รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เรื่อง
การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Work Socialization and Organization Commitment Related to
Participating work Behavioral Fallow Action Plan)

โดย

นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปี พ.ศ. 2555
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บทสรุปรายงานการวิจัย
การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์
ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการ
ถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการโดยส่งผ่าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ของบุคลการ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิที่เป็นไป
ตามสัดส่วนของประชาการ (Proportionated Stratified Random Sampling)
ผลการวิจัยในแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน สรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคม ไม่พบ
ผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทั้งในกลุ่มรวมและในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก)
2. สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน สรุปได้ว่า
2.1 การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในกลุ่มรวม และ
กลุ่มย่อย
2.2 การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุ่มบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท (F(.05, 1, 72) = 6.85*)
3. พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ สรุปได้ว่า
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี (F.05, 1, 205 = 4.02*) และระดับปริญญาโท (F.05, 1, 72 = 4.93*)
4. สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน
ตามแผน สรุปได้ว่า
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การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในกลุ่มรวม (F.05, 1, 406 = 4.05*)
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้ง
ในกลุ่มรวม (F.05, 1, 406 = 6.74*) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (F.05, 1, 99 = 4.87*) และกลุ่มบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาเอก (F.05, 1,62 = 4.47*)
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้ง
ในกลุ่มรวม (F.05, 1, 406 = 9.28*) และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (F.05, 1, 303 = 6.94*) และการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้ร่วมงาน พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มรวม(F.05, 1, 406 = 5.76*)
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (F.05, 1, 303 = 4.23*)
สําหรับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนทั้ง 3 ด้าน และความผูกพันในงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มากกว่าตัวแปรเชิงเหตุ
อื่นๆ ที่ศึกษา และ 3) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันใน
องค์กร เป็นตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 59.50 และ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน เป็นตัวทํานาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 51.90
คําสําคัญ: การถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในงาน ความผูกพันในองค์กร พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน
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Research summary
The influence of Work Socialization and Commitment on Participating Work Behavioral
Follow Action Plan of Employees in Srinakharinwirot University
The influence of Work Socialization, Job Commitment, and Organizational Commitment on
Participating Work Behavioral Follow Action Plan of Srinakharinwirot University’s Employees aimed
to (a) examine the interaction between work socialization and commitment on participating work
behavioral follow action plan of employees in Srinakharinwirot University from entire group of
employees and different social status group. (2) study factors influencing work socialization and
commitment on participating work behavioral follow action plan of employee mediated by
achievement motive (3) study factor influencing participating work behavioral of employee from
entire group of employees and different social status group. The samples are employees in
Srinakharinwirot University consists of civil servants and university officers both faculty and support
staff using proportionated stratified random sampling.
The findings indicated as follows:
1. Participating work behavioral follow action plan found no interaction between work
socialization and commitment on participating work behavioral follow action plan from entire group
members and different social status group (Employee Dimensions consist of faculty and support
staff. Education dimensions consist of less than Bachelor’s Degree, Bachelor Degree, Master’s
Degree, and Doctoral Degree.
2. Participating work behavioral follow action plan from planning dimension
2.1. There is no interaction between work socialization of leaders and job
commitment on participating work behavioral follow action plan from planning dimension both
entire group of employees and different social status group.
2.2. There is an interaction between work socialization of leaders and organizational
commitment on participating work behavioral follow action plan from planning within a group of
employees who obtain Master’s Degree (F(.05, 1, 72) = 6.85*).
3. Participating work behavioral follow action plan from decision making dimension found
no interaction between work socialization of leaders and job commitment on participating work
behavior follow action plan from decision making within a group of employees who obtains
Bachelor’s Degree (F.05, 1, 205 = 4.02*) and Master’s Degree (F.05, 1, 72 = 4.93*).

ง
4. Participating work behavioral follow action plan from procedures or planning
dimensions found an interaction between work socialization of leaders and job commitment on
participating work behavioral follow action plan from procedures and planning within the entire
group of employees (F.05, 1, 406 = 4.05*).
There is an interaction between work socialization of leaders and organizational commitment
on participating work behavioral follow action plan from procedures and planning between the
entire employees (F.05, 1, 406 = 6.74*), support staff (F.05, 1, 99 = 4.87*) and employees with doctoral
degree (F.05, 1,62 = 4.47*).
There is an interaction between work socialization of coworkers and job commitment on
participating work behavioral follow action plan from procedures and planning between the entire
group of employees (F.05, 1, 406 = 9.28*) and support staff (F.05, 1, 303 = 6.94*).
There is an interaction between work socialization of coworkers and organizational
commitment on participating work behavioral follow action plan from procedures and planning
between the entire group of employees (F.05, 1, 406 = 5.76*) and support staff (F.05, 1, 303 = 4.23*).
Work socialization of executives had a direct effect on 3 dimensions of participating work
behavioral follow action plan, work commitment had a direct effect on achievement motive more
than other variables, 3) Work socialization of executives, work socialization of coworkers, and
organizational commitment were the predictors of participating work behavioral follow action plan
within the whole group at 59.50 percent, work socialization of executives, achievement motive, and
work socialization of coworkers were the predictors of participating work behavioral follow action
plan within the whole group at 51.90 percent.
Keywords: Work Socialization, Organizational Commitment, Achievement Motive, Participating
work Behavioral Follow Action Plan
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ประกาศคุณูปการ
“การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งใช้ระยะเวลา
ดําเนินการ 1 ปี เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีความมุ่งหมายของการ
วิจัย เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน เพื่อศึกษา
อิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการ
อธิบายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวม
และกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอขอบพระคุณสํานักยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัยที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง รองผู้อํานวยฝ่ายวิจัย ที่ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการทําวิจัยเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล
หากงานวิ จั ย ฉบั บนี้ มี ข้ อบกพร่ องหรื อผิ ดพลาดประการใด ผู้ วิ จั ยยิ นดี รั บความผิ ดพลาดและน้ อมรั บ
ข้อเสนอแนะนําจากกัลยาณมิตรทางวิชาการทุกความคิดเห็น

ผู้วิจัย
มิถุนายน 2557
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แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...............
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน...............................................
แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร………………………………………………………………………………
แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการ
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกันในกลุ่มที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท........................................................................................................
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน ในกลุ่มที่
มีระดับการศึกษาปริญญาเอก…………………………………………………………………………………..
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1)
และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2) …………………………………………………………….
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มรวม…………………………………………………………………….....
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ..............................................................
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ…………………………………..
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารcละมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี……………..
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ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี………………
ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารcละมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก…………….
ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผล
แบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2) ………………………………………………………………………………………………..
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มรวม............…………………………………………………………
ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ……………………………………
ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ……………………..
ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี………….
ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท………….
ตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผน ด้านการจัดทําแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและ
ความผูกพันในองค์กร ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท.................................
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก………..
ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผล
แบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)………………………………………………………………………………………………..
ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มรวม.........................................................................................
ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ...................................................
ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ…………………………………..
ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี……..
ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี……………………….
ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท…………………………
ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก……………………...
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ตารางที่ 41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผล
แบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2) ……………………………………………………………………………………………….
ตารางที่ 42 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มรวม…………………………………………………………….
ตารางที่ 43 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ............................................
ตารางที่ 44 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ……………………….
ตารางที่ 45 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี....
ตารางที่ 46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี……………
ตารางที่ 47 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท……………
ตารางที่ 48 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก………….
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 49

ตารางที่ 50

ตารางที่ 51

ตารางที่ 52

ตารางที่ 53

ตารางที่ 54

ตารางที่ 55

ตารางที่ 56

ตารางที่ 57

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผล
แบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)……………………………………………………………………………………………….
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มรวม......................................................................................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ...............................................................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ…………………………………….
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี....................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี………………………..
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความ
ผูกพันในงานในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี....................................................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท.................................
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความ
ผูกพันในงานในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท.....................................................
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 58

ตารางที่ 59

ตารางที่ 60

ตารางที่ 61

ตารางที่ 62

ตารางที่ 63

ตารางที่ 64

ตารางที่ 65

ตารางที่ 66

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก...............................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผล
แบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2) ……………………………………………………………………………………………….
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มรวม.................................................................................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ………………………………………………
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ.......................................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี..............
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี.........................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท……………………
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก…………………..
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 67

ตารางที่ 68

ตารางที่ 69

ตารางที่ 70

ตารางที่ 71

ตารางที่ 72

ตารางที่ 73

ตารางที่ 74

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผล
แบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2) ……………………………………………………………………………………………
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มรวม.............................................................................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ..................................................
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ…………………………….
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี..........
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี………………..
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท…………………
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก……………….

120

122

123

124

124

125

126

126

ณ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 75

ตารางที่ 76

ตารางที่ 77

ตารางที่ 78

ตารางที่ 79

ตารางที่ 80

ตารางที่ 81

ตารางที่ 82

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผล
แบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)………………………………………………………………………………………………..
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มรวม…………………………………………………………….
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ…………………………………….
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ……………………
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี…
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี..............
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท.............
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก............
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 83 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผล
แบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2) ……………………………………………………………………………………………..
ตารางที่ 84 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มรวม……………………………………………
ตารางที่ 85 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและความผูกพันในงานในกลุ่มรวม………………………………………………………………
ตารางที่ 86 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ…………………...
ตารางที่ 87 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ………
ตารางที่ 88 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ บ ริ ห ารและมี ค วามผู ก พั น ในงานแตกต่ า งกั น ในกลุ่ ม บุ ค ลากรที่ มี การศึ กษาต่ํ ากว่ า
ปริญญาตรี…………………………………………………………………………………………………………….
ตารางที่ 89 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรี......
ตารางที่ 90 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาโท......
ตารางที่ 91 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาเอก….
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สารบัญตาราง (ต่อ)
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ตารางที่ 92 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2) ……………………………………………..
ตารางที่ 93 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มรวม………………………………………..
ตารางที่ 94 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและความผูกพันในองค์กรในกลุ่มรวม…………………………………………………………….
ตารางที่ 95 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ………………..
ตารางที่ 96 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและความผูกพันในองค์กรในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ.........................................
ตารางที่ 97 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ….
ตารางที่ 98 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กว่าปริญญาตรี………………………………………………………………………………………………………
ตารางที่ 99 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี..........................................................................................................................
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ตารางที่ 100 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท.........................................................................................................................
ตารางที่ 101 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตาม แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาเอก…………………………………………………………………………………………………………..
ตารางที่ 102 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและความผูกพันในองค์กรในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก.........................
ตารางที่ 103 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผนของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)........................................................................
ตารางที่ 104 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มรวม………………………………………….
ตารางที่ 105 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและความผูกพันในงานในกลุ่มรวม……………………………………………………………….
ตารางที่ 106 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ……………….….
ตารางที่ 107 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ………

151

152

152

153

157

158

160

160

ท

สารบัญตาราง (ต่อ)
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ตารางที่ 108 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและความผูกพันในงานในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ…………………………
ตารางที่ 109 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี……………………………………………………………………………………………………………
ตารางที่ 110 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ตารางที่ 111 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท..........................................................................................................................
ตารางที่ 112 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาเอก.......................................................................................................................
ตารางที่ 113 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของ
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2) …………………………………..
ตารางที่ 114 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มรวม…………………………………….
ตารางที่ 115 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กรในกลุ่มรวม......................................................................
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 116 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ..................
ตารางที่ 117 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 118 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กรในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ........................
ตารางที่ 119 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี..........................................................................................................................
ตารางที่ 120 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรี
ตารางที่ 121 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาโท
ตารางที่ 122 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดํ าเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาเอก
ตารางที่ 123 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)……………………………………………………………
ตารางที่ 124 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลตั้งต้น (กลุ่มรวม N = 410 คน)…………………………………….
ตารางที่ 125 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแล้ว (กลุ่มรวม N = 410 คน)...................................
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 126 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลโดยรวม (TE) และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อจิตลักษณะ สถานการณ์
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3 ด้าน ในกลุ่มตัวอย่างรวม
(N = 410).........................................................................................................................
ตารางที่ 127 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) ของ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนเมื่อใส่ตัวแปรอิสระทุกตัวเข้า
ไปในสมการ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคม……………………………………………………….
ตารางที่ 128 ค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) ของ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนเมื่อใส่ตัวแปร
อิสระทุกตัวเข้าไปในสมการ ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มทีม่ ีชีวสังคม........................................
ตารางที่ 129 ค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) ของ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจเมื่อใส่ตัวแปร
อิสระทุกตัวเข้าไปในสมการ ทัง้ ในกลุ่มรวมและกลุ่มทีม่ ีชีวสังคม........................................
ตารางที่ 130 ค่าสัมประสิทธิก์ ารถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) ของ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน เมื่อใส่ตัวแปรอิสระทุกตัวเข้าไปในสมการ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุม่ ชีวสังคม........
ตารางที่ 131 สรุปผลการวิเ คราะห์ป ฏิสัม พัน ธ์ข องการถ่า ยทอดทางสัง คมและความผูกพันที่มีต่อ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดทํา
แผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน จําแนกตามกลุ่ม
รวมและกลุ่มชีวสังคม..............................................................................................................
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สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)
หน้า
ภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 2
ภาพประกอบ 3
ภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 5

ภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 7

ภาพประกอบ 8

กรอบแนวความคิด.....................................................................................................
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการดําเนินงาน (ปกรณ์ ปรียากร. 2556: 18)
แสดงความเชื่อมโยงของนโยบายขององค์กรไปสู่กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร......
แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
และความผูกพันในองค์กรที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน (ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท) ………………………………………………………………………………………
แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
และความผูกพันในงาน ที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ (ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี) ……………………………………………………………………………………...
แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและ
ความผูกพันในงาน ที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการตั ด สิ น ใจ (ในกลุ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาปริญญาโท)..............................................................................................................
แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ บ ริ ห ารและความผู ก พั น ในงาน ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความแปรปรวนของคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน (ในกลุ่มรวม) …………………………………………………………………………………….
แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริ หารและความผูกพั นในองค์กร ที่ส่ง ผลต่อความแปรปรวนของคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน (ในกลุ่มรวม) ……………………………………………………………………………………..
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สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)
หน้า
ภาพประกอบ 9

ภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 11

ภาพประกอบ 12

ภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 14

แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน (ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ) ……………………………………………………………
แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ บริ หารและความผู กพั นในองค์ กร ที่ ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก) ………………….......
แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ ร่ ว มงานและความผู ก พั น ในงานที่ ส่ ง ผลต่ อ ความแปรปรวนของคะแนน
พฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมีส่ วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนิ นงาน
ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มรวม) ……………………………………………………………………………
แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคม
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย
ประเทศไทยก้ า วเข้ า สู่ ส มาคมอาเซี ย น หรื อ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(Association of South East Asian Nations: ASEN) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม
และวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการฝึกอบรม
และการวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสารและปรับปรุง
มาตรฐานการดํารงชีวิต ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ และส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรระดับภูมิภาคระหว่างประเทศ (ประชาคมอาเซียน. 2555: ออนไลน์)
“การศึกษาอันเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาเป็นกลไกการปลูกฝัง
ค่านิยม แนวความคิด ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความ
เข้มแข็ งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก โดยในแผนงานการจั ดตั้งงบ
ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Blueprint for ASEN Socio-Cultural Community-ASCC Blueprint)
ได้ กํ า หนดให้ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น เป้ า หมายสํ า คั ญ อั น ดั บ แรกในการเสริม สร้ า งวิ ถีชี วิ ต ที่ดี ข อง
ประชากรในภูมิภาค ด้วยการให้ความสําคัญกับการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม การส่งเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศ การอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์” กล่าวโดย ดร.ศศิธารา
พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (http:// enn.co.th/4490. สืบค้นเมื่อ 26 สิงหาคม 2555) การเตรียมความพร้อม
เหล่านี้ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการภายในปี 2555-2558 เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น ในหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย จึงต้องจัดทํา/ปฏิบัติตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกันเพื่อการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ
ซึ่งการบริห ารจัดการองค์กรทางการศึกษาหรือองค์กรอื่ นใดก็ตาม จําเป็นต้องวางยุ ทธศาสตร์ทั้งทางด้าน
ทรัพย์สินหรือคุณค่าที่มองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ (Tangible and Intangible Asset) ซึ่งการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย เป็นการบริหารจัดการองค์กรวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศ ความลุ่มลึกทางวิชาการ การที่
ทุกคนต้องเป็นคนมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรวิชาการและคุณภาพได้ และต้อง
ตอบสนองความไว้เนื้อเชื่อใจ การบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ต้องบริหารด้วยยุทธศาสตร์ บริหารบนความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันและมีประสิทธิภาพ การที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ที่กําหนด มหาวิ ทยาลัยจะต้องมี การจัดการศึกษาในระดับกระบวนทั ศน์ โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้ง
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ให้สามารถดึงคณะ สถาบัน สํานัก และส่วนงาน
ในกําหนดกํากับมหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมในยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง จากการ
แบ่งส่วนราชการของการบริหารมหาวิทยาลัย และการบริหารในระดับคณะ สถาบัน สํานัก ออกจากกันอย่าง
ตายตัว ไปสู่ระบบการบริหารที่มีการบูรณาการหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาเป็นผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย โดยยึดหลักของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งการปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยจะต้องเริ่มจาก
การวางกรอบการบริหารในลักษณะของเครือข่ายการทํางาน ที่กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็นด้านๆ
โดยยุทธศาสตร์แต่ละด้าน จะต้องมีเป้าหมายและวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละยุทธศาสตร์ การดําเนินงานจะ
มีผู้รับบริหารยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย จะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เป็นต้น (งานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550) ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วน และภายในหน่วยงานเองจึง
จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน ปฏิบัติตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแผนที่ร่วมกันจัดทําแผนของ
หน่วยงานขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดังนั้น การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรที่อยู่ในระดับปฏิบัติ จึงจําเป็น
อย่างยิ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
แผนให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จาก
งานวิจัยเรื่อง แผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพัฒนาประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ.
2015 พบว่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ในเรื่อง
การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล. บทคัดย่อ, 2553: ก) ดังนั้น หน่วยงาน
สถาบั นการศึก ษา จึ ง ควรมุ่งพั ฒนาบุ คลากรทางการศึ กษาในด้ านการปฏิบัติงานอย่ างมีส่วนร่วมเพื่อเป็ น
แนวทางการปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจําปี ของหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐ์กิจและสังคมในปัจจุบัน
บุคลากรจึงเป็นส่วนสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนการนําไปนโยบายของแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ดังนั้น
จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอน ระบบการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจหลัก และนําไปสู่การปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนของหน่วยงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาการถ่ายทอดการทางสังคมด้านนโยบายและแผนเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ซึ่งการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจะช่วยให้บุคคลกับผู้บริหารเกิดความเข้าใจกัน
มีความผูกพัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นําไปสู่การยอมรับ ก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือ
และช่วยเหลือกัน นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย ทําให้เกิดบุคลากรในหน่วยงานเกิด
ความผูกพันในงานและองค์กร ดังที่แมกเกรเกอร์ (McGregor. 1960: 232-235) กล่าวว่า การปฏิบัติงานร่วมกัน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องประกอบด้วย บรรยากาศของการทํางานที่มีความสะดวดสบาย สมาชิกมี
ความเข้าใจและยอมรับในภารกิจของกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน สมาชิกมี
โอกาสออกและใช้ความคิดเห็นเพื่อให้มีส่วนร่วมกิจกรรม เป็นต้น งานวิจัยนี้ก็ได้นําเนื้อหาบางส่วน และเพื่อ
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ต่อยอดจากงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกันพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วม ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในส่วน
ของพฤติกรรมการการมีส่วนร่วม เพื่อที่จะเข้าไปเน้นในเนื้อหาเฉพาะพฤติกรรมการการมีส่วนร่วม ของบุคลากร
โดยจะทําการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน เพราะเนื่องจากนโยบายและแผน ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นทิศทางสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จและสอดคล้องกับ
นโยบายของชาติ

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญ ที่มีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุ
คลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน

ขอบเขตของโครงการวิจยั
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย บุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 32 หน่วยงาน ทั้งสิ้น 2,254 คน (ข้อมูล: ณ วันที่ 5
กรกฎาคม 2556)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 27 หน่วยงาน
ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ ที่ได้รับการบรรจุเป็นเป็นข้าราชการ และพนักงานและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบรรจุเข้ารับเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างประจํา จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 410 คน จากสูตรย่ามาเน่ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิที่เป็นไป
ตามสัดส่วนของประชาการ (Proportionated Stratified Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1.1 การถ่ายทอดทางสังคม ประกอบด้วยลักษณะ 2 ด้าน คือ
1.1.1 การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
1.1.2 การถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน
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1.2 ความผูกพัน ประกอบด้วยลักษณะ 2 ด้าน คือ
1.2.1 ความผูกพันในงาน
1.2.2 ความผูกพันต่อองค์กร
1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. ตัวแปรตาม (dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ประกอบด้วยลักษณะ 3 ด้าน คือ
2.1 ด้านการจัดทําแผน
2.2 ด้านการตัดสินใจ
2.3 ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
3. ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร (สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ)
นิยามศัพท์เฉพาะ
บุ ค ลากร หมายถึ ง บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เ ข้ า เป็ น
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์ ที่ได้รับการบรรจุเป็นเป็นข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง บุคคลที่ได้รับบรรจุเข้ารับเป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจํ า งบรายได้คณะฯ/มหาวิทยาลัย/แผ่นดิ น สาย ข และสาย ค ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในกลุ่มงานที่ทําหน้าที่งานบริหาร และธุรการ ได้แก่
ผู้ทําหน้าที่บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ใน
สายงานบริหารและธุรการต่างๆ (บุคลากรสาย ค) นักวิชาการในสายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ (บุคลากร สาย ข)
เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากร นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บรรณารักษ์ นักวิจัย และ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เป็นต้น
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
พฤติกรรมการทํางานอย่ างมีส่วนร่วมในการปฏิ บัติตามแผน หมายถึง การที่บุคลากรปฏิบัติหรื อ
แสดงออก โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน การกําหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ การวางแผน การตัดสินใจ
การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผน ของหน่วยงาน
โดยแบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยลักษณะ 3 ด้าน คือ
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1) พฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผน ด้ า นการจั ด ทํ า แผน
หมายถึง การที่บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ
และกําหนดวิธีและแนวทางในการดําเนินงานให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เป็นต้น
2) พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ
(Decision Making) หมายถึง การที่บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น ในการให้
ข้อมูลต่างๆ ในการวางแผนหรือในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรม/โครงการ ที่อยู่ในแผนของหน่วยงาน
เช่น การกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ การจัดการประชุมสัมมนา โครงการต่างๆ เป็นต้น
3) พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน (Implementation) หมายถึง การที่บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่งในกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ที่อยู่ในแผนของหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ
ส่วนรวม รวมถึงการที่บุคลากรหาความรู้เพื่อการดําเนินงานด้วยการฝึกฝนหรือการศึกษาด้วยตนเองเพื่อ
ประกอบการทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวัดพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนนี้ใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น ซึ่งมีข้อคําถามหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมใน
ตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามแผน รวม 22 ข้อ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มี
พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมการทํางานด้านการมี
ส่วนร่วมสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน
วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของหน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานตามแผน และสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดความสําเร็จและบรรลุผลตามแผนของหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ มีความตระหนักในหน้าที่
ที่รับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน และการได้รับการยอมรับในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน/
ทีมงาน และเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานอย่างเป็นทางการ เช่น ศึกษา
ดูงาน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เป็นต้น และการถ่ายทอดทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ เช่น โดยการบอกเล่า
แนะนํา การเป็นแบบอย่างจากหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1) การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรจาก
ผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของ
หน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานตามแผน และสามารถ
นําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยมีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา
เพื่อให้เกิดความสําเร็จและบรรลุผลตามแผนของหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ มีความตระหนักใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน

