษณะ แต่ถา้การ
สังเคราะห์มีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอขอ้คน้พบจากงานวิจยัทุกเร่ืองในหน่วยมาตรฐานเดียวกนั 
และบูรณการ ขอ้คน้พบของรายงานการวิจยัท่ีน ามาสังเคราะห์ โดยแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวขอ้ง
ระหวา่งลกัษณะของงานวจิยั จะเหมาะกบัการสังเคราะห์เชิงปริมาณ 

2) ขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมาน 
การสังเคราะห์งานวิจยั เป็นกระบวนการท่ีมีความละเอียด ซบัซ้อนในการ

ด าเนินการ ผูว้จิยัจึงควรมีการล าดบัขั้นตอน และวางแผนในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานมากท่ีสุดการสังเคราะห์ผลการวจิยัประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้นตอน (นงลกัษณ์ วิรัชชยั 
และ วรรณี เจตจ านงนุช, 2551) ไดแ้ก่ 

(1) การก าหนดหวัขอ้ปัญหา การสังเคราะห์ผลการวิจยัเร่ิมตน้จากการ
ก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการจะสังเคราะห์ ซ่ึงตอ้งเป็นปัญหาท่ีมีการท าวิจยัไม่น้อยกว่า 2 งานวิจยั 
เน่ืองจากปัญหาการวิจยัท่ีมีคุณค่า น่าสนใจ และ เป็นปัญหาท่ียงัไม่มีค  าตอบแน่ชดั มกัเป็นปัญหาท่ี
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นกัวิจยัสนใจ และท าวิจยัจ านวนมาก ปัญหาในลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นปัญหาท่ีเหมาะสมต่อการ
สังเคราะห์ผลการวจิยั 

(2) การวิเคราะห์ปัญหา เม่ือก าหนดหวัขอ้ปัญหาแลว้ตอ้งนิยามปัญหา
ใหช้ดัเจนศึกษาแนวคิด หลกัการ และ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาให้ชดัเจน เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ก าหนด 

(3) การคน้ควา้ คดัเลือก และรวบรวมผลงานวจิยั จะตอ้งมีการด าเนินการ 
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(3.1) การคน้ควา้งานวิจยั จะตอ้งเสาะแสวงหางานวิจยัทั้งหมด
เก่ียวกบัปัญหาท่ีก าหนดไว ้ การคน้ควา้งานวิจยัส่วนใหญ่จะหาจากเอกสาร เช่น รายงานการวิจยั 
วทิยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ บทคดัยอ่ในการวจิยั เป็นตน้ 

(3.2) การคดัเลือกงานวิจยั มีความจ าเป็นตอ้งอ่านงานวิจยั ศึกษา 
และตรวจสอบงานวิจยัแต่ละเร่ืองอยา่งละเอียด ตอ้งสร้างเกณฑ์ในการเลือกงานวิจยั และคดัเลือก
งานวจิยัท่ีมีคุณภาพดี มีความเท่ียงตรงภายในสูงตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

(3.3) การรวบรวมรายงานการวจิยั หลงัจากคดัเลือกงานวิจยัท่ีใชใ้น
การสังเคราะห์ผลการวิจยัแลว้ ตอ้งรวบรวมรายละเอียด และผลการวิจยัของงานวิจยันั้น วิธีการ
รวบรวมอาจใชก้ารจดบนัทึก การถ่ายเอกสาร หรือการบนัทึกลงในแบบบนัทึกท่ีไดส้ร้างข้ึนไว ้ทั้งน้ี
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความเท่ียงตรง เช่ือถือได ้ และครบถว้น
สมบูรณ์ 

(3.4) การวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจยั  เป็นการจดักระท า 
และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยผลการวิจยั รายละเอียด ลกัษณะ และวิธีการวิจยั จากงานวิจยั
ทั้งหมด เพื่อสังเคราะห์หาขอ้สรุปท่ีเป็นขอ้ยุติ และทดสอบวา่สอดคลอ้งตามสมมติฐานตามท่ีไดต้ั้ง
ไวห้รือไม่ จากนั้นจึงแปลความหมายของผลการวเิคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวจิยั 

(3.5) การเสนอรายงานการสังเคราะห์การวจิยั เป็นการเขียนรายงาน
การสังเคราะห์ผลการวิจยั โดยมีหลกัการเช่นเดียวกบัการเขียนรายงานการวิจยัทัว่ไป ตอ้งเสนอ
รายละเอียดวิธีการด าเนินงานทุกขั้นตอน พร้อมทั้งขอ้สรุป ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะจากการ
สังเคราะห์ผลการวจิยัโดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งกะทดัรัด และชดัเจนการสังเคราะห์ผลการวิจยัของผูว้ิจยั
มีแบบแผนการด าเนินการในลกัษณะเดียวกบัท่ีได ้ กล่าวมา ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดหัวขอ้ปัญหา
เก่ียวกบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเหตุผลเชิงจริยธรรม กบั พฤติกรรมจริยธรรม น ามา
รวบรวมและสังเคราะห์ผลการวจิยัต่อไปแบบแผน และสมมติฐานต่อไป 

3) ลกัษณะส าคญัของการวเิคราะห์เมตตา้ 
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การวิเคราะห์เมตาเป็นการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างไปจากการวิเคราะห์ใน
ลกัษณะอ่ืน เน่ืองจากการวิเคราะห์เมตตา้เป็นการสังเคราะห์ผลการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
หาขอ้สรุปอย่างมีระบบจากงานวิจยัท่ีศึกษาปัญหาเดียวกนั โดยหาขอ้สรุปจากงานวิจยัและให้
งานวิจยัแต่ละเร่ืองเป็นหน่วยการวิเคราะห์ ซ่ึงการวิเคราะห์เมตตา้เป็นวิธีการสังเคราะห์ผลการวิจยั
แบบหน่ึงท่ีมีลกัษณะส าคญัแตกต่างจากการสังเคราะห์งานวจิยัแบบอ่ืน (Glass, 1982: 21-24) ดงัน้ี 

(1) การวิเคราะห์เมตต้า เป็นการสังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Review) เพราะตอ้งอาศยัตวัเลข และใช้วิธีการทางสถิติทัว่ไป โดยวิเคราะห์
ผลการวิจยัท่ีมีปริมาณมาก เพื่อหาขอ้สรุปอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงวิธีการสังเคราะห์ผลการวิจยัแบบอ่ืน 
ไม่สามารถท าได ้

(2) การวิเคราะห์เมตตา้ เป็นการสังเคราะห์ผลการวิจยัท่ีไม่ได้ตดัสิน
คุณภาพผลการวจิยัท่ีน ามาวเิคราะห์ก่อนการด าเนินการ กล่าวคือ ผลการวิจยัท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นไม่
ตอ้งมีการคดัเลือกคุณภาพโดยเกณฑ์ท่ีสร้างข้ึนก่อน เช่น วิธีการวิจยั รูปแบบการวิจยั วิธีการวดั
ค่าตวัแปร หรือการจดักระท าตวัแปร ซ่ึงการสังเคราะห์ผลการวิจยัแบบอ่ืน ผูว้ิจยัจะตดัสินคุณภาพ
ของงานวจิยัก่อนการด าเนินการ ถา้งานวจิยัมีคุณภาพต ่าก็จะตดัออก โดยท่ีการวิเคราะห์เมตามีความ
เช่ือวา่ งานวจิยัต่าง ๆ ไม่มีความสมบูรณ์ หรือ ถูกตอ้ง ยงัมีคุณค่าบางอยา่งท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์
ได ้ แต่ความบกพร่องเหล่านั้นจะน ามาพิจารณาในภายหลงั ไม่ใช่พิจารณาก่อนแลว้คดัเลือกตดั
ออกไปก่อนท่ีจะมีการวิเคราะห์ ซ่ึง Glasss (1982) เช่ือวา่งานวิจยัท่ีออกแบบวิจยัดี และ ไม่ดีจะให้
ผลการวจิยัแตกต่างกนัไม่มาก 

(3) การวิเคราะห์เมตตา้ เป็นการสังเคราะห์ผลการวิจยั เพื่อหาขนาด
อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามเป็นปริมาณท่ีชดัเจน ขณะท่ีการสังเคราะห์ผลการวิจยั
แบบอ่ืนไม่สามารถเสนอผลการสังเคราะห์ท่ีเป็นปริมาณท่ีชัดเจน เพียงเสนอว่าตวัแปรอิสระมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือไม่เท่านั้น และไม่จ  าเป็นท่ีการวิเคราะห์เมตต้าจะต้องวิเคราะห์
ผลการวจิยัท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัทุกดา้น 

4) ขั้นตอนและสถิติส าหรับการวเิคราะห์เมตตา้ 
หลกัการในการสังเคราะห์งานวิจยัดว้ยวิธีการวิเคราะห์อภิมานนั้น เป็นการ

ใชก้ระบวนการทางสถิติมาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อตอบประเด็นปัญหาไดแ้ก่ 1) ดชันีมาตรฐานท่ีเป็น
ผลการวิจยัจากการท่ีน างานวิจยัมาสังเคราะห์  ทุกเร่ืองมีค่าใกลเ้คียงกนัหรือไม่ ถา้ใกลเ้คียงกนัจะ
สามารถสังเคราะห์สรุปรวมผลการวิจยัไดอ้ย่างไร ประเด็นการวิเคราะห์น้ีเรียกว่าการบรรยาย  
2) หากค่าดชันีมาตรฐานท่ีเป็นผลการวิจยัจากการท่ีน างานวิจยัมาสังเคราะห์ทุกเร่ืองนั้น มีค่า
แตกต่างกนัมีปริมาณความแปรปรวนมากนอ้ยเพียงไร และเป็นความแปรปรวนชนิดท่ีมีระบบ หรือ
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ความแปรปรวนจากความคลาดเคล่ือน (Systematic Variance) ซ่ึงเรียกการวิเคราะห์ในลกัษณะน้ีวา่
เป็นการวิเคราะห์แบบแยกส่วน และ 3) การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่ามีปัจจยัใดอธิบายความ
แปรปรวนในดชันีมาตรฐานไดบ้า้ง ผลจากการวิเคราะห์ในตอนน้ีจะแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรต่าง ๆ ในเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการวิเคราะห์ในลกัษณะน้ีเรียกวา่การอธิบาย และการ
วิเคราะห์วา่มีตวัแปรปรับ (Moderate Variable) ตวัใดบา้ง ท่ีมีอิทธิพลท าให้ดชันีขนาดอิทธิพลและ
ดชันีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าแตกต่างกนั ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีไดม้าจากการบูรณาการ
งานวิจยัหลายเร่ือง ท่ีสามารถด าเนินการได้แต่ในงานวิจยัท่ีเป็นการสังเคราะห์ผลงานวิจยัท่ีมี
ลกัษณะเป็นการวเิคราะห์อภิมานเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

1.4.4.2 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกงานวจิยั  
นักวิจยัท่ีมีทกัษะในการคน้หางานวิจยั อาจสามารถคน้หาเอกสารจากฐานขอ้มูล 

Onlineหรือห้องสมุดต่าง ๆ ไดอ้ย่างมากมาย ดงันั้นจึงอาจมีความหนกัใจวา่ จะตดัสินใจว่าเอกสาร
ใดมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการจะวิจยั เก่ียวกบัหลกัการในการคดัเลือกเอกสารท่ีจะน ามา
ประมวลเอกสาร 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2548) ไดเ้สนอวธีิการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะน ามาใช ้5 ขั้น ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ดูท่ีช่ือเร่ืองงานวิจยัเป็นอนัดบัแรก โดยดูช่ือเร่ืองงานวิจยัท่ีปกดา้นหน้า ช่ือ

เร่ืองงานวิจัยมักจะสะท้อนรูปแบบการวิจัยว่า เป็นการส ารวจท่ีเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ หรือเป็นการวจิยัขั้นสูง เช่น การวจิยัความสัมพนัธ์เปรียบเทียบ หรือ การวิจยัเชิง
ทดลอง ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม หรือขอ้มูลในเชิง
ความเป็นสาเหตุและผล งานวจิยัในสาขาจิตพฤติกรรมสาสตร์ มกัเป็นงานวจิยัท่ีตอ้งการคน้หาความ
เป็นสาเหตุและผล จึงตอ้งใชเ้อกสารท่ีเป็นงานวิจยัขั้นสูงมาประมวลเอกสาร ดงันั้น ช่ืองานวิจยัขั้น
สูงมกัเป็นช่ือท่ีแสดงความเป็นสาเหตุและผล หรือมกัเรียกกนัว่า “ปรบมือสองขา้ง” ช่ืองานวิจยัจึง
ตอ้งมีทั้งกลุ่มตวัแปรเชิงเหตุและตวัแปรเชิงผล เช่น ปัจจยั (กลุ่มตวัแปรเชิงเหตุ) เก่ียวกบั (กลุ่มตวั
แปรเชิงผล) ใน (กลุ่มตวัอยา่ง) หรือ ปัจจยัเชิงเหตุแบบบูรณาการระหวา่ง (กลุ่มตวัแปรเชิงเหตุท่ี 1) 
(กลุ่มตวัแปรเชิงเหตุท่ี 2) และ(กลุ่มตวัแปรเชิงเหตุท่ี 3) ท่ีเก่ียวกบั (กลุ่มตวัแปรเชิงผล) ใน (กลุ่ม
ตวัอยา่ง) เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 2 นักวิจยัน างานวิจยัท่ีเลือกไวแ้ล้ว มาเปิดอ่าน โดย ดวงเดือน พนัธุมนาวิน 
(2548) เสนอวา่ ควรอ่านท่ีบทคดัยอ่ก่อน เพราะบทคดัยอ่ โดยเฉพาะในสายจิตพฤติกรรมศาสตร์ มกั
ให้รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีอาจเรียกว่าเป็น “รายงานการวิจยัย่อ” มากกว่า “บทคดัย่อ” ซ่ึงให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัตวัแปรอิสระและตวัแปรตามต่าง ๆ ในงานวิจยั ดงันั้นจึงช่วยให้นกัวิจยัทราบวา่ ผูว้ิจยัเร่ือง
น้ีใช้ตวัแปรอิสระอะไรบา้งในดา้นจิตลกัษณะ ใช้ตวัแปรอิสระอะไรบา้งในดา้นสถานการณ์ และ
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ศึกษาตวัแปรตามอะไรบา้ง ถา้พบวา่ในงานวิจยัน้ี มีตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามท่ีใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ี
เราตอ้งการศึกษา ก็ให้นกัวิจยัขา้มไปขั้นท่ี 3 ได ้แต่ถา้ไม่พบว่า มีตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามท่ี
ใกล้เคียงกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษา ก็ให้คดังานเร่ืองน้ีออกได้ อย่างไรก็ตามบทคดัย่องานวิจยัใน
หลายมหาวิทยาลยันั้น เป็นบทคดัย่อจริง ๆ ท่ีให้รายละเอียดไม่เพียงพอท่ีจะคดัเลือกงานวิจยัได ้ถา้
พบบทคดัยอ่เช่นน้ีใหใ้ชว้ธีิการขั้นท่ี 3 ประกอบการตดัสินใจคดัเลือกงานวจิยันั้นดว้ย 

ขั้นท่ี 3 นกัวิจยัควรจะไปดูภาพความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในงานวิจยั ส าหรับ
งานวิจยัในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ ภาพน้ีมกัจะอยู่บทท่ี 1 ตอนทา้ย ในส่วนของตวัแปร และ
นิยามปฏิบติัการ งานวิจยัท่ีควรคดัเลือกไว ้คืองานวิจยัท่ีแสดงภาพความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตามของงานวจิยันั้น ๆ ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมางานวจิยัในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์
มกัใชรู้ปแบบทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์นิยมเป็นพื้นฐานของกรอบตวัแปรต่าง ๆ ในงานวจิยั 

ขั้นท่ี 4 เป็นการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ว่างานวิจยัน้ีน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด 
โดยพิจารณาจากโซ่ 7 ห่วง (ภาพท่ี 1.1) ท่ีใชใ้นการประเมินงานวิจยั ไดแ้ก่ ห่วงแรก คุณภาพของ
ปัญหางานวจิยัวา่มีความคมชดัมากนอ้ยเพียงใด เหมาะสมท่ีจะเป็นค าถามทางการวิจยัหรือไม่ ห่วงท่ี
สองคุณภาพของการประมวลเอกสารงานวิจัยนั้น ๆ ห่วงท่ีสาม กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม คือ
เหมาะสมทั้งวิธีการสุ่มโดยเฉพาะงานวิจยัความสัมพนัธ์เปรียบเทียบ ควรใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีมี
การควบคุมเคร่งครัด โดยไม่ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย และขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ห่วงท่ีส่ี 
คุณภาพเคร่ืองมือวดัตวัแปร เคร่ืองมือวดัไดมี้การสร้างอยา่งถูกตอ้งตามทฤษฎี หรือหลกัการ มีนิยาม
ปฏิบติัการท่ีชดัเจน มีการทดลองใชแ้ละหาคุณภาพหรือไม่อยา่งไร ห่วงท่ีห้า วิธีการด าเนินการวิจยั 
มีความรัดกุมและเป็นมาตรฐานอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บขอ้มูล ห่วงท่ีหก การวิเคราะห์
ขอ้มูลเหมาะสม คือ มีความเหมาะสมกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งไร ใชส้ถิติอะไรและในระดบัใดท่ี
จะไดผ้ลการวจิยัท่ีน่าเช่ือถือและมีคุณประโยชน์ต่อการพฒันาบุคคลและสังคม และห่วงสุดทา้ย คือ
การตีความขอ้มูล ผูว้จิยัเพียงแต่ “รายงาน” ขอ้มูลหรือมีการ “ตีความขอ้มูล” อยา่งไร และการตีความ
นั้นช้ีแนวทางการพฒันาท่ีมาจากพื้นฐานของงานวจิยัหรือไม่ 

โดยงานวิจัยแต่ละรูปแบบมีจุดส าคัญท่ีต้องพิจารณาต่างกัน เ ช่น งานวิจัย
ความสัมพนัธ์เปรียบเทียบ จุดท่ีตอ้งดูคือ การสุ่มตวัอยา่งและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง และ การสร้างและ
หาคุณภาพของเคร่ืองมือวดั ส่วนงานวิจยัเชิงทดลอง จุดท่ีตอ้งดู คือ การสร้างการจดัท า รูปแบบการ
ทดลอง และการตรวจสอบการกระท า เป็นตน้ ส่วนท่ีตอ้งดูในทุกงานวิจยั คือ การประมวลเอกสาร 
การวิเคราะห์ขอ้มูล และตีความผลวิจยั เป็นตน้ งานวิจยัท่ีมีความน่าเช่ือถือมาก มกัให้ผลการวิจยั
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีน่าเช่ือถือมาก ผูว้ิจยัควรเลือกใช้งานวิจยัท่ีมี
ความน่าเช่ือถือมากเท่านั้น 
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ขั้นท่ี 5 เม่ือผ่าน 4 ขั้นตอนน้ีแล้ว นักวิจยัสามารถมัน่ใจได้ว่า งานวิจยัท่ีจะน ามา
ประมวลเอกสารนั้น เป็นงานท่ีมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ จึงเป็นพื้นฐานท่ีมัน่คงให้นกัวิจยัศึกษาต่อยอด
ได ้ดงันั้นในขั้นน้ี นักวิจยัสามารถประมวลเอกสารจากตารางผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยั 
นั้น ๆ ไดซ่ึ้งวธีิการอ่านขอ้มูลจากตารางผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

 
 
ภำพที ่1.1  ภาพโซ่ 7 ห่วง 
แหล่งทีม่ำ:  ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ, 2543. 

 
ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่าการคัดเลือกงานวิจัยท่ีควรใช้ในการประมวลเอกสาร ซ่ึง

ประกอบดว้ย 5 ขั้น จะท าให้นกัวิจยัมีหลกัการในการคดัเลือก (ดุจเดือน พนัธุมนาวิน, 2551: 104-
127) เพราะในการท าวจิยัเป็นการสร้างองคค์วามรู้เพื่อประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการพฒันาบุคลและ
สังคม ตลอดจนการท าวิจยัยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของการประเมินคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา
ต่างๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท างานวิจยัท่ีมีคุณภาพสูงและมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้มากยิ่งข้ึนใน
อนาคต 
 

1.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

คุณภาพ ของ 
ปัญหาทางการวจิยั คุณภาพ ของ 

การประมวลเอกสาร 
กลุ่มตวัอยา่งเหมาะสม 

คุณภาพ ของ 
เคร่ืองมือวดัตวัแปร 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การวิเคราะห์ขอ้มลู

เหมาะสม การตีความขอ้มลู
เหมาะสม 
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1)  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ และ 
การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 

2)  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการท างานของบุคคล ท่ีแบ่งเป็น 4 
ประเภท ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 2) พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั  
3) พฤติกรรมการท างานอยา่งเป็นพลเมืองดี และ 4) พฤติกรรมการท างานท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3)  ตวัแปรปรับ (Moderating Variables) ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตวัแปรแบ่งกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
(1)  ตวัแปรลกัษณะทางชีวสังคมและภูมิหลงั ของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั ไดแ้ก่ รวม 

เพศ อาย ุรายได ้ประสบการณ์ในการท างาน และ ระดบัการศึกษา  
(2)  ตวัแปรลกัษณะของงานวจิยั ไดแ้ก่ เพศของนกัวิจยั ปีท่ีพิมพ ์และงานวิจยัในประเทศ 

/ต่างประเทศ 
 

1.6 นิยำมปฏบิัติกำรของตัวแปรทีศึ่กษำ 
 

การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้และคนรอบขา้ง หมายถึง ความรู้สึก และการรับรู้ของ
บุคคล ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวับุคคลในฐานะท่ีต่างกนัออกไป ตามต าแหน่งและหนา้ท่ี
ของตนเองในองคก์ร เป็นผลมาจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้ เพื่อนร่วมงาน การเห็นแบบอยา่งท่ีดี
ของหวัและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นอารมณ์ เช่น ความภาคภูมิใจ เอาใจใส่ ความห่วงใย 
ฯลฯ ด้านขอ้มูลข่าวสาร เช่น การให้ข้อมูลยอ้นกลับหลังการการท างานและด้านวสัดุ อุปกรณ์
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน ทั้งสามดา้นน้ี จะเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนให้กบัลูกน้อง เกิดความ
สะดวกสบายในการท างานและด าเนินชีวิตแต่ละวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัสร้างความมัน่ใจ
ใหเ้กิดข้ึนเพื่อท่ีสามารถพร้อมรับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้

พฤติกรรมการท างานของบุคคล หมายถึงพฤติกรรมการท างานโดยทั่วไป หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีเราสมควรท่ีจะท าในการท างาน การกระท าท่ีบุคคลแสดงออก รวมถึงลกัษณะการ
กระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก และพฤติกรรม ในการท างานท่ีดี/ไม่ดี จะเป็นพฤติกรรมการท างาน
ท่ีสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรม 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรม 
ตามจรรยาในอาชีพของตน 2) พฤติกรรมการบริหาร การปกครอง การใช้พระเดชพระคุณ ของ
หัวหน้าต่อลูกน้อง 3) พฤติกรรมทางศาสนา ท่ีเก่ียวกบัการท างาน เช่น พฤติกรรมตามบารมี 10 
ประการ พฤติกรรมอิทธิบาท 4 และ 4) พฤติกรรมท างานเพื่องาน (เงินส าคญัเป็นรอง) 
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2)  พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั หมายถึง พฤติกรรมการท างานท่ีบุคคลมีความ
ระมดัระวงัในการท างาน ไม่ประมาท ไม่สร้างความเสียหายให้เกิดจากอุบติัเหตุไม่ก่อให้เกิดการ
สูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพยสิ์นของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างความปลอดภยัให้เกิดข้ึน
ขณะท างาน รวมถึงการปราศจากอนัตรายท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนจากการท างาน 

3)  พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี หมายถึงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นทางการ พนกังานให้
ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และความเป็นมิตรระหว่างบุคคลเพื่อพฒันาเพื่อนร่วมงาน ซ่ึง
ปรากฏอยูใ่นการปฏิบติังานในท่ีต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นในโรงงาน ในหน่วยงานรัฐบาลหรือในองคก์าร
ต่าง ๆ 

4) พฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร หมายถึง พฤติกรรมการเสริมสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้กบับุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดในองค์การ ในการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าซ่ึงเป็นการสร้างจิตส านึกของความประหยดัโดยการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงทั้งน้ีคนในการจะตอ้งใหค้วามร่วมมือดว้ย 

 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

ตวัแปรปรับ (Moderating Variable) หมายถึง ตวัแปรในการวิเคราะห์อภิมาน ท่ีมีผล หรือ
ส่งผลทางตรงต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ กบั ตวัแปรตาม ซ่ึงในการวิเคราะห์งานวิจยัน้ี
ใชต้วัแปรปรับในการแบ่งกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ ตวัแปรลกัษณะชีวสังคมภูมิหลงั และตวัแปรลกัษณะ
งานวจิยั 

ลกัษณะงานวิจยั หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการวิจยัซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ
ดา้นการพิมพแ์ละผูว้จิยั และดา้นเน้ือหาสาระงานวจิยั 

1.7.1  ดา้นการพิมพ ์ มีขอ้มูลประกอบดว้ย ปีท่ีพิมพง์านวิจยั หมายถึง ปีท่ีมีการตีพิมพ์
เอกสารเพื่อเผยแพร่ เพศของผูว้ิจยั หมายถึง เพศชาย หรือ เพศหญิง (หวัหนา้โครงการวิจยัในขอ้มูล
ท่ีน ามาจากงานวิจยั และ นกัศึกษา ท่ีท าภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์) สาขาท่ีจบการศึกษาสูงสุดของ
ผูว้จิยั หมายถึง การศึกษาสูงสุดของผูว้ิจยัระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก 
สาขาท่ีจบการศึกษาสูงสุดของผูว้ิจยั  หมายถึง ผูว้ิจยัท่ีจบการศึกษาสูงสุดจากสาขาทางด้าน
วทิยาศาสตร์ และดา้นสังคมศาสตร์  

1.7.2  ดา้นเน้ือหาสาระของงานวจิยั ประกอบดว้ย 7 ดา้น คือ ประเภทของงานวิจยั ระดบัตวั
แปรประเภทของตวัแปรตาม วิธีการสุ่ม ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง พื้นท่ีของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คุณภาพแบบวดั 
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1)  ประเภทของงานวิจยั หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีศึกษาวา่เป็น วิทยานิพนธ์ ภาค
นิพนธ์ปริญญานิพนธ์ หรือ รายงานการวจิยั 

2)  ประเภทของตวัแปรตาม หมายถึง ปฏิบติัเพื่อตนเอง ปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้น ปฏิบติัเพื่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 

3)  ช่ือกลุ่มตวัแปรตาม หมายถึง พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรม
การท างานดว้ยความปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นพลเมืองท่ีดี พฤติกรรมการท างาน
อยา่งประหยดัทรัพยากร 