6
2) การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรจาก
ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของ
หน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้
เกิดความสําเร็จและบรรลุผลตามแผนของหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ มีความตระหนักในหน้าที่ที่
รับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
ผู้วิจัยวัดการรับรู้การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหารและผู้ร่วมงาน โดยใช้แบบ
วัดของ ลักษมี ลุประสงค์ (2546) มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับงานวิจัย และสร้าง
แบบวัดขึ้นเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร และการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน รวม 23 ข้อ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มีพิสัยของ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีการรับรู้การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทํางานสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
ความผูกพัน หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกมาถึงความรู้สึกที่มีต่อการทํางานและต่อองค์กร ด้วย
ความภาคภูมิใจ เต็มใจ ทุ่มเท ที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพื่อองค์กร ประกอบด้วยลักษณะ
3 ด้าน คือ
1) ความผูกพันในงาน หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกมาถึงความรู้สึกที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการทํางานของหน่วยงาน ด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยความเต็มใจ ทุ่ มเท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่งความรู้สึกผูกพันในงานในรูปของการกระทํานั้นมีความเชื่อว่า การกระทํานั้น
สามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะทําให้งานของหน่วยงานประสบความสําเร็จ
2) ความผู กพั นในองค์กร หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกมาถึ งค่านิย มที่กลมกลืนกับ
สมาชิกคนอื่นๆ ในองค์กร แสดงตนเองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันองค์กร เต็มใจและอุทิศกําลังกายและใจ ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร มีความเชื่อมั่น ยอมรับนโยบาย และมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร
ผู้วิจัยวัดความผูกพันในงานและในองค์กร นําแบบวัดของ จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ (2548) มาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบวัดความผูกพันในงานและความผูกพันในองค์กร ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับงานวิจัย และ
สร้างแบบวัดขึ้นเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองค์กร รวม 22
ข้อ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มีพิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูง
แสดงว่ามีการรับรู้การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง การที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะทํางานด้วยความพากเพียรพยายาม หรือ
ความมุ่มมั่นในการที่จะทํางานเพื่อให้ประสบความสําเร็จด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการ
ทํางานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และรู้จักกําหนดเป้าหมายในการทํางานให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อประสบความสําเร็จก็เกิดความสุข ความภาคภูมิใจ แต่เมื่อเกิด
ความล้มเหลวก็ไม่ ท้อแท้ กลั บพร้ อมที่จะลองพยามทําใหม่ต่อไปอีก ผู้วิจัยดัดแปลงแบบวัดของ ลักษมี ลุ
ประสงค์ (2546) มาใช้วัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับงานวิจัย จํานวน 12 ข้อ จาก “จริงที่สุด”
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ถึง “ไม่จริงที่สุด” มีพิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคม
- การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
- การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน

ปัจจัยความผูกพัน
- ความผูกพันในงาน
- ความผูกพันในองค์กร

พฤติกรรมการทํางานด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน
- ด้านการจัดทําแผน
- ด้านการตัดสินใจ
- ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

กลุ่มตัวแปรลักษณะชีววสังคม
เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร (สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิด

สมมติฐาน
1. บุคลากรที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานสูง มีความผูกพันสูง จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่า บุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
2. การถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพัน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนของบุคลการ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านแรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์
3. ปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพัน และแรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ สามารถร่วมกันทํานาย
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้สูงกว่าร้อยละ 50
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมด้านนโยบายและแผนกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. บริบทการจัดทําแผน และการถ่ายทอดแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
3. แนวคิดวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม
4. ลักษณะตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน
5. ลักษณะตัวแปรความผูกพันในงานและองค์กรกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน
6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
7. ลักษณะตัวแปรทางชีวสังคม ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางจิตเดิม และลักษณะทางจิตตาม
สถานการณ์กบั พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน

1. บริบทการจัดทําแผน และการถ่ายทอดแผนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2549: 101) ให้ความหมายของคําว่า องค์การสาธารณะ คือ เป็นองค์การแบบ
ราชการ (bureaucracy) และสามารถเป็นได้ทั้งองค์การของรั ฐองค์การต่ างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม
มหาวิทยาลัย และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และองค์การเอกชน ที่ไม่แสวงหากําไร ไดแก่ มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/
โรงเรียนเอกชน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหนังสือพิมพ์ และบริษัทหรือบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งองค์การสาธารณะ
ประสิทธิภาพ หมายถึง องค์การที่เป็นทั้งราชการและเอกชนที่เป็นองค์การให้บริการ (Service Organization)
ไม่เน้นกําไร อาจแสวงหารายได้บ้าง แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่บริการสมาชิก หรือบริการสังคม เป็นต้น
ทฤษฎีองค์การสาธารณะประสิทธิภาพ (Theory of Effective Public Organization) ประกอบด้วย
1. เกิดจากวิสัยทัศน์ คือ จะต้องนึกถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร จะทําอะไร
แล้วมีแผนดําเนินการอย่างไร โดยเป็นขั้นตอนไปสู่เป้าหมายนั้น การมีวิสัยทัศน์ทําให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กร
สาธารณะ เพราะการที่องค์กรสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การขึ้นมาก็แสดงว่า องค์กรนั้นคํานึกถึงอนาคต การมีอนาคต
แสดงถึงความกระตือรือร้นขององค์กรที่จะปรับปรุงตนเอง ที่จะปรับปรุงการบริการให้มีปริมาณและคุณภาพยิ่งขึ้น
เป็นต้น
2. เกิดจากนโยบาย หมายถึง การกําหนดทิศทางการจัดการองค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ในการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในวิสัยทัศน์ ซึ่งจะทําให้องค์กรมีทิศทางและรายละเอียดในการดําเนินงานขององค์กร
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มีแนวทางการทํางานอย่างชัดเจน จะทําให้ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และแรงงาน แต่ได้ผลงานมาก เป็นต้น
3. เกิดจากองค์กรแห่งการเรียนรู้: องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
หมายถึง องค์กรที่แสวงหาความรู้อยู่เสมอ และมีลักษณะ 5 ประการ ซึ่ง Senge ได้กล่าวไว้ว่า เป็นองค์กรที่คิด
อย่างเป็นระบบ มีกรอบความคิดอยู่เดิม มีการส่งเสริมพนักงานให้พัฒนาตนเอง มีการส่งเสริมวิสัยทัศน์ร่วมกัน
และจัดการเรียนรู้เป็นทีม ซึ่งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทําให้องค์การมีประสิทธิภาพ เพราะการมีความรู้
มากเป็นที่มาของคุณภาพ และเมื่อองค์กรมีคุณภาพแล้วการทํางานก็ย่อมมีประสิทธิภาพตามมาด้วย เป็นต้น
4. เกิดจากภาวะผู้นํา: ภาวะผู้นํา (Leadership) หมายถึง ตัวคนที่จะเป็นผู้นํา และบทบาทของ
ผู้นํา ตัวคนที่จะเป็นผู้นําจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ มีความดี บุคลิกดี พูดดี เข้ากับคนอื่นได้ดี ผู้นํา
จะเป็นผู้ที่สามารถชักนําให้คนเข้ามาร่วมงานได้ ผู้นําในองค์การทั่วไป คือ ผู้บริหารระดับสูง แต่ในทางปฏิบัติ
ผู้ บริ หารระดับสูงไม่ ทุ กคนที่เป็ นผู้ นํ า เพราะผู้ นําคือ ผู้ ที่ สามารถจู งใจ หรือรวมคนได้ มาก ทํ าให้ คนเข้ าใจ
เป้าหมายขององค์การ แล้วเข้ามาร่วมกันทํางานให้องค์การ องค์การจึงทํางานได้มาก มีผลงานมากในเวลาที่
จํากัด นั่นคือ บทบาทของภาวะผู้นําให้องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
5. เกิดจากการจัดการ: การจัดการ (Management) หมายถึง กิจกรรมที่ประกอบด้วย
1) การวางแผน (Planning) คือ มีโครงการทํางานที่มีวัตถุประสงค์ แผนงานว่าการกระทําอะไรที่ไหน อย่างไร
เป็นต้น 2) การจัดองค์การ (Organization) การเตรียมงานและสถานที่ให้พร้อมทํางาน 3) การทําหรือการ
ลงมือทํา (Leading or Implementing) และ 4) การควบคุม หรือการประเมินผล (Control or Evaluating)
การจัดการจะทําให้องค์การมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
6. เกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน: การมีส่วนร่วมของพนักงาน (People participation)
หมายถึง การเอาใจใส่ การร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน และการร่วมกระทํางานขององค์การ พนังงานนั้น ถ้าเป็น
กรณี หน่ วยงานราชการ ก็ เป็นข้าราชการ ถ้าเป็ นรัฐวิสาหกิ จหรือเอกชนก็เป็ นเจ้ าหน้าที่ หรือพนั กงานของ
หน่วยงานนั้น ตั้งแต่ระดับต่ํานักการภารโรงไปจนถึงหัวหน้า ผู้บริหาร ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง การร่วม คือ
การทํา ผู้ร่วม คือ ผู้นํา นี่เป็นกิจกรรมและคนสําคัญ การมีส่วนร่วมของพนักงานทําให้องค์การมีประสิทธิภาพ
เพราะถ้าทุกคนในองค์การมีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของเป้าหมายหรือนโยบายขององค์การ
แล้วเข้าร่วมกันองค์การ ก็จะเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ การร่วมมือ ก็คือ การทํางานขององค์การยิ่งทํางานด้วย
ความเห็นใจ ทุ่มเทกําลังกายใจ ก็จะยิ่งก่อผลประโยชน์แก่องค์การมาก เป็นต้น
7. เกิดจากความตระหนักถึงธรรมชาติแวดล้อม: ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (Natural environment)
หมายถึง สิ่งแวดล้อมรอบตัวองค์การที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ํา อากาศ เป็นสําคัญ รวมไปถึง ป่า เขา น้ําตก
ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น แร่ธาตุต่างๆ ซึ่งห้อมล้อมตัวองค์การ หรือองค์การเป็นส่วนหนึ่งของ
สภาพแวดล้ อ มนั้ น ด้ ว ยธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มตรงนี้ จึ ง เป็ น ทั้ ง ธรรมชาติ (Natural) และสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) รวมกัน เพราะหากการดํารงอยู่ขององค์การก็ดี การกระทํากิจกรรมต่างๆ ขององค์การก็ดี
มีผลกระทบทางลบ หรือก่อผลเสียหายให้แก่สภาพแวดล้อมแล้ว ผลสุดท้ายแม้องค์การนั้นก็จะดํารงอยู่ไม่ได้
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ผลเสียหายจะขยายไปถึงสังคมทั้งสังคมด้วยความมีประสิทธิภาพขององค์การข้อนี้ก็คือ ความพิถีพิถัน ความ
รอบคอบในกิจกรรมขององค์การไม่ให้กิจกรรมองค์การไปก่อความเสียหายแก่ธรรมชาติแวดล้อม เป็นต้น
8. เกิดจากความตระหนักถึงสังคม: การตระหนักถึงสังคม (Society awareness) หมายถึง
ทั้งคน กลุ่มคน หรือสังคมส่วนรวม อันเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวองค์การสาธารณะอยู่ การคํานึงถึงสังคมนั้น เป็น
เครื่องแสดงความคิดละเอียดรอบคอบขององค์การในการที่จะกระทําการสิ่งใดด้วยความระมัดระวัง มิให้ก่อ
ผลเสียต่อสังคม ในทางตรงกันข้ามควรต้องกระทํากิจกรรมใด ที่ก่อผลกระทบสังคมทางบวก หรือเป็นพัฒนา
สังคมมิใ ช่การทําลายสั งคม ความคํานึงเช่นนี้จึงย่อมเป็นเครื่องแสดงประสิท ธิภาพ หรือภาวะพั ฒนาของ
องค์การ เป็นต้น
9. เกิดจากบรรยากาศการทํางาน: บรรยากาศการทํางาน (Work climate) หมายถึง
สภาพแวดล้อม ในที่ทํางานที่ทั้งคนและวัตถุ คน คือ ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา วัตถุรวมถึง
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอํานวยความสะดวก วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ดินสอ เป็นต้น หากบรรยากาศด้านคน
เป็นไปอย่างมิตร สมัครสมานสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน การทํางานก็ย่อมจะก่อผลดี มีพลังกาย พลังใจ และพลัง
ปัญญาทุ่มเทให้กับงาน ยิ่งวัสดุอุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย ใช้การได้ดี งานก็จะราบรื่นมีประสิทธิภาพ และองค์การ
สาธารณะประสิทธิภาพ เพราะบรรยากาศการทํางานที่ดี หมายถึง เพื่อนร่วมงานดี วัสดุอุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย
ใช้กับงานได้เป็นอย่างดี
10. เกิดจากสันติภาพในองค์การ: สันติภาพในองค์การ (Peaceful organization) หรือองค์การ
สันติภาพในทฤษฎีประสิทธิภาพองค์การนี้มุ่งให้หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์การ การที่คนใน
องค์การมีความสุขสงบแห่งจิตใจ อันเป็นสภาพจิตที่นิ่งสงบ ไม่เพียงแต่พร้อมที่จะทํางานด้วยตนเองอย่างเต็ม
กําลังเท่านั้น แต่ก็ยังพร้อมที่จะร่วมมือกับเพื่อนสมาชิกขององค์การอย่างเต็มใจอีกด้วย ซึ่งสันติภาพในองค์การ
หมายถึง เมื่อองค์การมีสันติภาพ ผู้คนในองค์การมีความสุขสงบ องค์การมีภาระหน้าที่อันใด สมาชิกย่อมจะให้
ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ ด้วยความสามัคคี เมื่อคนในองค์การเต็มใจทํางาน พร้อมใจร่วมมือกัน ผลงาน
ขององค์การก็จะเกิดและเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน์. 2549: 101)
นโยบายและแผน
สํานักงาน ก.พ. (2555) กล่าวว่า การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ
(Management) ซึ่งการวางแผนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการกําหนดกล
ยุทธ์ต่างๆ ที่จะทําให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ การวางแผนเป็นสิ่งจําเป็น เพราะมีส่วนทําให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รู้แนวทางการดําเนินงานขององค์กร ลดการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อนหรืองานที่สิ้นเปลือง
และช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการวางแผนโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ การวางแผนยังเป็นประโยชน์สําหรับการควบคุม ซึ่งถ้าไม่มีการวางแผน ก็จะไม่มี
วิธีการใดควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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ความสําคัญของการวางแผน (The Importance of Planning)
Koontz. (1980) ได้สรุปความสําคัญของการวางแผนไว้ 4 ประการใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
1. ทําให้ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเกิดความสมดุลขึ้น (To offset uncertainty
and change) เพราะเนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้จะมีการวางแผนดีแค่ไหน ความผิดพลาดย่อม
เกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้าได้มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับความไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงก็ย่อมจะดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่า
2. ทําให้ผลการปฏิบัติงานไปสู่จุดมุ่งหวังดังประสงค์ (To focus attention on objectives)
เพราะการวางแผนอย่างรอบคอบจะทําให้เข้าใจในวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนและยังช่วยลดความผิดพลาดในขณะ
ทํางานตามแผนปฏิบัติการ เพราะสามารถตระเตรียมไว้ก่อนแล้ว
3. ทําให้เกิดการประหยัดในการปฏิบัติงาน (To gain economical operation) หมายถึง
งานยิ่งใหญ่ยิ่งควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ลงมือปฏิบัติ แต่ถ้าวางแผนไว้ก่อนและคุมงานตาม
แผนจะช่วยลดการสิ้นเปลืองต่างๆ (cost) ได้มาก
4. ทําให้เอื้ออํานวยในการควบคุมการปฏิบัติงาน (To facilitation control) หมายถึง การ
วางแผนที่ดีย่อมมีการกําหนดขั้นตอนไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ว่าได้ผล ตรงตามข้อตกลงหรือแผนที่วางไว้ และช่วยให้ติดตามผลการปฏิบัติงานว่าได้ผลตรงตามข้อตกลงหรือ
แผนที่วางไว้ และช่วยให้ติดตามการปฏิบัติงานทําได้ง่ายขึ้น หากไม่มีแผนหรือทางเดิน (Direction) ที่ชัดเจน
นอกจากจะปฏิ บั ติงานตามแผนแบบลองผิดลองถูกเสมอๆ แล้ ว ก็ยังยากต่อการตรวจสอบติ ดตามให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วย
ระดับของการวางแผน (Levels of Planning)
ระดับของการวางแผน ผู้ทําการวางแผนจะต้องตระหนักและทราบว่าแผนกลยุทธ์หรือแผนโครงการ
ของท่านอยู่ในระดับใด เพื่อที่จะสามารถกําหนดเป้าประสงค์ของแผนได้ชัดเจน และให้ทราบถึงขอบเขตของ
การทําแผนงานนั้นๆ ระดับของการวางแผน แบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนของผู้บริหารระดับสูง (Top level manager) ผู้บริหารระดับนี้เรียกว่า
Executive หรือ Director การวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐในระดับนี้ อาจใช้เป็นเครื่องมือบริหารประเทศของ
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี (และ/หรือปลัดกระทรวงหรือผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า) การ
วางแผนระดับนโยบายชาติ เน้นประโยชน์การเสริมสร้าง การประสานงานและการชี้นําทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์หลัก และแนวทางการพัฒนาระดับชาติ ตลอดจนการกําหนดบทบาท
และการปรับองค์กรกลไกระดับชาติ
2. การวางแผนของผู้บริหารระดับกลาง (Middle level manager) ผู้บริหารระดับนี้จะ
มองเห็นภาพโดยทั่วไปภายในองค์การและจะมุ่งพัฒนาหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ การวางแผนจึงมุ่งว่าทําอย่างไร
หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่จึงจะประสบความสําเร็จ การวางแผนไปข้างหน้าก็ย่อมมีแต่จะเป็นไปตามแผนหลักอัน
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เกิดจากแผนแม่บท (Corporate Planning) ขององค์การ สําหรับการวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐในระดับนี้ เป็น
เครื่องมือการบริหารของหน่วยงานระดับกระทรวง กรม จังหวัดและวิสาหกิจ (ปลัดการะทรวง และ/หรือ อธิบดี
หรือหน่วยงานระดับกรม และ/หรือจังหวัด) เพื่อแปลงทิศทางของการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธศาสตร์หลักของชาติ
ให้ เ ป็ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ และยุ ท ธศาสตร์ เ ฉาะสาขาย่ อ ย ที่ รั ฐ มนตรี แ ต่ ล ะกระทรวง (เกษตร
อุตสาหกรรม สาธารณสุข ฯลฯ) และ/หรือพื้นที่ระดับภาค อนุภาค และจังหวัด สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหาร
เพื่อให้นโยบายสอดรับกับแผนระดับชาติ
ในแผนระดั บ กลางนี้ มาจากการนํ า แผนนโยบายมาแปลงเป็ น แผนที่ ชี้ นํ า แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเหมาะสมกับหน่วยงานปฏิบัติระดับสาขาและภูมิศาสตร์ของภาค อนุภาค โดยรายละเอียด
ของแผนระดับนี้ จะกําหนดกลวิธีที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ สามารถขี้นําแนวทางการปฏิบัติงานได้จนถึงขึ้นที่มี
การกําหนดแผนงาน/โครงการเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงานโครงการเชิงกลยุทธ์ที่จะต้องเร่งดําเนินการ
ในช่วงแรกของแผนฯ
3. การวางแผนของผู้บริหารระดับด่างหรือระดับปฏิบัติการ (First or operate level
manager) เป็นการวางแผนของระดับแผนก มุ่งไปสู่งานและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับนี้เรียกว่า
supervisor หรือ Lower manager การวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐในระดับนี้ เป็นเครื่องมือการพัฒนาใน
ระดับปฏิบัติและพื้นที่หรือระดับท้องถิ่น เน้นความเป็นแผนงานที่เลือกสรรกลวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดรับกับ
เงื่อนไขของภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น เป็นการแปลงทิศทางแผนงานและกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงและกําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์กร กลไก และระเบียบของหน่วยงานให้
สามารถรองรับได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 91-92) กลยุทธ์และนโยบายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
เพราะบอกทิศทางทั้งโครงร่างงานสําหรับแผน โดยใช้เป็นเกณฑ์สําหรับแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีผลต่อขอบเขตของ
การบริหาร ประกอบด้วย นโยบาย (Policy) กลยุทธ์ (Strategy) และ การวางแผน (Planning) รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
- นโยบาย (Policy) เป็นแนวทางหรือแผนการปฏิบัติอย่างกว้าง ซึ่งกําหนดทิศทางเพื่อให้
บรรลุเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เฉพาะ หรือเป็นแนวทางที่กําหนดขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานจากเป้าหมายและ
แผนกลยุ ท ธ์ ทั้งหมดขององค์ ก ารเพื่ อ ใช้ เป็ น ทิศ ทางสํ าหรั บ บุค คลในองค์ ก าร หรื อ เป็ นข้ อความทั่ ว ไปเพื่ อ
เสนอแนะแนวความคิดในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตัดสินใจที่เหมาะสม เป็นต้น
- กลยุ ท ธ์ (Strategy) เป็ น กระบวนการของการกํ า หนดตํ า แหน่ ง ขององค์ ก ารใน
สภาพแวดล้อมการแข่งขันและปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จในการแข่งขัน ซึ่งเป็นรูปแบบของวิธีการปฏิบัติ
และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือเป็นแผนการปฏิบัติการซึ่งเป็นการอธิบายถึง
การจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และช่วยให้การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ
อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และช่วยให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายในระยะยาว และหมายถึงเป็นตัวกําหนดสิ่งที่องค์การต้องการ [จุดมุ่งหมาย (Purpose) เป้าหมาย
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(Goals) วัตถุประสงค์ (Objectives)] และวิธีการบรรลุเป้าหมายนั้น (โดยใช้นโยบาย กลยุทธ์ และแผน) ดังนั้น
กลยุทธ์ (Strategy) จึงหมายถึง การพิจารณาจุดมั่งหมาย (Purpose) ภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค์พื้นฐานระยะ
ยาว (Basic long-term objective) ขององค์การ วิธีการใช้ และการจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น
- การวางแผน (Planning) ในส่วนของการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกับ
การกําหนดเป้าหมาย และการประสมประสาน ตลอดจนการประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในทุกระดับองค์การ
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารในแต่ละระดับและในแต่ละหน้าที่เข้าใจทิศทางและตารางเวลา เพราะว่าผู้บริหารใน
ระดับที่สูงขึ้นจะกําหนดแนวทางสําหรับแผน ซึ่งปฏิบัติตามกลยุทธ์ในระดับต่ํากว่า และต้องประสานงานการ
ปฏิบัติการในระดับต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารจะสํารวจแผนการปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสอดคล้องกับกลยุทธ์
ทั้งหมดขององค์การ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและแก้ปัญหาความซ้ําซ้อนหรือข้อขัดแย้งในระหว่างระดับ
ต่างๆ หรือในหน้าที่ต่างๆ เป็นต้น
สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู. (2553: 29) กลยุทธ์ (Strategy) คือ การวางแผนกิจกรรม
ภายในองค์กร โดยให้แผนที่วางขึ้นมานั้น ได้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก และภายในองค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ช่วยให้องค์กรกําหนด และพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น และจะเป็นแนวทาง
ที่จะให้บุคลากรภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
2. ส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้วิธีการที่เป็นระบบในการกระตุ้น
ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่มีความพันธ์กับกลยุทธ์
3. ให้เกิดความมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ และมีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์
เป้าหมายร่วมกัน มีความเป็นเจ้าของ และมีความผูกพันกับการดําเนินการตามกลยุทธ์ที่ร่วมกันกําหนดไว้
งานหรือกิจกรรมขององค์กรที่เกิดจากการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร มีความสําคัญเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานให้ตรงตามแผน และเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น องค์กรเองก็จําเป็นที่จะต้องมีพนักงานที่
เข้ามาทําหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่ปฏิบัติงานนั้นจําเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่
ถูกต้องเหมาะสมและแรงจูงใจในการทํางาน ก็จะทําให้เกิดผลสําเร็จขึ้นได้ ที่สําคัญคือ การจัดคนภายในองค์กร
ที่เหมาะสมกับงาน จะทําให้เกิดเป็นจุดแข็งขององค์กรและทําให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพ ปัญหาที่สําคัญ
อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะหรือความชํานาญ จึงเป็นอุปสรรคต่อ
องค์กรที่กําลัง ขยายตัว ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการบริหารค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายและปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่เพื่อเพิ่มสมรรถนะสูงสุดของบุคลากร
อันจะนําไปสู่ผลสําเร็จขององค์กร
อุทิศ ขาวเธียร. (2549: 1-8) การวางแผน คือ “การคิดก่อนทํา” และแผนเป็นเครื่องมือที่สําคัญอันหนึ่ง
ของการบริหารจัดการ ประเทศไทยมีเครื่องมือดังกล่าวเพื่อการบริหารภาครัฐมากกว่าสี่ทศวรรษ ตามเจตนาของ
การที่จะต้องมีแผนเพื่อเป็นเครื่องมือแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ที่สามารถนําแผนไปใช้ในการบริหารประเทศ
ให้เกิดการเร่งรัดพัฒนาสู่การบริหารจากแผนหนึ่งมีผลต่อการพัฒนาเทคนิคของ อีกแผนหนึ่งเช่นนี้ตลอดมา
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ปกรณ์ ปรียากร (2556: 17-20) แผนหรือกลยุทธ์ (Plans of Strategies) กล่าวว่า สิ่งที่จะกําหนดใน
ระดับล่างสุด คือ แผนต่างๆ ที่จะบรรจุกลยุทธ์และกลวิธี (Strategies and tactics) ที่มอบหมายให้นักบริหาร
ระดับต้นรับผิดชอบเพื่อการดําเนินงานทั้งส่วนของงานประจํา (Routine activities or normal tasks) และ
งานชั่วคราวหรือโครงการ (temporary or project activities) อย่างไร ซึ่งถือเป็นการกําหนดวิธีการ (Means)
การวางแผนในระดับล่างสุดนี้ จะประกอบด้วยการวางแผนดําเนินงาน (Operation plans)
ที่ชี้ให้เห็นว่าองค์การจะมอบหมายให้พนักงาน
1) ทํากิจกรรมที่เป็นงานประจําอะไรบ้าง? อย่างไร?
2) แต่ละกิจกรรมจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรในรูปของงบประมาณและอัตรากําลังเท่าไร?
3) การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
4) การจัดวางกําหนดหรือตารางเวลาการทํางาน (Scheduling) เพื่อใช้เป็นฐานในการ
กําหนดจุดตรวจสอบและรายงานผลการทํางาน
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการดําเนินงาน ดังภาพประกอบ 1
(4)