4)  วิธีการสุ่ม หมายถึง ลกัษณะการสุ่มตวัอยา่งของงานวิจยั เช่น สุ่มแบบ Specific 
Sampling สุ่มแบบ Simple Random Sampling สุ่มแบบ Stratified Quota Random Sampling สุ่ม
แบบ Quota Random Sampling สุ่มแบบ Stratified-Accidental Sampling  

5)  จ านวนชั้นการสุ่ม หมายถึง จ านวนชั้นการสุ่มระบุในงานวจิยัแต่ละเร่ือง 
6)  ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัท่ีเป็น ขา้ราชการ พนกังาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
7)  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
8)  พื้นท่ีกลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง การศึกษาวิจยัในพื้นท่ี กทม. กทม.และปริมณฑล

ต่างจงัหวดั  ทัว่ประเทศ หรือ ต่างประเทศ 
9)  ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ หมายถึง ตวัแปรอิสระและค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบวดัตวัแปรอิสระ ค่าความเช่ือมัน่ของพฤติกรรมโดยแบ่งเป็นพฤติกรรมยอ่ย ท่ี 1, 2, 3 พร้อม
ระบุค่าความเช่ือมัน่ 
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1.8 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

 
ภำพที ่1.2  กรอบแนวคิดและความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในงานวจิยัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่1.3  กรอบตวัแปรอธิบายสมมติฐานท่ี 1  

ตัวแปรอสิระ 
1.การสนบัสนุนทางสังคม 

(หวัหนา้) 
2. การสนบัสนุนทางสังคม 

(คนรอบขา้ง) 

 ตัวแปรตำม 
พฤติกรรมการท างาน 
- พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

- พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 
  

   
ตัวแปรปรับ  ตัวแปรปรับ  

ลกัษณะของงานวจิยั 
เช่น เพศของผูว้จิยั  ปีท่ีพิมพ ์และ
งานวจิยัในประเทศ/ต่างประเทศ 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั เช่น 
เพศ อายรุายได ้ประสบการณ์ท างานและ 
ระดบัการศึกษา 

 
 
 

 

กำรสนับสนุน 

ทำงสังคม 

ของหัวหน้ำ 

 

 พฤตกิรรมกำรท ำงำน 
- พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

- พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 

 
 

    

ตัวแปรปรับ 
ลกัษณะของงำนวจัิย เช่น 

เพศของนกัวิจยั  ปีท่ีพิมพ ์และงานวจิยั
ในประเทศ/ต่างประเทศ 
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1.9 สมมติฐำนในกำรวจิัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ามีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานโดยรวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่าง
ปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี หรือพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร 
ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตาม ลกัษณะของงานวจิยัท่ีเป็นตวัแปรปรับ 

สมมติฐานท่ี 2 การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ามีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานโดยรวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่าง
ปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี หรือพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร 
ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตาม ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัท่ีเป็นตวัแปรปรับ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที ่1.4  กรอบตวัแปรอธิบายสมมติฐานท่ี 2 
 
 
 
 

กำรสนับสนุน 
ทำงสังคม 
ของหัวหน้ำ 

 

 พฤติกรรมกำรท ำงำน 
- พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

- พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร 

 
 

   

 
ตัวแปรปรับ 

ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวจัิย เช่น 
เพศ อาย ุรายได ้ประสบการณ์ท างาน และ 

ระดบัการศึกษา 
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สมมติฐานท่ี 3 การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
พฤติกรรมการท างานโดยรวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่าง
ปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี หรือพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร
ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตาม ลกัษณะของงานวจิยัท่ีเป็นตวัแปรปรับ 
 

กำรสนับสนุน 
ทำงสังคม 

ของคนรอบข้ำง 
 

 พฤติกรรมกำรท ำงำน 
- พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

- พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร 

 
 

     
ตัวแปรปรับ 

ลกัษณะของงำนวจัิย เช่น 
เพศของนกัวิจยั  ปีท่ีพิมพ ์และงานวจิยัใน

ประเทศ/ต่างประเทศ 
 

ภำพที ่1.5  กรอบตวัแปรอธิบายสมมติฐานท่ี 3 
 

สมมติฐานท่ี 4 การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
พฤติกรรมการท างานโดยรวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่าง
ปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี หรือพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร
ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัท่ีเป็นตวัแปรปรับ 
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กำรสนับสนุน 
ทำงสังคม 

ของคนรอบข้ำง 
 

 พฤติกรรมกำรท ำงำน 
- พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
- พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

- พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร 

 
 

    
ตัวแปรปรับ 

ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวจัิย เช่น 
เพศ อาย ุรายได ้ประสบการณ์ท างานและ 

ระดบัการศึกษา 
 
ภำพที ่1.6  กรอบตวัแปรอธิบายสมมติฐานท่ี 4 



บทที ่2 
 

วธีิการวจิยั 

งานวิจยัเร่ือง “การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล ดว้ยวิธีวิเคราะห์อภิมาน” เป็นการสังเคราะห์งานวิจยั
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เพื่อสรุปองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์อภิมาน
งานวิจยัท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมจากหัวหน้าและคนรอบขา้ง กบั 
พฤติกรรมการท างานของบุคคลระหวา่งปี พ.ศ. 2542-2557 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 

2.1 กลุ่มตัวอย่างงานวจิัย 
 

กลุ่มตวัอย่างงานวิจยัคร้ังน้ีคือ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์ ในระดับ
บณัฑิตศึกษา รวมถึงงานวิจยัของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาถึงความสัมพนัธ์การสนบัสนุนทาง
สังคมของหัวหน้า และคนรอบขา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล ท่ีแลว้เสร็จและ
พิมพเ์ผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2557 จ  านวนรวมทั้งหมด 53 เล่มซ่ึงคดัเลือกโดยใชว้ิธีตามเกณฑ์ใน
การคดัเลือก ดงัน้ี 

2.1.1 เป็นงานวิจยัประเภทศึกษาความสัมพนัธ์เปรียบเทียบ (Comparative–correlation 
Study) โดยมีลกัษณะการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าและคนรอบขา้งเป็นตวัแปรอิสระ และ
พฤติกรรมการท างานของบุคคล เป็นตวัแปรตามซ่ึงวดัจากผูต้อบคนเดียวกนั โดยใช้แบบวดัชนิด
มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scales) 

2.2.2  มีกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัไม่ต ่ากวา่ 200 คน 
2.2.3  มีวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ เช่น Quota Random Sampling และ Stratified 

Quota Random Sampling เป็นตน้ 
2.2.4  เป็นงานวิจยัท่ีมีการรายงานสถิติพื้นฐาน และ สถิติท่ีเป็นการทดสอบนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีเพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการค านวณค่าดชันีมาตรฐาน ไดแ้ก่ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง (n) ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation) ค่า F (F-test) 
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2.2.5  เป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัจิตพฤติกรรมศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

2.2 ขั้นตอนการคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่างงานวจิัย 

 

ในการคดัเลือกงานวจิยัท่ีจะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งนั้น ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นต่อดงัต่อไปน้ี 
2.2.1  สืบคน้รายช่ืองานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมของ

หวัหนา้และคนรอบขา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานของลูกนอ้ง จากวารสารทางการศึกษา 
รายงานผลการวิจยัจากหน่วยงานต่างๆ ฐานขอ้มูลออนไลน์ของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ บทคดัยอ่
ภาคนิพนธ์วทิยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ ของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ โดยใชห้วัขอ้เร่ืองในการสืบคน้
วา่ “พฤติกรรมการท างาน” “ผลการปฏิบติังาน” และ “ประสิทธิภาพ/ผลในการท างาน”แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสังเคราะห์ 

2.2.2  ส ารวจเอกสารงานวิจยั วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ ท่ีไดท้  าการ
สืบคน้จากในขอ้ 1 จากเล่มท่ีไดมี้การตีพิมพเ์ผยแพร่ 

2.2.3  เม่ือไดภ้าคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ ท่ีมีตวัแปรสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการศึกษาจากการสืบคน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขั้นต่อไปเป็นการเก็บขอ้มูลเน้ือหาภายในตวัเล่ม
งานวิจยันั้น ๆ ว่ามีคุณสมบติัตามเกณฑ์ในการคดัเลือกงานวิจยัตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยมี
รายงานการวิจยัท่ีผา่นเกณฑ์ดงักล่าวจ านวน 40 เล่ม และเป็นภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และปริญญา
นิพนธ์มากกวา่รายงานการวจิยั 

 

2.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสรุปรายงานการวิจยัซ่ึงเป็นแบบฟอร์มบนัทึกรายละเอียด
เก่ียวกบัรายงานการวิจยั โดยดดัแปลงมาจากแบบสรุปรายงานการวิจยัของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั และ 
สุวิมล วอ่งวานิช (2542)  และมะลิวลัย ์หงษสุ์วรรณ (2550) ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ดัแปลงให้เป็นแบบสรุป
รายงานการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นการวิจยัท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
และบนัทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของงานวิจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับน ามาสังเคราะห์งานวิจยัดว้ยวิธีการ
วเิคราะห์อภิมานประกอบดว้ย 2 ส่วน 
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ส่วนท่ี 1  เป็นแบบบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัรายละเอียดของงานวจิยั ไดแ้ก่ รายละเอียด
เก่ียวกบัผูว้จิยั และ ระเบียบวธีิวจิยั 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นการรายงานค่าทางสถิติท่ีจะใชส้ าหรับการวิเคราะห์
อภิมาน และ ผลการวจิยัในการสร้างแบบสรุปรายงานการวจิยั ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ รายงานการวิจยั ท่ีใช้เทคนิควิธีการ
สังเคราะห์งานวิจยัด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน  โดยศึกษารูปแบบของงานวิจยันั้น ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดขอ้ค าถามในแบบสรุปรายงานการวจิยั 

2)  สร้างแบบสรุปรายงานการวจิยั จากนั้นน าแบบสรุปรายงานการวิจยัไปทดลองใช้
บนัทึกงานวจิยัจ  านวน 5 เร่ือง เพื่อตรวจสอบความชดัเจนของภาษา และความครอบคลุมในการเก็บ
ขอ้มูลรายงานการวิจยัก่อนจะน ามาปรับปรุงให้มีความชดัเจน และครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการ
ศึกษามากข้ึน 

3)  น าแบบบนัทึกสรุปรายงานการวิจยัไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา และความครอบคลุมของตวัแปรสรุปรายงานการวิจยั  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะอีกคร้ังก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

 

2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุน
ทางสังคมของหวัหนา้ กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล และ การสนบัสนุนจากคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานของบุคคล โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

2.4.1  สืบคน้รายช่ืองานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของ
หัวหน้า กับพฤติกรรมการท างานของบุคคล และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง กับ
พฤติกรรมการท างาน จากเอกสารทางการศึกษา รายงานการวิจยั บทคดัยอ่ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
ปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลยั และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งจากรายงานการวิจยัของ
หน่วยงานต่าง ๆ แลว้ติดตามเอกสารท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่เหล่านั้นมาท าการสังเคราะห์ 

2.4.2  สืบคน้รายช่ืองานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของ
หัวหน้า กับพฤติกรรมการท างานของบุคคล และการสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง กับ
พฤติกรรมการท างานของบุคคล จากระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ของมหาวิทยาลยั และ หน่วยงาน
ทางการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งระบบฐานขอ้มูลของหน่วยงานองคภ์าครัฐท่ีให้บริการสืบคน้ขอ้มูลผา่น
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ระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ค  าในการสืบคน้ว่า “พฤติกรรมการท างาน” “ผลการปฏิบติังาน” และ 
“ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการท างาน” 

2.4.3  ส ารวจงานวิจยัท่ีไดสื้บคน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้โดยการหาเอกสารท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
ของรายงานการวิจยันั้น ๆ หรือ ถา้เป็นรายงานการวิจยัท่ีไดจ้ากการสืบคน้จากทางระบบฐานขอ้มูล
ออนไลน์ผา่นอินเทอร์เน็ต จะตอ้งคน้หาขอ้มูลใหไ้ดร้ายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ (Full Text) 

2.4.4  ท าการศึกษารายงานวิจยัเล่มนั้นโดยการอ่าน และ ตรวจสอบเน้ือหาภายในเล่ม
คุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไวห้รือไม่ หากงานวิจยัเล่มดงักล่าวมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดไว ้ทั้งระเบียบวิธีวิจยั กลุ่มตวัอยา่ง มีความครบถว้นสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะน ามาสังเคราะห์
งานวจิยัได ้ก็จะน างานวจิยัดงักล่าวไปเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาต่อไป 

2.4.5  ท าการอ่านงานวจิยัโดยละเอียดแลว้สรุปขอ้มูลงานวจิยั และบนัทึกผลท่ีไดล้งในแบบ
สรุปรายงานการวจิยั 

2.4.6  เตรียมขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ ในการลงรหสัตวัแปรลงในแบบคู่มือการลงรหสั
ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง ท าการลงรหสัขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใช้
โปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการประมาณค่าดชันีมาตรฐาน หลงัจากนั้นท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีบนัทึก แกไ้ขขอ้มูลท่ีบนัทึกผดิพลาดในการประมาณค่าดชันี 

 

2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในรายงานการสังเคราะห์งานวจิยัน้ี จ าแนกออกเป็น 3 ตอนใหญ่ ๆ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของรายงานการวิจยั ในการศึกษาการกระจาย
ของรายงานการวิจยัตามตวัแปรต่างๆ โดยใชค้วามถ่ี และ ร้อยละ ส่วนตวัแปรท่ีมีมาตรวดัเป็นแบบ
มาตรช่วง เช่น กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนหนา้ของรายงานการวิจยั ใช้วิธีการค านวณค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.5.2  การวิเคราะห์อภิมานโดยการประมาณค่าดชันีมาตรฐานส าหรับงานวิจยั โดยการ
วิเคราะห์ในแต่ละเร่ือง ใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistic) เพื่อใหท้ราบลกัษณะการแจกแจงของค่าดชันีมาตรฐาน เพื่อให้ทราบค่าเฉล่ีย 
การกระจาย ความเบ ้และ ความโด่ง 

2.5.3  เป็นการวเิคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล โดยเป็นการจ าแนก
ตามตวัแปร ลกัษณะงานวิจยั และตวัแปรปรับ ในการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่า
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ขนาดอิทธิพลระหวา่งกลุ่มการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์สองแบบ คือ การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และท าการทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ของ
ความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

ผูว้จิยัค  านวณค่าขนาดอิทธิพลใน 2 กรณี คือ 
กรณีท่ี 1 เป็นการประมาณค่าอิทธิพล (d) จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) โดยใชสู้ตร 

ดงัน้ี 

     √
   

 
 [

  

√    
] 

โดยท่ี 

 d = ค่าขนาดอิทธิพล 

 n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 r = ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

 
กรณีท่ี 2 เป็นการประมาณค่าขนาดอิทธิพล (d) จากค่าสถิติ F 
ในกรณีท่ีมีการวิเคราะห์ความแปรปรวนเม่ือมีกลุ่มตวัอยา่ง K กลุ่ม West and Wirachai 

(1984) ไดพ้ฒันาสูตรการประมาณค่าขนาดอิทธิพล (d) ดงัน้ี 
 

     √
 (   )

   
 

เม่ือ     
  

    
   และ       

 (   )

 (   )  (   )
 

โดยท่ี  

 d = ค่าขนาดอิทธิพล 

 F = ค่าสถิติ F 



บทที ่3 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
งานวจิยัเร่ือง “การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรมการท างานของบุคคล” เป็นการสังเคราะห์เฉพาะงานวิจยัทางดา้นจิตพฤติกรรมศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นงานวิจยัในระยะท่ีผา่นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2557 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้และคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล วา่
มีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใดและพบผลเด่นชดั ในกลุ่มตวัอยา่งใดบา้ง หรือในวิธีการใดบา้ง 
เพื่อท าการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีใช้ในการสังเคราะห์จากทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน  53  เร่ือง เม่ือน ามาค านวณไดค้่าดชันีมาตรฐานทั้งหมด 510 ค่า โดยใชว้ิธี
วเิคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และการแปรผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื่อแทน
ค่าสถิติ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 

ในส่วนน้ีไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
รายงานวจิยั และค่าสถิติพื้นฐานของค่าขนาดอิทธิพล 2) ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่าง

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 ̅ ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล (Effect Size) 
 ̅ ค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) 

Mean ค่าเฉล่ีย 

SD ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

Max ค่าสูงสุด (Maximun) 

Min ค่าต ่าสุด (Minimum) 

n จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
F ค่าสถิติท่ีใชก้ารวเิคราะห์แบบ F-test 
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ของขนาดอิทธิพล 3) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลตามลกัษณะชีวสังคมภูมิ
หลงั และ 4) การน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามสมมติฐาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของรายงานวจิัย 
 

จากการสืบคน้รายช่ืองานวิจยัในประเทศท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทาง
สังคมของหวัหนา้ และคนรอบขา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล โดยใชห้วัขอ้เร่ือง
ในการสืบคน้ว่า “พฤติกรรมการท างาน” “ผลการปฏิบติังาน” และ “ประสิทธิภาพ/ผลในการ
ท างาน”แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาท าการสังเคราะห์ ซ่ึงตอ้งเป็นเป็นงานวิจยัเชิงสัมพนัธ์เปรียบเทียบ
(Comparative–correlation Study) ท่ีไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 1) การสนบัสนุนทางสังคม
จากหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคลและ 2) การสนบัสนุนทางสังคมจากคนรอบข้าง กบั
พฤติกรรมการท างานของบุคคลนั้น ผลปรากฏว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนสังคมของ
หัวหน้าซ่ึงเป็นงานวิจัยในประเทศไทย สามารถสืบค้นได้จ  านวนทั้งส้ิน 92 เล่ม โดยแบ่งเป็น
งานวิจยัท่ีมีค่าสถิตไม่เพียงพอในการวิเคราะห์อภิมานจ านวน 77 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 83.70) และ
งานวจิยัท่ีสามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ จ  านวนทั้งส้ิน 15 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 16.30) 

ต่อมาเป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนสังคมของหวัหนา้ซ่ึงเป็นงานวิจยัในต่างประเทศ 
สามารถสืบคน้ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 62 เล่ม โดยแบ่งเป็นงานวิจยัท่ีมีค่าสถิตไม่เพียงพอในการวิเคราะห์
อภิมานจ านวน  44 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 70.97) และงานวิจยัท่ีสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
จ  านวนทั้งส้ิน 18 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 29.03)  

สรุปไดว้า่งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนสังคมของหวัหนา้ซ่ึงเป็นงานวิจยัทั้งในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ สามารถสืบคน้ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 154 เล่ม โดยแบ่งเป็นงานวิจยัท่ีมีค่าสถิต
ไม่เพียงพอในการวิเคราะห์อภิมานจ านวน 121 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 78.57) และงานวิจยัท่ีสามารถ
น ามาใชใ้นการวเิคราะห์ จ  านวนทั้งส้ิน 33 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 21.43) 
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ตารางที ่3.1 จ านวนรายงานวจิยัท่ีสืบคน้เฉพาะการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 

จ านวนรายงานวจัิยทีสื่บค้นได้ จ านวน ร้อยละ 

1.  งานวจัิยเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้าในประเทศไทย   
จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิตไม่เพียงพอในการวเิคราะห์อภิมาน 77 83.70 
จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิติครบถว้น 15 16.30 

รวมทั้งส้ิน 92 100.00 
2.  งานวจัิยเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้าในต่างประเทศ   
จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิตไม่เพียงพอในการวเิคราะห์อภิมาน 44 70.97 
จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิติครบถว้น 18 29.03 

รวมทั้งส้ิน 62 100.00 

3.  งานวจัิยเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้าในประเทศไทย 
     และต่างประเทศ 

  

จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิตไม่เพียงพอในการวเิคราะห์อภิมาน 121 78.57 
จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิติครบถว้น 33 21.43 

รวมทั้งส้ิน 154 100.00 

 
จากการสืบค้นงานวิจยัเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างผลปรากฏว่ามี

งานวิจยัการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งในประเทศไทยมีจ านวนทั้งส้ิน 91 เล่ม โดย
แบ่งเป็นงานวิจยัท่ีมีค่าสถิตไม่เพียงพอในการวิเคราะห์อภิมานจ านวน 77 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 
84.62) และงานวจิยัท่ีสามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ จ  านวนทั้งส้ิน 14 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 15.38) 

ต่อมาเป็นงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนสังคมของคนรอบข้างซ่ึงเป็นงานวิจัยใน
ต่างประเทศ สามารถสืบคน้ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 43 เล่ม โดยแบ่งเป็นงานวิจยัท่ีมีค่าสถิตไม่เพียงพอใน
การวิเคราะห์อภิมานจ านวน 37 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 86.05) และงานวิจยัท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
วเิคราะห์ จ  านวนทั้งส้ิน 6  เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 13.95)  

สรุปได้ว่างานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสนับสนุนสังคมของคนรอบขา้งซ่ึงเป็นงานวิจยัทั้งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ สามารถสืบคน้ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 134 เล่ม โดยแบ่งเป็นงานวิจยัท่ีมี
ค่าสถิตไม่เพียงพอในการวิเคราะห์อภิมานจ านวน 114 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 85.07) และงานวิจยัท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ จ  านวนทั้งส้ิน 20 เล่ม (คิดเป็นร้อยละ 14.93) ดงัตารางท่ี 3.2 
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ตารางที ่3.2 จ านวนรายงานวจิยัท่ีสืบคน้เฉพาะการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 

จ านวนรายงานวจัิยทีสื่บค้นได้ต่างประเทศ จ านวน ร้อยละ 

1.  รายงานวจัิยเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างในประเทศไทย   
 จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิตไมเ่พียงพอในการวิเคราะห์อภิมาน 77 84.62 
 จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิติครบถว้น 14 15.38 

รวมทั้งส้ิน 91 100.00 
2.  รายงานวจัิยเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างในต่างประเทศ   
 จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิตไม่เพียงพอในการวเิคราะห์อภิมาน 37 86.05 
 จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิติครบถว้น 6 13.95 

รวมทั้งส้ิน 43 100.00 
3.  รายงานวจัิยเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างในประเทศไทย 
     และต่างประเทศ 

  

 จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิตไม่เพียงพอในการวเิคราะห์อภิมาน 114 85.07 
 จ านวนงานวจิยัท่ีมีค่าสถิติครบถว้น 20 14.93 

รวมทั้งส้ิน 134 100.00 

 

ในส่วนของลักษณะงานวิจัยท่ีใช้วิเคราะห์อภิมานนั้น เป็นการรายงานข้อมูลลักษณะ
งานวจิยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์อภิมาน โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการสังเคราะห์เฉพาะงานวิจยัท่ีศึกษา
ในภาพเชิงกวา้งเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ การสนับสนุนทางสังคมของ
หัวหน้าและคนรอบขา้ง กบัตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการท างานของลูกน้อง ซ่ึงในการน าเสนอ
ขอ้มูลลกัษณะงานวจิยัท่ีใชว้เิคราะห์อภิมานแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะดา้นการพิมพแ์ละ
ผูว้จิยั 2) คุณลกัษณะดา้นเน้ือหาสาระงานวจิยั มีรายละเอียดตามล าดบั ดงัน้ี 

1)  คุณลกัษณะดา้นการพิมพแ์ละผูว้จิยั 
จากการรวบรวมงานวจิยัท่ีน ามาใชใ้นการสังเคราะห์ดว้ยวธีิวเิคราะห์อภิมานนั้นในประเด็น

เก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นการพิมพแ์ละผูว้ิจยัซ่ึง มีงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีท าการ
ตีพิมพแ์ลว้เสร็จ ในปี พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 มากท่ีสุด จ านวน 7 เร่ือง (คิดเป็นร้อย
ละ 13.20) รองลงมาในปี พ.ศ. 2549 จ านวน 6 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 11.90) และในปี พ.ศ. 2553 
จ านวน 5 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 9.40) ตามล าดบั (หัวหน้าโครงการใช้ในกรณีท่ีเป็นงานวิจยัส่วน
บุคคล ซ่ึงในส่วนของ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และภาคนิพนธ์นั้นจะหมายถึงผูท้  าวิจยั) โดยใน



42 

การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่เป็นงานวิจยัของนกัวิจยัเพศหญิงจ านวน 33 คน (คิดเป็นร้อยละ 62.3) และ
ผูว้จิยัเพศชาย จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.70) เม่ือพิจารณาถึงการศึกษาสูงสุดของผูว้ิจยั พบวา่ 
เป็นงานวิจยัในระดบัของนกัวิจยัท่ีจบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีในประเทศไทย จ านวน 25 
คน (คิดเป็นร้อยละ 47.20) รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโทในต่างประเทศ จ านวน 17 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 32.10) ตามล าดับ โดยสาขาท่ีจบการศึกษาของผูว้ิจยันั้นมีจ านวนมากท่ีสุดในสายสาย
สังคมศาสตร์ จ านวน 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 73.60) ส่วนในสายวิทยาศาสตร์นั้น มีจ านวน 14 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 26.40) (ตารางท่ี 3.3) 

 

ตารางที ่3.3 จ านวนและร้อยละของงานวิจยัท่ีน ามาสังเคราะห์ จ าแนกตามตวัแปรคุณลกัษณะ
งานวจิยัดา้นการพิมพแ์ละผูว้จิยั 

ตัวแปรคุณลกัษณะงานวจัิย 

ด้านการพมิพ์และผู้วจัิย 

จ านวน 

( n = 53 ) 

ร้อยละ 

(100.0) 

1. ปีทีส่ าเร็จของงานวจัิย   

 2542 1 1.90 

 2543 1 1.90 

 2544 1 1.90 

 2547 7 13.20 

 2548 4 7.50 

 2549 6 11.30 

 2550 7 13.20 

 2551 4 7.50 

 2552 2 3.80 

 2553 5 9.40 

 2554 4 7.50 

 2555 7 13.20 

 2556 3 5.70 

 2557 1 1.90 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

ตัวแปรคุณลกัษณะงานวจัิย 

ด้านการพมิพ์และผู้วจัิย 

จ านวน 

( n = 53 ) 

ร้อยละ 

(100.0) 

2. เพศนักวจัิย   

 ชาย 20 37.70 

 หญิง 33 62.30 

3. ระดับการศึกษา   

 ปริญญาตรี 25 47.20 

 ปริญญาโท 2 3.80 

 ปริญญาเอก 0 0.0 

 ปริญญาตรีต่างประเทศ 4 7.50 

 ปริญญาโทต่างประเทศ 17 32.10 

 ปริญญาเอกต่างประเทศ 5 9.40 

4. สาขาทีจ่บการศึกษา   

 สายวทิยาศาสตร์ 14 26.40 

 สายสังคมศาสตร์ 39 73.60 

 

เม่ือพิจารณาลกัษณะการแจกแจงตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ 
ปรากฏวา่ ในประเทศไทยมีงานวจิยัท่ีนกัวิจยัเพศชาย 8 คน เพศหญิง 21 คน ปีท่ีพิมพส่์วนใหญ่อยูท่ี่ 
พ.ศ. 2549 มีจ านวนหนา้เฉล่ีย 189 หนา้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัต่างๆจ านวน15 
เร่ือง เป็นการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 16 เร่ือง การสนบัสนุนทางสังคมจากคนรอบขา้ง 13 
เร่ือง เป็นงานวิจยัมท่ีมีการสนุนทางสังคม 3 ดา้น ดา้นอารมณ์ ดา้นขอ้มูลข่าวสารและดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ ครบทั้ง 3 ดา้น 20 เร่ือง ไม่ครบ 3 ดา้น 9 เร่ือง และมีวิธีการสุ่มแบบง่ายจ านวน 11 เร่ือง
รองลงมาเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ  านวน 10 เร่ือง ตามล าดบั ส่วนงานวิจยัในต่างประเทศมีงานวิจยั
ท่ีนกัวิจยัเพศชาย 12 คน เพศหญิง 12 คน ปีท่ีพิมพส่์วนใหญ่อยูท่ี่ พ.ศ. 2552 มีจ านวนหนา้เฉล่ีย 48 
หนา้ กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัต่างๆ จ านวน 14 เร่ือง เป็นการสนบัสนุนทาง
สังคมของหัวหน้า 15 เร่ือง การสนับสนุนทางสังคมจากคนรอบขา้ง 9 เร่ือง เป็นงานวิจยัมท่ีมี
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การสนุนทางสังคม 3 ดา้น ดา้นอารมณ์ ดา้นขอ้มูลข่าวสารและดา้นวสัดุอุปกรณ์ ครบทั้ง 3 ดา้น 18 
เร่ือง ไม่ครบ 3 ดา้น 6 เร่ือง และมีวธีิการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 17 เร่ืองตามล าดบั 

 

ตารางที ่3.4 ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรคุณลกัษณะงานวจิยัในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อมูลลกัษณะงานวจัิย ในประเทศ n= 29 ต่างประเทศ n=24 
1. เพศนกัวจิยั ชาย 8 คน, หญิง 21 คน ชาย 12 คน, หญิง 12 คน 
2. ปีท่ีพิมพ ์ พิสัย = 2542-2555 พิสัย = 2543-2557 
 Mean = 2549.31 Mean = 2552.62 
 SD  = 2.94 SD  = 3.39 
3. จ านวนหนา้ พิสัย = 41-440 พิสัย = 5-208 
 Mean =189.31 Mean = 48.4 
 SD  = 89.72 SD  = 65.38 
4.กลุ่มตวัอยา่ง หวัหนา้สถานีอนามยั 1 เร่ือง คนงาน/ลูกจา้ง 5 เร่ือง 
 ขา้ราชการต ารวจ 1 เร่ือง นกักีฬา 1 เร่ือง 
 พนกังานบริษทัต่าง ๆ 15 เร่ือง พนกังานบริษทัต่าง ๆ 14 เร่ือง 
 มคัคุเทศกท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 1 เร่ือง บุคลากรทางการแพทย ์1 เร่ือง 
 หวัหนา้ชาวไทยและอเมริกา 1 เร่ือง หวัหนา้งานในคลินิก 1 เร่ือง 
 ครู อาจารยแ์ละบุคลากรสายวชิาการ 

4 เร่ือง 
ครู อาจารยแ์ละบุคลากรสาย
วชิาการ 2 เร่ือง 

 หวัหนา้งานในคลินิก 1 เร่ือง  
 ขา้ราชการต่าง ๆ 2 เร่ือง  
 เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาชุมชน 1 เร่ือง  
 ปลดั อบต. 1 เร่ือง  
 นายทหารสัญญาบตัรสังกดั

กองทพับก 1 เร่ือง 
 

5. การสนบัสนุนทาง
สังคมของหวัหนา้ 

16 เร่ือง 15 เร่ือง 

6. การสนบัสนุนทาง
สังคมจากคนรอบขา้ง 

13 เร่ือง 9 เร่ือง 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 
ข้อมูลลกัษณะงานวจัิย ในประเทศ n= 29 ต่างประเทศ n=24 

7. การสนบัสนุน 3 มิติ 
ดา้นอารมณ์ ข่าวสาร
และ วสัดุอุปกรณ์ 

ครบ  20 เร่ือง ไม่ครบ 9 เร่ือง ครบ 18 เร่ือง ไม่ครบ 6 เร่ือง 

8. การสุ่มตวัอยา่ง เลือกแบบเจาะจง 2 เร่ือง เลือกแบบเจาะจง 17 เร่ือง 
 สุ่มแบบง่าย 11 เร่ือง สุ่มแบบง่าย 2 เร่ือง 
 สุ่มแบบแบ่งชั้น 10 เร่ือง สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 2 เร่ือง 
 สุ่มแบบแบ่งชั้นก าหนดโควตา 6 เร่ือง สุ่มแบบแบ่งชั้น 3 เร่ือง 
 

2)  คุณลกัษณะดา้นเน้ือหาสาระงานวจิยั 
งานวจิยัท่ีใชว้เิคราะห์อภิมานในคร้ังน้ีทุกเร่ืองเป็นการวจิยัเพื่อเปรียบเทียบหาความสัมพนัธ์ 

(Comparative–correlation Research) ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้
และคนรอบขา้ง กบั ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการท างานของบุคคล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามทั้งหมด โดยลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัมีลกัษณะมาตรวดัแบบมาตรา
ส่วน (Rating Scale) ท่ีเป็นการวดัลกัษณะการสนบัสนุนทางสังคม ซ่ึงแบบวดัการสนบัสนุนทาง
สังคมน้ีพบว่า ได้มีการใช้แบบวดัของนักวิจยัท่ีเคยสร้างไวห้ลาย ๆ ท่าน เช่น ศกัด์ิชัย นิรัญทว ี
(2532) บงัอร โสฬส และอจัฉรา วงศว์ฒันามงคล (2539) และดุจเดือน พนัธุมนาวิน (2547) เป็นตน้ 
โดยในการน าแบบวดัไปใชน้ั้นมีทั้งการน าแบบวดัมาใชเ้ลย โดยไม่ปรับเปล่ียน และการน ามาปรับ
ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบังานวิจยันั้น และในส่วนของแบบวดัพฤติกรรมการท างานนั้น ส่วนใหญ่
จะเป็นแบบวดัท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง มีส่วนนอ้ยท่ีน าแบบวดัของพฤติกรรมท่ีใกลเ้คียงกนัของนกัวิจยั
อ่ืนท่ีเคยท าไว้แล้วมาปรับใหม่ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับงานวิจัยของตนเอง เม่ือพิจารณา 
คุณลักษณะด้านเน้ือหาสาระงานวิจยั พบว่า ประเภทการวิจยัเป็นงานวิจยัส่วนบุคคลมากท่ีสุด 
จ านวน 27 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 32.10) รองลงมาเป็นวิทยานิพนธ์ จ านวน 14 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 
26.40) ส่วนในประเภทของตวัแปรตามนั้น เป็นการศึกษาพฤติกรรมตามสถานการณ์เพื่อตนเองและ
ผูอ่ื้นมากท่ีสุดจ านวน 25 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 47.20) รองลงมาเป็นการศึกษาพฤติกรรมตาม
สถานการณ์เพื่อผูอ่ื้นจ านวน 16 เร่ือง(คิดเป็นร้อยละ 30.20) และอีก 12 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 22.60) 
ท่ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมตามสถานการณ์เพื่อตนเอง เม่ือน ามาแบ่งเป็นประเภทของพฤติกรรมการ
ท างาน พบวา่ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมมากท่ีสุดถึง 25 เร่ือง (คิดเป็นร้อย
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ละ 47.20) รองลงมาเป็นการศึกษาพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั จ านวน 11 เร่ือง (คิดเป็นร้อย
ละ 20.80) ซ่ึงมีวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มากท่ีสุด 19 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 35.80) รองลงมา
เป็นการสุ่มแบบง่ายและแบบแบ่งชั้นซ่ึงมีจ านวนเท่ากนัคือ 16 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 24.50) ทั้งน้ี
ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั เป็นกลุ่มพนกังานของบริษทัต่างๆ มากท่ีสุดจ านวน 29 เร่ือง (คิด
เป็นร้อยละ 54.70) รองลงมาเป็น ครู อาจารยบุ์คลากร สายวิชาการจ านวน 6 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 
11.30) เม่ือพิจารณาถึงพื้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งจากต่างประเทศถึง 24 เร่ือง 
(คิดเป็นร้อยละ 45.30) รองลงมาเป็นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มี 9 เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ 17.00 ) ซ่ึง
งานวิจยัท่ีมีตวัแปรปรับและไม่มีตวัแปรปรับมีจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั งานวิจยัท่ีไม่มีตวัแปรปรับมี
จ านวน 27 เร่ือง(คิดเป็นร้อยละ 50.90) และงานวิจยัท่ีมีตวัแปรปรับมี 26 เร่ือง(คิดเป็นร้อยละ 49.10) 
(ตารางท่ี 3.5) 

 

ตารางที ่3.5 จ านวนและร้อยละของงานวิจยัท่ีน ามาสังเคราะห์ จ าแนกตวัแปรตามคุณลกัษณะ 
งานวจิยัดา้นเน้ือหาสาระงานวจิยั 

ตัวแปรคุณลกัษณะงานวจัิย 
ด้านเนือ้หาสาระงานวจัิย 

จ านวน 
( n = 53 ) 

ร้อยละ 
(100.00) 

1. ประเภทการวจัิย   
 ภาคนิพนธ์ 10 18.90 
 วทิยานิพนธ์ 14 26.40 
 ปริญญานิพนธ์  12 22.60 
 งานวจิยัส่วนบุคคล 27 32.10 

2. ประเภทตัวแปรตาม   
 ปฏิบติัเพื่อตนเอง 12 22.60 
 ปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้น 16 30.20 
 ปฏิบติัเพื่อตนเองและผูอ่ื้น 25 47.20 

3. ช่ือกลุ่มตัวแปรตาม   
 พฤติกรรมท างานอยา่งมีจริยธรรม 25 47.20 
 พฤติกรรมท างานอยา่งปลอดภยั 11 20.80 
 พฤติกรรมท างานอยา่งพลเมืองดี 7 13.20 
 พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 10 18.90 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

ตัวแปรคุณลกัษณะงานวจัิย 
ด้านเนือ้หาสาระงานวจัิย 

จ านวน 
( n = 53 ) 

ร้อยละ 
(100.00) 

4. วธีิการสุ่ม   
 เลือกแบบเจาะจง 19 35.80 
 สุ่มแบบง่าย 13 24.50 
 สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 2 3.80 
 สุ่มแบบแบ่งชั้น 13 24.50 
 สุ่มแบบแบ่งชั้นก าหนดโควตา 6 11.30 

5. ลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง   
 หวัหนา้สถานีอนามยั 1 1.90 
 ขา้ราชการต ารวจ 2 3.80 
 พนกังานบริษทัต่างๆ 29 54.70 
 มคัคุเทศกท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 1 1.90 

 หวัหนา้ชาวไทยและอเมริกา 1 1.90 
 ครู อาจารยแ์ละบุคลากรสายวชิาการ 6 11.30 
 บุคลากรทางการแพทย ์ 1 1.90 

 นกักีฬา 1 1.90 
 คนงาน/ลูกจา้ง 5 9.40 
 หวัหนา้งานในคลินิก 2 3.80 
 ขา้ราชการในหน่วยงานต่างๆ 1 1.90 
 เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาชุมชน 1 1.90 
 ปลดั อบต. 1 1.90 
 นายทหารสัญญาบตัรสังกดักองทพับก 1 1.90 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 

 
ตัวแปรคุณลกัษณะงานวจัิย  
ด้านเนือ้หาสาระงานวจัิย 

จ านวน 
( n = 53 ) 

ร้อยละ 
(100.0) 

6. พืน้ทีก่ลุ่มตัวอย่าง   
 กทม. 9 17.00 
 กทม.และปริมณฑล 8 15.10 
 ต่างจงัหวดั 6 11.30 
 ทัว่ประเทศ 3 5.70 
 ต่างประเทศ 24 45.30 
 กรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 3 5.70 

7. ตัวแปรปรับ   
 มี 26 49.10 
 ไม่มี 27 50.90 

 
เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะการแจกแจงตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยั เน้ือหาสาระงานวิจยัท่ีเป็น

ตวัแปรต่อเน่ือง อนัได้แก่ งานวิจยัมีจ  านวนตวัแปรอิสระเฉล่ีย 10 ตวัแปร มีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
เฉล่ีย 343 คน ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 90 ถึง 779 คน และมีจ านวนชั้นการสุ่มของ
ตวัอยา่งเฉล่ียชั้นเดียว (ตารางท่ี 3.6) 

เม่ือพิจารณาถึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั พบว่า แบบวดัของตวัแปรอิสระ มีค่าความ
เช่ือมัน่เฉล่ียเท่ากบั 0.85 ในส่วนแบบวดัตวัแปรอิสระน้ี จากขอ้มูลท่ีมีได้แบ่งพฤติกรรมท่ีศึกษา
ออกเป็นพฤติกรรมย่อยต่าง ๆ โดยงานวิจยัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์อภิมานมีการแบ่งเป็น 3 พฤติกรรม
ยอ่ย จึงพบผลว่า (1) แบบวดัพฤติกรรมย่อยท่ี 1 มีค่าความเช่ือมัน่เฉล่ีย เท่ากบั 0.84 (2) แบบวดั
พฤติกรรมยอ่ยท่ี 2 มีค่าความเช่ือมัน่เฉล่ีย เท่ากบั 0.80 (3) แบบวดัพฤติกรรมยอ่ยท่ี 3 มีค่าความ
เช่ือมัน่เฉล่ีย เท่ากบั 0.77 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลมาจดักลุ่มใหม่ พบวา่ แบวดัพฤติกรรมการ
สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 และแบบวดัพฤติกรรมการสนบัสนุน
ทางสังคมของคนรอบขา้ง มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.84 แบบวดัพฤติกรรมการท างานโดยรวม มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 แลว้จึงพิจารณาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัโดยแบ่งตามระดบัของประเภท
พฤติกรรม พบวา่ แบบวดัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี มีค่าความเช่ือมัน่เฉล่ีย 0.86 ซ่ึงเป็น
ค่าความเช่ือมัน่สูงท่ีสุด รองลงมา เป็นแบบวดัพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม มีค่าความ
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เช่ือมัน่เฉล่ีย 0.85 แบบวดัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร มีค่าความเช่ือมัน่เฉล่ีย 0.84 
และล าดบัสุดทา้ยแบบวดัพฤติกรรมท างานอยา่งปลอดภยั มีค่าความเช่ือมัน่เฉล่ีย 0.83 ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 3.6)  
 

ตารางที ่3.6 ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรคุณลกัษณะงานวจิยัดา้นเน้ือหาสาระงานวจิยัท่ีเป็นตวัแปร
ต่อเน่ือง 

ข้อมูลลกัษณะการพมิพ์ Mean SD Min Max 
1. จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 343.42 173.13 90 779 
2.  จ  านวนชั้นการสุ่ม 1.47 1.96 0 8 
3. จ านวนตวัแปรอิสระ 10.34 8.17 1 27 
4. คุณภาพแบบวดัตวัแปรอิสระ 0.85 0.09 0.58 0.98 
5. พฤติกรรมยอ่ยท่ี 1 16.39 10.38 1 35 
6. ค่าความเช่ือมัน่ของพฤติกรรมยอ่ยท่ี 1 0.84 0.10 0.53 0.98 

7. พฤติกรรมยอ่ยท่ี 2 13.34 9.64 1 29 

8. ค่าความเช่ือมัน่ของพฤติกรรมยอ่ยท่ี 2 0.80 0.105 0.57 0.97 

9. พฤติกรรมยอ่ยท่ี 3 4.80 2.65 1 9 

10. ค่าความเช่ือมัน่ของพฤติกรรมยอ่ยท่ี 3 0.77 0.09 0.66 0.91 

11. คุณภาพแบบวดัพฤ.สนบัสนุนทางสังคมของ
หวัหนา้ 

0.86 0.09 0.63 0.98 

12. คุณภาพแบบวดัพฤ.สนบัสนุนทางสังคมของคน
รอบขา้ง 

0.84 0.09 0.58 0.96 

13. คุณภาพแบบวดัพฤ.ก.ท างานอยา่งมีจริยธรรม 0.85 0.09 0.67 0.95 

14. คุณภาพแบบวดัพฤ.ก.ท างานอยา่งปลอดภยั 0.83 0.06 0.76 0.95 

15. คุณภาพแบบวดัพฤ.ก.ท างานอยา่งพลเมืองดี 0.86 0.10 0.71 0.98 

16. คุณภาพแบบวดัพฤ.ก.ท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร 

0.84 0.10 0.58 0.98 

17. คุณภาพแบบวดัพฤ.ก.ท างานโดยรวม 0.85 0.09 0.58 0.98 
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เม่ือพิจารณาถึงประเภทของกลุ่มยอ่ยในการสังเคราะห์งานวจิยั สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะ
ชีวสังคมภูมิหลงัของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั ไดจ้  านวนค่าขนาดอิทธิพลรวมทั้งส้ิน  246 ค่า โดย
แบ่งได ้ดงัน้ี  

 (1)  จ  านวนค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมดในกลุ่มรวมมีจ านวนค่าขนาดอิทธิพล 92 ค่า เม่ือ
แบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนับสุนนทางสังคมของหัวหน้า มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 46 ค่า 
และแบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคมจากคนรอบขา้ง มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 
46 ค่า ตามล าดบั 

 (2)  เพศของกลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั แบ่งเป็นเพศชาย มีจ านวนค่าขนาดอิทธิพล 12 ค่าเม่ือ
แบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคมของหวัหนา้ มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 8 ค่า และ
แบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคมจากคนรอบขา้ง มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 5 ค่า 
และแบ่งเป็นเพศหญิง มีจ านวนค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 12 ค่า เม่ือแบ่งตามตวัแปรอิสระของการ
สนบัสุนนทางสังคมของหวัหนา้ มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 8 ค่า และแบ่งตามตวัแปรอิสระของการ
สนบัสุนนทางสังคมจากคนรอบขา้ง มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 5 ค่า ตามล าดบั 

 (3)  อายขุองกลุ่มตวัอยา่งงานวจิยั แบ่งเป็นบุคคลท่ีมีอายนุอ้ย มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล
ทั้งหมด 22 ค่า แบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคมของหัวหน้า มีจ  านวนค่าขนาด
อิทธิพล 14 ค่า และแบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคมจากคนรอบขา้ง มีจ  านวนค่า
ขนาดอิทธิพล 11 ค่า และกลุ่มบุคคลท่ีมีอายุมากมีจ านวนค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 22 ค่า แบ่งตาม
ตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคมของหวัหนา้ มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล14 ค่า และแบ่งตาม
ตัวแปรอิสระของการสนับสุนนทางสังคมจากคนรอบข้าง มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 11 ค่า 
ตามล าดบั 

(4)  รายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งงานวิจยั แบ่งเป็นบุคคลท่ีมีรายไดน้อ้ย มีจ  านวนค่าขนาด
อิทธิพล ทั้งหมด 10 ค่า แบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคมของหวัหนา้ มีจ  านวนค่า
ขนาดอิทธิพล 7 ค่า และแบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนับสุนนทางสังคมจากคนรอบขา้ง มี
จ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 6 ค่า บุคคลท่ีมีรายไดม้าก มีจ านวนค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 10 ค่า แบ่ง
ตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคมของหวัหนา้ มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 7 ค่า และแบ่ง
ตามตวัแปรอิสระของการสนับสุนนทางสังคมจากคนรอบข้าง มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 6 ค่า 
ตามล าดบั 

(5)  ประสบการณ์ท างานของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั แบ่งเป็น บุคคลท่ีมีประสบการณ์
ท างานนอ้ย มีจ านวนค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 25 ค่า แบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทาง
สังคมของหัวหนา้ มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 10 ค่า และแบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนน
ทางสังคมจากคนรอบขา้ง มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 10  ค่า และบุคคลท่ีมีประสบการณ์ท างานมาก
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จ านวนค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 25 ค่า แบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนับสุนนทางสังคมของ
หวัหน้า มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 10 ค่า และแบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคม
จากคนรอบขา้ง มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 10  ค่า ตามล าดบั 

(6)  ระดับการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจัย แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ
การศึกษาต ่า มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 9 ค่า แบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทาง
สังคมของหวัหนา้ มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 5 ค่า และแบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทาง
สังคมจากคนรอบขา้ง มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 4  ค่า และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูง มี
จ  านวนค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 9 ค่า แบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนับสุนนทางสังคมของ
หวัหนา้ มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพล 5 ค่า และแบ่งตามตวัแปรอิสระของการสนบัสุนนทางสังคมจาก
คนรอบขา้งและ เพื่อนร่วมงาน มีจ านวนค่าขนาดอิทธิพล 4  ค่า ตามล าดบั (ตารางท่ี 3.7)  
 
ตารางที ่3.7 ค่าขนาดอิทธิพลตามประเภทของกลุ่มรวม และกลุ่มยอ่ยท่ีใชใ้นการสังเคราะห์ 

ประเภทของกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย 

จ านวนค่าขนาด
อทิธิพลทั้งหมด 

จ านวนค่าขนาดอทิธิพล
การสนับสนุนฯของ

หัวหน้าเป็นตัวแปรอสิระ 

จ านวนค่าขนาดอทิธิพล
การสนับสนุนฯของคน
รอบข้างเป็นตัวแปรอสิระ 

1. กลุ่มรวม 86 46 40 

2. กลุ่มเพศชาย 13 8 5 

3. กลุ่มเพศหญิง 13 8 5 

4. กลุ่มอายนุอ้ย 25 14 11 

5. อายมุาก 25 14 11 

6. รายไดน้อ้ย 13 7 6 

7. รายไดม้าก 13 7 6 

8. ปสก.นอ้ย 20 10 10 

9. ปสก.มาก 20 10 10 

10. ก.ศึกษาต ่า 9 5 4 

11. ก.ศึกษาสูง 9 5 4 
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3.2 ค่าขนาดอทิธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า 
กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล โดยใช้ตัวแปรปรับเป็นลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง 
ในงานวจิัย 

 
การสังเคราะห์ผลของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคม

สังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคลซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างาน
อยา่งประหยดัทรัพยากร ซ่ึงเป็นการค านวณค่าดชันีมาตรฐาน คือ ค่าขนาดอิทธิพลซ่ึงมีผลการวิจยั
ดงัน้ี 

3.2.1  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคลโดยรวมซ่ึง
ใช้ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอย่างในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 138 
ค่า (ตารางท่ี 3.8, ภาพท่ี 3.1) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.58 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.07 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ากับพฤติกรรมการท างานของบุคคล
โดยรวม มีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอย่างเพศชายโดย มีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.60 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22  ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมาพบใน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้าก โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.59 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.18 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต ่าเป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสอง
ตวัแปรดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.20 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18 ส่วน
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.31 ถึง 0.41  
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ตารางที ่3.8 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมจากหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมซ่ึง 
ใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า- พฤติกรรมการท างานโดยรวม

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 
n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 

กลุ่มรวม 346 46 0.58 0.07 0.06 1.12 
1.กลุ่มเพศ       
กลุ่มเพศชาย 236 8 0.60 0.22 0.38 0.82 
กลุ่มเพศหญิง 251 8 0.41 0.12 0.07 0.83 

2.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย    218 14 0.44 0.11 0.05 1.06 
กลุ่มอายมุาก    197 14 0.37 0.08 0.05 0.93 

3.กลุ่มรายไดต่้อเดือน       
กลุ่มรายไดน้อ้ย 256 7 0.53 0.30 0.31 0.76 
กลุ่มรายไดม้าก 221 7 0.59 0.18 0.28 0.91 

4.กลุ่มประสบการณ์ฯ       
กลุ่มปสก.ท างานนอ้ย 241 10 0.36 0.14 0.09 0.64 
กลุ่มปสก.ท างานมาก 166 10 0.34 0.04 0.05 0.90 

5.กลุ่มระดบัการศึกษา       
กลุ่มการศึกษาต ่า 224 7 0.20 0.18 0.06 0.35 
กลุ่มการศึกษาสูง 148 7 0.31 0.13 0.15 0.47 
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ภาพที ่3.1 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรม
การท างานโดยรวมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

 
3.2.2  สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมซ่ึงใชต้วั

แปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอย่างในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 94 ค่า 
(ตารางท่ี 3.9, ภาพท่ี 3.2) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.59 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.09 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอย่างเพศชาย มีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.60 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21 ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมาพบในกลุ่มตวัอยา่ง
รายได้มาก โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.59 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17 
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ี
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.42 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11 กลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัย
อยูร่ะหวา่ง 0.46 ถึง 0.53 
  

กลุ่มรวม d = 0.58  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 
กลุ่มเพศชาย d = 0.60  
กลุ่มเพศหญิง d = 0.41 
กลุ่มอายนุอ้ย d = 0.44 
กลุ่มอายมุาก d = 0.37 
กลุ่มรายไดน้อ้ย d = 0.53 
กลุ่มรายไดม้าก d = 0.59 
กลุ่มปสก.นอ้ย d = 0.36 
กลุ่มปสก.มาก d = 0.34 
กลุ่มก.ศึกษาต ่า d = 0.20 
กลุ่มก.ศึกษาสูง d = 0.31 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
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ตารางที ่3.9 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมี 
จริยธรรมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า – พฤติกรรมการท างาน 

อย่างมีจริยธรรม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอิทธิพล 
n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 

กลุ่มรวม    379 24 0.59 0.09 0.13 0.98 
1.กลุ่มเพศ       
กลุ่มเพศชาย      231 7 0.60 0.22 0.38 0.95 
กลุ่มเพศหญิง    251 7 0.42 0.11 0.07 0.88 

2.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย    227 10 0.47 0.15 0.06 1.08 
กลุ่มอายมุาก    202 10 0.47 0.12 0.11 0.98 

3. กลุ่มรายไดต่้อเดือน       
กลุ่มรายไดน้อ้ย 256 7 0.53 0.30 0.31 0.92 
กลุ่มรายไดม้าก 221 7 0.59 0.18 0.28 0.95 

4.กลุ่มประสบการณ์ท างาน       
กลุ่มปสก.ท างานนอ้ย 171 7 0.46 0.24 0.31 0.76 
กลุ่มปสก.ท างานมาก 174 7 0.47 0.08 0.10 0.90 