(3)

(2)

การวางแผน
(1)

กําหนดทรัพยากร
INPUT or
Resources

กําหนดกระบวนการ
PROCESSES or
Means

กําหนดผลงาน
OUTPUT or
Objectives

กําหนดผลลัพธ์
OUPCOMES or
Goals

(1)

(2)

(3)

(4)

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการดําเนินงาน (ปกรณ์ ปรียากร. 2556: 18)
การดําเนินงานหรือการนําแผนไปปฏิบัติ
จากรูปเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน (Planning) กับการดําเนินงาน หรือการนําแผน
ไปปฏิบัติ (Implementation) ซึ่งจะเห็นว่า
1. กระบวนการวางแผน เริ่มต้นจาก (1) กําหนดผลลัพธ์ หรือจุดมุ่งหมายของแผนเป็นอันดับ
แรก จากนั้นจึงตามด้วย (2) กําหนดผลงานทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและเวลาที่ต้องการให้งานสําเร็จ (3) การ
กําหนดกระบวนการหรือรายละเอียดของวิธีการดําเนินงาน และ (4) การกําหนดปัจจัยหรือทรัพยากรที่จําเป็น
เป็นลําดับต่อเนื่องกัน
2. กระบวนการดําเนินงาน เป็นการวางแผนที่วางไว้แล้วไปปฏิบัติ อันเป็นการทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มต้นกลับด้านกันกับการวางแผน คือ (1) การทําทรัพยากรตามปริมาณและคุณภาพที่ได้รับการ
จัดสรรไปใช้ตาม (2) กระบวนการที่วางไว้ โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ขั้นตอน กฎเกณฑ์ เวลา
ค่าใช้จ่าย พฤติกรรมที่กําหนด อันจะเป็นผลให้องค์การได้รับ (3) ผลงาน ตามที่คาดหมายไว้ในแผน ทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และเวลา อันจะทําให้เกิด (4) ผลลัพธ์ ที่จะยังประโยชน์ต่อองค์การ ดังที่กําหนดเจตนารมณ์
เชิงกลยุทธ์ไว้
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จะเห็นว่าถ้านักบริหารเห็นความสําคัญของการวางแผน และพยายามวางแผนด้วยความ
รอบคอบ ผลตอบแทนที่ ได้ รั บ คื อ เรื่ อ งที่สํ า คั ญ ที่ นัก บริ ห ารต้อ งให้ ค วามสนใจดั งต่ อ ไปนี้ 1) ประสิท ธิ ผ ล
(Effectiveness) หรือความสําเร็จที่ต้องการ (มิติด้านผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ที่เกี่ยวกับ
สมรรถนะขององค์การในการกําหนด ทั้งผลลัพธ์ (Outcome or end results or goals) และผลงาน
(Outputs or objectives) ของกิจการที่มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ที่หน่วยงาน
หรือผู้ปฏิบัติงานจะทํางานให้บรรลุผล) 2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือการทํางานที่ได้ผลตามปริมาณและ
คุณภาพที่ต้องการ (คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ดี และเวลาที่เหมาะสม มิติด้านผลการดําเนินงานขององค์การที่
เกี่ยวกับการแสดงถึงสมรรถนะของผู้บริหารในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวัดจากกระบวนการ
ทํางานตามขั้นตอน เวลา ค่าใช้จ่าย และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่วางไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานขององค์การมี
ปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการ) 3) ประหยัด (Economy) (มิติที่สําคัญ
อย่างยิ่งในการดําเนินงานขององค์การทุกประเภท เป็นการแสดงสมรรถนะของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากร
ซึ่งมุ่งที่จะทําให้บุคลากรในองค์การทํางานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง การทํางานที่มุ่งสร้างผลงาน
ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ด้วยการใช้ทรัพยากรตามที่กําหนดไว้ในแผน หรือเรียกว่า “ความ
คุ้มค่า” (Cost
effectiveness) เป็นการวัดเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total costs) กับ
ผลประโยชน์ทั้งมวล (Benefits) เป็นต้น) 4) ความเป็นธรรม (Equity) (มิติที่องค์การจะนําผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่
ลูกค้า ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ต่างๆ (Stakeholders) อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม) 5)
พลังการทํางาน (Empowerment) เป็นผลที่เกิดขึ้นภายในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ที่แสดงให้เห็นถึงการทํางานร่วมกัน
ความเข้ า ใจร่ ว มกั น การทํ า งานตามอํ า นาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในแต่ ล ะขั้ น ตอนกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
(Discretion) ที่เหมาะสมกับฐานะและตําแหน่งในการปฏิบัติงาน) เป็นต้น 6) ความผูกพัน (Engagement) เมื่อ
มีการวางแผนไว้ตามกระบวนการ และนักบริหารกับผู้ปฏิบัติงานได้ทําความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียด
ต่างๆ ของแผน จะนําไปสู่การวางแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันที่ชัดเจน ซึ่งผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา
โดยธรรมชาติได้แก่ การสร้างระบบจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่จะทําให้สมาชิกขององค์การทํางานด้วยความมุ่งมั่น
(Commitment) และอุทิศตนด้วยความรักและความผูกพันในงาน เป็นต้น
ปกรณ์ ปรียากร (2556: 24) กล่าวถึง องค์ประกอบการวางแผนขององค์การภาครัฐว่า นัก
บริ หาร ในองค์ ก ารภาครั ฐ มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ กํ า หนดนโยบายสาธารณะและ
แผนพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลัก (ยุทธศาสตร์) ที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมและธุรกรรมของหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น โดยอาณัติ (Mandates) หรือ
อํานาจหน้าที่และสถานะขององค์การ หน่วยงานภาครัฐจึงได้รับความคาดหวังจากสาธารณชนที่แตกต่างไปจาก
องค์การภาคเอกชนค่อนข้างมากในเรื่องของภารกิจ และมีความคล่องตัวในการทํางานเท่าๆ กันหรือมากกว่า
ภาคเอกชน เมื่อเป็นเช่นนี้การวางแผนในองค์การภาครัฐจึงมีองค์ประกอบต่างๆ ที่สลับซับซ้อนมากกว่าองค์กร
ภาคเอกชน
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ปกรณ์ ปรียากร (2556: 26-29) กล่าวถึง แนวคิดหลักในเรื่ององค์ประกอบการวางแผนของ
องค์การภาครัฐนั้น อาจพิจารณาจากองค์ความรู้ในวิชานโยบายศาสตร์ (Policy science) ด้านหนึ่ง กับศาสตร์
ที่ว่าด้วยการพัฒนา (Development studies) อีกด้านหนึ่ง โดยแยกพิจารณาออกเป็นสองประเด็น ได้แก่
1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างของการวางแผนขององค์การภาครัฐ
นักวิชาการสองท่าน คือ โดอานา คอนเยอร์ส (Diana Conyers) และปีเตอร์ ฮิลล์ (Peter
Hill) เสนอว่าการวางแผนในองค์การภาครัฐมีจุดมุ่งหมายค่อนข้างกว้างและครอบคลุมทั้งการธํารงรักษาระเบียบ
แบบแผน การบังคับใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความมั่นคงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ กระบวนบริหารงานด้านกระบวนการยุติธรรม การเสนอบริการสาธารณะด้านต่างๆ
(Public services) การแก้ปัญหาสาธารณะ และการสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
ดังนั้นโครงสร้างของแผนจึงมีองค์ประกอบ 4 ด้วน คือ (พิจารณารายละเอียดจาก Conyers and Hill, 1989)
- การวางแผนขององค์การภาครัฐ เป็นการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน: นักบริหารรัฐกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาสาธารณะ (Public
problems) หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ ต่อไปนี้ คือ
หนึ่ง ความไม่พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรูปแบบและวิธีการให้บริการสาธารณะ
สอง ข้อขัดข้อง ตลอดจนความไม่เป็นธรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
สาม เงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นหรืออาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน
นอกจากนั้นประชาชนยังมีความคาดหวังอีกว่า องค์การภาครัฐต้องมีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณะชน (Public demands) อย่างดีที่สุด มากที่สุดและเร็วที่สุดอีกด้วย
การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการเช่นว่านี้มิใช่เรื่องง่ายเพราะโดยทั่วไปเป็นการ
ตัดสินใจของนักบริหารรัฐกิจ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ทั้งในด้านรุกและรับด้วยการคํานึงว่าผลลัพธ์และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจะเกิดคุณประโยชน์มากกว่าโทษต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
- การวางแผนขององค์กรภาครัฐ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร: นักบริการ
รัฐกิจได้รับมอบอาณัติจากประชาชน ให้ทําหน้าที่ระดม จัดสรร กระจายและรักษาทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม กับนําไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การตัดสินใจเพื่อกําหนด
กลยุทธ์การพัฒนา กลยุทธ์การบริหารงานสาธารณะ นโยบายด้านการเงินและการคลังของประเทศ จึงเป็นการ
กําหนดวิธีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดการกระจายไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
- การวางแผนขององค์การภาครัฐเป็นการตัดสินใจ เพื่อกําหนดอนาคตของประเทศ: การวาง
อนาคตของประเทศเป็นการวางแผนระยะยาว ถือเป็นการตัดสินใจในเชิงรุกที่ต้องใช้ความสามารถของนักบริหาร
และนักวางแผนในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างชาญฉลาด ใช้เทคนิคการคาดการณ์เพื่อวางกลยุทธ์หรือ
ทางเลือกในการพัฒนาประเทศ ในอันที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตจะนําประเทศ
ไปสู่ความเจริญอย่างมีเสถียรภาพและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

17
- การวางแผนเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ: เพื่อให้ภารกิจด้านที่
ได้รับมอบหมายสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานต้องแปลงกลยุทธ์ต่างๆ ให้เป็นกลวิธี หรือที่
เรียกขานกันโดยทั่วไปว่าการแปลงนโยบายให้เป็นแผน แผนงาน และโครงการหรืองานประจํา ซึ่งถือกันในธรรม
เนียมปฏิบัติของนักวางแผนว่าเป็นการทํางานในรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนและวิเคราะห์
โครงการและการจัดทําแผนปฏิบัติการในอันที่จะแปลงวิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
หลักที่กําหนดโดยผู้บริหารระดับสูง ให้กลายเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กับเพื่อวางกลวิธีและรายละเอียดใน
การปฏิบัติ ตามลําดับ ซึ่งการทํางานในส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กับการจัดทํางบประมาณโดยตรง
2. องค์ประกอบของการวิเคราะห์นโยบายและแผน
การวิเคราะห์นโยบาย (Policy analysis) เป็นงานที่สําคัญของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนที่จะจัดทําข้อเสนอต่างๆ ให้นักบริหารตัดสินใจ ในการทํางานเช่นนี้ ถ้าพิจารณาอย่างกว้างๆ นักวิชาการ
ด้านนโยบายศาสตร์บางท่าน เช่น สจวร์ต นาเจิล (Stuart Nagel) เห็นว่าเป็นการแสวงหาวิธีการในการ
แก้ปัญหาด้านต่างๆ ของสังคม (Nagel, 1984: Ch.1) ในขณะที่นักวิชาการอีกหลายท่าน เช่น เอดเวิร์ด เควต
(Edward Qaude) วิลเลียม ดันน์ (William Dunn) และเยเฮซเกล ดรอร์ (Yehezkel Dror) ได้ระบุข้อเสนอใน
เรื่ององค์ประกอบของการวิเคราะห์ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง เป็นขั้นเป็นตอนที่สามารถนําไปใช้ได้ ซึ่งผู้เขียน
ค่อนข้างเห็นด้วยจึงขออธิบายเพิ่มเติมความคิดของนักวิชาการสามคนหลังในเชิงประยุกต์ ดังนี้ (ประมวลจาก
Qaude, 1982: ch.142)
จุ ดมุ่ งหมายของการวิ เคราะห์ นโยบาย คื อ การวิ เคราะห์ เพื่ อกํ าหนดทางเลื อกในการ
แก้ปัญหาเชิงนโยบายต่างๆ (Policy problems) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบของการวิเคราะห์ได้เป็น 4 ขั้นตอน
คือ
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis): เป็นการทําหน้าที่ของนักวางแผนที่จะ
ช่วยประมวลปัญหา เสนอต่อนักบริหารว่าในขณะที่ทําการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณะที่น่าจะเป็นปัญหาเชิง
นโยบาย มี ปัญหาอะไรบ้าง แต่ ละปั ญหามีสาเหตุมาจากอะไร มีข้อเท็ จจริ งที่ประมวลจากปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนที่จะใช้เป็นข้อมูลยืนยันความชัดเจนของปัญหาอย่างไร
ขั้นที่ 2 การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา (Setting priority): เป็นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบปัญหาและสาเหตุต่างๆ เพื่อจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยการใช้
หลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมกว้างขวาง และคํานึงถึงโอกาสที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาให้สําเร็จ
ขั้นที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงค์และทางเลือก (Setting objectives and alternatives):
เป็นการกําหนดลักษณะและระดับของผลลัพธ์ อันเป็นสภาพที่จะเกิดขึ้นหลังจากปัญหาได้รับการแก้ไข ผนวก
ด้วยแนวทางหรือวิธีการต่างๆ ที่ควรจะดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์และประเมินทางเลือก (Analysis and appraisal): เป็นการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของทางเลือกที่กําหนด โดยเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานด้านต่างๆ (Criteria) ที่ผู้กําหนดนโยบายที่
วางไว้ จากนั้นจึงสามารถจัดทําข้อเสนอในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ
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หนึ่ง ประมวลข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อนักบริหาร เพื่อจัดลําดับทางเลือกเอง
สอง ประมวลข้อมูลและจัดทําลําดับทางเลือก เพื่อให้นักบริหารตัดสินใจว่าจะเลือกทางเลือกใด
ความสัมพันธ์ของการวางแผนในระดับต่างๆ ขององค์การ
ปกรณ์ ปรียากร (2556: 38-40) กล่าวว่า ในการพิจารณาเรื่องแผนและความสัมพันธ์ในการวางแผน
จะต้องดูที่ลําดับชั้นในการบังคับบัญชาของการบริหารงานในองค์การ ในที่นี้จะแบ่งระดับการบริหารออกเป็น
สามระดับ คือ ระดับสูงรับผิดชอบในการวางแผนขององค์การโดยรวม ระดับกลางรับผิดชอบในการวางแผน
ของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในสายงานอํานวยการ และระดั บต้นรับผิดชอบการวางแผนการดําเนินงานของ
หน่วยงานระดับปฏิบัติการ
1. ความรับผิดชอบของนักบริหารระดับสูง: นักบริหารระดับสูงเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ
เรื่องต่างๆ ที่ถือเป็นนโยบายหลักของภารกิจ ดังต่อไปนี้คือ
กําหนดวิสัยทัศน์ กําหนดภารกิจ กําหนด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการ และกําหนดกลยุทธ์หลัก หรือยุทธศาสตร์สําคัญ (Corporate or
grand strategies) รวมทั้งแนวทางในการระดมและจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น
2. ความรับผิดชอบของนักบริหารระดับกลาง: นักบริหารระดับกลางเป็นผู้นํากลยุทธ์หลักที่
นักบริหารระดับสูงกําหนดขึ้นไปแปลงเป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์และท้าทายต่อการแข่งขัน (Competitive
strategy) โดยอาจลําดับงานได้ดังต่อไปนี้
2.1 กําหนดกลยุทธ์ของฝ่าย (Functional strategies) ที่สอดรับกับกลยุทธ์หลักของกิจการ
2.2 แต่ละแผนกแปลงกลยุทธ์ต่างๆ ลงไปเป็นกลวิธี (Tactical or action plan) ทั้งใน
เรื่องของโครงการ (Project) และงานประจํา (Operations of routine activities)
2.3 การวางแนวทางในการประสานสัมพันธ์ระหว่างงานโครงการและงานประจํา มน
แผนกเดียวกันและระหว่างแผนก
2.4 การกํ าหนดบรรทั ดฐานที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อการควบคุ มและประเมิ นผลการ
ดําเนินงานของนักบริหารระดับต้น
3. ความรับผิดชอบของนักบริหารระดับต้น: นักบริหารระดับต้นจะทํางานร่วมกับนักบริหาร
ระดับกลาง อย่างใกล้ชิด ในอันที่จะแปลงกลยุทธ์ และกลวิธีให้เป็นแผนดําเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตาม
และควบคุมงานของผู้ปฏิบัติงานโดยจะกําหนดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เวลาที่จะใช้ในการดําเนินกิจกรรม การจัดสรร
ทรัพยากรให้แต่ละกิจกรรม การกําหนดตัวผู้รับผิดชอบ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การกําหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานและการจัดวางระบบการควบคุม และการกําหนดระบบและเวลาการรายงาน ช่องทางและวิธีการ
สื่อสาร
ดังนั้น จากความสัมพันธ์ของการวางแผน จะเห็นว่าในการจัดทําแผนขององค์กรต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคนในองค์กร อาศัยกระบวนการวางแผนด้วยการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและ
กําหนดองค์ประกอบหลักต่างๆ ของแผน อันเป็นการทําความข้าใจร่วมกัน เป็นต้น และผลทางปฏิบัติของแผน
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กลยุทธ์จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรทั้งระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น
องค์กรจําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เป็นต้น
ยุทธนา พรหมณี (2538) กล่าวว่า การนําแผนสู่การปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินการทุกอย่างเพื่อให้
นโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ การนําแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นการนําโครงการ/กิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ใน
แผน ไปดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องกําหนดองค์กรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการ
ชัดเจน ซึ่งขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ ขั้นนี้เมื่อได้จัดแผน โครงการและได้ตรวจสอบความเป็นไปได้จนแน่ใจแล้ว
ก็ต้องนําแผนเสนอผู้มีอํานาจตามลําดับเพื่อขออนุมัติงบประมาณดําเนินการตามแผนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็จะ
นําไปปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผนนี้จัดเป็นขั้นสําคัญที่สุดของการวางแผนเพราะว่าแผนเป็นเพียงข้อมูลที่มีอยู่ใน
เอกสาร ถ้าไม่มี การปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร กําหนดระยะเวลาของปฏิบัติตามแผน เมื่อได้ศึกษางานและ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานแล้วผู้วางแผนงานจะสามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้ว่างานชิ้นหนึ่งๆ ควรใช้กําลังคน
ปฏิบัติงานกี่คน และแผนงานดังกล่าวจะใช้เวลาเท่าใดในแต่ละแผนและควรใช้เวลาเท่าใดตลอดแผนงาน การนํา
แผนไปปฏิ บัติเป็นการบ่ งบอกถึ งการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ ดีที่สุด ฉะนั้นเพื่ อให้การปฏิบัติตามแผนและ
วัตถุประสงค์การดําเนินงานจะต้องคํานึงถึงกาประหยัดและให้ผลประโยชน์ที่เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากร คน เงิน
และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อการดําเนินงานอย่างแท้จริง และการปฏิบัติตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติ
ตามโครงการมีการมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
การนํานโยบายองค์กรไปสู่การปฏิบัติ (สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู. 2553: 76-78) กล่าวว่า
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งโดยปรกติทุกหน่วยงานต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติกันเป็น
ประจําอยู่แล้วโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนตามที่ระบุไว้ในแบบกําหนดหน้าที่งาน หรือ Job description
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศนโยบายโดยฝ่ายบริหารขององค์กร หน่วยงานทั้งหลายก็จะต้องรับเอา
นโยบายนั้นมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งอาจจะเป็นการปรับวิธีการทํางาน เปลี่ยนเป้าหมายการทํางาน หรือจัดทํา
เป็นแผนปฏิบัติการเฉพาะเรื่องขึ้นมาต่างหาก เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกกําหนดไว้
จากนโยบายขององค์กร
นอกจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ต้องให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรแล้ว ยังมีกิจกรรม
ต่ า งๆ อี ก มากมายที่ ถู ก จั ด ให้ มี ขึ้ น ภายในองค์ ก ร เพื่ อ สนั บ สนุ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ มี
ประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งต้องกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมให้ สอดคล้องกันนโยบายองค์กรด้ วย
เช่นเดียวกัน สาระสําคัญจึงอยู่ที่ว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดนโยบายองค์กรมาสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างแท้จริง โดยผ่านการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
นโยบายองค์กรที่ถูกกําหนดขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นแผนปฏิบัติ
ระดับองค์กรที่ผู้บริหารได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และ
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ส่วนที่เป็นแนวทางการดําเนินงานอย่างกว้างๆ ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องนําไปวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงเข้ากับ
หน้าที่งานที่รับผิดชอบทั้งแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตนเองอีกด้วย และนโยบายจัดทําแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายองค์กร สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือ
หัวหน้าหน่วยงานต้องมีความเข้าใจและรับทราบถึงวัตถุประองค์ของนโยบายแต่ละข้อเสียก่อน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดทําแผนปฏิบัติการ เนื่องจากสาระสําคัญของนโยบายอาจมีส่วนเกี่ยวกับบาง
หน่วยงาน หรือหลายหน่วยงานหรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานก็เป็นไปได้
การนํานโยบายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติในด้านต่างๆ จะต้องรับทราบถึงวิธีหรือแนวทาง รวมทั้งรับรู้
ถึงเครื่องมือที่จะใช้ เพื่อให้การนํานโยบายองค์กรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
อย่างแท้จริง ดังภาพประกอบ 3
ปัจจัยภายในองค์กร