5.กลุ่มระดบัการศึกษา       
กลุ่มการศึกษาต ่า 225 4 0.51 0.33 0.35 0.62 
กลุ่มการศึกษาสูง 157 4 0.57 0.23 0.44 0.69 
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ภาพที ่3.2 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งมีจริยธรรมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยั 

 
3.2.3  สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยัซ่ึงใชต้วัแปร

ปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 9 ค่า (ตารางท่ี 
3.10, ภาพท่ี 3.3) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.79 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.07  
 
  

กลุ่มรวม  d = 0.59  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 
กลุ่มเพศชาย   d = 0.60  
กลุ่มเพศหญิง d = 0.42 
กลุ่มอายนุอ้ย  d = 0.47 
กลุ่มอายมุาก  d = 0.47 
กลุ่มรายไดน้อ้ย d = 0.53 
กลุ่มรายไดม้าก  d = 0.59 
กลุ่มปสก.นอ้ย   d = 0.46 
กลุ่มปสก.มาก   d = 0.47 
กลุ่มก.ศึกษาต ่า d = 0.51 
กลุ่มก.ศึกษาสูง d = 0.57 พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 



57 

ตารางที ่3.10 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั
ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

 

ภาพที ่3.3 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรม
การท างานดว้ยความปลอดภยั ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

 
3.2.4 สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีซ่ึงใชต้วัแปร

ปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยัมีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 30 ค่า (ตารางท่ี 
3.11, ภาพท่ี 3.4) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.48 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.22 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏว่า ค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ากบัพฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอย่างเพศชาย โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.47 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมาพบในกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อย โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.24 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.10 ส่วนกลุ่มอายุมาก เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวั
แปรดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.05 ส่วนค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.03  ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.04 ถึง 0.14 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างปลอดภัย ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    292 9 0.79 0.07 0.04 0.95 

  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 

  

กลุ่มรวม d = 0.79 

 

พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
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ตารางที ่3.11 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี
ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 

การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า – พฤติกรรมการท างาน 
อย่างพลเมืองดี  

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 
n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 

กลุ่มรวม    298 6 0.48 0.22 0.06 0.30 
1.กลุ่มเพศ       
กลุ่มเพศชาย 250 3 0.47 0.33 0.16 0.47 
กลุ่มเพศหญิง 250 3 0.22 0.15 0.07 0.22 

2.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย 183 3 0.11 0.04 0.11 0.15 
กลุ่มอายมุาก 178 3 0.05 0.03 0.06 0.09 

3.กลุ่มประสบการณ์ท างาน       
กลุ่มปสก.ท างานนอ้ย 212 3 0.24 0.10 0.13 0.24 
กลุ่มปสก.ท างานมาก 149 3 0.06 0.02 0.06 0.08 

4.กลุ่มระดบัการศึกษา       
กลุ่มการศึกษาต ่า 223 3 0.06 0.02 0.04 0.07 
กลุ่มการศึกษาสูง 138 3 0.15 0.06 0.02 0.17 
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ภาพที ่3.4 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งพลเมืองดี ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

 
3.2.5 สนบัสนุนทางสังคมของหัวหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากรมี

จ านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 4 ค่า (ตารางท่ี 3.12, ภาพท่ี 3.5) ค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.79 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17  
  

กลุ่มรวม d = 0.48  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 
กลุ่มเพศชาย d = 0.47  
กลุ่มเพศหญิง d = 0.22 
กลุ่มอายนุอ้ย d = 0.11 
กลุ่มอายมุาก d = 0.05 
กลุ่มปสก.นอ้ย d = 0.24 
กลุ่มปสก.มาก d = 0.06 
กลุ่มก.ศึกษาต ่า d = 0.06 
ก.ศึกษาสูง d = 0.15 พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 
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ตารางที ่3.12 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบั พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากรซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 

การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า– พฤติกรรมการท างาน 
อย่างประหยดัทรัพยากร  

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 
n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 

กลุ่มรวม    350 4 0.79 0.18 0.06 0.56 
 

ภาพที ่3.5 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งประหยดัทรัพยากรซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งใน
งานวจิยั 

 
3.3 ค่าขนาดอทิธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง

กบัพฤติกรรมการท างานโดยใช้ตัวแปรปรับเป็นลกัษณะกลุ่มตัวอย่างในงานวจิัย 
 

การสังเคราะห์ผลของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคม
ของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างาน ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรม
การท างานอย่างปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอย่าง 
ประหยดัทรัพยากร ซ่ึงเป็นการค านวณค่าดชันีมาตรฐาน คือ ค่าขนาดอิทธิพลซ่ึงมีผลการวจิยัดงัน้ี 

 

  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 

  

กลุ่มรวม d = 0.79 

 

 พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 
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3.3.1  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมซ่ึงใช้ตวั
แปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอย่างในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 118 ค่า 
(ตารางท่ี 3.13, ภาพท่ี 3.6) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.47 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.04 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้าก โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.68 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมาพบในกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายมุาก โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.40  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.02 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต ่าเป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปร
ดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.08 ส่วนค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือ
มีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.10 ถึง 0.37  
 
ตารางที ่3.13 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล ของความสัมพนัธ์

ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม 
ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง– พฤติกรรมการท างาน

โดยรวม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    340 44 0.47 0.04 0.07 0.77 
1.เพศ       
เพศชาย      250 5 0.33 0.11 0.16 0.47 
เพศหญิง    250 5 0.36 0.06 0.07 0.22 
2.อาย ุ       
อายนุอ้ย    219 12 0.28 0.09 0.03 0.69 
อายมุาก    204 12 0.40 0.02 0.10 1.04 
3. รายไดต่้อเดือน       
รายไดน้อ้ย 233 6 0.33 0.11 0.19 0.48 
รายไดม้าก 189 6 0.68 0.15 0.49 0.74 
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ตารางที ่3.13  (ต่อ) 
 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง– พฤติกรรมการท างาน

โดยรวม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
4. ประสบการณ์ท างาน       
ปสก.ท างานนอ้ย 214 11 0.34 0.10 0.05 0.64 
ปสก.ท างานมาก 191 11 0.37 0.06 0.07 0.67 
5. ระดบัการศึกษา       
ก.ศึกษาต ่า 213 5 0.08 0.07 0.09 0.09 
ก.ศึกษาสูง 210 5 0.10 0.04 0.07 0.14 
 

ภาพที ่3.6 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานโดยรวมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

 

 

กลุ่มรวม d = 0.47  การสนบัสนุนทางสังคมจากคนรอบขา้ง 

กลุ่มเพศชาย d = 0.33  

กลุ่มเพศหญิง d = 0.36 

กลุ่มอายนุอ้ย d = 0.28 

กลุ่มอายมุาก d = 0.40 

กลุ่มรายไดน้อ้ย d = 0.33 

กลุ่มรายไดม้าก d = 0.68 

กลุ่มปสก.นอ้ย d = 0.34 

กลุ่มปสก.มาก d = 0.37 

กลุ่มก.ศึกษาต ่า d = 0.08 

กลุ่มก.ศึกษาสูง d = 0.10 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
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3.3.2  สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมซ่ึงใช้
ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอย่างในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 66 ค่า 
(ตารางท่ี 3.14, ภาพท่ี 3.7) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.55 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมมีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอยา่งรายไดม้าก โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.70 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.06 ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมาพบใน
กลุ่มตวัอย่างเพศหญิง โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.49 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.20 ส่วนกลุ่มการศึกษาต ่า เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตวัแปร
ดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.06 โดยท่ีค่าเฉล่ียของ
ค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.11 ถึง 0.41  
 
ตารางที ่3.14 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์

ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมี
จริยธรรมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างานอย่าง

มีจริยธรรม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอิทธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    348 16 0.55 0.22 0.07 0.98 
1.กลุ่มเพศ       
กลุ่มเพศชาย 254 3 0.33 0.16 0.15 0.43 
กลุ่มเพศหญิง 288 3 0.49 0.20 0.07 0.63 

2.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย 232 6 0.19 0.17 0.01 0.39 
กลุ่มอายมุาก 216 6 0.41 0.49 0.04 1.12 

3.กลุ่มรายไดต่้อเดือน       
กลุ่มรายไดน้อ้ย 241 5 0.22 0.18 0.01 0.39 
กลุ่มรายไดม้าก 241 5 0.70 0.06 0.65 0.74 
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ตารางที ่3.14  (ต่อ) 

 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างมีจริยธรรม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอิทธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
4.กลุ่มประสบการณ์ท างาน       
กลุ่มปสก.ท างานนอ้ย 224 7 0.24 0.18 0.03 0.47 
กลุ่มปสก.ท างานมาก 189 7 0.25 0.29 0.02 0.67 

5.กลุ่มระดบัการศึกษา       
กลุ่มการศึกษาต ่า 213 4 0.07 0.06 0.03 0.14 
กลุ่มการศึกษาสูง 210 4 0.11 0.08 0.06 0.20 

 

ภาพที ่3.7 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่ง 
ในงานวจิยั 

 
 

กลุ่มรวม d = 0.55  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 
กลุ่มเพศชาย d = 0.33  
กลุ่มเพศหญิง d = 0.49 
กลุ่มอายนุอ้ย d = 0.19 
กลุ่มอายมุาก d = 0.41 
กลุ่มรายไดน้อ้ย d = 0.22 
กลุ่มรายไดม้าก d = 0.70 
กลุ่มปสก.นอ้ย d = 0.24 
กลุ่มปสก.มาก d = 0.25 
กลุ่มก.ศึกษาต ่า d = 0.07 
กลุ่มก.ศึกษาสูง d = 0.11 พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
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3.3.3  สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยัซ่ึงใชต้วั
แปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 3 ค่า (ตาราง
ท่ี 3.15, ภาพท่ี 3.8) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.43 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.11  
 

ตารางที ่3.15 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่ง
ปลอดภยัซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างมีจริยธรรม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอิทธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม 317 3 0.43 0.11 0.22 0.56 

 

ภาพที ่3.8 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของการสนบัสนุนทาง
สังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็น
ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยั 

 

3.3.4  สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีซ่ึงใชต้วั
แปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอย่างในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 15 ค่า 
(ตารางท่ี 3.16, ภาพท่ี 3.9) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.42 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.26 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างกับพฤติกรรมการท างานอย่าง

  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 

  

กลุ่มรวม d = 0.43 

 

 พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
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พลเมืองดีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอย่างเพศชาย โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.34 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11 ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมาพบใน
กลุ่มตวัอย่างเพศหญิง โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.23 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.07 ส่วนกลุ่มอายุน้อย เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตวัแปร
ดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.08 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.03 ส่วนค่าเฉล่ียของ
ค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.21 ถึง 0.23 
 

ตารางที ่3.16 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่ง
พลเมืองดีซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างมีจริยธรรม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอิทธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    445 7 0.42 0.26 0.06 0.85 
1.กลุ่มเพศ       
กลุ่มเพศชาย 302 2 0.34 0.11 0.26 0.42 
กลุ่มเพศหญิง 251 2 0.23 0.07 0.18 0.28 

2.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย 276 2 0.08 0.03 0.06 0.10 
กลุ่มอายมุาก    27 2 0.21 0.06 0.17 0.25 
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ภาพที ่3.9 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งใน
งานวจิยั 

 

3.3.5  สนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างกับพฤติกรรมการท างานอย่างประหยัด
ทรัพยากรซ่ึงใช้ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอย่างในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพล
ทั้งส้ิน รวม 30 ค่า (ตารางท่ี 3.17, ภาพท่ี 3.10) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 
0.44 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มยอ่ยนั้น ปรากฏวา่ 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการ
ท างานอย่างประหยดัทรัพยากรมีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอย่างรายได้มาก โดยมีค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.66 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.23 ค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมี
ค่าสูงรองลงมาพบในกลุ่มตวัอย่างประสบการณ์ท างานมาก โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากบั 0.58 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.02 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดน้้อย เป็นกลุ่มท่ีมี
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.48 มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.01 ส่วนค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัยอยู่
ระ หวา่ง 0.49 ถึง 0.52   
 
  

กลุ่มกลุ่มรวม d = 0.42  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งฯ 

กลุ่มเพศชาย d = 0.34  

กลุ่มเพศหญิง d = 0.23 

กลุ่มอายนุอ้ย d = 0.08 

กลุ่มอายมุาก d = 0.21 พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 
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ตารางที ่3.17 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่ง
ประหยดัทรัพยากรซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 

การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างประหยดัทรัพยากร  

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    338 10 0.44 0.28 0.06 0.99 
1.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย 171 4 0.50 0.30 0.08 0.79 
กลุ่มอายมุาก 151 4 0.49 0.22 0.24 0.77 

2. กลุ่มรายไดต่้อเดือน       
  กลุ่มรายไดน้อ้ย 225 2 0.48 0.01 0.47 0.49 
  กลุ่มรายไดม้าก 137 2 0.66 0.23 0.49 0.82 
3. กลุ่มประสบการณ์ท างาน       
  กลุ่มปสก.ท างานนอ้ย 166 4 0.52 0.27 0.12 0.70 
  กลุ่มปสก.ท างานมาก 153 4 0.58 0.02 0.56 0.60 

ภาพที ่3.10 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากรซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของ
ตวัอยา่งในงานวจิยั  

กลุ่มรวม   d = 0.49 

 

การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 

กลุ่มอายนุอ้ย   d = 0.50  
 กลุ่มอายมุาก   d = 0.49 

กลุ่มรายไดน้อ้ย d = 0.48 

กลุ่มรายไดม้าก d = 0.66 

กลุ่มปสก.นอ้ย d = 0.52 

กลุ่มปสก.มาก d = 0.58 พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 
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3.4 ค่าขนาดอทิธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกบั
พฤติกรรมการท างานของบุคคลโดยใช้ตัวแปรปรับเป็นลกัษณะกลุ่มตัวอย่างใน 
งานวจิัย 

 
การสังเคราะห์ผลของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคม

โดยรวมกบัพฤติกรรมการท างาน ซ่ึงรวมพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการ
ท างานอยา่งปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นการค านวณค่าดชันีมาตรฐาน คือ ค่าขนาดอิทธิพลซ่ึงมีผลการวจิยัดงัน้ี 

3.4.1  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมโดยใช้ตวัแปร
ปรับเป็นลกัษณะของตวัอย่างในงานวิจยั มีจ  านวนค่าขนาดอิทธิพลทั้งส้ินรวม 243 ค่า (ตารางท่ี 
3.18, ภาพท่ี 3.11) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.52 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.31 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏว่า ค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม มีค่าเฉล่ียสูงสุด
ในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดม้าก โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.61 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.38 ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมาพบในกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย 
โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.53 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32 ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีการศึกษาต ่าซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตวัแปร
ดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.30 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28 ส่วนค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพล ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.27 ถึง 0.47 
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ตารางที ่3.18 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมซ่ึงใช ้
ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม - พฤติกรรมการท างานโดยรวม 

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    387 93 0.52 0.31 0.05 0.97 
1.กลุ่มเพศ       
กลุ่มเพศชาย 250 12 0.53 0.32 0.23 0.83 
กลุ่มเพศหญิง 261 12 0.39 0.39 0.04 0.83 

2.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย 219 21 0.35 0.39 0.03 0.95 
กลุ่มอายมุาก 201 21 0.47 0.41 0.11 0.99 

3.กลุ่มรายไดต่้อเดือน       
กลุ่มรายไดน้อ้ย 245 16 0.43 0.33 0.14 0.76 
กลุ่มรายไดม้าก 205 16 0.61 0.38 0.23 0.91 

4.กลุ่มประสบการณ์ท างาน       
กลุ่มปสก.ท างานนอ้ย 225 19 0.34 0.27 0.08 0.69 
กลุ่มปสก.ท างานมาก 183 19 0.36 0.38 0.03 0.90 

5.กลุ่มระดบัการศึกษา       
กลุ่มการศึกษาต ่า 219 7 0.30 0.28 0.03 0.64 
กลุ่มการศึกษาสูง 179 7 0.34 0.36 0.09 0.69 
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ภาพที ่3.11 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานโดยรวม ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

 
3.4.2  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมโดยใชต้วั

แปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอย่างในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 155 ค่า  
(ตารางท่ี 3.19, ภาพท่ี 3.12) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.57 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.15 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้าก โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.64 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14 ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมาพบในกลุ่ม
ตวัอย่างเพศชาย โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.50 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.21 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต ่า มีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปรดงักล่าวน้ี
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพล ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.36 ถึง 0.49 
  

กลุ่มรวม           d =  0.52  การสนบัสนุนทางสงัคมโดยรวม 

กลุ่มเพศชาย      d = 0.53  
กลุ่มเพศหญิง    d = 0.39 
กลุ่มอายนุอ้ย     d = 0.35 
กลุ่มอายมุาก      d = 0.47 
กลุ่มรายไดน้อ้ย d = 0.43 
กลุ่มรายไดม้าก d = 0.61 
กลุ่มปสก.นอ้ย   d = 0.34 
กลุ่มปสก.มาก    d = 0.36 
กลุ่มก.ศึกษาต ่า   d = 0.30 
กลุ่มก.ศึกษาสูง  d = 0.34 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
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ตารางที ่3.19 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม
ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม - พฤติกรรมการท างาน 

อย่างมีจริยธรรม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอิทธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม 360 41 0.57 0.15 0.07 0.89 
1.กลุ่มเพศ       
กลุ่มเพศชาย 251 10 0.50 0.21 0.15 0.66 
กลุ่มเพศหญิง 263 10 0.45 0.13 0.02 0.81 

2.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย 245 16 0.36 0.19 0.01 0.80 
กลุ่มอายมุาก 205 16 0.46 0.12 0.03 1.12 

3.กลุ่มรายไดต่้อเดือน       
กลุ่มรายไดน้อ้ย 193 11 0.43 0.26 0.01 0.57 
กลุ่มรายไดม้าก 183 11 0.64 0.14 0.12 0.86 

4.กลุ่มประสบการณ์ท างาน       
กลุ่มปสก.ท างานนอ้ย 219 13 0.38 0.21 0.03 0.54 
กลุ่มปสก.ท างานมาก 184 13 0.39 0.14 0.02 0.86 

5.กลุ่มระดบัการศึกษา       
กลุ่มการศึกษาต ่า 387 7 0.35 0.34 0.03 0.82 
กลุ่มการศึกษาสูง 191 7 0.38 0.30 0.06 0.82 
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ภาพที ่3.12 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งมีจริยธรรมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยั 

 
3.4.3  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยัโดยใชต้วั

แปรปรับเป็นลักษณะของตวัอย่างในงานวิจยัมีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้ งส้ิน รวม 12 ค่า 
(ตารางท่ี 3.20, ภาพท่ี 3.13)ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.61 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21 
  

กลุ่มรวม d = 0.57  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม 
กลุ่มเพศชาย d = 0.50  
กลุ่มเพศหญิง d = 0.45 
กลุ่มอายนุอ้ย d = 0.36 
กลุ่มอายมุาก d = 0.46 
กลุ่มรายไดน้อ้ย d = 0.43 
กลุ่มรายไดม้าก d = 0.64 
กลุ่มปสก.นอ้ย d = 0.38 
กลุ่มปสก.มาก d = 0.39 
กลุ่มก.ศึกษาต ่า d = 0.35 
กลุ่มก.ศึกษาสูง d = 0.38 พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
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ตารางที ่3.20 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานดว้ยความ 
ปลอดภยัซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม – พฤติกรรมการท างาน 

อย่างปลอดภัย  ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 
n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 

กลุ่มรวม 305 12 0.61 0.21 0.22 0.97 
 

ภาพที ่3.13 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งปลอดภยัซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

 
3.4.4  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีโดยใชต้วั

แปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอย่างในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 47 ค่า 
(ตารางท่ี 3.21, ภาพท่ี 3.14) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.45 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.26 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอย่างเพศชาย โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.41 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.11 ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมาพบในกลุ่มตวัอยา่ง
เพศหญิง โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.36 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.05 ส่วน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่าซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล
ระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.06 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.02 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.07 ถึง 0.24  
  

  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม 
  

กลุ่มรวม d = 0.61 
 

พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
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ตารางที ่3.21 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีซ่ึง
ใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม - พฤติกรรมการท างาน 

อย่างพลเมืองดี ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 
n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 

กลุ่มรวม    372 15 0.45 0.26 0.06 0.85 
1.กลุ่มเพศ       
กลุ่มเพศชาย 276 4 0.41 0.11 0.26 0.47 
กลุ่มเพศหญิง 251 4 0.36 0.05 0.18 0.28 

2.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย 230 6 0.10 0.04 0.06 0.15 
กลุ่มอายมุาก 103 6 0.13 0.10 0.03 0.25 

3.กลุ่มประสบการณ์ท างาน       
กลุ่มปสก.ท างานนอ้ย 212 3 0.24 0.03 0.05 0.09 
กลุ่มปสก.ท างานมาก 149 3 0.07 0.01 0.06 0.08 

4.กลุ่มระดบัการศึกษา       
กลุ่มการศึกษาต ่า 223 3 0.06 0.02 0.04 0.07 
กลุ่มการศึกษาสูง 138 3 0.15 0.06 0.09 0.17 
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ภาพที ่3.14 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งพลเมืองดีซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

 
3.4.5  สนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากรโดย

ใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 20 ค่า
(ตารางท่ี 3.22, ภาพท่ี 3.15) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.42 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.12 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มย่อยนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดั
ทรัพยากร มีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากโดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
0.66 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.23  ส่วนค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพลท่ีมีค่าสูงรองลงมา
พบในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ท างานมาก โดยมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.58 มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.02 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งรายไดน้อ้ย เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าเฉล่ียของ
ค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปรดงักล่าวน้ี นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.48 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.01 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มย่อยท่ีเหลือมีพิสัยอยู่ระหว่าง 
0.49 ถึง 0.52  
  

กลุ่มรวม d = 0.45  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม 
กลุ่มเพศชาย d = 0.41  
กลุ่มเพศหญิง d = 0.36 
กลุ่มอายนุอ้ย d = 0.10 
กลุ่มอายมุาก d = 0.13 
กลุ่มปสก.นอ้ย d = 0.24 
กลุ่มปสก.มาก d = 0.07 
กลุ่มก.ศึกษาต ่า d = 0.06 
กลุ่มก.ศึกษาสูง d = 0.15 พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 
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ตารางที ่3.22 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพล ของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบั พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากรซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 

การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม – พฤติกรรมการท างาน 
อย่างประหยดัทรัพยากร 

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 
n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 

กลุ่มรวม    344 6 0.42 0.12 0.06 0.99 
1.กลุ่มอาย ุ       
กลุ่มอายนุอ้ย 171 2 0.50 0.24 0.08 0.79 
กลุ่มอายมุาก 151 2 0.49 0.22 0.24 0.77 

2.กลุ่มรายไดต่้อเดือน       
กลุ่มรายไดน้อ้ย 225 3 0.48 0.01 0.47 0.49 
กลุ่มรายไดม้าก 137 3 0.66 0.23 0.49 0.82 

3.กลุ่มประสบการณ์ท างาน       
กลุ่มปสก.ท างานนอ้ย 166 2 0.52 0.24 0.12 0.70 
กลุ่มปสก.ท างานมาก 153 2 0.58 0.02 0.56 0.60 

 

ภาพที ่3.15 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของตวัอยา่งใน
งานวจิยั 

กลุ่มรวม     d = 0.42  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม 
กลุ่มอายนุอ้ย      d = 0.50  

 กลุ่มอายมุาก      d = 0.49 
กลุ่มรายไดน้อ้ย d = 0.48 
กลุ่มรายไดม้าก  d = 0.66 
กลุ่มปสก.นอ้ย   d = 0.52 
กลุ่มปสก.มาก   d = 0.58 พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 
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3.5 ค่าขนาดอทิธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า 
กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล โดยใช้ตัวแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงาน 
การวจิัย 

 
การสังเคราะห์ผลของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคม

ของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานโดยใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยัใชต้วัแปร
ปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท างานกลุ่มรวม เพศของนกัวิจยั ปี พ.ศ.
ในการเผยแพร่รายงานวจิยั รายงานการวิจยัท่ีตีพิมพใ์นประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการค านวณ
ค่าดชันีมาตรฐาน คือ ค่าขนาดอิทธิพลซ่ึงมีผลการวจิยัดงัน้ี 

3.5.1  ผลการวจิยัรายงานตามการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างาน
โดยรวม ซ่ึงใช้ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน 
รวม 927 ค่า (ตารางท่ี 3.23, ภาพท่ี 3.16) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.45 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38  ส าหรับการวเิคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ีย
ของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม 
มีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มรายงานการวิจยัท่ีนกัวิจยัเพศหญิง   มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.46  มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.37 รองลงมาเป็นรายงานการวิจยัตีพิมพต์ ่ากวา่ พ.ศ. 2550 มีค่าเท่ากบั 
0.45 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 ส่วนรายงานการวิจยัท่ีนกัวิจยัเพศชาย เป็นกลุ่มท่ีมี
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปรดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.40 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัย
อยูร่ะ หวา่ง 0.41 ถึง 0.44 
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ตารางที ่3.23 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม 
ใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า–พฤติกรรมการท างานโดยรวม

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    348 266 0.45 0.38 0.01 1.08 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 341 69 0.40 0.31 0.02 0.95 
กลุ่มเพศหญิง 352 77 0.46 0.37 0.01 1.08 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 370 143 0.45 0.35 0.01 1.06 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 373 106 0.43 0.36 0.01 1.08 

3. กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 320 233 0.42 0.32 0.01 1.08 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 332 33 0.44 0.27 0.06 0.97 

 

ภาพที ่3.16 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบั
พฤติกรรมการท างานโดยรวมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

 

กลุ่มรวม d = 0.45  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 
กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.40  
กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.46 
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.45 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.43 
กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.42 
กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.44 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
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3.5.2  ผลการวจิยัรายงานตามการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างาน
อยา่งมีจริยธรรม ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพล
ทั้งส้ิน รวม 284 ค่า (ตารางท่ี 3.24, ภาพท่ี 3.17) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 
0.58 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างาน
อย่างมีจริยธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มรายงานการวิจยัท่ีนกัวิจยัเพศหญิง   มีค่าขนาดอิทธิพล
เท่ากบั 0.75  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.27 รองลงมาเป็นรายงานการวิจยัตี พิมพต์ั้งแต่ พ.ศ. 
2551 มีค่าเท่ากบั 0.71 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27 ส่วนนกัวิจยัเพศชาย เป็นกลุ่มท่ีมี
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปรดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.50 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัย
อยูร่ะ หวา่ง 0.50 ถึง 0.62 
 

ตารางที ่3.24 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมี
จริยธรรม ใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า–พฤติกรรมการท างาน 

อย่างมีจริยธรรม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอิทธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    366 80 0.58 0.31 0.04 1.08 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 305 12 0.50 0.30 0.08 0.95 
กลุ่มเพศหญิง    436 33 0.75 0.27 0.08 1.08 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 316 43 0.52 0.26 0.04 0.98 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 405 36 0.71 0.27 0.10 1.08 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 284 77 0.62 0.29 0.04 1.08 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 453 3 0.45 0.21 0.18 0.70 
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ภาพท่ี 3.17 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของ 
รายงานการวิจยั 

 
3.5.3  ผลการวจิยัรายงานตามการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างาน

อย่างปลอดภยั ซ่ึงใช้ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพล
ทั้งส้ิน รวม 134 ค่า (ตารางท่ี 3.25, ภาพท่ี 3.18) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 
0.44 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างาน
อยา่งปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มรายงานการวิจยัในต่างประเทศ   มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
0.46  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.31 รองลงมารายงานการวิจยัท่ีผูว้ิจยัเป็นเพศชาย มีค่า
เท่ากบั 0.45 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 ส่วนรายงานการวิจยัท่ีนกัวิจยัเพศหญิง เป็นกลุ่ม
ท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.38 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.26 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมี
พิสัยอยูร่ะ หวา่ง 0.39 ถึง 0.40 
  

กลุ่มรวม d = 0.58  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 
กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.50  
กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.75 
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.52 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.71 
กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.62 
กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.45 พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
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ตารางที ่3.25 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั
ใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั   

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างปลอดภัย ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    355 31 0.44 0.27 0.02 0.93 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 325 22 0.45 0.31 0.04 0.93 
กลุ่มเพศหญิง 360 8 0.38 0.26 0.03 0.82 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 340 34 0.39 0.31 0.02 0.93 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 382 8 0.40 0.21 0.06 0.78 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 338 22 0.39 0.26 0.04 0.90 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 390 9 0.46 0.31 0.06 0.93 

 

ภาพที ่3.18 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงาน 
การวจิยั 

กลุ่มรวม d = 0.44  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 
กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.45  
กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.38 
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.39 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.40 
กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.39 
กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.46 พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
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3.5.4  ผลการวจิยัรายงานตามการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างาน
อย่างพลเมืองดีซ่ึงใช้ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพล
ทั้งส้ิน รวม 170 ค่า (ตารางท่ี 3.26, ภาพท่ี 3.19) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 
0.45 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างาน
อยา่งพลเมืองดี มีค่าเฉล่ียสูงสุดในงานวิจยัท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ พ.ศ. 2551 มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.55 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.35 รองลงมาเป็นรายงานวืจยัในต่างประเทศ มีค่าเท่ากบั 0.49 มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34 ส่วนรายงานวิจยัในประเทศ เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.29 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.20 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะ หว่าง 
0.34 ถึง 0.48 
 

ตารางที ่3.26 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี
ใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของของรายงานการวิจยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างพลเมืองดี ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม 328 85 0.45 0.29 0.03 0.99 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 420 4 0.34 0.24 0.06 0.52 
กลุ่มเพศหญิง 255 11 0.48 0.32 0.05 0.99 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 458 6 0.47 0.26 0.22 0.94 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 328 27 0.55 0.35 0.05 0.99 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 280 30 0.29 0.20 0.03 0.85 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 228 7 0.49 0.34 0.06 0.97 
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ภาพท่ี 3.19 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงาน 
การวจิยั 

 
3.5.5  ผลการวิจยัรายงานตามการสนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้าโดยรวมกบัพฤติกรรม

การท างานในอย่างประหยดัทรัพยากรซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยัมีจ านวน
ค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 387 ค่า (ตารางท่ี 3.27, ภาพท่ี 3.20) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล
ในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.47 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29  ส าหรับการวิเคราะห์ผลใน
กลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากรมีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มรายงานวิจยัในต่างประเทศ มี
ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.51  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.16 รองลงมาเป็นผูว้ิจยัเพศหญิง มี
ค่าเท่ากบั 0.49 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 ส่วนรายงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2551เป็น
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.28 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มอ่ืน ท่ี
เหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.38 ถึง 0.43 
  

กลุ่มรวม d = 0.45  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 
กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.34  
กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.48 
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.47 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.55 
กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.29 
กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.49 พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 
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ตารางที ่3.27 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 

การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างประหยดัทรัพยากร 

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม 342 118 0.47 0.29 0.01 1.06 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 314 31 0.43 0.30 0.02 0.92 
กลุ่มเพศหญิง 358 25 0.49 0.31 0.01 1.06 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 367 60 0.38 0.31 0.01 1.06 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 378 35 0.28 0.22 0.01 0.95 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 380 104 0.41 0.27 0.01 0.99 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 256 14 0.51 0.16 0.30 0.87 

 

ภาพที ่3.20 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะ 
ของรายงานการวจิยั 

กลุ่มรวม d = 0.47  การสนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ 

กลุ่มนกัวิจยัชาย  d = 0.43  

กลุ่มนกัวิจยัหญิง  d = 0.49 

กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.38 

กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.28 

กลุ่มวิจยัในประเทศ            d = 0.41 

กลุ่มวิจยัต่างประเทศ  d = 0.51 พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 
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3.6 ค่าขนาดอทิธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง
กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล โดยใช้ตัวแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการ
วจิัย 

 
การสังเคราะห์ผลของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคม

ของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างาน โดยใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยัใชต้วั
แปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มรวม เพศของผูว้ิจยั ปี พ.ศ.ในการเผยแพร่
รายงานวิจัย รายงานการวิจยัท่ีตีพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการค านวณค่าดัชนี
มาตรฐาน คือ ค่าขนาดอิทธิพลซ่ึงมีผลการวจิยัดงัน้ี 

3.6.1  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมซ่ึงใช้ตวั
แปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั จ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 823 ค่า (ตารางท่ี 
3.28, ภาพท่ี 3.21) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.45 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.38  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏว่า ค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดในกลุ่มผูว้ิจยัเพศหญิง มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.50  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.33 
รองลงมาเป็นรายงานวิจยัท่ีตีพิมพต์ั้ง พ.ศ. 2551 มีค่าเท่ากบั 0.47 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.31 ส่วนรายงานวิจยัในประเทศ  เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตวัแปร
ดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.39 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34 โดยท่ี
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.41 ถึง 0.46 
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ตารางที ่3.28 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม 
ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างาน

โดยรวม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    320 241 0.45 0.38 0.01 1.12 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 283 81 0.41 0.30 0.02 0.95 
กลุ่มเพศหญิง 340 87 0.50 0.33 0.01 1.12 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 331 105 0.46 0.32 0.02 1.06 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 360 68 0.47 0.31 0.01 1.08 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 273 204 0.39 0.34 0.01 1.08 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 336 37 0.42 0.28 0.06 0.97 

 

ภาพที ่3.21 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานโดยรวมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

  

กลุ่มรวม d = 0.45  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 

กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.41  

กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.50 

กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.46 

กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.47 

กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.39 

กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.42 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
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3.6.2  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมซ่ึง
ใช้ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั จ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 490 ค่า 
(ตารางท่ี 3.29, ภาพท่ี 3.22) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.51 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมมีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มนกัวิจยัเพศหญิง   มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.68  มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  0.25  รองลงมาเป็นรายงานวิจยัท่ีรายงานวิจยัในต่างประเทศ มีค่าเท่ากบั 0.53 มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17 ส่วนรายงานวิจยัในประเทศ  เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.44 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.34 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.45 
ถึง 0.51 
 

ตารางที ่3.29 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมี
จริยธรรมใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างมีจริยธรรม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอิทธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    313 150 0.51 0.29 0.01 1.12 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่ม เพศชาย 290 36 0.45 0.29 0.02 0.95 
กลุ่มเพศหญิง 288 64 0.68 0.25 0.08 1.12 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 389 46 0.51 0.29 0.02 1.06 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 337 44 0.50 0.33 0.01 1.08 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 257 139 0.44 0.34 0.01 1.08 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 316 11 0.53 0.17 0.30 0.78 
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ภาพท่ี 3.22 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงาน 
การวจิยั 

 
3.6.3  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยัซ่ึง

ใช้ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั จ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 74 ค่า 
(ตารางท่ี 3.30, ภาพท่ี 3.23) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.54 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างกับพฤติกรรมการท างานอย่าง
ปลอดภยัมีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มรายงานวจิยัในต่างประเทศ   มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.66  มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.24 รองลงมาเป็นรายงานวจิยัท่ีนกัวิจยัเพศหญิง มีค่าเท่ากบั 0.57 มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27 ส่วนรายงานวิจยัในประเทศ  เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.43 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.30 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.48 
ถึง 0.56 
  

กลุ่มรวม d = 0.51  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 

กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.45  

กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.68 

กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.51 

กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.50 

กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.44 

กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.53 พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
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ตารางที ่3.30 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่ง
ปลอดภยัซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างาน
อย่างปลอดภัย ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    305 19 0.54 0.28 0.03 0.97 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 307 10 0.48 0.35 0.08 0.93 
กลุ่มเพศหญิง 270 8 0.57 0.27 0.03 0.97 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 262 11 0.55 0.32 0.04 0.93 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 346 7 0.56 0.26 0.28 0.97 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 348 9 0.43 0.30 0.04 0.90 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 299 10 0.66 0.24 0.28 0.97 

 

ภาพท่ี 3.23 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยัซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

 

กลุ่มรวม d = 0.54  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 
กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.48  
กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.57 
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.55 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.56 
กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.43 
กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.66 พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
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3.6.4  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีซ่ึง
ใช้ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั จ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 204 ค่า 
(ตารางท่ี 3.31, ภาพท่ี 3.24) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.46 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างกับพฤติกรรมการท างานอย่าง
พลเมืองดีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มรายงานวิจยัท่ีนกัวิจยัเพศหญิงมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.53  มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.30 รองลงมาเป็นรายงานวิจยัท่ีตีพิมพต์ั้ง พ.ศ. 2551 มีค่าเท่ากบั 
0.52 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.35 ส่วนรายงานวิจยัในประเทศ  เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปรดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.23 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.19 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.41 
ถึง 0.45  
 
ตารางที ่3.31 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์

ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่ง
พลเมืองดีใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างาน
อย่างพลเมืองดี ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    321 35 0.46 0.28 0.03 0.99 
1.กลุ่มผูว้จิยั       
กลุ่มเพศชาย 280 5 0.41 0.23 0.06 0.70 

กลุ่มเพศหญิง 352 10 0.53 0.30 0.18 0.99 
2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 355 7 0.47 0.21 0.22 0.94 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 325 10 0.52 0.35 0.06 0.99 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 260 27 0.23 0.19 0.03 0.59 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 356 8 0.45 0.27 0.06 0.92 
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ภาพที ่3.24 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั 

 
3.6.5  การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดั

ทรัพยากรซ่ึงใช้ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั จ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน 
รวม 157 ค่า (ตารางท่ี 3.32, ภาพท่ี 3.25) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.43 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28  ส าหรับการวเิคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ีย
ของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่ง
ประหยดัทรัพยากรมีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มรายงานวิจยัในประเทศ มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.51  มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.23 รองลงมาเป็นนกัวจิยัเพศหญิง มีค่าเท่ากบั 0.50 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.34 ส่วนรายงานวิจยัท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ พ.ศ. 2551เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.32 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.21 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะ หว่าง 
0.34 ถึง 0.46 
  

กลุ่มรวม d = 0.46  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 

กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.41  

กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.53 

กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.47 

กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.52 

กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.23 

กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.45 พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 
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ตารางที ่3.32 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่ง
ประหยดัทรัพยากรซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของของรายงานการวิจยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 

การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง–พฤติกรรมการท างาน
อย่างการประหยดัทรัพยากร 

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    343 37 0.43 0.28 0.01 0.99 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 254 30 0.46 0.23 0.06 0.82 
กลุ่มเพศหญิง 453 5 0.50 0.34 0.01 0.99 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 320 41 0.44 0.26 0.02 0.99 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 430 7 0.32 0.21 0.06 0.56 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 227 29 0.51 0.23 0.01 0.99 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 375 8 0.34 0.24 0.06 0.56 

 

ภาพที ่3.25 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบั
พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของ
รายงานการวิจยั 

กลุ่มรวม d = 0.43  การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 
กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.46  
กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.50 
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.44 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.32 
กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.51 
กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.34 พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 
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3.7 ค่าขนาดอทิธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกบั
พฤติกรรมการท างานของบุคคลโดยใช้ตัวแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิัย 

 
การสังเคราะห์ผลของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคม

กบัพฤติกรรมการท างานใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยัใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะ
ของรายงานการวิจยั ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท างานกลุ่มรวม เพศของนกัวิจยั ปี พ.ศ.ในการเผยแพร่
รายงานวิจยั รายงานการวิจยัท่ีตีพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการค านวณค่าดัชนี
มาตรฐาน คือ ค่าขนาดอิทธิพลซ่ึงมีผลการวจิยัดงัน้ี 

3.7.1  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึงใชต้วัแปรปรับ
เป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 243 ค่า (ตารางท่ี 3.33, 
ภาพท่ี 3.26) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.53 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.26  ส าหรับการวเิคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่ง
การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมมีค่าเฉล่ียสูงสุดในรายงานการ
วิจยัท่ีนกัวิจยัเพศหญิง โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.61 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28 
ส่วนรองลงมาเป็นรายงานการวิจยัท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีค่าเท่ากบั 0.51 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.24 ส่วนรายงานการวิจยัในประเทศ เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล
ระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.42 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.32 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัยอยูร่ะ หวา่ง 0.46 ถึง 0.50 
  



95 

ตารางที ่3.33 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมซ่ึงใช ้
ตวัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม–พฤติกรรมการท างานโดยรวม 

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    399 243 0.53 0.26 0.06 0.99 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 274 80 0.46 0.27 0.02 0.95 
กลุ่มเพศหญิง 269 93 0.61 0.28 0.01 1.12 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 342 135 0.46 0.29 0.02 0.99 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 343 76 0.51 0.24 0.01 1.08 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานในประเทศ 261 210 0.42 0.32 0.01 1.12 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 304 33 0.50 0.25 0.06 0.97 

 

ภาพที ่3.26 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานโดยรวมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

 

กลุ่มรวม d = 0.53  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม 
กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.46  
กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.61 
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.46 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.51 
กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.42 
กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.50 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
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3.7.2  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม ซ่ึงใชต้วั
แปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยัมีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 774 ค่า (ตาราง
ท่ี 3.34, ภาพท่ี 3.27) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.48 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.27 ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏว่า ค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มรายงานการวิจยัท่ีตีพิมพต์ ่ากวา่ปี พ.ศ.2550 มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.56 มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.24 ส่วนรองลงมาเป็นรายงานการวจิยัท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ปี พ.ศ.2551 มี
ค่าเท่ากบั 0.50 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.34 ส่วนรายงานการวิจยัท่ีผูว้ิจยัเพศชายเป็นกลุ่มท่ี
มีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปรดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.42 และ
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีพิสัย
อยูร่ะ หวา่ง 0.43 ถึง 0.49 
 
ตารางที ่3.34 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม
ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม–พฤติกรรมการท างาน 

อย่างมีจริยธรรม ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอิทธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม 291 230 0.48 0.27 0.01 1.12 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
เพศชาย 247 48 0.42 0.29 0.02 0.95 
เพศหญิง 312 97 0.47 0.26 0.01 0.99 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
ต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 290 89 0.56 0.24 0.06 1.12 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 340 80 0.50 0.34 0.01 1.08 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
งานในประเทศ 258 216 0.43 0.34 0.01 1.08 
งานวจิยัต่างประเทศ 344 14 0.49 0.17 0.18 0.78 
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ภาพที ่3.27 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งมีจริยธรรมซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

 

3.7.3  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยัซ่ึงใช้ตวั
แปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 237 ค่า (ตาราง
ท่ี 3.35, ภาพท่ี 3.28) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.47 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.28  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏว่า ค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานด้วยความปลอดภยัมี 
ค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มรายงานการวิจยัต่างประเทศ มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.51 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  0.28 รองลงมาเป็นรายงานการวิจยัท่ีผูว้ิจยัเป็นเพศหญิง   มีค่าเท่ากบั 0.49 มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.28 ส่วนรายงานการวิจยัท่ีตีพิมพ์ต ่ากว่า พ.ศ. 2550    เป็นกลุ่มท่ีมี
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปรดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.40 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัย
อยูร่ะ หวา่ง 0.41 ถึง 0.43 
  

กลุ่มรวม d = 0.48  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม 

กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.42  

กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.47 

กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.56 

กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.50 

กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.43 

กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.49 พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
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ตารางที ่3.35 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม–พฤติกรรมการท างาน 

อย่างปลอดภัย ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม 356 79 0.47 0.28 0.02 0.97 
1.กลุ่มผูว้จิยั       
กลุ่มเพศชาย 280 32 0.43 0.27 0.06 0.87 
กลุ่มเพศหญิง 278 16 0.49 0.28 0.03 0.97 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 315 45 0.40 0.32 0.02 0.93 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 397 15 0.43 0.27 0.06 0.97 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ  332 31 0.41 0.27 0.04 0.90 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 376 19 0.51 0.28 0.06 0.97 

 

ภาพที ่3.28 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งปลอดภยัซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวิจยั 

 

กลุ่มรวม d = 0.47  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม 
กลุ่มผูว้จิยัชาย  d = 0.43  
กลุ่มผูว้จิยัหญิง  d = 0.49 
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.40 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.43 
กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.41 
กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.51 พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
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3.7.4  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี ซ่ึงใชต้วั
แปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 224 ค่า (ตาราง
ท่ี 3.36, ภาพท่ี 3.29) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.45 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.28  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏว่า ค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี มีค่าเฉล่ีย 
สูงสุดในกลุ่มรายงานการวิจยัท่ีตีพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.52 มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.35 รองลงมาเป็นรายงานการวิจยัท่ีตีพิมพต์ ่ากวา่ พ.ศ. 2550 มีค่าเท่ากบั 
0.47 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22 ส่วนรายงานวิจยัในประเทศ เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหวา่งสองตวัแปรดงักล่าวน้ีนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.35 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.19 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัยอยู่ระ หวา่ง 
0.38 ถึง 0.46 

 

ตารางที ่3.36 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 
ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม–พฤติกรรมการท างาน 

อย่างพลเมืองดี ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม    345 72 0.45 0.28 0.03 0.99 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 331 9 0.38 0.22 0.06 0.52 
กลุ่มเพศหญิง 270 21 0.43 0.28 0.05 0.99 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 355 13 0.47 0.22 0.22 0.94 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 341 37 0.52 0.35 0.06 0.99 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 458 57 0.35 0.19 0.03 0.85 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 296 15 0.46 0.25 0.06 0.92 
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ภาพที ่3.29 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานอยา่งพลเมืองดี ซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

 
3.7.5  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากรซ่ึง

ใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั มีจ  านวนค่าของขนาดอิทธิพลทั้งส้ิน รวม 544 ค่า 
 (ตารางท่ี 3.37, ภาพท่ี 3.30) ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลในกลุ่มรวมมีค่าเท่ากบั 0.47 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27  ส าหรับการวิเคราะห์ผลในกลุ่มอ่ืนนั้น ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียของค่า
ขนาดอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดั
ทรัพยากรมีค่าเฉล่ียสูงสุดในกลุ่มนกัวิจยัเพศหญิง   มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.54 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  0.30 รองลงมาเป็นรายงานการวิจยัในต่างประเทศ มีค่าเท่ากบั 0.53 มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22 ส่วนรายงานวิจยัท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ พ.ศ. 2551เป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียของ
ค่าขนาดอิทธิพลระหว่างสองตวัแปรดงักล่าวน้ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.29 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.21 โดยท่ีค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพล ของกลุ่มอ่ืน ท่ีเหลือมีพิสัยอยู่
ระหวา่ง 0.31 ถึง 0.46  
  

กลุ่มรวม d = 0.45  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม 

กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.38  

กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.43 

กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.47 

กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.52 

กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.35 

กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.46 พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 
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ตารางที ่3.37 ค่าสถิติพื้นฐานและลกัษณะการแจกแจงของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากรใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงานการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ - ตัวแปรตาม 

การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม–พฤติกรรมการท างาน 
อย่างประหยดัทรัพยากร 

 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของค่าขนาดอทิธิพล 

n คน n ค่า  ̅ SD Min Max 
กลุ่มรวม 314 155 0.47 0.27 0.01 1.06 
1.กลุ่มนกัวจิยั       
กลุ่มเพศชาย 320 61 0.46 0.26 0.02 0.92 
กลุ่มเพศหญิง 274 30 0.54 0.30 0.01 1.06 

2.กลุ่มเผยแพร่งานวจิยั       
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550 307 101 0.44 0.29 0.01 1.06 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 301 42 0.29 0.21 0.01 0.97 

3.กลุ่มรายงานการวจิยั       
กลุ่มงานวจิยัในประเทศ 252 133 0.31 0.28 0.01 0.99 
กลุ่มงานวจิยัต่างประเทศ 272 22 0.53 0.22 0.16 0.97 

 

ภาพที ่3.30 ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรม
การท างานในการประหยดัทรัพยากรซ่ึงใชต้วัแปรปรับเป็นลกัษณะของรายงาน 
การวจิยั 

กลุ่มรวม d = 0.47  การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม 
กลุ่มนกัวจิยัชาย  d = 0.46  
กลุ่มนกัวจิยัหญิง  d = 0.54 
กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 2550     d = 0.44 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551  d = 0.29 
กลุ่มวจิยัในประเทศ            d = 0.31 
กลุ่มวจิยัต่างประเทศ  d = 0.53 พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 
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3.8 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าขนาดอทิธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับ 
สนุนทางสังคมของหัวหน้ากบัพฤติกรรมการท างาน ทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะของ
ตัวอย่างในงานวจิยั 

 
ในส่วนน้ีไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) 

เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยภูมิหลังของตัวอย่างงานวิจัย เป็นตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) กบัพฤติกรรมการท างาน (พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรม
การท างานดว้ยความปลอดภยั พฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างาน
อยา่งประหยดัทรัพยากร) เป็นตวัแปรตาม (Dependent Variables) ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย ท่ีแบ่ง
ตามลกัษณะของตวัอยา่งในการวจิยั โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.8.1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ากับพฤติกรรมการท างานโดยรวมโดยใช้ตวัแปรลักษณะของ
ตวัอยา่งในงานวจิยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ (ตารางท่ี 3.38) ไม่พบวา่ ค่าขนาดอิทธิพลระหวา่ง
การสนบัสนุนทางสังคมหัวหน้ากบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมแปรปรวนไปตามลกัษณะของ
ตวัอยา่งในงานวจิยั 
 
ตารางที ่3.38 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการ

สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมตามลกัษณะของ
ตวัอยา่งในงานวจิยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุน
ทางสังคมหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมตามลกัษณะตวัอยา่งในงานวจิยั 
ท่ีมีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2) 

(ตอน 1) 

 

ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มเพศ 

 

Between Groups 0.08 1 0.08 0.78 0.39 
Within Groups 1.41 14 0.10   
Total 1.49 15    

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.00 1 0.00 0.00 0.96 
Within Groups 4.14 26 0.16   
Total 4.14 27    



103 

ตารางที ่3.38  (ต่อ) 
 
(ตอน 1)  

  
(ตอน 2) 

ตวัแปรตาม 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมหวัหนา้

กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม 

จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มเพศ 8 ชาย = 0.60 0.21 8 หญิง = 0.46 0.39 

กลุ่มอาย ุ 14 นอ้ย = 0.41 0.39 14 มาก = 0.40 0.41 

กลุ่มรายได ้ 7 นอ้ย = 0.57 0.31 7 มาก = 0.59 0.36 

กลุ่มปสก.ท างาน 10 นอ้ย = 0.35 0.28 10 มาก = 0.34 0.39 

กลุ่มการศึกษา 7 ต ่า = 0.25 0.28 7 สูง = 0.36 0.24 

 
3.8.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ

สนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้ากบัพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมโดยใช้ตวัแปรลกัษณะ
ของตวัอย่างในงานวิจยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏว่า (ตารางท่ี 3.39) ไม่พบว่า ค่าขนาดอิทธิพล
ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมแปรปรวนไปตาม
ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 

 

ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มรายได ้ Between Groups 0.00 1 0.00 0.01 0.93 
Within Groups 1.37 12 0.12   
Total 1.37 13    

กลุ่มปสก.ท างาน Between Groups 0.00 1 0.00 0.00 0.97 

Within Groups 2.11 18 0.12   
Total 2.11 19    

กลุ่มการศึกษา 
 

Between Groups 0.04 1 0.04 0.57 0.46 
Within Groups 0.84 12 0.07   
Total 0.88 13    
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ตารางที ่3.39 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์ ระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมตาม
ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่ง
การสนบัสนุนทางสังคมหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมตาม
ลกัษณะตวัอยา่งในงานวจิยัท่ีมีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มเพศ 

 

Between Groups 0.09 1 0.09 0.75 0.40 
Within Groups 1.56 12 0.13   
Total 1.65 13    

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.00 1 0.00 0.00 0.98 
Within Groups 3.04 18 0.16   
Total 3.04 19    

กลุ่มรายได ้ Between Groups 0.03 1 0.03 0.21 0.65 
Within Groups 1.61 11 0.14   
Total 1.64 12    

กลุ่มปสก.ท างาน Between Groups 0.00 1 0.00 0.01 0.92 
Within Groups 1.54 12 0.12   
Total 1.54 13    

กลุ่มการศึกษา 
 

Between Groups 0.02 1 0.02 0.16 0.69 
Within Groups 0.75 6 0.12   

Total 0.77 7    
 

(ตอน 2) 

ตวัแปรตาม 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสงัคมหวัหนา้กบั

พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มเพศ 7 ชาย = 0.57 0.31 7 หญิง = 0.41 0.40 

กลุ่มอาย ุ 10 นอ้ย = 0.45 0.41 10 มาก = 0.45 0.41 

กลุ่มรายได ้ 7 นอ้ย = 0.49 0.37 7 มาก = 0.59 0.39 

กลุ่มประสบการณ์ท างาน 7 นอ้ย = 0.44 0.28 7 มาก =0.46 0.42 

กลุ่มการศึกษา 4  ต ่า = 0.26 0.37 4 สูง = 0.36 0.33 
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3.8.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยัโดยใชต้วัแปรลกัษณะของ
ตวัอยา่งในงานวจิยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ไม่มีผลในกลุ่มยอ่ย 