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน

ปัจจัยภายนอกองค์กร

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
แผนสนับสนุน

แผนปฏิบัติการ Core

แผนสนับสนุน

บริหารความเสี่ยง

การจัดการด้านวัตถุดิบ

โครงสร้างพื้นฐาน

ความเปลี่ยนแปลง

การจัดการด้านการผลิต

พัฒนาบุคลากร

บริหารความขัดแย้ง

การจัดการด้านคลังสินค้า

บริหารการเงิน

ควบคุม-ประเมิน

การจัดการด้านการขาย-บริการ

บริหารการตลาด
R&D

ภาพประกอบ 3 แสดงความเชื่อมโยงของนโยบายขององค์กรไปสู่กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร
(สุวัฒน์ ศิรินิรนั ดร์ และภาวนา สายชู. 2553: 15)
ปกรณ์ ปรียากร (2556: 21-23) กล่าวว่า ความสําคัญของการวางแผนนี้ย่อมจะเห็นได้ว่าหากนัก
บริหารทํางานตามภาระหน้าที่ด้านการวางแผนด้วยความรับผิดชอบ องค์การน่าจะได้รับประโยชน์ 7 ประการ
ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลง (Change oriented) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
องค์การ ในกรณีภายนอกการวางแผนมีส่วนช่วยให้องค์การมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนกรณีภายใน การวางแผนช่วยให้องค์การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายในเสียก่อนที่
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จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจนําไปสู่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ (Uncertainty and risks) ที่จะเป็นผล
เสียหายต่อกิจการโดยรวม
2. การทํางานเป็นระบบ (Systems oriented) หมายถึง การเสริมสร้างกระบวนการทํางานด้าน
ต่างๆ (Processes) ที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่จําเป็น (Input) ไปสู่ผลงานและผลลัพธ์ที่คาดหมาย
(Expected output and outcomes) ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการที่มาจาก
สภาพแวดล้อมขององค์การ
3. การมุ่งสู่อนาคตอย่างมีทิศทาง (Future direction oriented) การสร้างอนาคตขององค์การ
เป็นความรับผิดชอบของผู้นํา ซึ่งเรื่องของอนาคตมีมิติที่ต้องวินิจฉัยด้วยความรอบคอบสองด้าน คือ ความไม่
แน่นอน (Uncertainty) ด้านหนึ่ง กับ ความเสี่ยง (Risk) อีกด้านหนึ่ง ดังนั้น นักบริหารจะทําให้คนในองค์การ
มุ่งสู่อนาคตได้อย่างต่อเมื่อสามารถกําหนดแนวทางการทํางานที่เป็นไปได้ (Feasible) ในการเผชิญความไม่
แน่นอนทั้งหลายกับสามารถชี้ให้เห็นด้วยว่าโอกาส (Opportunities) ที่เกิดขึ้นถ้ากล้าเสี่ยงทําเรื่องหนึ่งคืออะไร
แนวคิดที่ใช้ในการกําหนดอนาคต คือ การคาดการณ์ (Forecasting) โดยใช้ความรู้หรือ
ภูมิปัญญา และที่สําคัญยิ่ง คือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อวางกําหนดการ (Schedule) (อันได้แก่ กิจกรรม เวลา
ทรัพยากร และความรับผิดชอบของบุคลากร)
4. บรรลุสิ่งที่พึงประสงค์ (Goal oriented) จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เปรียบเสมือนเส้นชัยที่
นักบริหารต้องการไปให้ถึงและได้รับชัยชนะ ซึ่งโดยปกติย่อมจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ลูกค้า ผลิตภัณฑ์
การใช้ทรัพยากร ผลกําไร สถานะตําแหน่งในการแข่งขัน ความเป็นผู้นําและความสามารถในการแข่งขันฯ ซึ่ง
การทํางานโดยรู้จุดหมายปลายทางจึงจะทําให้นักบริหารรู้ว่าควรใช้ศาสตร์และศิลปในการกําหนดกลยุทธ์และ
กลวิธีอย่างแยบยล
5. สร้างคุณภาพงาน (Quality oriented) การแข่งขันในเชิงคุณภาพระหว่างองค์การเป็นหัวใจ
ของการบริหารไปสู่ความเป็นเลิศมาโดยตลอด องค์การใดที่ต้องการมีการจัดการในเชิงคุณภาพที่ดีและประสบ
ความสําเร็จ จําเป็นต้องคํานึงถึงการวางแผนที่แยบยล
6. การริเริ่มและพัฒนา (Innovative and development oriented) ในการทํางานเชิงรุก
(Offensive strategy) หรือการทํางานที่จะป้องกัน (Preventive) ปัญหาหรือความต้องการ มีความสําคัญ
อย่างมากในปัจจุบัน การวางแผนเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความคิดริเริ่ม หรือนวัตกรรมต่างๆ
รวมทั้งการสร้างโอกาสในการพัฒนากิจการให้ยืนอยู่แถวหน้าตลอดเวลา
7. สร้างความสมานฉันท์ (Cohesion oriented) การสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์การ มิได้
หมายถึ งเพียงการรั บบุคลากรที่ มีคุณภาพดี สุขภาพดี แต่ยังหมายถึ ง การวางแผน ทําให้สมาชิกทุ กคน ทุก
หน่วยงานย่อยรู้โดยชัดเจนว่าทําอะไร อย่างไร กับใคร เมื่อใด และเพื่อใคร ดังนั้น ผลที่ตามมาคือความราบรื่น
ความร่วมมือ และความสมัครสมานสามัคคีที่จะเกิดขึ้นในการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
ปรัชญา (Philosophy): การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
ปณิธาน (Pledge): ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้
ทรงศีล สมฐานะของผู้นําทางปัญญา
ค่านิยม (Core Values):
1. ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้
มีความสําคัญที่ต้องการให้บริการอย่างดีที่สุด
2. ยึดถือว่าชุมชน และประชาชนทั่วไปมีความสําคัญที่มหาวิทยาลัยต้องสร้างความสัมพันธ์
และรับฟังความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เป็นสิ่งสําคัญที่มหาวิทยาลัย
ยึดถือปฏิบัติ
คุณลักษณะ (Character): คน มศว มีคุณลักษณะเฉพาะคือ รักชุมชน ติดดิน สุภาพอ่อนน้อม สงบ
รักสันติ มีความรักในองค์กร มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่หลากหลายพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มี
ความสัมพันธ์ในองค์กรเป็นแบบกัลยาณมิตร มีความมุ่งมั่นในการทํางาน เห็นแก่ประโยชน์องค์กรและส่วนร่วม
ด้วยคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวทําให้มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะ (Core Competency) ที่โดดเด่นในการนํา
วิชาการที่เป็นเลิศไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน โดยประสานงานร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่นด้วยดี
สมรรถนะหลัก (Core Competency):
1. S: Simplicity (เรียบง่าย)
2. W: Work Hard (ทํางานหนัก)
3. U: Unity (เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน)
วิสัยทัศน์ (Vision): มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนําแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐาน
การศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
พันธกิจ (Mission): ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้
1. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
3. ศึกษา วิเคราะห์ และทํานุบํารุงและศิลปะ
4. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผูเ้ รียน
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก่ปัญหาสังคม ชี้นําสังคม และความเป็นสากล
3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน
4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University)
มหาวิทยาลัยมีความเห็นร่วมกับว่าทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 15 ปีข้างหน้า ควรจะ
พัฒนาในเชิง “คุณค่า” ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
1. เพื่อปัญญา
2. เพื่อคุณธรรม
3. เพื่อความพอเพียง
4. เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan - SSPP)
1. การเป็นแหล่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)
2. การกําหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมการวิจัยและวิถีชีวิต
การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการกําหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1
มหาวิทยาลัย)
4. การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
5. การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร
6. การสร้างระบบทุนการศึกษาระดับสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
7. การจัดตั้งกองทุนสร้าง มศว สู่ความเป็นเลิศ
8. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness (Lean Management)
9. การจัดตั้งสํานักงานจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
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2. พฤติกรรมการมทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผน
ความหมายของพฤติกรรมการทํางาน
ประทีป จินงี่. (2540: 5-6) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทํา
แสดงออกหรือสนองตอบต่อสิ่งเร้า ที่สามารถสังเกตได้ วัดได้ตรงกัน
ประเภทของพฤติกรรม ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดประเภท ดังนี้
1. ใช้ “หลักการสังเกต” เป็นเกณฑ์ในการจัดประเภทแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมทีผ่ ู้อื่นสังเกตเห็นได้ เช่น การวิ่ง การ
เดิน การหัวเราะ ฯลฯ พฤติกรรมประเภทนีแ้ บ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1.1 พฤติกรรมโมล่า (Molar Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตเห็นได้โดยตรง ไม่
ต้องอาศัยเครื่องมือใดๆ ช่วย เช่น ยิ้ม พูด ยกมือ ฯลฯ
1.1.2 พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยเครื่องมือ
ช่วยจึงจะสังเกตเห็นได้ เช่น ความดันโลหิต กระแสประสาท ฯลฯ
1.2 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นไม่สามารถสังเกตเห็นการเกิด
พฤติ กรรมได้ เป็ นพฤติ กรรมที่ บุ คคลเกิ ดการตอบสนองต่ อสิ่ งเร้ า เช่ น เจตคติ ความคิ ด ความสนใจ ฯลฯ
พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน จะรู้ได้เฉพาะเจ้าตัวเท่านั้น คนอื่นจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวบอกออกมา
หรือแสดงออกมาด้วยการกระทําแทน
2. ใช้ “หลักการรู้ตัว” เป็นเกณฑ์ในการจัดประเภท แบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 พฤติกรรมจิตสํานึก (Conscious Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้กระทํารู้ตัวและจงใจกระทํา
เช่น การยิ้ม การพูดคุย
2.2 พฤติกรรมจิตใต้สํานึก (Unconscious Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผ้กู ระทําทําไปโดยไม่รู้ตัว
เช่น ความฝัน การละเมอ ฯลฯ
3. ใช้ “หลักการยอมรับทางสังคม” เป็นเกณฑ์ในการจัดประเภท จะแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่
3.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Desirable Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สังคมยกย่องว่าดี ถูก ควร
กระทํา เช่น ทําตามกฎหมาย
3.2 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Undesirable Behavior) เป็นพฤติกรรมที่กระทําแล้ว สังคม
ประณามว่า เลว ผิด ไม่ควรกระทํา เช่น เกเร ลักขโมย ฯลฯ
น้ําฝน เพ็ชรดี. (2547: 27) ให้ความหมายของ พฤติกรรมการทํางานว่า หมายถึง การแสดงพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคล หรือของกลุ่มบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน สามารถสังเกตได้จากลักษณะของ
พฤติกรรมการทํางานดี และลักษณะของพฤติกรรมการทํางานเสื่อมถอย
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วรรณทนีย์ สุขวิบูลย์. (2548: 8) ให้ความหมายของ พฤติกรรมการทํางานว่า หมายถึง การปฏิสัมพันธ์
และการประสานงานการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ให้นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร
เบญจวรรณ โทประเสริฐ. (2551: 4) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ หมายถึง
การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยเร็ว โดยสามารถทํางานได้
ผลผลิตและคุณภาพตามแผนการผลิตของบริษัทได้อย่างถูกต้องและตรงตามเวลา รวมถึงพนักงานมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในองค์การ เป็นต้น
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร. (2553: 28) กล่าวว่า พฤติกรรมการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือการแสดง
ออกมาทางความคิดและความรู้สึ กของบุคคล เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรื อหรือตอบโต้สิ่ งใดสิ่งหนึ่งในขณะ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการประพฤติปฏิบัติ การกระทํา หรือ การแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ของบุคคลจะเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ไม่ว่าการกระทําโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
ดังนั้น พฤติกรรมการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึกของบุคคล
เพื่อตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฏิบัติงาน เป็นการประพฤติปฏิบัติ กระทํา หรือแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ
ของบุคคล
ความหมายของการมีส่วนร่วม
ประยุทธ์ ตรีชัย. (2544: 35) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้า
มามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย และการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะรู้สึก
ว่ามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการให้คําปรึกษา ลักษณะเช่นผู้บริหารจะทํางานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นกลุ่มมากกว่าจะทํางานร่วมกันเป็นรายคน การประชุมกลุ่มมีส่วนช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ปรับปรุง สื่อสาร ความร่วมมือและช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง บทบาทของผู้บริหารในการประชุมกลุ่ม
จะเป็นการชี้นํา การปรึกษาหารือในที่ประชุม และรักษาสภาพให้เป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์และปรับตัวเพื่อ
แก้ปัญหา
กุสโตวา (พงศ์ธวัช วิวังสู. 2546: 16; อ้างอิงจาก Gustova. 1990: 4) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการที่บุคคลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ซึ่งการมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงาน เป็นส่วนที่ต้องร่วมรับผิดชอบในการดําเนินงาน การประสานงาน การบริหาร และการพัฒนางาน
เคส (พงศ์ธวัช วิวังสู. 2546: 16; อ้างอิงจาก Keith. 1972: 136) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
กับจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทํา
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มและก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้เกิดจากแนวคิดสําคัญ
3 ด้าน คือ 1) ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันซึ่งเกิดจากความสนใจและกังวลส่วนบุคคลที่บังเอิญพ้อง
ต้องกัน 2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกัน ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น ผลักดันให้มุ่งสู่การ
รวบรวมกลุ่ม วางแผนและลงมือกระทําการร่วมกัน 3) การตกลงใจว่าร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่ม หรือชุมชน
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ไปในทิศทางที่ พึงปรารถนา การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอที่จะทําให้เกิดความคิดริเริ่มกระทํา
การที่สนองตอบความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
ฐิตาพร ประเสริฐสุด. (2548: 50) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ว่าหมายถึงการเกี่ยวข้องกันของ
บุคคลด้านจิตใจ อารมณ์ ในสถานการณ์เดียวกัน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อปรับปรุงสถานะความเป็นอยู่
ไปสู่วัตถุประสงค์ที่กําหนด ในกิจกรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการด้วยความสมัครใจ กล่าวคือตั้งแต่
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการปฏิบัติ ร่วมประเมินผลและร่วมกันรับผลประโยชน์ ด้วย
ความสมัครใจ เสียสละ บนรากฐานของระบบความเชื่อ ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์การ
อมรพรรณ ประจันตวนิชย์. (2550: 23) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคลตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติตลอดจนร่วมติดตามและประเมินผลรวมทั้ง
ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งของกลุ่มคนหรือองค์กรที่
มีความเกี่ยวข้องกันทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคม
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร. (2553: 45) ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วม ว่าหมายถึง การที่บุคคล
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม โครงการหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งของ
หน่วยงาน ในการวางแผน ในการตัดสินใจ ในการแสดงความคิดเห็น ในให้ข้อมูลและให้คําปรึกษา และในการ
ปฏิบัติงาน ในการวางแผน การร่วมตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูลและให้คําปรึกษา เป็นต้น
ลักษณะและขัน้ ตอนการเข้ามามีส่วนร่วม
ฮาร์ด (สิทธิโชค วรานุสันติกูล. 2532: 66-75; อ้างอิงจาก Beckhard. 1978) ได้ศึกษาการทํางาน
ร่วมกันทําให้เกิดประสิทธิผล ว่าจะต้องมีการจัดการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ เป้าหมาย ซึ่งสมาชิกจะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายนั้นทุกคนรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
กําหนดหรือตั้งขึ้นมา บทบาทเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพิจารณาว่าใครทําหน้าที่อะไร เพื่อจะได้ทําให้สําเร็จ โดย
สมาชิกจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและของผู้อื่น และเป็นบทบาทที่ทุกคนยอมรับ การตัดสินใจ
จะต้องมีการกําหนดว่าใครจะเป็นผู้ทําหน้าที่ในการตัดสินใจ จะตัดสินใจอย่างไร และการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของสมาชิกหรือไม่เพียงใด สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถูกกําหนดไว้อย่างไรเป็นหลักการ การติดต่อสื่อสาร จะ
เปิดโอกาสให้สมาชิกสื่อสารได้อย่างอิสระ สามารรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจะทําให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเอง
มีค่า การประชุม สมาชิกมีส่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อการแก้ปัญหา ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของการทํางานร่วมกันและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ภาวะผู้นํา ผู้บังคับบัญชา
ต้องเปิดใจกว้างในการที่รับข้อมูลย้อนกลับ และพร้อมสนับสนุนสมาชิกในการนําของสมาชิก ประการสุดท้าย
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การทํางานร่วมกันมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกัน และ
ทุกคนให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น จะเห็นว่า การมีส่วนร่วมนั้นเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ร่วมงาน ได้เห็นคุณค่าในการทํางานร่วมกัน อันจะส่งผลดีต่อหน่วยงาน ในส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความรู้สึก
ว่าตนเองมีความสําคัญ และในส่วนของผู้บังคับบัญชาจะมีความรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองในการปฏิบัติงาน
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ด้วยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา อันนําไปสู่ความสําเร็จของหน่วยงานอย่าง
มีคุณภาพ
วันเพ็ญ บัวทอง (2545: 29) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ
ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันประเมินผลเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จและผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึง
ประเภทของการมีส่วนร่วมด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิ ก ผู้ร่วมงาน ผู้ที่ เกี่ ยวข้องกั บการปฏิ บัติงานเข้ามามี ส่วนร่ว มในกิจ กรรมทุกอย่างตั้งแต่การกําหนด
เป้าหมาย การกําหนดบทบาทของบุคคลในการปฏิบัติงานรวมถึงการสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิก ผล
สุดท้ายคือ ความสําเร็จขององค์การ
พจนา เทียนธาดา (2543: 44-42) ได้นําแนวคิดของ โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen; & Uphoff. 1977: 2758) และแนวคิดของนักวิชาการไทยมาผสมผสานกัน สรุปว่า การมีส่วนร่วมต้องประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสําคัญ
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นเริ่มโครงการ เป็นขั้นตอนที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และกําหนดความต้องการ ทั้งนี้การวางแผนในลักษณะแบบล่างขึ้นบน (BottomUp planing) จะสร้างบทบาทให้บุคลากรในองค์กรมีอํานาจในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมมากกว่าการวางแผน
แบบบนลงล่าง (Top-Down planning)
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน เป็นขั้นตอนที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
เป้าหมาย กําหนดวิธีการ และวางแนวทางการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญ
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นดําเนินการ เป็นขั้นตอนที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่การบริหารงานจนถึงการลงมือปฏิบัติเป็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรัพยากร
การบริหารงาน และประสานขอความช่วยเหลือ
และขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ทุกคนในองค์กร รวมทั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามาประเมินผลว่าการดําเนินงานตามแผนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่ ซึ่งอาจแบ่งการ
ประเมินผลออกเป็ นการประเมินผลย่อย (Formative
evaluation) หรือการประเมินผลในภาพรวม
(Summative evaluation)
พงศ์ธวัช วิวังสู (2546: 23) ใช้กระบวนการตามวงจร PDCA ในการศึกษาการมีส่วนร่วม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) การวางแผน (Plan) เป็นการกําหนดเป้าหมายและทิศทางในการดําเนินงานและพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการสําคัญ 4 กระบวนการ คือ 1) ตระหนักและกําหนดปัญหา คือ ต้องมีการ
แก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การดําเนินงาน 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบการดําเนินงานหรือหาสาเหตุของปัญหา
3) การอธิบายปัญหาและกําหนดทางเลือก เป็นการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อใช้กําหนดสาเหตุของความบกพร่อง
ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนํามาใช้ในการตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสม
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2) การดําเนินงาน (Do) เป็นการนําแผนไปใช้ในการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการที่บุคลากรหาความรู้เพื่อการดําเนินงานทั้งด้านการฝึกอบรมหรือการศึกษาด้วย
ตนเองเพื่อใช้ประกอบการทํางาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานในการปฏิบัติอย่างจริงจัง
และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการดําเนินงานให้เป็นตามแผนที่วางไว้
3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่ปฏิบัติ
โดยมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปจัดทําเป็นมาตรฐานและข้อกําหนด
สําหรั บการดํ าเนินงานในครั้ งต่อไป ในขั้นตอนนี้มีความจํ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องอาศัยความร่วมมือของ
บุ ค ลากรในการหาจุ ด บกพร่ อ งและปั ญ หาของแผนที่ ตั้ ง ไว้ รวมถึ ง การร่ ว มประเมิ น ถึ ง ผลได้ ผ ลเสี ย ของ
กระบวนการหรือระบบทํางาน เพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อไป
4) การปรับปรุง (Action) เป็นการกําหนดมาตรฐานหรือข้อกําหนดจากผลการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน เพื่อ ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติง านในอนาคต ทั้งนี้เป็ นขั้นตอนที่ บุคลากรเห็นควรที่จ ะ
ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการดําเนินงานที่วางไว้ หลักจากการได้มีการปฏิบัติและประเมินผลให้เหมาะสมและ
สร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
โคเฮน และ อัพฮอฟ (ฐิตาพร ประเสริฐสุด. 2548: 52 อ้างอิงจาก Cohen & Uphoff. 1977: 27-58)
ได้แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด ดังต่อไปนี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision-making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การริเริ่ม
ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ
ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4) การมีส่วนร่วมในในการประเมินผล (Evaluation)
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร. (2553: 49-50) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นการทําให้เห็น
คุณค่าในการทํางานร่วมกันอันส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาจะรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญ ได้
แสดงความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ ให้ คํ า ปรึ ก ษา รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และมี บ ทบาทในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง
ผู้บังคับบัญชาก็จะได้รับการตอบสนองในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ และตั้งใจทํางาน
เต็มกําลังความรู้ความสามารถ นําไปสู่ความสําเร็จร่วมกัน และได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการทํางานด้าน
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปฏิบัติหรือการแสดงออก โดยการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในการวางแผน การตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม
การให้ข้อมูลและให้คําปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ได้แก่
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1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การที่บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น ในการให้ข้อมูลหรือคําปรึกษาต่าง ๆ ในการ
วางแผนหรือในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น เช่น การกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ
วิสัยทัศน์ การจัดการประชุมสัมมนา โครงการต่าง ๆ เป็นต้น
2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation) หมายถึง การที่บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ที่
หน่ วยงานจั ดขึ้ น ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตนเองและ ส่ ว นรวม รวมถึ ง การที่ บุ ค ลากรหาความรู้ เ พื่ อ การ
ดําเนินงานด้วยการฝึกฝนหรือการศึกษาด้วยตนเองเพื่อประกอบการทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เบฮาร์ด (สิทธิโชค วรานุสันติกุล. 2532: 66-75; อ้างอิงจาก Beckhard. 1978) ได้ศึกษาการทํางาน
ร่วมกันทําให้เกิดประสิทธิผลว่าจะต้องมีการจัดการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ เป้าหมาย ซึ่งสมาชิกจะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายนั้นทุกคนรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
กําหนดหรือตั้งขึ้นมา บทบาทเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพิจารณาว่าใครทําหน้าที่อะไร เพื่อจะได้ทําให้สําเร็จ โดย
สมาชิกจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและของผู้อื่น และเป็นบทบาทที่ทุกคนยอมรับ การตัดสินใจ
จะต้องมีการกําหนดว่าใครจะเป็นผู้ทําหน้าที่ในการตัดสินใจ จะตัดสินใจอย่างไร และการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของสมาชิกหรือไม่เพียงใด สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถูกกําหนดไว้อย่างไรเป็นหลักการ การติดต่อสื่อสาร จะ
เปิดโอกาสให้สมาชิกสื่อสารได้อย่างอิสระ สามารรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจะทําให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเอง
มีค่า การประชุม สมาชิกมีส่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อการแก้ปัญหา ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของการทํางานร่วมกันและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ภาวะผู้นํา ผู้บังคับบัญชา
ต้องเปิดใจกว้างในการที่รับข้อมูลย้อนกลับ และพร้อมสนับสนุนสมาชิกในการนําของสมาชิก ประการสุดท้าย
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การทํางานร่วมกันมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกัน
และทุกคนให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น จะเห็นว่า การมีส่วนร่วมนั้นเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ร่วมงาน ได้เห็นคุณค่าในการทํางานร่วมกัน อันจะส่งผลดีต่อหน่วยงาน ในส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความรู้สึก
ว่าตนเองมีความสําคัญ และในส่วนของผู้บังคับบัญชาจะมีความรู้สึกว่าได้รับการตอบสนองในการปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา อันนําไปสู่ความสําเร็จของหน่วยงานอย่าง
มีคุณภาพ
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2544: 11) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมมีความสําคัญ คือ 1) การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการ
ระดมความคิดระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทําให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับของ
กลุ่มบุคคลอย่างแท้จริง 2) การมีส่วนร่วมมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําให้เกิดการต่อต้านน้อย ในขณะ เดียวกัน
ก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ตรวจสอบว่าสิ่งที่ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่
ผู้ ร่ ว มงานหรื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชารู้ ห รื อ ไม่ 3) เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารสื่ อ สาร สามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และ
ประสบการณ์การทํางานตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 4) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ได้แสดงความสามารถและฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น ทําให้เกิดความมีน้ําใจ (Team spirit) และความ
จงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น 5) การมีส่วนร่วมทําให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ให้ความหมายของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ว่าหมายถึง การที่บุคลากรปฏิบัติหรือแสดงออก โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน การกําหนด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ การวางแผน การตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูล และ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผน ของหน่วยงาน โดยแบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนของหน่วยงาน หมายถึง การที่บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ และกําหนดวิธีและแนวทางในการดําเนินงาน
ให้ มุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เป็นต้น
2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Masking) หมายถึง การที่บุคลากรได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการวางแผนหรือในขั้นตอนใดขั้นตอน
หนึ่งของกิจกรรม/โครงการ ที่อยู่ในแผนของหน่วยงาน เช่น การกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ การ
จัดการประชุมสัมมนา โครงการต่างๆ เป็นต้น
3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามแผน (Implementation) หมายถึง การที่
บุคลากรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ที่อยู่ในแผน
ของหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และส่วนรวม รวมถึงการที่บุคลากรหาความรู้เพื่อการดําเนินงาน
ด้ ว ยการฝึ ก ฝนหรื อ การศึ ก ษาด้ ว ยตนเองเพื่ อ ประกอบการทํ า งานให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

3. แนวคิดวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุ ค คลว่ามีสาเหตุของการเกิดพฤติก รรมหรือปั จจั ยที่ มีอิท ธิ พลต่ อ
พฤติกรรมมาจากปัจจัยอะไรบ้างนั้น มีแนวคิดการวิเคราะห์ 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายในตัวบุคคล (Intra Individual Casual Assumption)
กลุ่มนี้มีแนวคิดว่าสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมาจากองค์ประกอบภายใน
ตัวบุคคล ได้แก่ ความรู้ เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม แรงจูงใจ หรือความตั้งใจใฝ่พฤติกรรม เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกบุคคล (Extra Individual Casual Assumption) กลุ่ม
นี้มีแนวคิดว่าสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ระบบโครงสร้างทางสังคม เช่น ระบบการเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษา การศาสนา องค์ประกอบด้านประชากร
และลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น
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กลุ่มที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับสหปัจจัย (Multiple Casual Assumption) กลุ่มนี้มีแนวคิดว่า
พฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกบุคคล ฯลฯ (เรวดี กุสุมลกุล. 2549:
อ้างอิงจาก Green et al. 1980)
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538:2-5) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีคนเก่ง
ว่าพฤติกรรมเหล่านี้สาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง ทฤษฎีนี้สร้างจากการสรุปผลการวิจัยในเรื่องดังกล่าวของเยาวชน
ไทยอายุตั้งแต่ 6 ถึง 60 ปี ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นดอกและผลไม้ของต้นไม้ ส่วนลําต้น
และส่วนที่เป็นราก ในส่วนแรก คือ ดอกและผลไม้บนต้น แสดงถึงพฤติกรรมทําดีละเว้นชั่วและพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม ส่วนแรกนี้เป็นพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ ที่รวมเข้าเป็นพฤติกรรมของ
พลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมการทํางานอาชีพอย่างขยันขันแข็งผลที่ออกมา
เป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่น่าปรารถนานี้ มีสาเหตุอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ สาเหตุทางจิตใจที่เป็นส่วนลําต้นของ
ต้นไม้ อันประกอบด้วย จิตลักษณะ 5 ด้าน คือ (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม (2) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง
(3) ความเชื่ออํานาจตนเอง (4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (5) ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม(ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
นั้นๆ หรือสถานการณ์นั้น) ถ้าต้องการจะเข้าใจ อธิบาย ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมชนิดใด จะต้องใช้จิตลักษณะ
บางด้านหรือทั้ง 5 ด้านนี้ประกอบกันจึงจะได้ผลดีที่สุด ส่วนที่สามของต้นไม้จริยธรรม คือ รากของต้านไม้ ซึ่งเป็น
จิตลักษณะกลุ่มที่สองมี 3 ด้าน คือ (1) สติปัญญา (2) ประสบการณ์ทางสังคม และ 3) สุขภาพจิต จิตลักษณะทั้ง
3 นี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการที่ลําต้นของต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะ
พื้นฐานทางจิตใจ 3 ด้านในปริมาณที่สูงเหมาะกับอายุจึงจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง 5
ประการที่ลําต้นของต้นไม้โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นี้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลมีความพร้อมทางด้าน
จิตใจ 3 ด้านดังกล่าว และอยู่ในสภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียน และทางสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้น
บุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน 5 ด้านนี้โดยวิธีการอื่นๆ ด้วย ฉะนั้นจิต
ลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีคนเก่งนั่นเอง นอกจากนี้ลักษณะพื้นฐาน 3
ประการที่รากนี้ อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการที่รากนี้ อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ
5 ประการที่ลําต้น เพื่อใช้อธิบายทํานายและพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้ว (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2526,2528)
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้ เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทย โดยเมื่อสร้างขึ้นแล้ว
ทฤษฎีนี้ ก็ได้ชี้แนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อหาหลักฐานใหม่ๆ มาเพื่อเติมในทฤษฎีนี้อีก เช่น การวิจัยที่
เกี่ยวกับจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ ที่สามารถจําแนกคนเป็น 4 ประเภท เหมือนบัวสี่เหล่า กับความสามารถ
ในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดยพบว่าคนที่เป็นบัวเหนือน้ําเท่านั้น) มีจิตลักษณะพื้นฐาน 3 ด้านนี้ใน
ปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เป็นผู้ที่จะสามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างเหมาะสมกับอายุ ตาม
ทฤษฎีของ Kohlberg ซึ่งในการทํานายภายในจิตใจของมนุษย์และพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งในการศึกษา
การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
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ตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นน่าจะมีส่วนที่มาจากจิตลักษณะดังกล่าว และยัง
เป็นกรอบในการกําหนดปัจจัยเชิงสาเหตุด้านจิตใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานซึ่งทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ได้
ข้อสรุปสอดคล้องตรงกันว่า การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมของคนดี คนเก่ง ซึ่งหมายถึง การไม่เบียดเบียนตนเอง
การไม่เบียดเบียนผู้อื่น รับผิดชอบต่อหน้าที่ และอาสาพัฒนาสังคม และเปรียบพฤติกรรมได้กับดอกและผลของ
ต้นไม้ เกิดจากสาเหตุสําคัญทางจิตใจ 2 ส่วน คือ จิตลักษณะส่วนแรกที่รากต้นไม้ 3 ประการ คือ การเป็นบุคคล
ที่มีสติปัญญาสุขภาพจิตดี และมีประสบการณ์ทางสังคมสูง และส่วนที่เป็นลําต้น คือ จิตลักษณะ 5 ประการ
ได้แก่ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเอง ความเชื่อในอํานาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เจตคติ คุณธรรมและค่านิยม ในการวิจัยครั้งนี้ พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมก็เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างครบถ้วน ตั้งใจ และมี ความรั บผิ ดชอบ ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมและการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าต่อตนเองและองค์กร ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตาม
แผน เป็นต้น
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอก และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
สํ า หรั บ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผน ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และทฤษฎี
ต้นไม้จ ริย ธรรมเพื่ ออธิ บ ายและทํ านายพฤติ ก รรมการทํ างานอย่า งมีส่วนร่ ว มในการปฏิบัติต ามแผน ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีตัวแปรเชิงสาเหตุที่สําคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน และ
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความผูกพัน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

4. การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิตามแผน
ลักษณะทางสังคมหรือสถานการณ์ทางสังคม เป็นสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่บุคคลประสบอยู่
และใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน ลักษณะต่างๆ ทางสังคมหรือสถานการณ์ทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของบุคคล ซึ่งสถานการณ์หรือลักษณะทางสังคมในหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ จึงเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการทํางานของบุคคล ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาสถานการณ์ทางสังคมหรือลักษณะของสังคมเพื่อเป็น
ตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานที่อาจจะเป็นตัวสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสร้างความเข้มแข็งให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ หรืออาจจะเป็น
ตัวขัดขวางให้พฤติกรรมการทํางานให้ด้อยประสิทธิภาพ เป็นต้น (จุฑารัตน์ กิตติเขมากร. 2553) การที่บุคคล
เติบโตขึ้นมาในสังคมหนึ่ง เขาจะต้องเรียนรู้วิธีดําเนินชีวิตที่จะอยู่ในสังคมนั้น ตั้งแต่วิธีการแต่งตัวในแต่ละ
กาลเทศะ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมที่มีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกัน ความรู้และทักษะในการ
ทํางาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมทั้งสิ้น จึงมีผู้ให้ความหมายของการถ่ายทอด
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ทางสังคมไว้ว่า เป็นกระบวนการที่บุคคลเรียนรู้วิถีการดําเนินชีวิตของสังคมหนึ่งๆ หรือกลุ่มทางสังคมเพื่อที่ว่า
บุคคลนั้นจะได้สามารถดําเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของตนในสังคมนั้นได้ (Elkin & Handel. 1984: 3-4) หรือ
หมายถึงกระบวนการเรียนรู้บรรทัดฐานของสังคม (norms) บทบาท (roles) และทักษะ (Skills) (Hudson &
Sullivan. 1955: 67) เป็นต้น (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2548)
อ้อมเดือนสดมณี และคณะ. (2543) กล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคม เป็นกระบวนการหรือวิถีทางที่
บุคคล ได้เรียนรู้ทักษะ ความรู้ ค่านิยม แรงจูงใจ และบทบาทที่เหมาะสมกับตําแหน่งของเขาในกลุ่ม ถือได้ว่าเป็น
กระบวนการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตลอดชีวิต (Lifelong Process) ตั้งแต่วัยทารก วัยทํางาน ตราบ
จนกระทั่งวัยชรา ซึ่งขั้นตอนกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมและบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กับ
ขั้นตอนของชีวิต (Syryker, 1980: 64; Stryker and Statham, 1985: 352)
จรัล อุ่นฐิติวัฒน์. (2548: 11-12; อ้างอิงจาก Heck. 1995: 33) กล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์การ หมายถึง กระบวนการที่ทําให้บุคคลได้รับการสอน และเรียนรู้เนื้อหาการทํางาน ทักษะและบทบาทใน
องค์การ ดังนั้น การถ่ายทอดทางสังคม จึงเป็นสิ่งสําคัญที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยทารกจนเป็น
ผู้ใหญ่ และในแต่ละช่วงวัยมนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตทางสังคมได้อย่างสมดุล เพราะมนุษย์เรียนรู้
เข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งกันและกัน เรียนรู้ถึงค่านิยม ความรู้ ความเชื่อ กฎระเบียบ บรรทัดฐานของ
สังคมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและได้รับการเรียนรู้ทั้งจากการสอน การถ่ายทอด
จากประสบการณ์ตรงของบุคคลในครอบครัว สังคมและโดยทางอ้อมผ่านสื่อสถาบันต่างๆ และการถ่ายทอด
ทางสังคมในการทํางาน (Work Socialization หรือ Organizational Socialization) เป็นกระบวนการที่
ปลูกฝังให้แก่พนักงาน ขององค์การ ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจวัฒนธรรม ค่านิยมการทํางาน เจตคติ ทักษะ พฤติกรรม
และบทบาทการทํางานในองค์การ เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายของ
องค์การ รวมถึงช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวในการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะมีบทบาทและมีความชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ
กับชีวิตการทํางานในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งบุคลากรในองค์การจะได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การตั้งแต่เริ่มเข้า
ทํางาน เริ่มจากการเรียนรู้ทางวิชาการ ในงานอาชีพตามหน้าที่ความรับผิดชอบจนมีทักษะสูงขึ้นจนสามารถเป็น
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงงานและองค์การได้ ซึ่งประกอบกับการได้รับการถ่ายทอดในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่จะ
ทํางานร่วมกันในองค์การ (อังศินันท์ อินทรกําแหง. 2548)
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. 2548: 94 อ้างอิงจาก
Elkin & Handel. 1984) 1) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา 2) มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลสําคัญ 3) ผ่านการ
สื่อสาร 4) เกิดในบริบทสําคัญที่มีอารมณ์ ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง และ 5) ได้รับการปรับแต่งพฤติกรรมจาก
กลุ่มทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานขององค์การ เป็นการเรียนรู้เพื่อรับรู้บทบาทการทํางานในสังคม
ซึ่งบทบาทดังกล่าวเป็นแบบแผนพฤติกรรมของกลุ่มสังคม ผลของการถ่ายทอดทางสังคมอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการนั้น ทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่มสังคมนั้นๆ ทําให้สังคมในองค์การนั้น
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สามารถดําเนินและดํารงอยู่ได้ จากงานวิจัยของ วิรัติ ปานศิลา (2542) ในการศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมใน
การทํางาน จิตลักษณะและการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรสาธารณะสุข
ระดับตําบล ในภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานอย่างอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการร่วมกับตัวแปรด้านการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานด้านการ
สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาบุคลากรสายสาธารณสุขตําบล มีความสัมพันธ์กัน (r=.20) ซึ่งการ
ถ่ายทอดการทํางานอย่างไม่เป็นทางการเป็นตัวพยากรณ์ที่สําคัญอันดับแรกของพฤติกรรมการทํางานด้าน
สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาบุคลากรสายสาธารณสุขตําบล (r=.26) และงานวิจัยของ ลักษมี
ลุประสงค์ (2546) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานด้านการ
สื่อสารตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.1102:
ระบบสื่อสาร) ของบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานสูง ไม่ว่าจะมีเจตคติต่อการสื่อสารในระดับใด
ก็ตาม จะมีพฤติกรรมการทํางานด้านการสื่อสารตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและ
สัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.1102: ระบบสื่อสาร) มากกว่า นักวิชาการศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมในการทํางานต่ํา อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรฉัตร สุขดํารงค์ (2547)
ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
สินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย พบว่า เจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานอย่างเป็น
ทางการมาก จะมีพฤติกรรมการทํางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
(ค่า r=.356) และเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานอย่างไม่เป็นทางการสูง จะมี
พฤติกรรมการทํางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r=-.365) และ
งานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(r=.38) เป็นต้น
ดังนั้น การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการการทํางาน รวมทั้งการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อใช้ใน
กระบวนการการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ มีความตระหนักในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และการได้รับ
การยอมรับในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน/ทีมงาน และเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานอย่างเป็นทางการ เช่น การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เป็นต้น และการถ่ายทอด
ทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ เช่น โดยการบอกเล่า แนะนํา การเป็นแบบอย่างจากหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
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การวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน
ในการวัดผลการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ลักษมี ลุประสงค์
(2546) ได้สร้างแบบสอบถามขึ้นเอง เป็นมาตรส่วนประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”
จํานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.878 สําหรับงานวิจัยของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ได้สร้างแบบวัดจาก
เนื้อหาการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จํานวน 10 ข้อ มีมาตรส่วนประเมิน
ค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 และจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553)
ดัดแปลงแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานของ ลักษมี ลุประสงค์ (2546) มีลักษณะของประโยค
คําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 9 ข้อ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีพิสัยคะแนน
เฉลี่ยระหว่าง 1–6 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ วัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานของ
บุคลากร ออกเป็นลักษณะ 2 ลักษณะ คือ
1) การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรจาก
ผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของ
หน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานตามแผน และสามารถ
นําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยมีการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา
เพื่อให้เกิดความสําเร็จและบรรลุผลตามแผนของหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ มีความตระหนักใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
2) การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรจาก
ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของ
หน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้
เกิดความสําเร็จและบรรลุผลตามแผนของหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ มีความตระหนักในหน้าที่ที่
รับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
ผู้วิ จั ยจึ งใช้ แบบวั ดของ ลักษมี ลุ ประสงค์ (2546) มาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบวั ดที่ มี เนื้ อหา
สอดคล้องกับงานวิจัย และสร้างแบบวัดขึ้นเอง โดยมีลักษณะของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า
5 ระดับ จากไม่จริงเลย-จริงที่สุด จํานวน 23 ข้อ

5. ความผูกพันในงานและองค์กรกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นอย่างหนึ่งของสมาชิก
องค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยนําพาให้องค์การมีประสิทธิผลและอยู่รอดต่อไป นอกจากองค์การต้องการ
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกองค์การแล้ว การรักษาให้บุคลากรเหล่านั้นคงอยู่กับองค์การอย่าง
มีคุณค่าด้วยการพยายามสร้างทัศนคติความผูกพันที่ดีกับองค์การให้เกิดขึ้นกับสมาชิกแต่ละคนในองค์การนับว่า
เป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งด้วย ศิริพร ไทยกรณ์ (2554: 41) ดังนั้น การที่จะทําให้สมาชิกในองค์กรเกิดความ
ผูกพันในงานและองค์กรขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ในการทําให้สมาชิกในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในงานและ
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องค์กร ให้เขาคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่มีความสําคัญ มีส่วนร่วมในองค์กร และเห็นคุณค่าในงานทุกงาน
ที่ทํา เมื่อสมาชิกในองค์กรมีความรู้สึกที่ดีในงานและองค์กรแล้ว จะทําให้ทํางานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ และ
ทุ่มเทให้กับงานและองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ และเกิดความสุขในงาน เป็นต้น
ความหมายของความผูกพันในงานและองค์กร
พรพิมล วสุวัตรศรสกุล (2549:10 ; อ้างอิงจาก สแลนซิค (Steers and Porter. 1983 : 442 ; citing
Salancik. 1977 : 62) ได้ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า เป็นสภาพส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่เกิด
ความรู้สึกผูกพันกับองค์การในรูปของการกระทําที่มีความเชื่อว่าการกระทํานั้นสามารถสนับสนุนกิจกรรมและ
ความรู้สึกผูกพันกับองค์การ
คานเทอร์ (Steers and Porter. 1983: 442; citing Kanter. 1968: 499) กล่าวว่า ความผูกพันต่อ
องค์การ คือ ความพยายามของคนที่จะใช้พลังงาน และให้ความจงรักภักดีต่อการทํางานในองค์การ โดยแสดง
ออกมาให้เห็นในลักษณะของความรู้สึกของตนเอง
สเตียร์ และพอร์ตเตอร์ (Steers and Porter. 1983 : 443) อธิบายว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น
ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของสมาชิกในองค์การ และเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์การมีค่านิยมที่กลมกลืน
กับสมาชิกคนอื่นๆ แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ และเต็มใจที่จะอุทิศกําลังกาย และกําลังใจเพื่อเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การ ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึง
1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า และการยอมรับเป้าหมาย
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 96) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หรือความจงรักภักดีต่อ
องค์การ (Organizational Commitment) หมายถึง ระดับของความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน
ให้กับหน่วยงานหรือองค์การที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่อย่างเต็มกําลังความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่
จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ (2548) กล่าวว่า ความผูกพันในองค์การ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่หนักแน่นที่
พนักงานแสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ มีความเชื่อมั่นต่อองค์การ และตัดสินใจที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป
พรพิมล วสุวัตรศรสกุล (2549: 12) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การเป็นการแสดงออกและ
ความรู้สึกของบุคคลต่อองค์การ ในลักษณะที่สอดคล้องเป้าหมายและคุณค่าขององค์การ มีความเต็มใจและ
พร้อมที่จะใช้ความสามารถที่มีอยู่ทํางานเพื่อองค์การ มีความรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกที่มีความสําคัญต่อองค์การ
และมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป
ศิริพร ไทยกรณ์. (2554: 38) กล่าวว่า ความผูกพันในองค์การสามารถแสดงออกโดยพฤติกรรมของสมาชิก
ในองค์การ โดยบุคคลที่มีความพึงพอใจสอดคล้องกับองค์การจะส่งผลให้มีทัศนคติทางด้านบวกซึ่งจะส่งผลให้สมาชิก
ในองค์การทุ่มเท เต็มใจและจงรักภักดีที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์การต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
อนันต์ชัย คงจันทร์. (2529: 34-41) กล่าวว่า ประสิทธิภาพขององค์กรเป็นผลมาจากปัจจัยหลาย
ปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมสนับสนุนต่อเป้าหมายองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากความผูกพันของพนักงานที่
มีต่อองค์การ ดังต่อไปนี้
1. ความผู กพั นต่ อองค์การนี้อาจจะใช้เป็นเครื่องมื อพยากรณ์พฤติกรรมของสมาชิ ก ของ
องค์การได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเปลี่ยนงาน อัตราการเข้าออกงานของสมาชิกในองค์กรเนื่องจาก
สมาชิกที่มีความผูกพันต่อองค์กร การมีแนวโน้มที่จะอยู่ในองค์กรนานกว่า และเต็มใจที่จะทํางานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพราะเมื่อคนมีความผูกพันต่อองค์กร ก็จะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่อง มีความ
คงเส้นคงวา ไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน
2. ความผูกพันต่อองค์การเป็นผลการศึกษาที่ต่อเนื่อง หรือพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาเรื่อง
ความจงรักภักดีของสมาชิกในองค์การ ซึ่งผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นในองค์การ เนื่องจากความผูกพันต่อ
องค์การมีเถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้จาก
สภาพแวดล้อ มที่ส มาชิก ในองค์ ก ารต้ อ งเผชิ ญ ในแต่ ล ะวั น แต่ ค วามจงรั กภั ก ดี เ ป็ น สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ นและค่ อ ยๆ
พัฒนาขึ้นช้าๆ อย่างมั่นคง
3. การทําความเข้าใจเรื่องความผูกพันต่อองค์การ จะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจธรรมชาติของคน
โดยทั่วไปมากขึ้น ถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่คนจะสร้างความผูกพัน หรือเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมย่อยๆ ขึ้นมา เนื่องจากพฤติกรรมต่างๆ ย่อมมีที่มาเป็นเรื่องของความมุ่งหมายหรือเป้าหมายของ
มนุษย์ มีผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในด้านค่านิยม ทัศนคติ
บุคลิกภาพ และบทบาท ความเข้าใจในกระบวนการนี้จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมได้มากขึ้น
สุรัสวดี สุวรรณเวช (2549: 6 อ้างอิงจาก Steers, 1977) ได้ศึกษาโมเดลปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ และผลลัพธ์ของความผูกพันต่อองค์การเป็น 3 ปัจจัย คือ
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal
Characteristics) หมายถึง ตัวแปรต่างๆที่ระบุ
คุณสมบัติของบุคคลนั้นๆ นั้น เช่น อายุ อายุการทํางาน บุคลิกภาพ ความสนใจในด้านวิชาชีพ
2. คุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึง ลักษณะสภาพของงานที่แต่ละ
บุ ค คลรั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ อยู่ ว่ ามี ลั ก ษณะอย่ า งไร ซึ่ งประกอบด้ ว ย 5 ลั ก ษณะ คื อ ความเป็ น อิ ส ระในงาน
(Autonomy) ความหลากหลายทักษะในงาน (Variety) ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน (Job Identification) ผล
สะท้อนกลับของ งาน (Feedback) และโอกาสได้ปฏิสังสรรค์กับผู้อื่นในการทํางานนั้น (Opportunity for
Optional Interaction)
3. ประสบการณ์ในการทํางาน (Work Experiences) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานแต่
ละคนว่ารับรู้การทํางานในองค์การอย่างไร โดยกําหนดไว้ 4 ลักษณะ คือ ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์การ (Group
Attitude) ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ (Met Experiences) ความรู้สึกว่าตนมี
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ความสําคัญต่อองค์การ (Personal Importance) และความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งได้ (Organization
Dependability)
สุรัสวดี สุวรรณเวช (2549: 8 อ้างอิงจาก Hewitt Associate, 2004) เป็นบริษัทที่ปรึกษาในงานด้าน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พั น ของพนั ก งานมี 7 ประการ คื อ ภาวะผู้ นํ า
(Leadership) วัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์การ (Culture/Purpose) ลักษณะงาน (Work Activity)
ค่าตอบแทนโดยรวม (Total compensation) คุณภาพชีวิต (Quality of Life) โอกาสที่ได้รับ (Opportunity)
และความสัมพันธ์ (Relationship)
ภัทรพล กาญจนปาน (2552: 35; อ้างอิงจาก Dumham, Grube and Castaneda. 1994. Journal of
Applied Psychology 79. p. 370-380) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรแต่ละด้าน
ดังนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันด้านจิตใจ ได้แก่
1.1 การรับรู้คุณลักษณะงาน ในแง่ของความเป็นอิสระของงาน (Task Autonomy)
ความสําคัญของงาน (Task Significance) เอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) ความหลากหลายของทักษะ
(Skill Variety) และการให้ผลย้อนกลับของหัวหน้า (Supervisory Feedback)
1.2 การพึ่งพาได้ขององค์กร (Organizational Dependability)
1.3 การรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร (Perceived Participatory Management) ซึ่ง
เป็นความรู้สึกของพนักงานว่า พวกเขามีอิทธิพลในการตัดสินใจเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมการทางาน และสิ่งอื่นที่
เกี่ยวข้องกับพวกเขา
ศิริพร ไทยกรณ์ (2554: 40; อ้างอิงจาก Keith Davis. 1976) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร มีดังต่อไปนี้
1. มีผู้นําที่ดี
2. ทราบความเคลือ่ นไหวและความเป็นไปของหน่วยงานทุกระดับ
3. ได้รับการปฏิบัติด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. มีโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในงาน
5. มีความเป็นอิสระในการทํางานพอสมควร
6. มีความอบอุ่นและการยอมรับนับถือของเพื่อนร่วมงาน
7. มีความมั่นคงและความปลอดภัยในการทํางาน
8. สภาพการทํางานที่สะดวกสบายเท่าเทียมกับผูอ้ ื่นในระดับเดียวกัน
9. มีความสําเร็จในการทํางานที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า
10. มีความเป็นธรรมชาติและความเสมอต้นเสมอปลาย
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ความสําคัญของความผูกพันต่อองค์การ
พรพิมล วสุวัตรศรสกุล (2549: 12) กล่าวว่า จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น
สิ่งที่สําคัญในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ เพื่อการพัฒนาขององค์การ ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่สมาชิกแสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์การ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่ส่งผลต่อองค์การ
ในแง่ที่เป็นประโยชน์
อังคณา โกสีย์สวัสดิ์. (2534: 22; อ้างอิงจาก Steers. 1977: 47) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร พบว่า มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลในองค์กร ได้แก่ ความสําเร็จ อายุ และการศึกษา
2. คุณลักษณะของงาน ได้แก่ งานที่มีคุณค่า ความมีอิสระในการทํางาน
3. ประสบการณ์ในการทํางาน ได้แก่ เจตคติทมี่ ีต่อกลุ่ม การพึ่งพาจากองค์กร
แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (วารุณี คําแก้ว. 2550: 33-34 อ้างอิง
จาก Jerald Greenberg and Rober A. Baron. 1977: 196) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กรไว้ดังนี้
1. ผู้บริหารขององค์กรควรมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบที่สูงขึ้นในงานที่ทํา พนักงานที่
ได้รับโอกาสในการควบคุมการทํางานของตนเองมากขึ้น และได้รับการยอมรับว่าเขาได้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้
งานประสบความสําเร็จ มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง
2. ผู้ บ ริ ห ารควรปรั บ ปรุ ง ระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งานโดยใช้ ห ลั ก การแบ่ ง
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
3. ผู้บริหารขององค์ กรควรสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาทํางานในองค์กร โดย
พิจารณาถึงการมีทัศนคติและค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กรในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องแจ้งให้พนักงานเห็นว่า
องค์กรพยายามทุกวิถีทางอย่างสม่ําเสมอที่จะเสริมสร้างให้พนักงานมีความสุขกับการทํางานและมีความผูกพัน
ต่อองค์กร
แบรี่ เดสส์เลอร์ (Bary Dessler. 1997: 693-694) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารขององค์กรควรตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององค์กร
ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติ และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานกับให้
กําลังใจในการก้าวหน้าและประสบความสําเร็จอย่างเต็มความสามารถของเขา
2. ผู้บริหารขององค์กรควรปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างสม่ําเสมอ รับฟังข้อร้องทุกข์ของ
พนักงาน มีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นระยะๆ และมีการแจ้งให้พนักงานทราบถึงผลของการสํารวจ
นั้ น นอกจากนี้ ผู้ บริ หารควรหาโอกาสแจ้ งข่ าวข้ อมู ลทั่ วไปเกี่ ยวกั บองค์ กรให้ พนั กงานได้ ทราบกั บการจั ด
ระบบสื่อสารแบบสองทางในองค์กร
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3. การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรควรเริ่มตั้งแต่การสรรหาและการ
คัดเลือกพนักงาน โดยกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการมีทัศนคติและค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กรไว้เป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งนี้องค์กรจะต้องมีการะบุค่านิยมขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และถ่ายทอด
ให้พนักงานในองค์กรทุกคนได้ทราบ
4. ผู้บริหารขององค์กรควรแสดงให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนถึงโอกาสความก้าวหน้าในการ
ทํางาน รวมทั้งมีการจัดระบบค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม พนักงานรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมมีผลประโยชน์ร่วมกัน
5. ผู้บริหารขององค์กรควรจัดฝึกอบรมให้พนักงานแต่ละหน่วยงาน เข้าใจความต้องการของ
พนักงานในหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความประสานงานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
จากบรรยากาศข้างต้น จะทําให้บรรยากาศในการทํางานที่สร้างความมั่นใจให้พนักงานในอันที่สามารถ
ใช้ความรู้ ความสามารถและความชํานาญของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่เขาจะได้รับการตอบสนองความต้องการของ
เขาในการทํางานให้กับองค์กร และช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรด้วยการทําให้พนักงาน
มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับองค์กร ทํางานเสมือนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของ
บัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550: 83-84) จากการศึกษาวิจัยความผูกพันต่อองค์การของนักวิชาการหลาย
ท่าน พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลต่อองค์การหลายประการที่
สําคัญๆ คือ การที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ ทําให้พนักงานเกิดการยอมรับใน คุณค่า และเป้าหมาย
ขององค์การ ซึ่งช่วยสนับสนุนในเรื่องการให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การเพิ่มมากยิ่งขึ้น
(March ; & Simon. 1958: 611-623) ส่งผลให้พนักงานมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และมีความพยายาม
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ทําให้อัตราการขาดงานของพนักงานในองค์การต่ํากว่าองค์การที่พนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์การน้อย (Steers. 1977: 46-56) 2) การที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมาก พนักงานจะ
เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะทํางานกับองค์การนั้นๆ ตลอดไป โดยพนักงานมีความเต็มใจในการ
ทํางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งผลการวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน (Bluedorn. 1982: 135–153; Mowday,
Steers; & Porter. 1982 :135–206; Clegg. 1983: 88–101; Batemam; & Strasser. 1984: 95–112; และ
Dougherty, Allen; & Thomas. 1985: 259-279) ทําให้เกิดทัศนคติทางบวกในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการที่
พนักงานมีความปรารถนาที่อยากจะอยู่ร่วมทํางานในองค์การหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการทํางาน
ดังกล่าว ในขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การยังมีอิทธิพลต่ออัตราการออกจากงานของพนักงานโดย
ผ่านความพึงพอใจในการทํางาน (Schein. 1968: 1–6; O’Reilly; & Caldwell. 1981: 597-616) สําหรับ
ผลการวิจัยของ บัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550: 149) พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจําลอง ประกอบด้วย
แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ลักษณะขององค์กร (โครงสร้างองค์กร และสภาพการใช้
เทคโนโลยี) ภาวะผู้นําองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ วิเคราะห์อํานาจการอธิบายได้เป็นร้อยละ 78.9 โดย
พบว่า แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและลักษณะองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับงานวิจัยของ
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จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบผลการวิจัยว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมี ส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(r=.38**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นต้น และงานวิจัยของ อังศินันท์ อินทรกําแหง (2555) ที่
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมในงานที่มีต่อพฤติกรรมบริการงานสร้างเสริม
สุขภาพ และป้องกันโรคของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า แรงจูงใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เท่ากับ .54 คือ ผู้ให้บริการทางการแพทย์มีแรงจูงใจในงาน ซึ่ง
เป็นแรงผลักดันภายในของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการจะเห็นความสําเร็จของงานและต้องการให้ผู้รับบริการได้รับ
การบริการที่ดี ต้องการเห็นหน่วยงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบายในการทํางานด้านนี้ จึง
ใช้ศักยภาพของตนเองเต็มที่ เป็นต้น
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ให้ความหมายของ ความผูกพัน หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกมาถึง
ความรู้สึกที่มีต่อการทํางานและต่อองค์กร ด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจ ทุ่มเท ที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ เพื่อองค์กร ประกอบด้วยลักษณะ 3 ด้าน คือ
1) ความผูกพันในงาน หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกมาถึงความรู้สึกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทํางานของหน่วยงาน ด้ วยความภาคภู มิ ใ จ ด้ วยความเต็ม ใจ ทุ่ มเท ในการปฏิ บัติงานอย่างเต็ม กําลัง
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่งความรู้สึกผูกพันในงานในรูปของการกระทํานั้นมีความเชื่อว่า การกระทํา
นั้นสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะทําให้งานของหน่วยงานประสบความสําเร็จ
2) ความผูกพันในองค์กร หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกมาถึงค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิก
คนอื่นๆ ในองค์กร แสดงตนเองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันองค์กร เต็มใจและอุทิศกําลังกายและใจ ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร มีความเชื่อมั่น ยอมรับนโยบาย และมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร
การวัดความผูกพันต่อองค์การ
ภัทรพล กาญจนปาน (2552: 23; อ้างอิงจาก Cook & others. 1981: 84–92) ได้รวบรวมแบบวัด
ความผูกพันทางทัศนคติต่อองค์การที่สําคัญไว้ 4 แบบ ได้แก่ 1) แบบวัดความผูกพันต่อองค์การ
(Organizational Commitment) ของพอร์ทเตอร์และสมิธ (Porter & Smith. 1970) เป็นแบบวัดที่ใช้วัด
ความรู้สึกของสมาชิกในองค์การ 3 ด้าน คือ ความเชื่อและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความ
พร้อมที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่เพื่อองค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป แบบวัดนี้มีอยู่ 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับความเชื่อมั่นของแบบวัดนี้อยู่
ระหว่าง 0.82–0.93 2) แบบวัดความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) ของบูชานัน
(Buchanan II. 1974) เป็นแบบวัดความรู้สึกของบุคคลในองค์การ 3 ด้าน คือ การแสดงตนต่อองค์การ
(Identification) การมีความเกี่ยวข้องกับองค์การ (Involvement) ความภักดีต่อ 73 องค์การ (Loyalty) แบบ
วัดนี้มีอยู่ 23 ข้อ แบ่งเป็นใช้วัดด้านการแสดงตน 6 ข้อ วัดด้านความเกี่ยวพัน 6 ข้อ และวัดด้านความภักดี 11
ข้อ แบบวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับความเชื่อมั่นของแบบวัดในแต่ละด้านและทุกด้านมีค่าเท่ากับ
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0.86 0.84 0.92 และ 0.94 ตามลําดับ แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างด้านการแสดงตนกับ
ด้านความเกี่ยวพันเท่ากับ 0.65 ระหว่างด้านการแสดงตนกับด้านความภักดีเท่ากับ 0.58 3) แบบวัดความ
ผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) ของแฟลงคลิน (Franklin. 1975–C) เป็นแบบวัด
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์การรูปนัยใน 2 ด้าน คือ ความตั้งใจที่จะยึดถือปฏิบัติตามปทัสถาน และ
กฎระเบียบขององค์การ ความตั้งใจ ที่จะคงอยู่ในองค์การต่อไป แบบวัดนี้มี 16 ข้อ ใช้วัดด้านแรก 11 ข้อ และ
วัดด้านหลัง 5 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ความเชื่อมั่นของแบบวัดด้าน
แรก เท่ากับ 0.83 และด้านหลังเท่ากับ 0.62 4) แบบวัดความผูกพันต่อองค์การ (Organizational
Commitment) ของ คุ๊ก และคนอื่นๆ (Cook and others. 1980) เป็นแบบวัดความรู้สึกของบุคคลใน
องค์การใน 3 องค์ประกอบ คือ การแสดงตนต่อองค์การ (Identification) การมีความเกี่ยวพันกับองค์การ
(Involvement) ความภักดีต่อองค์การ (Loyalty) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
7 ระดับ มี 9 ข้อ ใช้วัดองค์ประกอบละ 3 ข้อ แบบวัดนี้มีความเชื่อมั่นแต่ละด้าน คือ 0.72 0.87 0.82
สําหรับ บัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550) ใช้มาตรวัดความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ โดยการ บูรณา
การตามแนวทางของนักวิชาการท่านต่างๆ เช่น
มาตรวั ดความผู กพั นต่ อองค์การ (Organizational
Commitment Questionnaire: OCQ) ของมาวเดย์, สเตยร์; และพอตเตอร์ (Mowady, Steers; & Porter.
1974: 231-248) มาใช้ในการประเมินความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์การ โดยแบ่งมาตรวัดที่ใช้ในการ
ประเมินออก เป็น 2 มิติ ได้แก่ ความผูกพันทางด้านพฤติกรรม (behavioral commitment) และความผูกพัน
ทางด้านความรู้สึก (affective commitment), มาตรวัดความผูกพันต่อองค์การของแมทฮิว; และซายัก
(Mathieu; & Zajac. 1990: 171-194) ซึ่งแบ่งมาตรวัดความผูกพันของพนักงานต่อองค์การออกเป็น 2 มิติ
ได้แก่ ความผูกพันทางด้านพฤติกรรมและความผูกพันทางด้านความรู้สึก ส่วน มาวเดย์, สเตียร์; และพอตเตอร์
(Mowday, Steers; & Porter. 1982: 611-612) ที่ทําการสํารวจความผูกพันต่อองค์การใน 2 มิติ ได้แก่ความ
ผูกพันทางด้านพฤติกรรมและความผูกพันทางด้านความรู้สึก เป็นต้น
นอกจากนั้น เมเยอร์ และ อเลน (Mayer; Allen; & Smith. 1993: 539; citing Mayer; & Allen.
1991 อ้างอิงจาก จรัล อุ่นฐิติวัฒน์. 2548: 26) ได้พัฒนาแบบวัดความผูกพันในองค์การโดยแบ่งเป็น 3
องค์ประกอบ คือ
1) ความผูกพันทางความรู้สึก (Affective commitment) เป็นความผูกพันทางด้านเกี่ยวกับ
อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ และการเข้าไปเกี่ยวข้องและเต็มใจที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป
2) ความผูกพันที่ต่อเนื่อง (Continuance commitment) เป็นความผูกพันที่เกี่ยวกับแนวโน้มที่
จะทํางานในองค์การนี้ต่อไป เนื่องจากพนักงานรู้สึกว่าการทํางานนั้นเป็นการลงทุนลงแรงไปตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิก
ขององค์การ หากออกจากองค์การนี้ไปจะสูญเสียผลประโยชน์ ตลอดจน
รับรู้ทางเลือกของตนเองว่ามีข้อจํากัดจึงจําเป็นต้องอยู่กับองค์การนี้ต่อไป

43
3) ความรับผิดชอบ (Normative commitment) เป็นความผูกพันที่บุคคลรับรู้ว่าเป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบที่บุคคลต้องสนับสนุนกิจกรรมองค์การนี้ต่อไป ทําให้บุคคลรู้สึกว่าควรจะอยู่กับองค์การนี้
ต่อไป
สําหรับในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยนําแบบวัดของ จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ (2548) มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
วัดความผูกพันในงานและความผูกพันในองค์กร ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับงานวิจัย และสร้างแบบวัดขึ้นเอง มี
ลักษณะของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จากไม่จริงเลย-จริงที่สุด จํานวน 22 ข้อ

6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) เป็นแรงจูงใจทางสังคมที่เกี่ยวกับการทํางานมีหลักฐาน
จากการวิจัยมากมายที่บ่งชี้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หรือความต้องการสัมฤทธิ์เป็นลักษณะภายในที่สําคัญลักษณะ
หนึ่ง ซึ่งผลักดันบุคคลให้เกิดความพากเพียรพยายามที่จะทํางานจนสําเร็จลงด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม
ลักษมี ลุประสงค์ (2546) ให้ความหมายของ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ว่าหมายถึง การเพียรพยายามที่จะ
พัฒนาตนและงานของตนให้ ประสบความสําเร็จโดยไม่ ย่อท้ อต่ออุปสรรคและความล้มเหลว รู้จักกํ าหนด
เป้าหมายในการทํางานให้เหมาะสมกับความสามารถของตน อดทนทํางานที่ยากได้เป็นเวลานานและมุ่ง
แสวงหา ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานเพื่อมุ่งให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อประสบความสําเร็จก็เกิดความสุข ความภาคภูมิใจ แต่เมื่อเกิดความล้มเหลว
ก็ไม่ท้อแท้ กลับพร้อมที่จะลองพยายามทําใหม่ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักจะเป็นผู้ที่ขออาสาสมัครทํางาน
ต่างๆ ชอบแข่งขันเพื่อชัยชนะมีนิสัยรักงานและทํางานที่ยากโดยไม่ย่อท้อ ทําให้เป็นคนที่พึ่งตนเองและอาจจะ
เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อีกด้วย และแมคเคลแลนด์ได้พบข้อเท็จจริงว่า ผู้ประกอบการที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 1) มีความกล้าเสี่ยงอย่างเหมาะสม บุคคลประเภทนี้จะมีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ไม่ชอบงานที่
ต้องอาศัยโชคลาภ ไม่พอใจที่จะกระทําแต่สิ่งง่ายๆ มักจะเลือกงานที่ยากพอควร ไม่ง่ายจนเกินไปและไม่ยากจน
เกินความสามารถที่จะทําให้สําเร็จ)เพราะเชื่อในความสามารถของตนเอง 2) มีความกระตือรือร้น ชอบทําสิ่ง
แปลกใหม่ มีความมานะพากเพียรทําในสิ่งที่ท้าทายความสามารถของตนเอง 3) มีความรับผิดชอบการกระทํา
ของตน มีความพยายามที่จะทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อความพอใจของตนเองมิใช่เพื่อหวังการ
ได้ รั บ คํ า ยกย่ อ งจากผู้ อื่ น ชอบ มี อิ ส ระในการคิ ด การกระทํ า และเรี ย นรู้ ที่ จ ะเผชิ ญ กั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า ง
ตรงไปตรงมา 4) ต้องการเรียนรู้จากผลการตัดสินใจของตนเอง เป็นบุคคลที่ต้องการเรียนรู้โดยเร็วที่สุดว่าการ
กระทําของตนได้ผลอย่างไร ถึงจะกระทําไม่ดีก็ต้องการทราบผลโดยทันทีเช่นกัน เพื่อหาทางปรับปรุงการ
กระทําให้บรรลุเป้าหมายในครั้งต่อไป 5) มีการคาดการณ์ล่วงหน้า เป็นผู้ที่ทํางานโดยมีการวางแผนโครงการ
ระยะยาว เล็งการณ์ไกล ทําให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าการทํางานแต่ละครั้งจะมีโอกาสสําเร็จมากน้อย
เพียงใด เมื่อเกิดอุปสรรคจะแก้ไขอย่างไร และการทํางานแต่ละครั้งก่อให้เกิดผลดีและผลเสียอย่างไรบ้าง 6) มี
ความสันทัดในการจัดระบบงาน คือ จั ดระบบงานอย่ างมีจุดมุ่งหมาย ทราบว่างานชนิดใดควรดําเนินงาน
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ก่อนหลังและงานชนิดใดสามารถเอื้อประโยชน์ต่องานชนิดอื่นเพื่อให้การทํางานแต่ละครั้งประสบความสําเร็จอย่าง
ดียิ่งฯ (งามตาม วนินทานนท์. 2545; อ้างถึง ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2523)
ตุลา มหาสุธานนท์ (2547) กล่าวว่า องค์การที่จะประสบความสําเร็จจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรภายใน
ที่มีความเต็มใจทุ่มเทความรู้ความสามารถและมีความผูกพันต่อองค์การที่จะอุทิศตนเองในการทํางานหนัก
หลักการในการกระตุ้นหรือแรงจูงใจบุคลากรจึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเหล่านั้นเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด โดยคาดหวังว่าหากบุคลากรเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทํางาน ย่อมพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซึ่งจะยังผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ และยังสรุปว่า แรงจูงใจ
คือ แรงผลักดันต่อบุคคลในการใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
โดยความเต็มใจ
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคลากร หมายถึง ความพากเพียรพยายาม หรือความมุ่ม
มั่นในการที่จะทํางานเพื่อให้ประสบความสําเร็จด้วยมาตรฐานดีเยี่ยม ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการทํางานโดยไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรค และรู้จักกําหนดเป้าหมายในการทํางานให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อประสบความสําเร็จก็เกิดความสุข ความภาคภูมิใจ แต่เมื่อเกิดความล้มเหลว
ก็ไม่ท้อแท้ กลับพร้อมที่จะลองพยามทําใหม่
งานวิจัยของวิรัติ ปานศิลา (2542) พบว่า บุคลากรสาธารณสุขระดับตําบล ในกลุ่มระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะมีพฤติกรรมการทํางานเหมาะสมมากกว่ากลุ่มที่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปแต่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา และพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวทํานาย
พฤติกรรมการทํางานด้านรวมมากที่สุด สอดคล้องกับ ลักษมี ลุประสงค์ (2546) พบผลว่า นักวิชาการศึกษาที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีพฤติกรรมการทํางานด้าน การสื่อสารตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการ
จัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O. 1102: ระบบสื่อสาร) มากกว่านักวิชาการศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ต่ํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบผลในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย ส่วนงานวิจัยของ มยุรฉัตร
สุขดํารงค์ (2547) ที่พบว่า เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงผ่านการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน
อย่างเป็นทางการสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบสูงกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ต่ํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยังพบผลจากงานวิจัยของ นิชาภัทร โพธิ์บาง (2550) ที่พบว่า
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมีจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มากกว่าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา และงานวิจัย
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
(r=.31**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นต้น
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การวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การวั ดแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์นั้ น สามารถทํ า ได้ ห ลายรู ป แบบ เช่ น การสั ง เกต การทดสอบ
ประกอบด้วยข้อความต่างๆ ที่ผู้ทดสอบตั้งขึ้นโดยถือเอาเกณฑ์ปรกตินิสัยคนทั่วๆ ไปเป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นคํา
เกี่ยวกับความกลัว ความวิตกกังวล ความสนใจในสิ่งต่างๆ หรือปฏิกิริยาที่ตนทําอยู่เสมอๆ เมื่อตกอยู่ในสภาพ
นั้นๆ การประมาณค่า โดยเลือกคุณลักษณะบุคลิกภาพที่เป็นเครื่องมือเชิดชูให้บุคลิกภาพเด่น สะดุดตา การ
วิเคราะห์ตนเอง คือการประมาณค่าตนเองแบบวิเคราะห์ตัวเองจะเป็นคําถามแบบปรนัยจะเป็นประโยชน์ใน
การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน และการสัมภาษณ์ (ปริญญา ณ วันจันทร์. 2536; 27-28)
โดยจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการวัด มีงานวิจัยที่ทําการวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์กับข้าราชการ เช่น งานวิจัยของบุญรับ ศักดิ์มณี (2532: 57) โดยสร้างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มี
ลักษณะมาตรประมาณค่า โดยอาศัยแนวทางการสร้างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มาจากเฮอร์แมน (Hermans)
จํานวน 20 ข้อ มีพิสัยค่าอํานาจจําแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 2.75-7.45 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ .84 และแบบวัดของนุชนารถ ธาตุทอง (2539) ที่ใช้วัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับนักนักวิชาการศึกษา ใช้วัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กลับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ .76 และค่าอํานาจจําแนกรายข้อ .49-.78 มีลักษณะของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า
6 ระดับ จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จํานวน 12 ข้อ
สําหรับในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดัดแปลงแบบวัดของ ลักษมี ลุประสงค์ (2546) มาใช้วัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ มี
จํานวน 12 ข้อ จาก“ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด”