3.8.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี โดยใชต้วัแปรลกัษณะของ
ตวัอยา่งในงานวิจยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ (ตารางท่ี 3.40)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมการ
ท างานโดยเป็นพลเมืองดี โดยในกลุ่มตวัอย่างเพศของรายงานวิจยัแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั .05 โดยมีค่า F เท่ากบั 4.574 (p = 0.09)   เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มเพศ 2 
กลุ่ม ปรากฏวา่ กลุ่มเพศชายมีพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีมากกวา่ กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 
0.34 คะแนน และ 0.10 คะแนน ตามล าดับ)จึงกล่าวได้ว่า เพศของตัวอย่างวิจัยแตกต่างกัน  
พฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดีก็แตกต่างกนัดว้ย 

กลุ่มการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่า F เท่ากบั 5.479 (p = 0.07)   
เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มการศึกษา 2 กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มการศึกษาสูง มี
พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดีมากกว่า กลุ่มการศึกษาต ่า (ค่าเฉล่ีย 0.12 คะแนน และ 0.05 
คะแนน ตามล าดบั) จึงกล่าวได้ว่า ระดบัการศึกษาของตวัอย่างวิจยัแตกต่างกนั  พฤติกรรมการ
ท างานโดยเป็นพลเมืองดีก็แตกต่างกนัดว้ย 
 

ตารางที ่3.40 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีตามลกัษณะ
ของตวัอยา่งในงานวิจยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดี ตาม
ลกัษณะตวัอยา่งในงานวจิยัท่ีมีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2) 

(ตอน 1) 

ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มเพศ 

 

Between Groups 0.08 1 0.08 4.57 0.09 
Within Groups 0.07 4 0.02   
Total 0.16 5    
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ตารางที ่ 3.40  (ต่อ) 
 
(ตอน 1) 

ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.13 1 0.13 2.08 0.22 
Within Groups 0.25 4 0.06   
Total 0.39 5    

กลุ่มปสก.ท างาน Between Groups 0.00 1 0.00 0.05 0.83 

 Within Groups 0.01 4 0.00   

 Total 0.01 5    

กลุ่มการศึกษา 
 

Between Groups 0.01 1 0.01 5.47 0.07 
Within Groups 0.01 4 0.00   
Total 0.02 5    

 

(ตอน 2) 

ตวัแปรตาม 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคม

หวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 
จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มเพศ 3 ชาย = 0.34 0.16 3 หญิง = 0.10 0.10 

กลุ่มอาย ุ 3 นอ้ย = 0.33 0.36 3 มาก = 0.03 0.02 

กลุ่มประสบการณ์
ท างาน 

3 นอ้ย = 0.06 0.02 3 มาก = 0.06 0.01 

กลุ่มการศึกษา 3 ต ่า = 0.05 0.02 3 สูง = 0.12 0.05 

 

3.8.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้ากบัพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากรโดยใช้ตวัแปร
ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยัเป็นตวัแปรอิสระ ผลปรากฏวา่ไม่มีผลในกลุ่มยอ่ย 
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3.9 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอทิธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคลทีแ่ตกต่าง
กนัตามลกัษณะของตัวอย่างงานวจิัย 

 
ในส่วนน้ีไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) 

เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยภูมิหลังของตัวอย่างงานวิจัย เป็นตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) กบัพฤติกรรมการท างาน (พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรม
การท างานดว้ยความปลอดภยั พฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างาน
อยา่งประหยดัทรัพยากร) เป็นตวัแปรตาม (Dependent Variables) ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย ท่ีแบ่ง
ตามลกัษณะของตวัอยา่งในการวจิยั โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.9.1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมโดยใช้ตวัแปรลกัษณะของ
ตวัอย่างในงานวิจยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ (ตารางท่ี 3.41) กลุ่มตวัอย่างรายไดแ้ตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่า F เท่ากบั 5.42 (p = 0.04)   เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ระหว่างกลุ่มรายได้ 2 กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มรายไดม้ากมีพฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดี
มากกวา่ กลุ่มรายไดน้อ้ย (ค่าเฉล่ีย 0.57 คะแนน และ 0.31 คะแนน ตามล าดบั) จึงกล่าวไดว้า่ รายได้
ของตวัอยา่งวจิยัแตกต่างกนั พฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดีก็แตกต่างกนัดว้ย 
 
ตารางที ่3.41 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์ ระหวา่งการ

สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมตามลกัษณะ
ของตวัอยา่งในงานวิจยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม ตามลกัษณะ
ตวัอยา่งในงานวจิยัท่ีมีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มเพศ 

 

Between Groups 0.00 1 0.00 0.04 0.86 
Within Groups 0.33 8 0.04   
Total 0.33 9    
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ตารางที ่3.41  (ต่อ)  
 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.10 1 0.09 0.97 0.34 
Within Groups 2.17 22 0.10   
Total 2.27 23    

กลุ่มรายได ้ Between Groups 0.21 1 0.21 5.42 0.04 

 Within Groups 0.38 10 0.04   

Total 0.59 11    

กลุ่มปสก.ท างาน Between Groups 0.00 1 0.00 0.06 0.81 

 Within Groups 1.36 20 0.07   
 Total 1.36 21    

กลุ่มการศึกษา 
 

Between Groups 0.17 1 0.17 1.97 0.19 
Within Groups 0.71 8 0.09   
Total 0.89 9    

 

(ตอน 2) 
 

ตวัแปรตาม 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคน

รอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม 
จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มเพศ 5 ชาย = 0.33 0.12 5 หญิง = 0.35 0.26 

กลุ่มอาย ุ 12 นอ้ย = 0.27 0.26 12 มาก = 0.39 0.36 

กลุ่มรายได ้ 6 นอ้ย = 0.31 0.19 6 มาก = 0.57 0.19 

กลุ่มปสก.ท างาน 11 นอ้ย = 0.35 0.24 11 มาก = 0.37 0.28 

กลุ่มการศึกษา 5 ต ่า = 0.12 0.16 5 สูง = 0.39 0.39 
 

3.9.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมโดยใช้ตัวแปร
ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ (ตารางท่ี 3.42) ไม่พบว่า ค่าขนาด
อิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม
แปรปรวนไปตามลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 
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ตารางที ่3.42 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์  ระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมตาม
ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่ง
การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
ตามลกัษณะตวัอยา่งในงานวิจยัท่ีมีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มเพศ 
 

Between Groups 0.02 1 0.02 0.30 0.61 
Within Groups 0.25 4 0.06   
Total 0.27 5    

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.15 1 0.15 1.13 0.31 
Within Groups 1.32 10 0.13   
Total 1.47 11    

กลุ่มรายได ้ Between Groups 0.02 1 0.02 0.29 0.60 
Within Groups 0.65 8 0.08   

Total 0.67 9    

กลุ่มปสก.ท างาน Between Groups 0.01 1 0.01 0.17 0.68 
Within Groups 0.90 12 0.07   
Total 0.91 13    

กลุ่มการศึกษา 
 

Between Groups 0.15 1 0.15 1.52 0.26 
Within Groups 0.59 6 0.10   
Total 0.74 7    
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ตารางที ่3.42  (ต่อ) 

 
(ตอน 2) 

 

ตวัแปรตาม 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคน

รอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มเพศ 3 ชาย = 0.33 0.15 3 หญิง = 
0.44 

0.32 

กลุ่มอาย ุ 6 นอ้ย = 0.18 0.14 6 มาก = 0.40 0.49 

กลุ่มรายได ้ 5 นอ้ย = 0.32 0.27 5 มาก = 0.42 0.29 

กลุ่มประสบการณ์
ท างาน 

7 นอ้ย = 0.31 0.26 7 มาก = 0.25 0.29 

กลุ่มการศึกษา 4 ต ่า = 0.06 0.05 4 สูง = 0.33 0.44 

 
3.9.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ

สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยัโดยใชต้วัแปรลกัษณะ
ของตวัอยา่งในงานวจิยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ไม่มีผลในกลุ่มยอ่ย 

3.9.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีโดยใชต้วัแปรลกัษณะ
ของตวัอย่างในงานวิจยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏว่า (ตารางท่ี 3.43) ไม่พบว่า ค่าขนาดอิทธิพล
ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้างกับพฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดี
แปรปรวนไปตามลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 
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ตารางที ่3.43 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์  ระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีตาม
ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่ง
การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีตาม
ลกัษณะตวัอยา่งในงานวจิยัท่ีมีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มเพศ 

 

Between Groups 0.01 1 0.01 1.36 0.36 
Within Groups 0.02 2 0.01   
Total 0.03 3    

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.02 1 0.02 8.45 0.10 
Within Groups 0.00 2 0.00   
Total 0.02 3    

 
(ตอน 2) 

ตวัแปรตาม 

ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคน
รอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

จ านว
น 

ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มเพศ 2 ชาย = 0.34 0.11 2 หญิง = 0.23 0.07 

กลุ่มอาย ุ 2 นอ้ย =0.08 0.02 2 มาก = 0.21 0.05 

 

3.9.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหน้า
กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากรโดยใชต้วัแปรลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยัเป็น
ตวัแปรอิสระผลปรากฏว่า (ตารางท่ี 3.44) ไม่พบว่า ค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการสนับสนุนทาง
สังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยประหยดัทรัพยากร แปรปรวนไปตามลกัษณะ
ของตวัอยา่งในงานวจิยั 
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ตารางที ่3.44 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์  ระหวา่ง 
การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั 
ทรัพยากรตามลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างาน
โดยประหยดัทรัพยากรตามลกัษณะตวัอยา่งในงานวจิยัท่ีมีความส าคญัทางสถิติ 
(ตอน 2) 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.00 1 0.00 0.01 0.92 
Within Groups 0.41 6 0.07   
Total 0.41 7    

กลุ่มรายได ้
 

Between Groups 0.03 1 0.03 1.12 0.40 
Within Groups 0.05 2 0.02   
Total 0.08 3    

กลุ่มประสบการณ์
ท างาน 

Between Groups 0.00 1 0.01 0.21 0.66 
Within Groups 0.22 6 0.04   
Total 0.22 7    

 
(ตอน 2)  

ตวัแปรตาม 

ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคน
รอบขา้งกบัพฤติกรรมการท างานโดยประหยดัทรัพยากร 

จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มอาย ุ 4 นอ้ย = 0.50 0.30 4 มาก = 0.48 0.22 

กลุ่มรายได ้ 2 นอ้ย = 0.48 0.01 2 มาก = 0.65 0.23 

กลุ่มปสก.ท างาน 4 นอ้ย = 0.52 0.27 4 มาก = 0.58 0.02 
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3.10 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอทิธิพลของความสัมพนัธ์ระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะ
ของตัวอย่างในการวจิัย 

 
ในส่วนน้ีไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) 

เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยภูมิหลังของตัวอย่างงานวิจัย เป็นตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) กบัพฤติกรรมการท างาน (พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรม
การท างานดว้ยความปลอดภยั พฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างาน
อยา่งประหยดัทรัพยากร) เป็นตวัแปรตาม (Dependent Variables) ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย ท่ีแบ่ง
ตามลกัษณะของตวัอยา่งในการวจิยั โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.10.1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมโดยใช้ตวัแปรลกัษณะของตวัอย่าง
ในงานวิจยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏว่า (ตารางท่ี 3.45) ไม่พบวา่ ค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมกับพฤติกรรมการท างานโดยรวมแปรปรวนไปตามลักษณะของ
ตวัอยา่งในงานวจิยั 

 

ตารางที ่3.45 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมตามลกัษณะของ
ตวัอยา่งในงานวจิยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุน
ทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมตามลกัษณะตวัอยา่งในงานวจิยัท่ี
มีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มเพศ 

 

Between Groups 0.18 1 0.18 2.03 0.17 
Within Groups 2.00 22 0.09   
Total 2.19 23    

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.03 1 0.03 0.23 0.63 
Within Groups 5.39 40 0.13   
Total 5.42 41    
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ตารางที ่3.45  (ต่อ) 
 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มรายได ้ Between Groups 0.00 1 .00 0.05 0.83 
Within Groups 3.07 30 .10   
Total 3.07 31    

กลุ่มปสก.ท างาน Between Groups 0.01 1 0.01 0.12 0.73 
Within Groups 2.81 36 0.08   
Total 2.82 37    

กลุ่มการศึกษา 
 

Between Groups 0.02 1 0.02 0.23 0.64 
Within Groups 0.92 12 0.07   
Total 0.94 13    

 
(ตอน 2) 

ตวัแปรตาม 

ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม
กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม 

จ านว
น 

ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มเพศ 12 ชาย = 0.55 0.25 12 หญิง = 0.37 0.34 

กลุ่มอาย ุ 21 นอ้ย = 0.37 0.34 21 มาก = 0.42 0.39 

กลุ่มรายได ้ 16 นอ้ย = 0.41 0.31 16 มาก = 0.43 0.33 

กลุ่มปสก.ท างาน 19 นอ้ย = 0.32 0.26 19 มาก = 0.35 0.29 

กลุ่มการศึกษา 7 ต ่า = 0.18 0.28 7 สูง = 0.25 0.27 

 

3.10.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมโดยใชต้วัแปรลกัษณะของ
ตวัอยา่งในงานวจิยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ (ตารางท่ี 3.46) ไม่พบวา่ ค่าขนาดอิทธิพลระหวา่ง
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมแปรปรวนไปตาม
ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 
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ตารางที ่3.46 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมตามลกัษณะ
ของตวัอยา่งในงานวิจยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรมตามลกัษณะ
ตวัอยา่งในงานวจิยัท่ีมีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มเพศ 

 

Between Groups 0.03 1 0.03 0.37 0.55 
Within Groups 1.58 18 0.08   
Total 1.61 19    

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.07 1 0.07 0.53 0.47 
Within Groups 4.17 30 0.14   
Total 4.24 31    

กลุ่มรายได ้ Between Groups 0.05 1 0.04 0.40 0.53 
Within Groups 2.09 20 .011   
Total 2.14 21    

กลุ่มปสก.ท างาน Between Groups 0.01 1 0.01 0.02 0.88 

 Within Groups 1.94 24 0.08   
 Total 1.95 25    

กลุ่มการศึกษา Between Groups 0.01 1 0.01 0.04 0.84 

 Within Groups 1.36 12 0.11   
 Total 1.37 13    
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ตารางที ่3.46  (ต่อ) 
 
(ตอน 2) 

ตวัแปรตาม 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคม

โดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มเพศ 10 ชาย = 0.46 0.26 10 หญิง = 0.38 0.33 

กลุ่มอาย ุ 16 นอ้ย = 0.32 0.32 16 มาก = 0.41 0.41 

กลุ่มรายได ้ 11 นอ้ย = 0.36 0.31 11 มาก = 0.45 0.33 

กลุ่มปสก.ท างาน 13 นอ้ย = 0.33 0.24 13 มาก = 0.34 0.32 

กลุ่มการศึกษา 7 ต ่า = 0.36 0.35 7 สูง = 0.40 0.32 

 

3.10.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยัโดยใช้ตวัแปรลกัษณะของ
ตวัอยา่งในงานวจิยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ไม่มีผลในกลุ่มยอ่ย 

3.10.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดีโดยใช้ตวัแปรลกัษณะของ
ตวัอยา่งในงานวิจยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ (ตารางท่ี 3.47)  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมการ
ท างานอยา่งพลเมืองดี ซ่ึงมีกลุ่มเพศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่า F เท่ากบั 5.38 
(p = 0.06) เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มเพศ 2 กลุ่ม ปรากฏว่า กลุ่มเพศชาย มี
พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดีมากกว่า กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 0.35 คะแนน และ 0.21 
คะแนน ตามล าดบั) จึงกล่าวได้ว่า เพศของตวัอย่างวิจยัแตกต่างกนั  พฤติกรรมการท างานอย่าง
พลเมืองดีก็แตกต่างกนัดว้ย และในกลุ่มการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยมีค่า 
F เท่ากบั 5.479 (p = 0.07)   เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มการศึกษา 2 กลุ่ม ปรากฏวา่ 
กลุ่มการศึกษาสูง มีพฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดีมากกว่า กลุ่มการศึกษาต ่า (ค่าเฉล่ีย 0.12 
คะแนน และ 0.05 คะแนน ตามล าดับ) จึงกล่าวได้ว่า การศึกษาของตัวอย่างวิจัยแตกต่างกัน  
พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีก็แตกต่างกนัดว้ย 
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ตารางที ่3.47 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีตามลกัษณะ
ของตวัอยา่งในงานวิจยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี ตามลกัษณะ
ตวัอยา่งในงานวจิยัท่ีมีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มเพศ 

 

Between Groups 0.04 1 0.04 5.38 0.06 
Within Groups 0.04 6 0.01   
Total 0.08 7    

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.01 1 0.01 0.29 0.60 
Within Groups 0.04 10 0.01   
Total 0.05 11    

กลุ่มปสก.ท างาน Between Groups 0.00 1 0.00 0.05 0.83 
Within Groups 0.01 4 0.00   
Total 0.01 5    

กลุ่มการศึกษา 
 

Between Groups 0.01 1 0.01 5.48 0.08 
Within Groups 0.00 4 0.00   
Total 0.01 5    

 

(ตอน 2) 

 

ตวัแปรตาม 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม

กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มเพศ 4 ชาย = 0.35 011 4 หญิง = 0.22 0.05 

กลุ่มอาย ุ 6 นอ้ย = 0.09 0.03 6 มาก = 0.12 0.09 

กลุ่มปสก.ท างาน 3 นอ้ย = 0.06 0.02 3 มาก =0.07 0.01 

กลุ่มการศึกษา 3 ต ่า = 0.05 0.02 3 สูง = 0.12 0.05 

 

3.10.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของค่าขนาดอิทธิพลระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมกับพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากรโดยใช้ตัวแปร
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ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยัเป็นตวัแปรอิสระผลปรากฏวา่ (ตารางท่ี 3.48) ไม่พบว่า ค่าขนาด
อิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร
แปรปรวนไปตามลกัษณะของตวัอยา่งในงานวจิยั 
 

ตารางที ่3.48 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
สนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากรตาม
ลกัษณะของตวัอยา่งในงานวิจยั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่ง
การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมกบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร
ตามลกัษณะตวัอยา่งในงานวิจยัท่ีมีความส าคญัทางสถิติ (ตอน 2) 

(ตอน 1) 
ตวัแปรตาม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

กลุ่มอาย ุ Between Groups 0.01 1 0.00 0.01 0.94 
Within Groups 0.10 2 0.06   
Total 0.11 3    

กลุ่มรายได ้ Between Groups 0.01 1 0.01 0.21 0.67 
Within Groups 0.10 4 0.03   
Total 0.11 5    

กลุ่มปสก.ท างาน Between Groups 0.00 1 0.00 0.14 0.74 

 Within Groups 0.06 2 0.03   
 Total 0.06 3    
 

(ตอน 2) 
 

ตวัแปรตาม 
ค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวม

กบัพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร 

จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. จ านวน ค่าเฉล่ีย S.D. 

กลุ่มอาย ุ 2 นอ้ย = 0.50 0.24 2 มาก = 0.48 0.22 
กลุ่มรายได ้ 3 นอ้ย = 0.51 0.06 3 มาก = 0.57 0.21 
กลุ่มปสก.ท างาน 2 นอ้ย = 0.52 0.24 2 มาก = 0.58 0.00 

 



 

บทที ่4 
 

การสรุปและการอภปิรายผล 

งานวิจยัเร่ือง “การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมกบัพฤติกรรม
การท างานของบุคคล ดว้ยวิธีวิเคราะห์อภิมาน” (Meta Analysis) ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัในลกัษณะ
การสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง การสนบัสนุนทางสังคมซ่ึงไดแ้ก่ การ
สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
การท างานของบุคคลในแต่ละสาขาอาชีพ กลุ่มตวัอย่างงานวิจยัท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมาก
จากงานวจิยัในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 53 เล่ม แบ่งเป็นงานวิจยัท่ีศึกษาเฉพาะ การ
สนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้า เพียงอย่างเดียว จ านวน 33 เล่ม และงานวิจยัท่ีศึกษาเฉพาะการ
สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งเพียงอยา่งเดียว จ านวนทั้งส้ิน 20 เล่ม  โดยงานวิจยัท่ีน ามาใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นงานวจิยัท่ีลงวารสารหรือตีพิมพเ์ผยแพร่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2557 เป็นงานวิจยั
ประเภท ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ รวมทั้งงานวิจยัส่วนบุคคลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งกระท าดว้ยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน และมี
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดชันีมาตรฐานการวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มสอง
กลุ่ม โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการ
วเิคราะห์ในกลุ่มพฤติกรรมการท างาน ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรมการ
ท างานดว้ยความปลอดภยั พฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอยา่ง
ประหยดัทรัพยากร โดยแบ่งตาม ลกัษณะของงานวิจยั คือ  เพศของผูว้ิจยั  ปีท่ีพิมพ ์และงานวิจยัใน
ประเทศ/ต่างประเทศ ทั้ งยงัแบ่งตามลักษณะของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั คือ เพศ อายุ  รายได ้
ประสบการณ์ท างาน และ ระดบัการศึกษาท่ีใชใ้นงานวิจยั ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าดชันี
มาตรฐานจากการวเิคราะห์งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง การสนบัสนุนทางสังคม
ของหัวหน้าและการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม กับ 
พฤติกรรมการท างานของบุคคลซ่ึงจากการวิเคราะห์โดยวิธีน้ี สามารถเสนอผลการวิจยัเป็นค่าดชันี
มาตรฐาน  2 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าขนาดอิทธิพลและ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มี 3 ค่า ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ทั้งหมดค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากขอ้มูล
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ดิบและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากค่า F) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีกล่าวมาในบทท่ี 3 
ท าใหส้ามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 

 
จากการประมวลเอกสารทางทฤษฎี และ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ผูศึ้กษาคาดถึง

ผลการวิจยัท่ีช้ีเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุและ ผล ระหว่างความสัมพนัธ์ของการสนบัสนุนทาง
สังคมของหัวหน้า กบั พฤติกรรมการท างาน และ การสนับสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง กับ
พฤติกรรมการท างาน ทั้งในพฤติกรรมรวมและพฤติกรรมยอ่ยระดบัต่าง ๆ อนัจะเกิดผลสอดคลอ้ง
และตรงกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยัไว ้4 ขอ้ และอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
สมมติฐาน แต่ละขอ้ดงัน้ี 
 

4.1.1 การสรุปผลตามสมมติฐานที่ 1 
สมมติฐานท่ี 1 กล่าววา่การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั

พฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างาน
อย่างปลอดภัย พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดั
ทรัพยากร) ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตามลกัษณะของงานวจิยัท่ีเป็นตวัแปรปรับ 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึง
รวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั พฤติกรรมการ
ท างานอย่างพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากรเพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์ในภาพรวมตามลกัษณะของงานวจิยั 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีการแบ่งตามตวัแปรปรับ ปรากฏวา่การสนบัสนุนทางสังคม
ของหัวหน้า มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรม พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี และพฤติกรรม
การท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลพบวา่ ในกลุ่มเพศ 
นกัวิจยั ปรากฏวา่ นกัวิจยัเพศหญิง มีพฤติกรรมการท างานโดยรวม (ตารางท่ี 3.23)  พฤติกรรมการ
ท างานอย่างมีจริยธรรม (ตารางท่ี 3.24) พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี (ตารางท่ี 3.26) และ
พฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร (ตารางท่ี 3.27)  มีค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพลมากกว่า
นกัวจิยัเพศชาย  
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ต่อมาในกลุ่มปีท่ีพิมพข์องงานวจิยั ปรากฏวา่ ทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าอิทธิพลในกลุ่มยอ่ยในคะแนน
ท่ีพอกนั โดยกลุ่มท่ีตีพิมพต์ ่ากวา่ พ.ศ. 2550 มีค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพลมากวา่กลุ่มท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ พ.ศ. 
2551 ในกลุ่มพฤติกรรมการท างานโดยรวม (ตารางท่ี 3.23)  และพฤติกรรมการท างานอย่าง
ประหยดัทรัพยากร (ตารางท่ี 3.27)   ส่วนกลุ่มท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ พ.ศ. 2551 มีค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพล
มากวา่ กลุ่มท่ีตีพิมพต์ ่ากวา่ พ.ศ. 2550 ในกลุ่มพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม (ตารางท่ี 3.24)  
และพฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี (ตารางท่ี 3.26) 

ส่วนกลุ่มรายงานการวิจยัในประเทศและต่างประเทศนั้น ปรากฏว่า รายงานการวิจยัใน
ต่างประเทศมี พฤติกรรมการท างานโดยรวม (ตารางท่ี 3.23)   พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 
(ตารางท่ี 3.24)  พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั (ตารางท่ี 3.25)  พฤติกรรมการท างานอย่าง
พลเมืองดี (ตารางท่ี 3.26) และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร (ตารางท่ี 3.27)มี
ค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพลมากกวา่รายงานการวจิยัท่ีตีพิมพใ์นประเทศไทย 

จึงสรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ กบัพฤติกรรมการ
ท างานโดยรวม ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีและพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร  เม่ือจ าแนก
ตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของงานวิจยั  จากผลการวิเคราะห์อภิมาน พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนท่ี
ตวัแปรตามในกลุ่มนกัวจิยัเพศหญิงและกลุ่มรายงานการวจิยัในต่างประเทศ 
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การ
สนบัสนุน
ทางสังคม

ของ
หวัหนา้ 

 

กลุ่มนกัวจิยัหญิง 
มากกวา่ 

กลุ่มนกัวจิยัชาย 

 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 

พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

พฤติกรรมการท างานในการประหยดั
ทรัพยากร 

    
 กลุ่มต ่ากวา่ 

พ.ศ. 2550 

 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 

พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร  
 

 กลุ่มตั้งแต่ 

พ.ศ. 2551 

 พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม  
พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี  

    
 

กลุ่มงานวจิยั
ต่างประเทศ 

มากกวา่ 

กลุ่มงานวจิยั 

ในประเทศ 

 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 

พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 
พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร 

ภาพที ่4.1 ผลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการ
ท างานของบุคคล ซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 

 
4.1.2 การสรุปผลตามสมมติฐานที่ 2 
สมมติฐานท่ี 2 กล่าววา่การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั

พฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างาน
อย่างปลอดภัย พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดั
ทรัพยากร ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัท่ีเป็นตวัแปร
ปรับ 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึง
รวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั พฤติกรรมการ
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ท างานอย่างพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากรเพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์ในภาพรวมตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีการแบ่งตามตวัแปรปรับ ปรากฏวา่การสนบัสนุนทางสังคม
ของหวัหน้ามีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลพบวา่ กลุ่มเพศชายค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพลมากท่ีสุด ท่ีตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการท างาน
โดยรวม (ตารางท่ี 3.8) พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม (ตารางท่ี 3.9) และพฤติกรรมการ
ท างานอย่างพลเมืองดี (ตารางท่ี 3.11) รองลงมาคือกลุ่มรายไดม้าก ท่ีตวัแปรตามคือพฤติกรรมการ
ท างานโดยรวม (ตารางท่ี 3.8) และพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม (ตารางท่ี 3.9) ส่วนตวัแปร
ตามท่ีพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั และพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร พบ
เพียงผลในกลุ่มรวมเท่านั้น 

จึงสรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของของหวัหนา้กบัพฤติกรรม
การท างาน เม่ือจ าแนกตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั ดว้ยการวิเคราะห์
อภิมาน พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนในกลุ่มเพศชาย รองลงมากลุ่มรายไดม้าก ทั้งยงัพบผลในกลุ่มยอ่ย
จ านวน 8 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุน้อย กลุ่มอายุมาก กลุ่มรายไดน้้อย กลุ่มประสบการณ์
ท างานนอ้ย กลุ่มประสบการณ์ท างานมาก กลุ่มการศึกษาสูงและ กลุ่มการศึกษาต ่า 

 

การ
สนบัสนุน
ทางสังคม

ของ
หวัหนา้ 

 
กลุ่มเพศชาย 

d = 0.60 

 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 

พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 
    

 กลุ่มรายไดม้าก 
d =  0.59 

 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 

    
 

กลุ่มรวม 
d = 0.79 

 พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 

พฤติกรรมการท างานอย่างประหยดั
ทรัพยากร 

ภาพที ่4.2 ผลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการ
ท างานของบุคคลซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2 
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4.1.3 การอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1 และ 2 
จากสมมติฐานท่ี 1 กล่าววา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ กบั

พฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างาน
อย่างปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดีและพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดั
ทรัพยากร  เม่ือจ าแนกตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของงานวิจยั  จากผลการวิเคราะห์อภิมาน พบ
ความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนท่ีตวัแปรตามในกลุ่มนกัวจิยัเพศหญิงและกลุ่มรายงานการวจิยัในต่างประเทศ
สามารถอภิปรายผลไดว้า่ นกัวิจยัเพศหญิงมีค่าขนาดอิทธิพลมากกวา่นกัวิจยัเพศชายดงัตารางท่ี 3.4  
ในการน ารายงานวจิยัมาสังเคราะห์ในคร้ังน้ี  พบวา่ 

1)  จ  านวนค่าขนาดอิทธิพลมีมากกว่า เพราะ นักวิจยัเพศหญิงมีจ านวนมากกว่า
นกัวิจยัเพศชาย โดยมีนักวิจยัเพศหญิง 20 คน และมีนักวิจยัเพศชาย 13 คนทั้งนกัวิจยัเพศหญิงยงั
เป็นนกัวจิยัผูมี้ประสบการณ์ในการวิจยัโดยแทจ้ริงเน่ืองจาก เป็นงานวิจยัส่วนบุคคลจ านวน 9 เร่ือง 
ใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 8 เร่ือง 

2)  นักวิจัยเพศหญิงมีการศึกษาวิจัยเฉพาะหัวหน้า โดยนักวิจัยเพศหญิงมีกลุ่ม
ตวัอย่าง ท่ีศึกษาถึง หัวหน้าสถานีอนามยั หัวหน้าชาวไทยและอเมริกา หวัหน้างานในคลินิก ส่วน
นกัวจิยัเพศชายนั้นมีกลุ่มตวัอยา่งเป็น ขา้ราชการ จึงท าใหเ้ห็นวา่งานวจิยัเฉพาะหวัหนา้นั้น ส่งผลให้
เกินการสร้างนโยบายและการวางแผนท่ีดีข้ึนในระดบัหวัหนา้งาน 

ส่วนการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้เฉพาะงานวจิยัในต่างประเทศมี 17 เร่ืองในการน า
รายงานวจิยัมาสังเคราะห์ในคร้ังน้ี   

1)  จ านวนค่าขนาดอิทธิพลมีมากกว่า เพราะ งานวิจยัในต่างประเทศ พบว่าเป็น
งานวจิยัส่วนบุคคลถึง 11 เร่ือง ในงานวจิยัส่วนบุคคลน้ี เป็นงานวจิยัท่ีไดม้ากจากผูท่ี้มีความสามารถ
ท่ีสูง โดยอาจจะเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั นกัวิชาการ รวมทั้งนกัวิจยัซ่ึงเป็นผูท่ี้ผลิตงานวิจยัออกมา
เป็นประจ าสม ่าเสมอ ส่วนงานวิจยัในประเทศนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็น ปริญญานิพนธ์ 7 เร่ืองและภาค
นิพนธ์ 6 เร่ืองซ่ึงเป็นงานวจิยัของนิสิต นกัศึกษาในระดบัปริญญาโทเท่านั้น  

2)  ปีท่ีพิมพใ์หม่กวา่ โดยงานวจิยัในต่างประเทศเฉล่ีย อยูท่ี่ พ.ศ. 2553 ส่วนงานวิจยั
ในประเทศไทยเฉล่ียอยูท่ี่ พ.ศ. 2548 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่งานวิจยัในต่างประเทศมีการศึกษาเร่ืองการ
สนับสนุนทางสังคมท่ีได้ข้อมูลท่ีมีความใหม่กว่า และมีความเป็นปัจจุบันมากกว่างานวิจยัใน
ประเทศ 

ทั้งน้ีงานวจิยัในต่างประเทศมีงานวจิยัท่ีตีพิมพใ์หม่กวา่คือเฉล่ียแลว้อยูท่ี่ปีพ.ศ. 2552 
ซ่ึงงานวิจยัในประเทศไทยอยูท่ี่ปีพ.ศ. 2549 ทั้งงานวิจยัในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นบทความวิจยั
โดยสามารถดูได้จากจ านวนหน้าคือ ในต่างประเทศมีจ านวนหน้าเฉล่ีย 48 หน้า แต่งานวิจยัใน
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ประเทศไทย จ านวนหน้าเฉล่ีย 189 หน้าทั้งกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็น
พนกังานในบริษทัเอกชนมีจ านวน21 ฉบบั ส่วนงานวิจยัในประเทศไทยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเป็น
ขา้ราชการ มีจ านวน 26 ฉบบัทั้งในการสุ่มตวัอย่างงานวิจยัในต่างประเทศโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธี
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ส่วนงานวจิยัในประเทศไทยจะใชว้ธีิสุ่มแบบง่ายและแบบแบ่งชั้น 

จากสมมติฐานท่ี 2 กล่าววา่การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้มีความสัมพนัธ์ในทางบวก
กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม (พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอยา่ง
ปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร) 
ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตาม ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัท่ีเป็นตวัแปรปรับ ผล
ปรากฏวา่ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมของของหวัหนา้กบัพฤติกรรมการท างาน 
เม่ือจ าแนกตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั จากผลการวิเคราะห์อภิมาน 
พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนในกลุ่มเพศชาย โดยธรรมชาติไดอ้อกแบบชีวิตมนุษยเ์พศ ชายและเพศ
หญิงให้แตกต่างกนั ซ่ึงเพศชายมกัมีแนวโน้มการแสดงออกไปในทางท่ีก้าวร้าว ชอบเล่นซุกซน 
ผาดโผน และชอบการต่อสู้ ซ่ึงมีความรุนแรงมากกวา่เพศหญิง จึงไม่แปลกใจท่ีพบวา่อาชญากรท่ีก่อ
ปัญหาความรุนแรงในสังคมนั้นส่วน ใหญ่เป็นเพศชาย ดว้ยเหตุท่ีเพศหญิงมีสรีระท่ีบอบบางกว่า
ผูช้าย ดงันั้น เพศชาย จึงตอ้งการการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ เพราะโดยส่วนใหญ่เพศชาย
เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะกระท าออกนอกลู่นอกทางเน่ืองจากเป็นเพศท่ีมีชีวิตค่อนขา้งอิสรเสรี ไม่ค่อยมี
ความละเอียดรอบคอบ ฉะนั้นในการท างาน หัวหน้าหรือผูบ้งัคบับญัชาจะคอยควบคุม ก ากบัดูแล 
และพิจารณางานเป็นพิเศษซ่ึงอาจจะมาจากสิทธิ เสรีภาพ การก้าวข้ึนด ารงต าแหน่งผูช้ายมกัมี
โอกาสมากกวา่ผูห้ญิงหรือในบางหน่อยงานอยา่งเช่น ต ารวจ ทหาร โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีจะ
เป็นผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ  สรวงทิพย ์เธียรสุนทร (2554) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัของ
งาน บุคลิกภาพ และการสนบัสนุน ทางสังคมท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีโรงเรียนรักษา
ดินแดน ศูนยก์ารก าลงัส ารอง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีเพศชาย จ านวน 230 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.60 เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมี
คะแนนเฉล่ีย 3.56 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การสนบัสนุนทางสังคมเกือบทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ยกเวน้การสนบัสนุนทางสังคมดา้นการประเมินมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3.73การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมของเจา้หน้าท่ีกบัผลการปฏิบติังาน พบว่า การ
สนบัสนุนทางสังคมโดยรวม และรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ ดา้นส่ิงของหรือบริการ ดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร และดา้นการประเมิน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานทั้งโดยรวมและรายดา้น
ทุกดา้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และงานวิจยัของ ธกร ถาวรสันต์ (2550)  ไดศึ้กษาถึงปัจจยั
ทางจิตและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการท างาน ของต ารวจคอมมานโด กองปราบปราม ซ่ึง
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กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นต ารวจคอมมานโดน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ผลพบวา่ต ารวจคอมมานโดท่ีมี
การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาสูงเป็นผูท่ี้มีประสิทธิภาพการท างานสูงกวา่ต ารวจคอมมานโดท่ีมี
การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาต ่า (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 58.57 และ 54.23) 
 

4.1.4 การสรุปผลตามสมมติฐานที่ 3 
สมมติฐานท่ี 3 กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง มีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม (พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการ
ท างานอยา่งปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร) ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตามลกัษณะของงานวจิยัท่ีเป็นตวัแปรปรับ 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม 
ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั พฤติกรรมการ
ท างานอย่างพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากรเพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์ในภาพรวมตามลกัษณะของงานวจิยั 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีการแบ่งตามตวัแปรปรับ ปรากฏวา่การสนบัสนุนทางสังคม
ของของคนรอบขา้ง มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างาน
อย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี และ
พฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียของค่าขนาดอิทธิพลพบว่า 
ในกลุ่มเพศนักวิจยั ปรากฏว่า นักวิจยัเพศหญิง มีพฤติกรรมการท างานโดยรวม (ตารางท่ี 3.28 )
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม (ตารางท่ี 3.29) พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั (ตารางท่ี 
3.30) พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี (ตารางท่ี 3.31) และพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
(ตารางท่ี 3.32 ) ทรัพยากร มีค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพลมากกวา่นกัวจิยัเพศชาย  

ต่อมาในกลุ่มปีท่ีพิมพข์องงานวจิยั ปรากฏวา่ ทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าอิทธิพลในกลุ่มยอ่ยในคะแนน
ท่ีพอกนั โดยกลุ่มท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ พ.ศ. 2551 มีค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพลมากวา่กลุ่มท่ีตีพิมพต์ ่ากวา่ พ.ศ. 
2550 ในกลุ่มพฤติกรรมการท างานโดยรวม (ตารางท่ี 3.28 ) พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั 
(ตารางท่ี 3.30) และ พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี (ตารางท่ี 3.31)  ส่วนกลุ่มท่ีตีพิมพต์ ่ากว่า 
พ.ศ. 2550  มีค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพลมากว่า กลุ่มท่ีตีพิมพต์ั้งแต่ พ.ศ. 2551ในกลุ่มพฤติกรรมการ
ท างานอยา่งมีจริยธรรม (ตารางท่ี 3.29) และ พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดัทรัพยากร (ตารางท่ี 
3.32 ) 

ส่วนกลุ่มรายงานการวิจยัในประเทศและต่างประเทศนั้น ปรากฏว่า รายงานการวิจยัใน
ต่างประเทศมี พฤติกรรมการท างานโดยรวม (ตารางท่ี 3.28 )  พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม
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(ตารางท่ี 3.29) พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั (ตารางท่ี 3.30) พฤติกรรมการท างานอย่าง
พลเมืองดี (ตารางท่ี 3.31)   และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร (ตารางท่ี 3.32) มี
ค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพลมากกวา่รายงานการวจิยัท่ีตีพิมพใ์นประเทศไทย 
  

การ
สนบัสนุน
ทางสังคม
ของคน
รอบขา้ง 

 

กลุ่มนกัวจิยัหญิง 

 มากกวา่ 

กลุ่มนกัวจิยัชาย 

 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 

พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 

พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร 

    

 กลุ่มต ่ากวา่ พ.ศ. 
2550 

 พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร 

 
กลุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 

 พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั  
พฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดี  

    

 
กลุ่มงานวจิยั
ต่างประเทศ 

มากกวา่ 

กลุ่มงานวจิยั 

ในประเทศ 

 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 

พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 

พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

พฤติกรรมการท างานในการประหยดั
ทรัพยากร 

ภาพที ่4.3 ผลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการ
ท างานซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3 

 

จึงสรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรม
การท างานโดยรวม ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่าง
ปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดีและพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร  
เม่ือจ าแนกตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของงานวจิยั  จากผลการวิเคราะห์อภิมาน พบความสัมพนัธ์
ท่ีชดัเจนท่ีตวัแปรตามในกลุ่มผูว้จิยัเพศหญิงและกลุ่มรายงานการวจิยัในต่างประเทศ 
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4.1.5 การสรุปผลตามสมมติฐานที่ 4 
สมมติฐานท่ี 4 กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง มีความสัมพนัธ์ใน

ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม พฤติกรรม
การท างานอย่างปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอย่าง
ประหยดัทรัพยากร ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตามลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัท่ี
เป็นตวัแปรปรับ 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม 
ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั พฤติกรรมการ
ท างานอย่างพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากรเพื่อให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์ในภาพรวมตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีการแบ่งตามตวัแปรปรับ ปรากฏวา่การสนบัสนุนทางสังคม
ของของคนรอบขา้ง มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการท างาน ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียของค่าขนาด
อิทธิพลพบวา่ กลุ่มเพศชายค่าเฉล่ียของค่าอิทธิพลมากท่ีสุด ท่ีตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการท างาน
โดยรวม (ตารางท่ี 3.13 ) พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม (ตารางท่ี 3.14) และพฤติกรรมการ
ท างานอยา่งพลเมืองดี (ตารางท่ี 3.16)  รองลงมาคือกลุ่มรายไดม้าก ท่ีตวัแปรตามคือพฤติกรรมการ
ท างานโดยรวม (ตารางท่ี 3.13 ) และพฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม (ตารางท่ี 3.14)  ส่วนตวั
แปรตามท่ีพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยดัทรัพยากร 
พบเพียงผลในกลุ่มรวมเท่านั้น 

จึงสรุปไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรม
การท างาน เม่ือจ าแนกตามตัวแปรปรับตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย จากผลการ
วิเคราะห์อภิมาน พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนในกลุ่มรายไดม้าก รองลงมากลุ่มอายุมาก ทั้งยงัพบผล
ในกลุ่มย่อยจ านวน 8 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุน้อย กลุ่มรายได้น้อย กลุ่ม
ประสบการณ์ท างานนอ้ย กลุ่มประสบการณ์ท างานมาก กลุ่มการศึกษาสูงและ กลุ่มการศึกษาต ่า 
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การ
สนบัสนุน
ทางสังคม
ของคน
รอบขา้ง 

  

กลุ่มรายไดม้าก 
d = 0.70 

 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 

พฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร 

    
 กลุ่มอายมุาก 

d =  0.58 

 พฤติกรรมการท างานโดยรวม 
พฤติกรรมการท างานอยา่งมีจริยธรรม 

    
 กลุ่มเพศชาย 

d =  0.34 

 
พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดี 

    
 กลุ่มรวม 

d = 0.43 

 
พฤติกรรมการท างานอยา่งปลอดภยั 

ภาพที ่4.4 ผลของความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งกบัพฤติกรรมการ
ท างานซ่ึงสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4 

 
4.1.6 การอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3 และ 4 
จากสมมติฐานท่ี 3 กล่าววา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง 

กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวม ซ่ึงรวม พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการ
ท างานอยา่งปลอดภยั พฤติกรรมการท างานอยา่งพลเมืองดีและพฤติกรรมการท างานอยา่งประหยดั
ทรัพยากร  เม่ือจ าแนกตามตวัแปรปรับตามลกัษณะของงานวิจยัและรายงานการวิจยั  จากผลการ
วเิคราะห์อภิมาน พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนท่ีตวัแปรตามในกลุ่มผูว้จิยัเพศหญิงและกลุ่มรายงานการ
วจิยัในต่างประเทศ สามารถอภิปรายผลไดว้า่ นกัวจิยัเพศหญิงมีค่าขนาดอิทธิพลมากกวา่นกัวิจยัเพศ
ชายดงัตารางท่ี 3.4  ในการน ารายงานวิจยัมาสังเคราะห์ในคร้ังน้ี  พบวา่ จ านวนค่าขนาดอิทธิพลมี
มากกวา่ เพราะ มีนกัวิจยัเพศหญิงจ านวนมากกวา่นกัวิจยัเพศชาย โดยมีนกัวิจยัเพศหญิงจ านวน 13 
คนและนักวิจัยเพศชายจ านวน 8 คน โดยนักวิจัยเพศหญิงเป็นผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ 11 คน และดา้นวิทยาศาสตร์ 2 คน จึงแสดงให้เห็นวา่การท่ีมีผูท่ี้จบการศึกษาทั้งทาง
สังคมและทางดา้นวทิยาศาสตร์ท าให้ผลท่ีออกมามีการผสมกนัท าใหผ้ลท่ีไดน้กัวจิยัเพศชายมีเฉพาะ
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ผูท่ี้จบทางด้านสังคมศาสตร์ 8 คน ซ่ึงงานวิจยัจะใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายซ่ึงโดยปกติจะท าให้ไดผ้ล
งานท่ีไม่มีคุณภาพและไม่เป็นท่ีน่ายอมรับ ดงันั้นควรมีการท าวจิยัในประเด็นน้ีอีก 

ส่วนการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งเฉพาะงานวจิยัในต่างประเทศมี 9 เร่ืองในการ
น ารายงานวจิยัมาสังเคราะห์ในคร้ังน้ี   

1)  จ  านวนค่าขนาดอิทธิพลมีมากกว่า เพราะ  งานวิจยัในต่างประเทศพบว่าเป็น
งานวจิยัส่วนบุคคลถึง 4 เร่ือง ในงานวิจยัส่วนบุคคลน้ี เป็นงานวิจยัท่ีไดม้ากจากผูท่ี้มีความสามารถ
ท่ีสูง โดยอาจจะเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั นกัวิชาการ รวมทั้งนกัวิจยัซ่ึงเป็นผูท่ี้ผลิตงานวิจยัออกมา
เป็นประจ าสม ่าเสมอ ส่วนงานวิจยัในประเทศนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็น ปริญญานิพนธ์ 5 เร่ืองและภาค
นิพนธ์ 4 เร่ืองซ่ึงเป็นงานวิจยัของนิสิต นกัศึกษาในระดบัปริญญาโท ซ่ึงนกัวิจยัอาจจะเป็นผูท่ี้พึ่ง
ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือส าเร็จการศึกษามาไม่นานจึงมีความรู้ความสามารถในทาง
วชิาการท่ียงัไม่มากพอก็เป็นได ้

2)  ปีท่ีพิมพใ์หม่กวา่ โดยงานวจิยัในต่างประเทศเฉล่ีย อยูท่ี่ พ.ศ. 2552 ส่วนงานวิจยั
ในประเทศไทยเฉล่ียอยูท่ี่ พ.ศ. 2550 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่งานวิจยัในต่างประเทศมีการศึกษาเร่ืองการ
สนับสนุนทางสังคมท่ีได้ข้อมูลท่ีมีความใหม่กว่า และมีความเป็นปัจจุบันมากกว่างานวิจยัใน
ประเทศ   

การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัพฤติกรรม
การท างานโดยรวม (พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม พฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยั
พฤติกรรมการท างานอย่างพลเมืองดี และพฤติกรรมการท างานอย่างประหยัดทรัพยากร) 
ความสัมพนัธ์น้ีอาจแปรเปล่ียนไปตามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัท่ีเป็นตวัแปรปรับ จาก
ผลการวิเคราะห์อภิมาน พบความสัมพนัธ์ท่ีชัดเจนในกลุ่มรายไดม้าก เม่ือบุคคลมีรายได้มากข้ึน 
ย่อมแลกมาด้วยระยะเวลาในการท างานท่ีสั่งสมไวม้าก รวมถึงผลงานท่ีเป็นท่ีหน้าพึ่งพอใจ โดย
ส่วนใหญ่องค์กรจะตอบด้วยการในรางวลั  จึงท าให้บุคคลมีรายได้ท่ีมากข้ึน และกลายเป็นผูท่ี้
เจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยผูท่ี้มีรายไดม้ากข้ึน มกัจะเป็นท่ีอิจฉาริษยา ของคนท่ีอยูร่อบขา้ง
ในองคก์ร จึงท าให้บางคร้ังในการท างานเกิดความล าบากใจ ฉะนั้นคนในองค์การตอ้งมีเขา้ใจและ
ไวเ้น้ือเช่ือใจในกบับุคคลเพราะ การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมเป็นความตอ้งการพื้นฐานของ
บุคคลท่ีอยูร่่วมกนั เช่น การท างานบริการจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย หากบุคคลไดรั้บการ
ดูแลเอาใจใส่ในการท างาน จะท าให้รู้สึกมัน่คงปลอดภยั มีคุณค่า และรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม จะช่วยให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน เกิดความสุขในการท างานได ้ ดงัท่ี Bass 
(1998) กล่าววา่ บุคคลท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม จะขจดัหรือป้องกนัความเครียดหรือปัญหาท่ี
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เผชิญอยูไ่ด ้สามารถบริหารการเปล่ียนแปลง และช่วยป้องกนัผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค ์ท าให้เกิด
ความสุขในการท างานได ้

 
4.2 ข้อดี และ ข้อจ ากดัของการวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมกบัพฤติกรรม
การท างาน ดว้ยวธีิวเิคราะห์อภิมานในคร้ังน้ีมีขอ้ดี และขอ้จ ากดัในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

4.2.1 ข้อดีของการวจัิย  
ประการแรก การวิจยัน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีไดว้ิเคราะห์งานวิจยัท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

การสนับสนุนทางสังคมกบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน โดย
จ าแนกตวัแรอิสระการสนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 2 ประเภท คือการสนบัสนุนทางสังคมของ
หวัหนา้ และการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง และใชต้วัแปรปรับ คือ ลกัษณะชีวสังคมภูมิ
หลังของกลุ่มตวัอย่างเป็นตัวแบ่งกลุ่มย่อย จึงท าให้ได้งานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มใดควรเร่ง
พฒันาการสนบัสนุนทางสังคมท่ีมากกวา่กลุ่มอ่ืน รวมทั้งการพฒันาตวัแบบท่ีเป็นแบบอย่างของ
พฤติกรรมการท างานโดยเฉพาะตวัแบบท่ีเป็นกลุ่มการศึกษาต ่า 

ประการท่ีสอง ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะงานวิจยัทางด้านจิตพฤติกรรม
ศาสตร์ท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเห็นแบบอยา่งกบัพฤติกรรม จากการรวบรวมงานวิจยัท่ี
ไดมี้ลกัษณะความเป็นเอกพนัธ์ (Homogeneity) ของงานวิจยัสูง อนัเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจยัคร้ังน้ี เป็นงานวิจยัทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุน
ทางสังคมกบัพฤติกรรมการท างาน โดยตอ้งเป็นงานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์เปรียบเทียบระหวา่ง
ตวัแปรอิสระ คือ การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ในกลุ่มเพศชายและมีรายไดม้าก กบัตวัแปร
ตามคือ พฤติกรรมการท างาน ในการศึกษา ตอ้งเป็นงานวจิยัท่ีมีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งเป็นระบบ 
และตอ้งเป็นงานวจิยัท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 200 กลุ่มตวัอยา่ง 
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 ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.58 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.47  

  

กลุ่มรวม 
 

  ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.59 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.33  กลุ่มเพศชาย 

. 