7. ลักษณะตัวแปรทางชีวสังคม การถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในงานและองค์กร และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
จากการประมวลเอกสาร และงานวิจัย พบว่า ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการศึกษา และประเภทของบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ) มีความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในงานและองค์กร และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์กับ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน โดยตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม มีความสําคัญใน
การใช้เป็นตัวแปรควบคุม รายละเอียดดังต่อไป
7.1 เพศ กับการถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในงานและองค์กร และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
เพศ เป็นปัจจัยทางชีวสังคมที่ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมการทํางานของบุคคลที่แตกต่างกัน มีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานที่แสดงให้เห็นว่า เพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานต่างๆ
ของบุคคล เช่น งานวิจัยของ วิรัติ ปานศิลา (2542) ศึกษาเรื่องการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน จิตลักษณ์
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และการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรสาธารณะสุขระดับตําบลใน
ภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบลที่เป็นเพศหญิงสามารถรับการถ่ายทอด
วิธีการทํางานจากการจัดประชุมอบรม ปฐมนิเทศ และการนิเทศของหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องและ
สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยได้มากกว่าหรือมีพฤติกรรมการทํางานมากกว่าเพศชาย และ
จากงานวิจัยของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:117-137) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วม ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทํางานมีอิทธิพลทางบวกส่งผลทําให้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนทาง
วิชาการเพศหญิงสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(=.65** และ .26** ตามลําดับ) เป็นต้น
จากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางาน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนําตัวแปรเพศเข้ามาศึกษาเพื่อเป็นตัวแปรควบคุมในครั้งนี้
7.2 อายุ กับการถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในงานและองค์กร และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
จากวิจัยเรื่อง ความผูกพันของพนักงานใน ปี 2004 ของ Institute of Employment Studies: IES,
2004 (Institute of Employment Studies: IES, 2004 อ้างอิงจาก สุรัสวดี สุวรรณเวช, 2549: 8) ที่
ทําการศึกษากับพนักงานจํานวนมากกว่า 10,000 คน ใน 14 องค์การ ใน NHS (National Health Service)
พบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานสามารถแปรผันไปตามลักษณะส่วนบุคคล คือ เมื่อพนักงานมีอายุมากขึ้น
ระดับความผูกพันของพนักงานลดลง พนักงานในตําแหน่งผู้จัดการและสายวิชาชีพมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพัน
สูงกว่าพนักงานทั่วๆ ไป ที่เป็นฝ่ายสนับสนุน ความผูกพันของพนักงานสามรถแปรผันไปตามลักษณะของงาน
ลักษณะของประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยของบุญธิดา เทือกสุบรรณ (2550) ทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความเหนื่ อยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พบว่า อายุ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่อยหน่ายในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับอุชุมพร แก้วขุน
ทด (2550: 26) กล่าวว่า จากการศึกษา พนักงานที่มีอายุมากไม่อยากออกจากงาน เพราะเมื่อทํางานมานาน
ค่าจ้างสูงขึ้น มีบําเหน็จบํานาญมากขึ้น และ
พนักงานที่มีอายุมากจะมีการหนีงานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย ซึ่งอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจในงานไปจนถึงอายุ 60 ปี และพบผลการวิเคราะห์ว่า ปัจจัยด้านอายุ ระยะเวลาในการทํางาน ความ
ไว้วางใจในผู้นํา ความไว้วางใจภายในองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กร สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในทิศทางเดียวกัน ได้ร้อยละ 55.1 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553: 140-141) พบผลว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และพบผลจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการ
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ถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานต่อพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีค่าเป็นลบ (.01) และพบว่า ตัวแปรอายุมีผลปฏิสัมพันธ์ทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทํางานกับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน แม้ว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทํางานจะมีอทิ ธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แต่ยิ่งบุคลากรมีอายุมากขึ้น อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานที่มีต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะยิ่งลดน้อยลงไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น (β = .47 .34 และ .22
ตามลําดับ) เป็นต้น
จากงานวิจัยข้างต้น พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร ดังนั้น ใน
งานวิจัยครั้งนี้จึงนําตัวแปรอายุมาเป็นตัวแปรควบคุมในครั้งนี้
7.3 ประสบการณ์ กับการถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในงานและองค์กร และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติตามแผน
จากงานวิจัยของ ซึ่งงานวิจัยของบุญธิดา เทือกสุบรรณ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เหนื่อยหน่ายในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พบว่า ระยะเวลาในการ
ทํางานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่อยหน่ายในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับงานวิจัย
ของอุชุมพร แก้วขุนทด (2550) พบผลการวิเคราะห์ว่า ปัจจัยด้านอายุ ระยะเวลาในการทํางาน ความไว้วางใจ
ในผู้นํา ความไว้วางใจภายในองค์กร และความจงรักภักดีต่อองค์กร สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในทิศทางเดียวกัน ได้ร้อยละ 55.1 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553: 116-149) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วน
ร่วม ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ประสบการณ์ในการทํางานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และพบว่า ประสบการณ์ในการทํางานมีผลปฏิสัมพันธ์ทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน แม้ว่าการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจะมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นหมายความว่ายิ่งบุคลากรมีประสบการณ์ในการทํางานมากขึ้น อิทธิพล
ของการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะ
ยิ่งลดน้อยลงไปตามประสบการณ์ในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้น (β=.48 .34 และ .21 ตามลําดับ)
จากงานวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ประสบการณ์ในการทํางานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางาน
ซึ่งบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทํางานนั้นเป็นระยะเวลานาน ในหน้าที่ที่ผิดชอบก็จะทําให้เกิดความชํานาญ
มาก สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงใช้ตัวแปรประสบการณ์ในการทํางานเป็นตัว
แปรควบคุมของงานวิจัยในครั้งนี้
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7.4 ระดับการศึกษากับการถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในงานและองค์กร และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติตามแผน
จากงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
โดยบุคลากรวิชาการเป็นอาจารย์ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป แต่สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับต่ํากว่าปริญญาจนถึงระดับปริญญาโท ซึ่งระดับการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
คัดเลือกลักษณะของงาน ส่งผลทําให้สามารถปฏิบัติงานได้ และสามารถเรียนรู้ และพัฒนางานในหน้าที่ได้
เข้าใจยิ่งกว่า สําหรับงานวิจัยนี้ จึงใช้ตัวแปรระดับการศึกษา มาเป็นตัวแปรควบคุม ในงานวิจัยนี้

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษาค้นคว้า
ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการวิจัย
เชิงสหสัมพันธ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งบุคลากร
สายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แล้วนําข้อมูลที่ได้ไปทําการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัย
3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรสํ า หรั บ การวิจั ย ในครั้ ง นี้ คื อ บุค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ ประกอบไปด้ ว ย
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 32 หน่วยงาน ทั้งสิ้น 2,254 คน (วันที่ 5
กรกฎาคม 2556)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทําการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานและตัวแทนที่ดีของประชากร ดังนั้น จึงใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามหน่วยงานที่เป็นไปตามสัดส่วนของประชากร (Proportionated Stratified
Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร จํานวน 27 หน่วยงาน และที่เหลือสําหรับการ Try out เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือวัด รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การกํ าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คํานวณโดยใช้ตารางสําเร็จรูปตาม
สูตร นามาเน่ (Yamane. 1967: 886) โดยกําหนดให้ e= .05 มีสูตรดังต่อไปนี้
n=

เมื่อ

N
1+Ne 2

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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1.2 การสุ่มตัวอย่างได้ดําเนินการโดยสุ่มบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ โดยคํานวณจากสูตรของ ยามาเน่ จะได้กลุ่มตัวอย่าง ขั้นต่ําจํานวน 340 คน ดังนั้น ในการวิจัยครั้ง
นี้ สุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 410 คน แสดงไว้ในตาราง 1
n

=

n

=

2,254
1+2,254(.05)2
340

ตาราง 1 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ/สํานัก

จํานวนประชากร

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

คณะมนุษยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม+วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์+บัณฑิตวิทยาลัย+วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย+
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์กับนโยบายสาธารณะ
คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์+คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา+สํานักคอมพิวเตอร์+สํานักสื่อ
และเทคโนโลยี
สํานักหอสมุดกลาง+ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ+สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้+
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ+สถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ+ศูนย์ภาษา
รวมทั้งหมด

137
97
314
117
80
107

16
12
56
24
20
19

298
128
69
120
114
212
86
125

57
29
13
19
12
55
19
23

104
146

15
21

2,254

410
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1
เป็นแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2-5
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ
ทํางาน ระดับการศึกษา สังกัด และปัจจัยสําคัญที่สุดที่ท่านตัดสินใจมาทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. เพศ
 หญิง
 ชาย
2. อายุ...........................................ปี
3. ประสบการณ์ในการทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.........................ปี
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
5. บุคลากร สังกัด
 สายวิชาการ
 สายสนับสนุนวิชาการ
6. ปัจจัยสําคัญทีส่ ุดที่ท่านตัดสินใจมาทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เงินเดือนอย่างเดียว
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยรวมทั้งหมด
 ลักษณะงานที่ท้าทาย ตรงกับความสนใจในงานของตนเอง
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตรงกับความต้องการของตนเอง
 มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในงาน
 อื่นๆ ระบุ...............................................................................................................
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน หมายถึง การที่บุคลากรปฏิบัติ
หรือแสดงออก โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน การกําหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ การวางแผน การ
ตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผน ของ
หน่วยงาน โดยแบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยลักษณะ 3 ด้าน คือ
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1) การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนของหน่วยงาน
ลักษณะของเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนในด้านการจัดทําแผนของหน่วยงาน ของบุคลากรในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ และกําหนดวิธีและแนวทางในการดําเนินงานให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เป็นต้น
ลักษณะข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการจัดทําแผนของหน่วยงาน มี
ลักษณะของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 8 ข้อ จาก“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
ที่สุด” มีพิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนในด้านการจัดทําแผนของหน่วยงานสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
ตัวอย่าง พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนในด้านการจัดทําแผนของ
หน่วยงาน
(1) ท่านเป็นกรรมการดําเนินโครงการจัดทําแผนของหน่วยงาน
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
(2) ท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของหน่วยงาน
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยได้กําหนดการให้คะแนนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนในด้านการจัดทําแผนของหน่วยงาน ที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนน 1 ถึง 6
คะแนน จากคําตอบ “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” ตามลําดับ แต่ถ้าเป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม
การคิดคะแนนจะนําคะแนนรายข้อมาเฉลี่ยกัน พิสัยคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับอยู่ระหว่างคะแนน 1-6 คะแนน
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total
correlation) ระหว่าง .763-.878 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ฉบับทดลองใช้ เท่ากับ
.944 และฉบับที่เก็บจริงเท่ากับ .927
2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ เป็ น แบบสอบถามพฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจ ของบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น ในการให้ข้อมูลต่างๆ ในการวางแผน
หรื อในขั้ น ตอนใดขั้น ตอนหนึ่ ง ของกิ จ กรรม/โครงการ ที่ อยู่ ใ นแผนของหน่ ว ยงาน เช่ น การกํ า หนดนโยบาย
แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ การจัดการประชุมสัมมนา โครงการต่างๆ เป็นต้น ลักษณะข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านการตัดสินใจ มีลักษณะของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตรประมาณ
ค่า 6 ระดับ จํานวน 8 ข้อ จาก“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มีพิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน
ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
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ตัวอย่าง พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนในด้านการจัดทําแผนของ
หน่วยงาน
(1)
..............
จริงที่สุด
(2)
..............
จริงที่สุด

ท่านร่วมกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน
.............. ...............
................
…............
….............
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
ท่านร่วมกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
.............. ...............
................
…............
….............
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยได้กําหนดการให้คะแนนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนน 1 ถึง 6 คะแนน จากคําตอบ “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริง
ที่สุด” ตามลําดับ แต่ถ้าเป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะนําคะแนนรายข้อมาเฉลี่ย
กัน พิสัยคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับอยู่ระหว่างคะแนน 1-6 คะแนน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ด้วยการหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total correlation) ระหว่าง .601-.877 และหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ฉบับทดลองใช้ เท่ากับ .929 และฉบับที่เก็บจริงเท่ากับ .938
3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามแผน (Implementation)
ลัก ษณะของเครื่ อ งมื อ เป็ น แบบสอบถามพฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งใน
กิจกรรม/โครงการ ต่างๆ ที่อยู่ในแผนของหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และส่วนรวม รวมถึงการที่
บุคลากรหาความรู้เพื่อการดําเนินงานด้วยการฝึกฝนหรือการศึกษาด้วยตนเองเพื่อประกอบการทํางานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ด้านการตัดสินใจ มีลักษณะของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 6 ข้อ จาก“จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มีพิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามแผนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
ตัวอย่าง พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนในด้านการดําเนินงานหรือ
ปฏิบัติตามแผน
(1) ท่านได้รับมอบหมายให้ร่วมดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามแผน
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
(2) ท่านสรุปและประเมินผลของกิจกรรม/โครงการ ที่รับผิดชอบ
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
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เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยได้กําหนดการให้คะแนนแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามแผนที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนน 1 ถึง 6 คะแนน จากคําตอบ
“ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” ตามลําดับ แต่ถ้าเป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะนํา
คะแนนรายข้อมาเฉลี่ยกัน พิสัยคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับอยู่ระหว่างคะแนน 1-6 คะแนน มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อ ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total correlation)
ระหว่าง .506-.710 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ฉบับทดลองใช้ เท่ากับ .845 และ
ฉบับที่เก็บจริงเท่ากับ .919
ตอนที่ 3 การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน
ลักษณะของเครื่องมือ เป็นการรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ระเบียบ และ
วัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของหน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามแผน และสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสําเร็จและบรรลุผล
ตามแผนของหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ มีความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
และการได้รับการยอมรับในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน/ทีมงาน และเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่ง
รวมทั้งการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานอย่างเป็นทางการ เช่น ศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เป็นต้น
และการถ่ายทอดทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ เช่น โดยการบอกเล่า แนะนํา การเป็นแบบอย่างจากหัวหน้างาน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร
ลักษณะของเครื่องมือ เป็นการรับรู้ของบุคลากรจากผู้บริหารเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน
วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของหน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานตามแผน และสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยมี
การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพื่อให้เกิดความสําเร็จและบรรลุผลตามแผนของ
หน่วยงาน และเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ มีความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน มีลักษณะ
ของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 13 ข้อ จาก“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มี
พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน
จากผู้บริหารสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
ตัวอย่าง การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร
(1) ท่านได้รับทราบขั้นตอนการจัดทําแผนของหน่วยงานจากหัวหน้างาน
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
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(2) หัวหน้างานของท่านส่งเสริมให้ท่านไปร่วมประชุม/สัมมนาทุกครั้ง ที่การประชุมนั้นเกี่ยวข้อง
กับงานของข้าพเจ้า
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยได้กําหนดการให้คะแนนแบบสอบถามวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน
จากผู้บริหาร ที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนน 1 ถึง 6 คะแนน จากคําตอบ “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด”
ตามลําดับ แต่ถ้าเป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะนําคะแนนรายข้อมาเฉลี่ยกัน พิสัย
คะแนนเฉลี่ ยของแบบวั ดทั้ งฉบั บอยู่ระหว่ างคะแนน 1-6 คะแนน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ อ ด้วยการหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total correlation) ระหว่าง .411-.907 และหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ฉบับทดลองใช้ เท่ากับ .947และฉบับที่เก็บจริงเท่ากับ .951
2) การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน
ลักษณะของเครื่องมือ เป็นการรับรู้ของบุคลากรจากผู้ร่วมงานเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน
วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของหน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้เกิดความสําเร็จและบรรลุผลตามแผนของหน่วยงาน
และเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ มีความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน มีลักษณะของประโยค
คําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 10 ข้อ จาก“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มีพิสัยของ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
ตัวอย่าง การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน
(1) ท่านได้พุดคุยกับเพื่อร่วมงานเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําแผนของหน่วยงาน
..............
.............. ...............
................
…............
….............
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
(2) ท่านและเพื่อนร่วมงานพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของการประชาพิจารณ์แผนของ
หน่วยงาน
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยได้กําหนดการให้คะแนนแบบสอบถามวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน
จากผู้ร่วมงาน ที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนน 1 ถึง 6 คะแนน จากคําตอบ “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด”
ตามลําดับ แต่ถ้าเป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะนําคะแนนรายข้อมาเฉลี่ยกัน พิสัย
คะแนนเฉลี่ยของแบบวั ดทั้ งฉบับอยู่ ระหว่ างคะแนน 1-6 คะแนน มี ค่ าอํานาจจํ าแนกรายข้อ ด้วยการหาค่า
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ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total correlation) ระหว่าง .314-.798 และหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ฉบับทดลองใช้ เท่ากับ .895 และฉบับที่เก็บจริงเท่ากับ .945
ตอนที่ 4 ความผูกพัน
ความผูกพัน หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกมาถึงความรู้สึกที่มีต่อการทํางานและต่อองค์กร ด้วยความ
ภาคภูมิใจ เต็มใจ ทุ่มเท ที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพื่อองค์กร ประกอบด้วยลักษณะ 3 ด้าน คือ
1) ความผูกพันในงาน หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกมาถึงความรู้สึกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํางานของหน่วยงาน ด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยความเต็มใจ ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง ความสามารถ
และศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่งความรู้สึกผูกพันในงานในรูปของการกระทํานั้นมีความเชื่อว่า การกระทํานั้นสามารถสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ที่จะทําให้งานของหน่วยงานประสบความสําเร็จ มีลักษณะของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 11 ข้อ จาก“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มีพิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6
คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความผูกพันในงานสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
ตัวอย่าง ความผูกพันในงาน
(1) ท่านมีความสุขมากในการปฏิบัติงานในตําแหน่งนี้และจะทําหน้าที่นี้จนเกษียณ
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
(2) งานในตําแหน่งที่ท่านรับผิดชอบ มีความหมายอันสําคัญต่อหน่วยงาน
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยได้กําหนดการให้คะแนนแบบสอบถามวัดความผูกพันในงาน ที่เป็นข้อความ
ทางบวก จะได้คะแนน 1 ถึง 6 คะแนน จากคําตอบ “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” ตามลําดับ แต่ถ้าเป็นข้อความ
ทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะนําคะแนนรายข้อมาเฉลี่ยกัน พิสัยคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทั้ง
ฉบับอยู่ระหว่างคะแนน 1-6 คะแนน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม (Item - total correlation) ระหว่าง .436-.765 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ฉบับทดลองใช้ เท่ากับ .899 และฉบับที่เก็บจริงเท่ากับ .930
2) ความผูกพันในองค์กร หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกมาถึงค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคน
อื่นๆ ในองค์กร แสดงตนเองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันองค์กร เต็มใจและอุทิศกําลังกายและใจ ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร มีความเชื่อมั่น ยอมรับนโยบาย และมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร มีลักษณะของประโยค
คําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จํานวน 11 ข้อ จาก“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มีพิสัยของ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความผูกพันในองค์กรสูงกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่ํา
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ตัวอย่าง ความผูกพันในองค์กร
(1) การได้ทุ่มเทให้กับหน่วยงาน ทําให้ท่านไม่คิดจะย้ายไปที่อื่น
..............
.............. ...............
................
…............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
(2) หน่วยงานมีความหมายสําคัญสําหรับท่าน
..............
.............. ...............
................
…............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง

….............
ไม่จริงที่สุด
….............
ไม่จริงที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยได้กําหนดการให้คะแนนแบบสอบถามวัดความผูกพันในองค์กร ที่เป็นข้อความ
ทางบวก จะได้คะแนน 1 ถึง 6 คะแนน จากคําตอบ “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” ตามลําดับ แต่ถ้าเป็นข้อความ
ทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะนําคะแนนรายข้อมาเฉลี่ยกัน พิสัยคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทั้ง
ฉบับอยู่ระหว่างคะแนน 1-6 คะแนน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม (Item - total correlation) ระหว่าง .399-.800 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ฉบับทดลองใช้ เท่ากับ .901 และฉบับที่เก็บจริงเท่ากับ .945
ตอนที่ 5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง การที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะทํางานด้วยความพากเพียรพยายาม หรือความ
มุ่มมั่นในการที่จะทํางานเพื่อให้ประสบความสําเร็จด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการทํางานโดยไม่
ย่อท้ อต่อ อุ ป สรรค และรู้จั กกํ าหนดเป้ าหมายในการทํ า งานให้ เหมาะสมกั บ ความสามารถของตนเองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อประสบความสําเร็จก็เกิดความสุข ความภาคภูมิใจ แต่เมื่อเกิดความล้มเหลวก็ไม่
ท้อแท้ กลับพร้อมที่จะลองพยามทําใหม่ต่อไปอีก มีลักษณะของประโยคคําถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6
ระดับ จํานวน 12 ข้อ จาก“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” มีพิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่
ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ํา
ตัวอย่าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
(1) ท่านจะพยายามทํางานนั้นต่อไปอีกจนกว่าจะสําเร็จ ถึงแม้งานนั้นจะยาก
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
(2) ท่านชอบที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน
..............
.............. ...............
................
…............
….............
จริงที่สุด
จริง
ค่อนค้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง ไม่จริงที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยได้กําหนดการให้คะแนนแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่เป็นข้อความ
ทางบวก จะได้คะแนน 1 ถึง 6 คะแนน จากคําตอบ “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” ตามลําดับ แต่ถ้าเป็นข้อความ
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ทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะนําคะแนนรายข้อมาเฉลี่ยกัน พิสัยคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทั้ง
ฉบับอยู่ระหว่างคะแนน 1-6 คะแนน มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ
กับคะแนนรวม (Item - total correlation) ระหว่าง .148-.843 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ฉบับทดลองใช้ เท่ากับ .915 และฉบับที่เก็บจริงเท่ากับ .927

3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองและแบบสอบที่ได้ปรับปรุงจากการดัดแปลงมาจาก
ผู้อื่น ไปหาคุณภาพของเครื่องมือวัด โดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้
1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content validity) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการวัดเป็นผู้
พิจารณาตรวจแก้ไขเนื้อหาตามนิยามปฏิบัติการเพื่อให้สามารถวัดได้เที่ยงตรงกับเรื่องที่ศึกษา และพิจารณาความ
คิดเห็นตรงกันของผู้เชี่ยวชาญ 2 ใน 3 คน เป็นเกณฑ์การคัดเลือก จากนั้น นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนนําไป
ทดลองใช้
2. การหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination)
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้หาความเที่ยงตรงแล้ว ไปทดลองใช้กับบุคลากร ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน นําผลที่ได้มาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ใช้วิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คัดเลือกข้อที่มีความสัมพันธ์สูงไว้ใช้เป็นแบบสอบถาม (พวงรัตน์
ทวีรัตน์. 2540: 118)
rxy 

เมื่อ

N  X iYi  ( X i )( Yi )

( N  X i2  ( X i ) 2 )( N  Yi 2  ( Yi ) 2 )

rxy

แทน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับตัวแปร Y

N
X
Y
XY
X2
Y2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลรวมของคะแนนรายข้อ
ผลรวมของคะแนนรวม
ผลรวมของผลคูณของคะแนน X และคะแนน Y
ผลรวมของกําลังสองของคะแนน X
ผลรวมของกําลังสองของคะแนน Y
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3. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ โดยการนําไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s
coefficient alpha) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 118)
N



เมื่อ



K
S i2
S t2

แทน
แทน
แทน
แทน

=

Si2

k
1 i 1 2
k 1
St

ค่าสัมประสิทธิค์ วามเชื่อมั่น
จํานวนข้อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบในแต่ละข้อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของเครื่องมือทั้งฉบับ

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ อการศึ กษา ผู้วิจัยดําเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและขั้ นตอน
ดังต่อไปนี้
1) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขอความร่วมมือจากบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยทําการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
2) การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ติดตามและสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็ น ระยะๆ และเป็ น ผู้ เ ก็ บ รวบรวมด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง ก่ อ นที่ จ ะเก็ บ รวบรวมผู้ วิ จั ย ได้ สํ า รวจความเรี ย บร้ อ ยของ
แบบสอบถาม ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบไม่ครบทุกข้อ ผู้วิจัยจะขอความอนุเคราะห์ให้ตอบเพิ่มเติมแล้วจึง
เก็บรวบรวมทันที

5. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการจัดกระทําข้อมูลที่รวบรวมมาได้ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบของเครื่องมือวัดแต่ละชุด
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด
3. นําคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญมีดงั นี้
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะของการ
แจกแจงของตัวแปร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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4.2 วิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ ใช้ค่าสถิติที (t-test) สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (1- way ANOVA) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (2- way ANOVA) สถิติวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ในการวิเคราะห์อิทธิพลแบบตัวแปรสังเกต (Observed Variable Path Analysis) ในการทดสอบ
อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ และใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ เพื่อ
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
ซึ่งลักษณะทางชีวสังคมประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร
(สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพันที่
มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
ในบทนี้จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานเพื่อบรรยายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
2. การวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
2.2 การวิ เ คราะห์ ผ ลปฏิ สั ม พั น ธ์ ร่ ว มระหว่ า งการถ่ า ยทอดทางสั ง คมกั บ ความผู ก พั น ที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
2.3 การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยส่ งผ่ านแรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลแบบตั ว แปรสั ง เกต (Observed
Variable Path Analysis) ในการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ
2.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญ
ที่ มีอํานาจในการอธิ บายพฤติ กรรมการทํางานอย่ างมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บัติตามแผนของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
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1. การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานเพื่อบรรยายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร
1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประกอบด้ ว ยตั ว แปรลั ก ษณะชี ว สั ง คม ได้ แ ก่ เพศ อายุ
ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร (สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ) และ
ปัจจัยสําคัญที่สุดที่ท่านตัดสินใจมาทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าสถิติพื้นฐานประกอบด้วย จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียด
ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จํานวน

ร้อยละ

รวม

272
138
410

66.30
33.70
100.00

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

35
8

7.875
6.777

เพศ
- หญิง
- ชาย
อายุ
ประสบการณ์ในการทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับการศึกษา
- ต่ํากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม
ประเภทบุคลากร
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุนวิชาการ
รวม
ปัจจัยสําคัญที่สุดที่ท่านตัดสินใจมาทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- เงินเดือนอย่างเดียว
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยรวมทั้งหมด
- ลักษณะงานที่ท้าทาย ตรงกับความสนใจในงานของตนเอง
- วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตรงกับความต้องการของตนเอง
- มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในงาน
- อื่นๆ
รวม

59
209
76
66
410

14.40
51.00
18.50
16.10
100.00

103
307
410

25.10
74.90
10.00

79
147
72
9
46
57
410

19.27
35.85
17.56
2.20
11.20
13.90
100.00

63
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวน 410
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 และเพศชาย จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อย
ละ33.70มีอายุโดยเฉลี่ย 35 ปี มีประสบการณ์ในการทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยเฉลี่ย 8 ปี
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ปริญญาโท จํานวน 76 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.50 ปริญญาเอก จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 และต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.40 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90 และ
สายวิชาการ จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10 สําหรับปัจจัยสําคัญที่สุดที่ตัดสินใจมาทํางานที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่ตัดสินใจจากค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยรวมทั้งหมด จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.85 เงินเดือนอย่างเดียวจํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.27 ลักษณะงานที่ท้าทาย ตรงกับความสนใจใน
งานของตนเอง จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.56 มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในงาน จํานวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.20 และอื่นๆ จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90 ที่ตัดสินใจมาทํางานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่
ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรียนมา, เพื่อนแนะนํา, สัญญารับทุน, ต้องใช้ทุน, ความมั่นคง, เพราะอยู่ใกล้บ้าน,
บรรยากาศดี, ครอบครัวให้รับราชการ, เรียนจบจากที่นี่, ชอบลักษณะงาน, ต้องการศึกษาต่อ, วิสัยทัศน์ของ
คณบดี, รักการสอน เด็กน่ารัก, ตั้งใจจะทํางานในมหาวิทยาลัย, ลักษณะงานที่ชอบและตรงกับความสนใจภายใต้
กรอบที่เหมาะสมและให้อิสระทางความคิด, วิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการ และผู้ร่วมงานตรงกัน, ตําแหน่งตรงกับ
สาขาที่เรียนจบมา, งานราชการ, เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงระดับต้น, สวัสดิการการรับบุตรเข้า
เรียนในโรงเรียนสาธิต เป็นต้น
1.2 ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร
ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรประกอบด้วย ค่าต่ําสุด (Min.) ค่าสูงสุด (Max.) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) รายละเอียดสถิติพื้นฐานของตัวแปรแสดงไว้ในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปร
การถ่ายทอดทางสังคม
- การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
- การถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน
ความผูกพัน
- ความผูกพันในงาน
- ความผูกพันต่อองค์กร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
- ด้านการจัดทําแผน
- ด้านการตัดสินใจ
- ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน

Min.