 

 ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.41 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.36  

กลุ่มเพศหญิง 
 

 

 ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.37 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.28   

กลุ่มอายนุอ้ย 
 

  ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.36 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.40  กลุ่มอายมุาก 

 

 

 ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.53 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.33  

 พฤติกรรม
การท างาน กลุ่มรายไดน้อ้ย 

 

 

 ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.59  
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.68  

  กลุ่มรายไดม้าก 
 

  ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.36 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.34  กลุ่มปสก.นอ้ย 

 

 

 ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.34 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.37  

กลุ่มปสก.มาก 
 

 

 ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.20 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.08  

กลุ่มก.ศึกษาต ่า 
 

 

 ก.สนบัสนุนทางสงัคมของหวัหนา้ = 0.31 
ก.สนบัสนุนทางสงัคมของรอบขา้ง = 0.10  

กลุ่มก.ศึกษาสูง 
 

ภาพที ่4.5 ค่าขนาดอิทธิพลความสัมพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้และคนรอบ
ขา้ง กบัพฤติกรรมการท างานโดยรวมในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 

 
ประการท่ีสาม ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการสนบัสนุนทางสังคมของ  2 กลุ่มคือ 

การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ และ การสนบัสนุนทางสังคมจาคนรอบขา้ง ซ่ึงเม่ือไดค้่าขนาด
อิทธิพลจากการสังเคราะห์แลว้ จึงน ามาเปรียบเทียบขา้มกลุ่มระหวา่ง การสนบัสนุนทางสังคมของ
หวัหนา้กบั การสนบัสนุนทางสังคมจากคนรอบขา้ง เพื่อให้เห็นขอ้เปรียบเทียบ และ ค่าความต่าง
ของค่าขนาดอิทธิพลในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน และน าไปสู่การสรุปผลในภาพรวมของ
ความสัมพนัธ์ดงัภาพท่ี 4.5 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการ
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สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ และคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการท างานของบุคคล เป็นการศึกษา
ท่ีมุ่งเฉพาะงานวจิยัทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์เท่านั้น 
 

4.2.2 ข้อจ ากดัของการวจัิย จากการศึกษาคร้ังนีพ้บว่าข้อจ ากดัของการวจัิย  
ประการแรกในการสังเคราะห์งานวิจยัคร้ังน้ี ได้ศึกษางานวิจัยในประเทศไทยและใน

ต่างประเทศ พบว่างานวิจยัในต่างประเทศยงัไม่มีการรายงานผลของการสนับสุนนทางสังคมท่ี
ออกมาในกลุ่มยอ่ยจึงท าใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบผลการศึกษาจาก 2 แหล่งท่ีมาได ้

ประการท่ีสองนักวิจยัในต่างประเทศเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถสูงกว่านักวิจัยใน
ประเทศไทยจึงท าใหผ้ลการวจิยัในต่างประเทศมีคะแนนท่ีสูงกวา่ (ตารางท่ี 3.4) 
 

4.3 ข้อเสนอแนะในการปฏบิัติเพือ่การพฒันา 
 

4.3.1  ผลการวิจยัในพฤติกรรมการท างาน พบว่าการสนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้า มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบักลุ่มเพศชาย และกลุ่มท่ีมีรายไดม้าก มากท่ีสุด และ การสนบัสนุนทาง
สังคมของคนรอบขา้งมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบักลุ่มรายไดม้ากมากท่ีสุด ดงันั้นในการพฒันาให้
เกิดพฤติกรรมการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลนั้น ควรพฒันาในกลุ่มเพศชาย และ
กลุ่มท่ีมีรายไดม้าก ก่อนกลุ่มอ่ืน และการพฒันาในระดบัรองลงมาของการสนบัสนุนทางสังคมของ
หวัหน้าคือ ในกลุ่มรวม และการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งคือ ในกลุ่มรวมเช่นเดียวกนั 
ดงันั้นในการพฒันาบุคคลใหมี้มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลในการท างานนั้นควรมีการคดักรอง
เพื่อจะไดเ้ป็นผลดีต่อองคก์ารในอนาคต 

4.3.2  ผลการศึกษาพบความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพลระหวา่งการสนบัสนุนทางสังคม
ของหัวหน้า และการสนับสนุนทางสังคมของคนรอบข้าง  ในกลุ่มย่อย สามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาได ้ตามภาพท่ี 4.5 ดงัน้ี 

1)  กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุน้อย กลุ่มรายได้น้อย กลุ่มประสบการณ์
ท างานน้อย กลุ่มการศึกษาต ่า และกลุ่มการศึกษาสูง มีการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้าเพียง
อยา่งเดียวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานมากกวา่การสนบัสนุนทางสังคมของคน
รอบขา้งพียงอยา่งเดียว 

2)  กลุ่มอายุมาก กลุ่มรายไดม้าก กลุ่มประสบการณ์ท างานมากมีการสนบัสนุนทาง
สังคมของหัวหน้าเพียงอย่างเดียวมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานมากกว่าการ
สนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งเพียงอยา่งเดียว 
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4.3.3  ควรพฒันาการสนบัสนุนทางสังคมและคนรอบขา้งควบคู่ไปกบัการสนบัสนุนทาง
สังคมของหัวหน้าเพราะจากผลการศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้ามีค่าขนาด
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานสูงกว่าค่าขนาดอิทธิพลของการสนบัสนุนทางสังคมและคนรอบ
ขา้ง ในกลุ่มรวม และ กลุ่มยอ่ย ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีต่อองคก์ารในการพฒันาพฤติกรรมการท างาน
ของบุคคล 

4.3.4  ผลการวิจยัถา้จ  าแนกตามพฤติกรรมการท างานในสถานะต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้า และ คนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการท างานของ
บุคคล ท่ีควรพฒันาการสนับสนุนทางสังคมท่ีจะท าให้เกิดผลดีและชัดเจนในพฤติกรรมสถานะ 
ต่าง ๆ ในกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ี ดงัน้ี 

1)  การสนบัสนุนทางสังคมของหัวหน้ากบัพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม 
ควรพฒันาในกลุ่มเพศหญิง  

2)  การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ กบั พฤติกรรมการท างานโดยเป็นพลเมืองดี 
ควรพฒันาในกลุ่มอายมุาก  

3)  การสนับสนุนทางสังคมและ คนรอบข้าง กับพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมควรพฒันาในกลุ่มการศึกษาต ่า 

4)  การสนับสนุนทางสังคมและคนรอบข้าง กับพฤติกรรมการท างานโดยเป็น
พลเมืองดีควรพฒันาในกลุ่มอายนุอ้ย 

5)  การสนบัสนุนทางสังคมและ คนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการประหยดัทรัพยากร
ควรพฒันาในกลุ่มอายมุากและรายไดน้อ้ย 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 

4.4.1  ควรน างานวจิยัเชิงทดลอง หรือ งานวจิยัในรูปแบบอ่ืน ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การสนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ การสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้ง กบั พฤติกรรมการ
ท างานของบุคคล มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการวเิคราะห์อภิมาน เน่ืองจากผลการวิจยัท่ีพบในงานวิจยั
น้ีได้สนับสนุนความสัมพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงเป็นการศึกษาจากงานวิจยัในรูปแบบความสัมพนัธ์
เปรียบเทียบเท่านั้น 

4.4.2  ควรมีการท าการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการสนบัสนุนทางสังคมของ
หวัหน้า และคนรอบขา้ง กบัพฤติกรรมการท างาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมานของหน่วยงาน
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หรือสถาบนัอ่ืน ๆ เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั
ต่อไป 

4.4.3  ควรมีการพฒันานกัวิจยัวิจยัในประเทศให้มีความสามารถเพิ่มมากข้ึนในการเขียน
รายงานการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลให้ใกล้เคียงกับนักวิจัยในต่างประเทศ เพื่อสามารถน า
ผลการวจิยัมาใชส้ังเคราะห์ดว้ยวธีิวเิคราะห์อภิมานได ้

4.4.4  ควรมีการแสดงค่าดัชนีมาตรฐาน ท่ีหลากหลายค่า เช่น สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Pearson’s Product Moment Correlation) ในกลุ่มยอ่ยท่ีแบ่งตามลกัษณะชีวสังคมในการวิจยัเพื่อให้
งานวจิยัไดแ้สดงเห็นถึงผลการศึกษาในขั้นท่ีสูงข้ึนและสามารถน าไปปรับใชใ้นการสังเคราะห์ได ้

4.4.5  ส าหรับผูท่ี้จะศึกษาถึงเร่ืองการสนบัสนุนทางสังคมของคนรอบขา้งตอ้งมีการใช้
รูปแบบการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ ตวัแปรปรับท่ีมีความใกลเ้คียงกนั รวมทั้งศึกษาถึงพื้นท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งเช่นใน เขตเมืองหรือต่างจงัหวดั 
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(การประชาสัมพนัธ์) ม.ศรีปทุม 
4= บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบริหารธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ) 
 ม.หอการคา้ไทย  
5= วทิยาศาสตรบณัฑิต(สถิติศาสตร์)  
ม.รามค าแหง 
6 = Ph.D. (Social and Applied 
Psychology), University of Utah   
7 = นิเทศศาสตรบณัฑิต ม.เกษมบณัฑิต 

1,5,8,17,28,36,
39,40,42,45,46,
48,49 = จบ 
การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตร์ 
2,3,4,6,7,9,10,1
1,12,13,14,15,1
6,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26,2
7,29,30,31,32,3
3,34,35,37,38. 
41,43,44,47,50, 
51=จบ 
การศึกษาดา้น
สังคมศาสตร์ 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
สาขาท่ีจบการศึกษา 
 

Section 
 

8 = คุรุศาสตรบณัฑิต, มศว.  
9 =ศิลปศาสตรบณัฑิต, ม.รามฯ  
10 =รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต,  
ม.เกษตร  
11=Ph.D (Human resource 
development) University of Minesota  
12=สังคมสงเคราะห์ศาสตรบณัฑิต  
ม.ธรรมศาสตร์  
13= คหกรรมศาสตรบณัฑิต,  
ม.ราชมงคลพระนครใต ้
14= รัฐศาสตรบณัฑิต ม.สงขลานครินทร์ 
15=รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต นิดา้ 
16= ครุศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาฯ 
17=วทิยาศาสตรบณัฑิต, ม.เชียงใหม ่
18= ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการทัว่ไป 
(การบญัชี)สถาบนัราชภฏัจนัทร์เกษม 
19 =บริหารศาสตรบณัฑิต (การจดัการ) 
ม. ศรีปทุม 
20= ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาพฒันา
สังคม ม.สงขลานครินทร์ 
21= บริหารศาสตรบณัฑิต ม.บูรพา 
22= ศิลปศาสตรบณัฑิต (การจดัการ
ทัว่ไป) ราชภฏัสวนสุนนัทา 
23= ปริญญาการศึกษาบณัฑิต  
ม.ศรินคริทรวิโรฒ  
24 = ศิลปศาสตรบณัฑิต จิตวิทยา
อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนครเหนือ 
25 = ศิลปศาสตรบณัฑิต การจดัการ
ทัว่ไป, วทิยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 

สาขาท่ีจบการศึกษา 
 

Section 
 

26 = บริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ
ทัว่ไป สุโขทยัธรรมาธิราช 
27= ศิลปศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัครูพระ
นครศรีฯ 
28=Doctor of Philosophyin Educational 
Psychology, University of Delaware 
29= Utrecht University, Dept. of Social 
& Organizational Psychology 
30= Nagoya University 
31= School of Psychology, University of 
South Australia 
32= Department of Leadership and 
Organizational Management, 
Norwegian School of Management 
33= Erasmus University Rotterdam 
34=Faculty of Graduate Studies 
through Psychology, Master of Arts, 
University of Windsor 
35= Queen’s school of  Business, 
University of Michigan  
36= master of science in education 
,Western Oregon state college 
37= M.B.A, Oklahoma university 
38= ครุศาสตรบณัฑิต ภาควิชา
มธัยมศึกษา, จุฬาฯ 
39= วทิยาศาสตรบณัฑิต (จิตวทิยา
อุตสาหกรรม), ม.เกษตร 
40= Ergo metrics and Applied Personnel 
research 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
สาขาท่ีจบการศึกษา 
 

Section 
 

41=Marketing, Huafan university 
42=School of sport and health Science, 
University of Exeter 
43=Nova School of Business and 
Economics 
44 = Mihaylo College of Business and 
Economics, California State University 
45= School of Tourism and Hospitality 
Management, Eastern Mediterranean 
University 

 46= The University of Queensland 

47=Department of psychology, Shahid 
Chamran University 
48=The University of Georgia 
49=Department Psychology, Ludwig-
Maximilians-University 
50=Telfer School of Management, 
University of Ottawa 
51=Department of Management and 
Information Systems, School of 
Business Administration, Wayne State 
University 

 

ประเภทงานวิจยั type 1=ภาคนิพนธ์,  
2=วทิยานิพนธ์,  
3=ปริญญานิพนธ์, 
4=งานวจิยัส่วนบุคคล 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
ประเภทตวัแปรตาม dvtype 1=ปฏิบติัเพื่อตนเอง  

2=ปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้น 
 3=ปฏิบติัเพื่อตนเองและผูอ่ื้น  

 

ช่ือกลุ่มตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dvname 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1= พฤติกรรมท างานอยา่งมีจริยธรรม 
2= พฤติกรรมการท างาน 
3=พฤติกรรมท างานวิจยัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
4= ประสิทธิภาพในการท างาน 
5=  พฤติกรรมการท างานอยา่งมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
6=พฤติกรรมการท างานท่ีดี 
7=ผลการด าเนินงาน 
8=ผลประกอบการ 
9=พฤติกรรมการท างานสืบสวนอยา่มี
ประสิทธิภาพ 
10= พฤติกรรมการท างานของพนกังาน
ปฏิบติัการ 
11=พฤติกรรมการสอนของครูวชิาชีพ
บญัชี 
12= ความปลอดภยัทางจิตสังคม 
13= พฤติกรรมงานท างานอยา่งปลอดภยั
14= ประสิทธิภาพดา้นความปลอดภยั 
15= พฤติกรรมขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 
16= คุณภาพของการดูแล 
17=พฤ.สนบัสนุนทางสังคมของหวัหนา้ 
18= ประสิทธิผลในการท างาน 
19= ผลการปฏิบติังาน 
20= พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีใน
องคก์ร 

1,2,4,5,9,11, 
17,18,23,25  =
พฤติกรรม
ท างานอยา่งมี
จริยธรรม 
 
10,12,13,14,15, 
16,19,24,27, 
=พฤติกรรม
ท างานเพื่อความ
ปลอดภยั 
 
2,6,20,21, 
29 =พฤติกรรม
ท างานโดยเป็น
พลเมืองดี 
 
3,7,8,18,22,26 
27,28 =
พฤติกรรมการ
ท างานในการ
ประหยดั
ทรัพยากร 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
ช่ือกลุ่มตวัแปรตาม 
 

dvname 
 

21= พฤติกรรมรับผิดชอบของพนกังาน 
ขบัรถเช่า 
22= พฤติกรรมการเป็นผูบ้งัคบับญัชา  
23=ประสิทธิผลโรงเรียน  
24= พฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจาก
การท างาน 
25= พฤติกรรมจริยธรรมในการบริการ 
26=พฤติกรรมท างานดา้นบริการ  
27=พฤติกรรมท างาน  
28= ประสิทธิภาพการท างาน 
29 = พฤติกรรมความรับผดิชอบ  
30= พฤติกรรมพฒันาลูกนอ้ง 

 

วธีิการสุ่ม random 1=เลือกแบบเจาะจง  
2=สุ่มแบบง่าย   
3= สุ่มเป็นระบบ 
4=สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
5= สุ่มแบบแบ่งชั้น  
     51=สุ่มแบบแบ่งชั้นก าหนดโควตา    

 
 

จ านวนชั้นการสุ่ม numran ระบุตวัเลขจริง  
ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง Samtype 

 
1= หวัหนา้สถานีอนามยั 
2=เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้ 
3= ขา้ราชการต ารวจ 
4= พนกังานบริษทัต่างๆ  
5=บุคคลกรสายสนบัสนุนวชิาการ  
6=หวัหนา้ชาวไทยและอเมริกา  
7= ครู อาจารยแ์ละบุคลากรสายวชิาการ 
8= บุคลากรทางการแพทย ์
9= นกักีฬา 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง Samtype 

 
10 = คนงาน/ลูกจา้ง 
11 =หวัหนา้งานในคลินิก 
12 = ขา้ราชการในหน่วยงานต่างๆ 
13 = เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาชุมชน 
14 = ปลดั อบต. 
15= นายทหารสัญญาบตัรสังกดั
กองทพับก 
16=มคัคุเทศกท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 

 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง numsam ระบุตวัเลขจริง  
พื้นท่ีกลุ่มตวัอยา่ง area 1= กทม  

2=กทมและปริมลฑล  
3=ต่างจงัหวดั   
4=ทัว่ประเทศ 
5= ต่างประเทศ 
6=กรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

 

ตวัแปรปรับ moderator 0= ไม่มี 
1=มี  

 

ตวัแปรอิสระ Ivtype 1= แบบอยา่งท่ีดีของหวัหนา้ 
2= สถานการณ์  
3=การสนบัสนุนทางสังคมจากหวัหนา้ 
4= ปัจจยัทางสังคม  
5=สถานการณ์ทางสังคม  
6= ความยติุธรรมในองคก์ร 
7=ลกัษณะสถานการณ์   
8=แนวทางการก ากบัดูแล 
9=ลกัษณะทางสงัคม  
10=บรรยากาศองคก์าร  
11= ความสัมพนัธ์หวัหนา้-ลูกนอ้ง  
12=สถานการณ์ทางสังคม  

เล่มท่ี 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,20,21, 
27,29,31,33,34,3
7,40,41,42,44,45
,47,48,50,51=
การสนบัสนุน
ทางสังคมของ
หวัหนา้ 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13= ลกัษณะการบริหาร  
14=คุณภาพชีวติในท่ีท างาน  
15=การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร  
16=คุณภาพชีวติในการท างาน  
17= การก ากบัดูแลของหวัหนา้ 
18=ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูน้ า  
19= การสนบัสนุนทางสังคมในองคก์าร 
20=คุณลกัษณะผูน้ า  
21= การมอบอ านาจในงาน  
22=สถานการณ์ในการท างาน 
23=ความเป็นมืออาชีพ 
24= ความตอ้งการทรัพยากร 
25= การสนบัสนุนจากผูร่้วมงาน 
26= บรรยากาศองคก์าร 
27= จิตลกัษณะ 

12,13,14,15,16,1
7,18,19,22,23,24
,25,26,28,30,32,
35,36,39,43,46,4
9,52,53 
การสนบัสนุน
ทางสังคมของ
คนรอบขา้ง 

ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบวดัตวัแปรอิสระ 

alphab1 ระบุตวัเลขจริง  

พฤติกรรมยอ่ยท่ี 1 behav1 1= พฤติกรรมอุทิศตนในการท างาน 
2= พฤติกรรมซ่ือสัตยใ์นงาน 
3 = ประสิทธิภาพ 
4 = ภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน 
5 = ดา้นความรับผิดชอบในการ
ปฏิบติังาน 
6 = ประสิทธิผลในการท างาน 
7= การสนบัสนุนทางสังคมจากหวัหนา้ 
8 = ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
9 = การสนบัสนุนจากองคก์ร 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
พฤติกรรมยอ่ยท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

behav1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 =การไดรั้บอ านาจ 
11=พฤติกรรมสนบัสนุนดา้นอารมณ์ 
12 =พฤติกรรมสนบัสนุนทางสังคมจาก
เพื่อร่วมงาน 
13  =สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 14=การมีแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 
15= การไม่ขาดงาน 
16= การสนบัสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในหน่วยงาน 
17= การปฏิบติัตามระเบียบดว้ยความ
ปลอดภยั 
18= พฤติกรรมการสอนดา้นเตรียมการ
สอน 
19= การสร้าง/เตรียมความพร้อมลูกนอ้ง
เพื่อเล่ือนต าแหน่ง 
20=พฤติกรรมรับผิดชอบของพนกังาน
ก่อนขบัรถ  
21=ความยติุธรรมดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
ต่อกนั 
 22=แนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
23= การพฒันาไปสู่การเป็นมืออาชีพ  
24= พฤติกรรมการท างานของพนกังาน 
25= ประสิทธิภาพในการท างาน 
26=การก ากบัดูแลของหวัหนา้ 
 27= พฤติกรรมการท างานตามหนา้ท่ี 
28= การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 
29= ทศันคติ 
30 =พฤติกรรมการเตรียมตวัเพื่อการขบั
ข่ีอยา่งปลอดภยั 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
  31=พฤติกรรมเร่งรัดผลงาน 

32=พฤติกรรมการบงัคบับญัชา 
33=พฤติกรรมป้องกนัอนัตรายในหนา้ท่ี 
34=พฤติกรรมก่อนการวจิยั 
35 = ประสิทธิภาพสูง 

 

ค่าความเช่ือมัน่ของ
พฤติกรรมยอ่ยท่ี1 

alphab2 ระบุตวัเลขจริง  

พฤติกรรมยอ่ยท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

behav2 1= พฤติกรรมส่งเสริมลูกนอ้ง 
2= พฤติกรรมอยา่งมุ่งอนาคต 
 3 = ดา้นการมีส่วนร่วม 
4 = การเห็นแบบอยา่งจากเพื่อนร่วมงาน 
 5 = การใชอ้ านาจ 
 6 = การไดรั้บโอกาส 
 7= พฤติกรรมสนบัสนุนดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร 
 8 = พฤติกรรมบริการประชาชน 
 9 = ปทสัถานจากคนรอบขา้ง 
10 = พฤติกรรมสร้างสัมพนัธ์ในกลุ่ม 
 11= พฤติกรรมสนบัสนุน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
12 = การเห็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน 
13  = พฤติกรรมการสอนดา้นการ
ด าเนินการสอน 
14 = พฤติกรรมรับผิดชอบของพนกังาน
ขณะขบัรถ 
15= ความยติุธรรมดา้นระบบ 
16= การสนบัสนุนทางสังคมในการท า
วจิยั 
17=ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
พฤติกรรมยอ่ยท่ี 2 behav2  18=การไม่ลาออกจากงาน 

 19=กระบวนการท างาน 
20=การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
21= การเขา้ถึงทรัพยากรจากหวัหนา้ 
22=อ านาจและอิทธิพลในองคก์าร 
23 = พฤติกรรมการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 
24 = พฤติกรรมป้องกนัอนัตราย
นอกเหนือหนา้ท่ี 
25= การสนบัสนุนทางสังคมแก่ลูกนอ้ง 
26=พฤติกรรมขณะท าวจิยั 
27= ประสิทธิภาพต ่า 
28= พฤติกรรมการท างานนอกเหนือ
หนา้ท่ี 
29= การสนบัสนุนทางจิตสังคม 

 

ค่าความเช่ือมัน่ของ
พฤติกรรมยอ่ยท่ี2 

alphab3 ระบุตวัเลขจริง  

พฤติกรรมยอ่ยท่ี 3 behav3 1=พฤติกรรมซ่ือสัตยใ์นงาน 
2= การติดต่อส่ือสาร 
 3 =พฤติกรรมสนบัสนุนทางสังคมดา้น
วสัดุ อุปกรณ์  
4=พฤติกรรมการขบัข่ีอยา่งมีมารยาท 
5=พฤติกรรมรับผิดชอบของพนกังาน
หลงัขบัรถ 
6=พฤติกรรมหลงัท าวจิยั 
7=พฤติกรรมปฏิบติังานตามระเบียบ
ขอ้บงัคบั 
8=ผลลพัธ์ในการท างาน 
9=พฤติกรรมก.ท างานโดยยดึหลกัการฯ 
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ช่ือตวัแปร รหสั ค่าของตวัแปร หมายเหตุ 
ค่าความเช่ือมัน่ของ
พฤติกรรมยอ่ยท่ี 3 

alphab4 ระบุตวัเลขจริง  

กลุ่มรวม t ระบุตวัเลขจริง  
กลุ่มผูช้าย m ระบุตวัเลขจริง  
กลุ่มผูห้ญิง f ระบุตวัเลขจริง  
กลุ่มอายนุอ้ย age1 ระบุตวัเลขจริง  
กลุ่มอายมุาก age2 ระบุตวัเลขจริง  
กลุ่มรายไดน้อ้ย income1 ระบุตวัเลขจริง  
กลุ่มรายไดม้าก income2 ระบุตวัเลขจริง  
กลุ่มประสบการณ์นอ้ย do1 ระบุตวัเลขจริง  
กลุ่มประสบการณ์มาก do2 ระบุตวัเลขจริง  
การศึกษาต ่า  edu1 ระบุตวัเลขจริง  
การศึกษาสูง edu2 ระบุตวัเลขจริง  
 



 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสรุปงานวจิยั 

 
ช่ือ-สกุลผูว้จิยั ……………………………………………………….รหสังานวจิยั........................ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของงานวจัิย 

1. ปีท่ีพิมพ ์…………………………………. 
2. จ านวนหนา้ทั้งหมด ……………………………………….. 
3. เพศผูว้จิยั   (  ) ชาย  (  ) หญิง 
4. การศึกษาสูงสุดของผูว้จิยั................................................................................. 
5. สาขาท่ีจบการศึกษาสูงสุดของผูว้จิยั................................................................. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลลกัษณะงานวิจัย 
1. ประเภทงานวิจยั (  ) ภาคนิพนธ์          (  ) วทิยานิพนธ์ 
 (  ) ปริญญานิพนธ์       (  ) งานวจิยัส่วนบุคคล  
2. ประเภทของตวัแปรตาม (  ) ปฏิบติัเพื่อตนเอง (  ) ปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้น 

   (  ) ปฏิบติัเพื่อตนเองและผูอ่ื้น 
  3. ช่ือกลุ่มตวัแปรตาม.......................................................................................... 

4. วธีิการสุ่ม........................................................................................................ 
5. จ  านวนชั้นการสุ่ม............................................................................................ 
6. ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง....................................................................................... 
7. จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง........................................................................................ 
8. พื้นท่ีกลุ่มตวัอยา่ง  (  ) กรุงเทพฯ    (  ) กรุงเทพและปริมณฑล  
(  ) ต่างจงัหวดั  (  ) ทัว่ประเทศ 
9. ตวัแปรปรับ.......................................................................................................... 
10. ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ  

 10.1 ตวัแปรอิสระ.............................................. 
 10.2 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัตวัแปรอิสระ.................................................... 
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 10.3  ค่าความเช่ือมัน่ของพฤติกรรม 
 ค่าความเช่ือมัน่ของพฤติกรรมยอ่ยท่ี1ช่ือ...................................................
 มีค่า เท่ากบั................................................................................... 
 ค่าความเช่ือมัน่ของพฤติกรรมยอ่ยท่ี 2 ช่ือ................................................. 
 มีค่า เท่ากบั................................................................................... 
 ค่าความเช่ือมัน่ของพฤติกรรมยอ่ยท่ี 3 ช่ือ................................................. 
 มีค่า เท่ากบั................................................................................... 
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ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลของค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์อภิมาน 
ผลการวจิยัของพฤติกรรมยอ่ยท่ี 1 ช่ือ................................................ 
 

กลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 
ภูมิหลงั 

ค่าทางสถิติ 

n nกลุ่มสูง nกลุ่มต ่า Mean S.D. F Sig R Beta %การท านาย ล าดบัการท านาย ชุดท านาย 

ตวัท่ี 1 รวม             

ตวัท่ี 2             

ตวัท่ี 3             

ตวัท่ี 4             

ตวัท่ี 5             

ตวัท่ี 6             

ตวัท่ี 7             

ตวัท่ี 8             

ตวัท่ี 9             
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ผลการวจิยัของพฤติกรรมยอ่ยท่ี 2 ช่ือ................................................ 

 
  กลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 

ภูมิหลงั 

ค่าทางสถิติ 

n nกลุ่มสูง nกลุ่มต ่า Mean S.D. F Sig R Beta %การท านาย ล าดบัการท านาย ชุดท านาย 

ตวัท่ี 1 รวม             

ตวัท่ี 2             

ตวัท่ี 3             

ตวัท่ี 4             

ตวัท่ี 5             

ตวัท่ี 6             

ตวัท่ี 7             

ตวัท่ี 8             

ตวัท่ี 9             
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ผลการวจิยัของพฤติกรรมยอ่ยท่ี 3 ช่ือ................................................ 

 
 กลุ่มลกัษณะชีวสงัคม 

ภูมิหลงั 

ค่าทางสถิติ 

n nกลุ่มสูง nกลุ่มต ่า Mean S.D. F Sig R Beta %การท านาย ล าดบัการท านาย ชุดท านาย 

ตวัท่ี 1 รวม             

ตวัท่ี 2             

ตวัท่ี 3             

ตวัท่ี 4             

ตวัท่ี 5             

ตวัท่ี 6             

ตวัท่ี 7             

ตวัท่ี 8             

ตวัท่ี 9             



ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ นามสกุล นางสาวกนัยพชัร์ จินายง 
 
ประวตัิการศึกษา รัฐศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) 
 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 27/1 หมู่ท่ี 2  ต  าบลช่องไมแ้กว้ อ าเภอทุ่งตะโก  
 จงัหวดัชุมพร  
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