Max.

Mean

SD.

1
1

5
5

3.53
3.48

.777
.781

1
1
2

5
5
5

3.79
3.62
3.89

.673
.738
.631

1
1
1

5
5
5

3.57
3.31
3.67

.833
.912
.822
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จากตาราง 3 ตัวแปรทั้งหมดในงานวิจัยนี้มีค่าพิสัยคะแนนระหว่าง 1-5 ยกเว้นตัวแปรแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มีค่าพิสัยคะแนนระหว่าง 2-5 ซึ่งปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 สําหรับตัวแปรอื่นที่มีพิสัยคะแนน
ระหว่าง 1-5 ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความผูกพันในงาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 รองลงมาคือ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ความผูกพันต่อ
องค์กร พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 3.67 3.62 3.57 3.53 และ 3.48
ตามลําดับ และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31
2. การวิเคราะห์สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
การวิ เคราะห์เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมกับตัวแปร
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และ
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน) โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความสัมพันธ์กับเพศ และสังกัดของ
บุคลากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) สําหรับทดสอบความสัมพันธ์กับระดับ
การศึ กษา ส่ วนการวิเคราะห์ ค่าสั มประสิทธิ์ สหสั มพันธ์ แบบเพียร์ สั น (Pearson
Product-Moment
Correlation Coefficient) ทดสอบความพันธ์กับ อายุ และประสบการณ์ในการทํางาน ผลการวิเคราะห์แสดงไว้
ในตาราง 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน)
ตัวแปร

n

Mean
Ba Bb Bc

Ba

เพศ
- หญิง
272 3.60 3.35 3.72
.827
- ชาย
138 3.51 3.23 3.60
.844
อายุ
ประสบการณ์ในการทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับการศึกษา
- ต่ํากว่าปริญญาตรี 59 3.32 3.09 3.55
.845
- ปริญญาตรี
209 3.43 3.20 3.54
.788
- ปริญญาโท
.823
76 3.81 3.48 3.86
- ปริญญาเอก
.782
66 3.94 3.63 3.98
หมายเหตุ

SD.
Bb

Bc

.879 .803
.974 .855

Ba

t = 1.026 t =1.182
r=.181***
r=.071

.910
.897
.974
.785

.770
.792
.888
.772

t/F/r
Bb

r=.138**
r=.015

F=11.06*** F=5.75**

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

Bc
t= 1.622
r=.124*
r=-.019
F=7.08***
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน) (ต่อ)
ตัวแปร

n

ประเภทบุคลากร
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
วิชาการ
หมายเหตุ

Mean
Ba Bb Bc

103 3.83 3.58 3.83
307 3.48 3.22 3.62

Ba

SD.
Bb

Ba

t/F/r
Bb

Bc

t=3.705***

t=3.488**

t=2.306*

Bc

.771 .819 .833
.836 .926 .813

Ba: พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
Bb: พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ
Bc: พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

ตาราง 5 แสดงผลต่างค่าเฉลี่ยและผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่าระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
ระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
หมายเหตุ

ปริญญาตรี
-.107

ปริญญาโท
-.493***
-.386***

ปริญญาเอก
-.619***
-.512***
-.127

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

ตาราง 6 แสดงผลต่างค่าเฉลี่ยและผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่าระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ
ระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
หมายเหตุ

ปริญญาตรี
-.109

ปริญญาโท
-.382*
-.273

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

ปริญญาเอก
-.533**
-.424
-.152
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ตาราง 7 แสดงผลต่างค่าเฉลี่ยและผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่าระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
ระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
หมายเหตุ

ปริญญาตรี
.016

ปริญญาโท
-.306*
-.322*

ปริญญาเอก
-.431*
-.447***
-.125

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * ที่ระดับ .05

ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ (r = .181***) ระดับการศึกษา (F3,407=11.06,
p=.000) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธี LSD พบว่า
1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การจัดทําแผนมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 3.81 และ 3.32
ตามลําดับ) 2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้ า นการจั ด ทํ า แผนมากกว่ า บุ ค ลากรที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี อ ย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(  = 3.94 และ 3.32 ตามลําดับ) 3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (  = 3.81 และ 3.43 ตามลําดับ) และ 4) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกมีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรีอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 3.94 และ 3.43 ตามลําดับ) และประเภทบุคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=3.705***)
ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ (r = .138***) ระดับการศึกษา (F3,407=5.75,
p=.001) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธี LSD พบว่า
1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การตัดสินใจมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 3.48 และ 3.09
ตามลําดับ) 2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 3.63
และ 3.09 ตามลําดับ) และประเภทบุคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=3.488**)
ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ (r = .124*) ระดับการศึกษา
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(F3,407=708, p=.000) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธี LSD
พบว่า 1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(  = 3.86 และ 3.55 ตามลําดับ) 2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรี
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 3.86 และ 3.54 ตามลําดับ) 3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกมี
พฤติ กรรมการทํ างานอย่างมีส่ วนร่ วมในการปฏิ บัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่ า
บุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 3.98 และ 3.55 ตามลําดับ) และ 4) บุคลากร
ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกมี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 3.98 และ
3.54 ตามลําดับ) และประเภทบุคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.306*)
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อน
ร่วมงาน ความผูกพันในงาน ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ใช้ทดสอบ
ค่าสหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation) เพื่อความสัมพันธ์รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง 8
ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทาง
สังคมจากเพื่อนร่วมงาน ความผูกพันในงาน ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัวแปร
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผูบ้ ริหาร
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีสว่ นร่วม
ในการปฏิบัตติ ามแผนด้านการจัดทําแผน
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนการตัดสินใจ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัตติ ามแผน

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

.796***
.703***
.450***
.753***
.622***

.570***
.494*** .482***
.424*** .486***
.581*** .503****

.475***
.458***

.362***

.703***

.645*** .641***

.342***

.383***

.355***

.754**

.659*** .671***

.639***

.472***

.468*** .399**

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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จากตาราง 8 ผลปรากฏว่า ตัวแปรทุกตัวได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทาง
สังคมจากเพื่อนร่วมงาน ความผูกพันในงาน ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม กับพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน สรุปได้ว่า อายุ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนทั้ง 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
อายุ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน โดย 1) กลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรี 2) กลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 3) กลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาเอกมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนมากกว่า
บุ ค ลากรที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี และ 4) กลุ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกมี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนมากกว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี
อายุ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านด้านการตัดสินใจ โดย 1) กลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านด้านการตัดสินใจมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านด้านการตัดสินใจมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
และ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน โดย 1) กลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญา
โทมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 2) กลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี 3) กลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
และ 4) กลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
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2.2 การวิ เคราะห์ผลปฏิสัมพัน ธ์ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันที่มีต่อ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
การเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลปฏิสัมพันธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวม
และกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
(ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน) พิจารณาตามกลุ่มรวม และ
กลุ่มย่อยตามลักษณะชีวิสังคม ได้แก่ สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสายวิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญา
เอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม (การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร และการถ่ายทอดทาง
สังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน) และมีความผูกพัน (ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองค์กร) ที่ต่างกัน
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนพิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสายวิชาการ และลุคลา
กรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม และมีความผูกพันที่ต่างกัน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทาง (Two-way ANOVA) รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพัน แตกต่างกัน ในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม X ความผูกพัน
Error
Total

SS
43.70
2.51
.30
157.88
5270.51

df
1
1
1
406
410

MS
43.70
2.51
.30
.39

F
112.38***
6.46*
.76

p-value
.000
.011
.384

หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพัน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งตั ว แปรทั้ ง สอง และพิ จ ารณาคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บัติ ตามแผน
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แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีการ
ถ่ายทอดทางสังคมสูง (  = 3.90) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่า
บุคลากรที่มีการถ่ายทอดทางสังคมต่ํา (  = 3.08) และบุคลากรที่มีความผูกพันสูง (  = 3.59) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่ํา (  = 3.39) อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน ในกลุ่มที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม X ความผูกพัน
Error
Total

SS
8.14
.62
.47
39.56
1495.67

df
1
1
1
99
103

MS
8.14
.62
.47
.40

F
20.37***
1.55
1.18

p-value
.000
.216
.280

หมายเหตุ ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ในกลุ่มที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมและ
ความผูกพัน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูง (  = 4.04) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมต่ํา (  = 3.31) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี ส่ วนร่วมในการปฏิ บัติ
ตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน ในกลุ่มที่เป็นบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
SS
การถ่ายทอดทางสังคม
30.72
ความผูกพัน
2.37
การถ่ายทอดทางสังคม X ความผูกพัน
.10
Error
115.04
Total
3374.84
หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, *** ที่ระดับ .001

df
1
1
1
303
307

MS
30.72
2.37
.10
.38

F
80.90***
6.24*
.27

p-value
.000
.013
.601
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ในกลุ่มที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทาง
สังคมและความผูกพัน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่าง
เชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูง (  = 3.83) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมต่ํา (  = 3.03) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันสูง
(  = 3.54) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรสนับสนุน
วิชาการที่มีความผูกพันต่ํา (  = 3.32) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม X ความผูกพัน
Error
Total

SS
6.27
.01
.93
20.93
676.72

df
1
1
1
55
59

MS
6.27
.01
.93
.38

F
16.48***
.03
2.45

p-value
.000
.856
.123

หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, *** ที่ระดับ .001

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมและความผูกพัน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect)
อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูง (  =
3.94) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมต่ํา (  = 2.91) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี ส่ วนร่วมในการปฏิ บัติ
ตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม X ความผูกพัน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
20.59
1.87
.00
71.05
2496.36

df
1
1
1
205
209

MS
20.59
1.87
.00
.35

F
59.41***
5.38*
.00

p-value
.000
.021
.959

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * ที่ระดับ .05

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคม
และความผูกพัน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่น
ได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูง (  = 3.80) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคมต่ํา (  = 3.03) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีที่มีความผูกพันสูง (  = 3.53) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูง
กว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันต่ํา (  = 3.30) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่ วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม X ความผูกพัน
Error
Total
หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
3.13
1.92
.11
33.17
1090.45

df
1
1
1
72
76

MS
3.13
1.92
.11
.46

F
3.80*
4.17*
.234

p-value
.011
.045
.630
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคม
และความผูกพัน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูง (  = 3.85) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมต่ํา (  = 3.29) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
โทที่มีความผูกพันสูง (  = 3.79) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีความผูกพันต่ํา (  = 3.35) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่ วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม X ความผูกพัน
Error
Total

SS
6.89
.06
.25
23.91
1006.97

df
1
1
1
62
66

MS
6.89
.06
.248
.386

F
17.86***
.16
.64

p-value
.000
.695
.426

หมายเหตุ ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทาง
สังคมและความผูกพัน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่าง
เชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูง (  = 4.12) เป็นผู้ที่
มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมต่ํา (  = 3.30) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของ
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว
(ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

การถ่ายทอดทางสังคม
(ก)
112.38***
20.37***
80.90***
16.48***
59.41***
3.80*
17.86***

ค่าเอฟ (F)
ความผูกพัน
(ข)
6.46*
1.55
6.24*
.03
5.38*
4.17*
.16

กXข
.76
1.18
.27
2.45
.00
.234
.64

%
ทํานาย
35.50
31.20
35.90
37.40
37.30
30.50
29.70

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * ที่ระดับ .05

ส่วนที่ 2 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
กลุ่มรวม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตามแผน
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 3.90
น้อย = 3.08
มาก = 3.59
น้อย = 3.39
มาก = 4.04
น้อย = 3.31
มาก = 3.83
น้อย = 3.03
มาก = 3.54
น้อย = 3.32
มาก = 3.94
น้อย = 2.91
มาก = 3.80
น้อย = 3.03
มาก = 3.53
น้อย = 3.30
มาก = 3.85
น้อย = 3.29
มาก = 3.78
น้อย = 3.35
มาก = 4.12
น้อย = 3.30

75
จากตาราง 16 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมและมีความผูกพันแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบ
ของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่
2) จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพัน ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และใน
กลุ่มแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 16) พบว่า
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทาง
สังคม และความผูกพันอย่างเชื่อมั่นได้ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร คือการถ่ายทอดทางสังคมและ
ความผูกพัน อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมน้อย ค่าเฉลี่ย 3.90 และ 3.08
ตามลําดับ และ บุคลากรที่มีความผูกพันสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่า
บุคลากรที่มีความผูกพันต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.59 และ 3.39 ตามลําดับ (ตารางที่ 16 ส่วนที่ 2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยก
ย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ทั้งในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อยทุกกลุ่ม อย่างเชื่อมั่นได้
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสาย
วิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร และมีความ
ผูกพันในงานที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .001

SS
35.571
11.594
.023
195.144
5501.40

df
1
1
1
406
410

MS
35.571
11.594
.023
.481

F
74.01***
24.12***
.048

p-value
.000
.000
.827
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จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และ
ความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main
effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.82) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่ างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้ านการจัดทํ าแผนสูงกว่าบุ คลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.09) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีความ
ผูกพันในงานสูง (  = 3.66) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทํา
แผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.25) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
6.60
1.76
.05
46.78
1568.79

df
1
1
1
99
103

MS
6.60
1.76
.05
.47

F
13.97***
3.73
.09

p-value
.000
.056
.759

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.10) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
จัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.51) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total

SS
23.08
7.27
.01
150.62
3932.60

df
1
1
1
303
307

MS
23.08
7.27
.01
.49

F
46.43***
14.63***
.03

p-value
.000
.000
.869

หมายเหตุ *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .001

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณา
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.89) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
จัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.20) อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.74) เป็นผู้
ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.36) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01

SS
2.05
.99
.36
30.31
692.42

df
1
1
1
55
59

MS
2.05
.99
.36
.55

F
3.72
1.81
.64

p-value
.059
.185
.425
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จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดยพิจารณา ตัวแปรอิสระที
ละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิ จารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่ วมในการปฏิ บัติตามแผนด้านการจั ดทํ าแผน
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) ก็ไม่พบความสัมพันธ์
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total

SS
14.63
4.86
.39
91.50
2586.29

df
1
1
1
205
209

MS
14.63
4.86
.39
.45

F
32.78***
10.89**
.89

p-value
.000
.001
.348

หมายเหตุ *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .001

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณา ตัวแปรอิสระทีละ 2
ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.81) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.17) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.67) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.30)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
3.75
2.24
1.65
34.07
1157.73

df
1
1
1
72
76

MS
3.75
2.24
1.65
.47

F
7.92**
4.74*
3.49

p-value
.006
.033
.066

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มี
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.19) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา
(  = 3.58) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีความผูกพันในงาน
สูง (  = 4.12) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.65) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01

SS
5.39
.73
.00
31.81
1064.95

df
1
1
1
62
66

MS
5.39
.73
.00
.51

F
10.50**
1.12
.00

p-value
.002
.238
.945
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จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
เอกที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.20) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารต่ํา (  = 3.57) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
(ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1

กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหาร (ก)
74.08***
13.97***
46.43***
3.72
32.78***
7.92**
10.50**

ค่าเอฟ (F)
ความผูกพันในงาน
(ข)
24.12***
3.73
14.63***
1.81
10.89**
4.74*
1.12

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

กXข
.048
.09
.03
.64
.89
3.49
.00

%
ทํานาย
28.60
22.90
28.80
22.80
28.10
34.40
19.90
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ส่วนที่ 2 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน

กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตามแผน
ด้านการจัดทําแผน
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 3.94
น้อย = 3.27
มาก = 3.80
น้อย = 3.42
มาก = 4.10
น้อย = 3.51
มาก = 3.89
น้อย = 3.20
มาก = 3.74
น้อย = 3.51
มาก = 3.64
น้อย = 3.05
มาก = 3.81
น้อย = 3.17
มาก = 3.67
น้อย = 3.03
มาก = 4.19
น้อย = 3.58
มาก = 4.12
น้อย = 3.65
มาก = 4.20
น้อย = 3.57

จากตาราง 24 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2) จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของ
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่ม
แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 16) พบว่า คะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน อย่างเชื่อมั่นได้ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร คือการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหารสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย ค่าเฉลี่ย 3.90 และ 3.08 ตามลําดับ และ
บุคลากรที่มีความผูกพันในงานสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทํา
แผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพั นในงานต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.80 และ 3.42 ตามลําดับ (ตารางที่ 24 ส่วนที่ 2)
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สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม
พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่ม
ย่อยที่สําคัญ 5 กลุ่ม จาก 7 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ตาราง 24) กล่าวคือ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การจัดทําแผนสูงกว่าบุคลการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา สําหรับความผูกพันในงานก็
แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 3 ใน 6 กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากร
สายสนับสนุ นวิ ชาการ บุคลากรที่ ร ะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และบุ คลากรที่ ระดั บการศึกษาระดับ
ปริญญาโท กล่าวคือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากร
ที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีความผูกพันในงานสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่า บุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสาย
วิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร และมีความ
ผูกพันในองค์กร) ที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
44.71
4.57
1.75
206.95
5501.40

df
1
1
1
406
410

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

MS
44.71
4.57
1.75
.51

F
87.72***
8.96**
3.44

p-value
.000
.003
.065
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จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระที
ละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.05)
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.31) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001และบุคลากรที่มีความ
ผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.79) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
จัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.56) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total

SS
7.45
1.01
1.16
46.63
1568.80

df
1
1
1
99
103

MS
7.45
1.01
1.16
.47

F
p-value
15.86***
.000
2.16
.145
2.47
.120

หมายเหตุ *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .001

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณา
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับ
ของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่มีการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารสูง (  = 4.19) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทํา
แผนสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.59) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ตาม
แผนด้ านการจัดทํ าแผนที่ ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total

SS
35.99
3.29
.79
154.29
3932.60

df
1
1
1
303
307

MS
35.99
3.29
.79
.51

F
70.67***
6.46*
1.55

p-value
.000
.012
.214

หมายเหตุ *** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .001

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มี
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.99) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา ( 
= 3.22) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.72) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันใน
องค์กรต่ํา (  = 3.49) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01

SS
4.99
1.85
.13
29.42
692.42

df
1
1
1
55
59

MS
4.99
1.85
.13
.54

F
9.32**
3.47
.25

p-value
.003
.068
.621
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จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิ จ ารณาคะแนนพฤติ กรรมการทํางานอย่างมีส่ วนร่ วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจั ดทําแผน
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.77) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรีที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.08) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
19.26
2.85
.00
93.53
2586.29

df
1
1
1
205
209

MS
19.26
2.85
.00
.46

F
42.22***
6.24*
.00

p-value
.000
.013
.936

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * ที่ระดับ .05

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.89) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารต่ํา (  = 3.19) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.68) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.41) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
7.56
.06
3.55
37.31
1157.73

df
1
1
1
72
76

MS
7.56
.06
3.55
.52

F
14.59***
.11
6.85*

p-value
.000
.736
.011

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * ที่ระดับ .05

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
โทที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.32) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารต่ํา (  = 3.60) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันใน
องค์กร ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหาร
น้อย
น้อย
มาก
มาก
หมายเหตุ

ความผูกพัน
ในองค์กร
น้อย
มาก
น้อย
มาก

จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
30
10
9
27

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.31
3.88
4.54
4.11

11
12
21
22

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.758
1.045
.667
.528

12

21

22

-.057

-1.23*
-.66

-.80*
-.23
.43
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
(กลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท)
5
4.5

4.54
4.11

4

3.88

3.5
3

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารน้อย
การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารมาก

3.31

2.5

ความผูก พันในองค์กรน้อย

ความผูก พันในองค์กรมาก

ภาพประกอบ 4 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร ที่ส่งผลต่อ
ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
(ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท)
จากภาพประกอบ 4 แม้ว่าลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว เป็นแบบ Ordinal
interaction แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบ Disordinal interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็น
ว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กรร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน เมื่อพิจารณาลักษณะเส้นตรงและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 31) พบว่า 1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารน้อย 2) ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารมาก ถ้ามีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
น้อย มีความผูกพันในองค์กรน้อย
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total

SS
6.68
.70
1.04
30.80
1064.95

df
1
1
1
62
66

MS
6.68
.70
1.04
.50

F
13.46**
1.40
2.10

p-value
.001
.241
.152

หมายเหตุ ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2
ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาเอกที่มีการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.27) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มีการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.62) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่าง
กัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จํานวน

ค่าเอฟ (F)
การถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในองค์กร
จากผู้บริหาร (ก)
(ข)
87.72***
8.96**
15.86***
2.16
70.67***
6.46*
9.32***
3.47
42.20***
6.24*
14.59***
.11
13.46**
1.40

กXข
3.44
2.47
1.55
.25
.00
6.85*
2.10

%
ทํานาย
27.00
23.30
27.10
29.00
27.60
28.20
22.50

หมายเหตุ * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 *** ที่ระดับ .001

ส่วนที่ 2 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน

กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตามแผน
ด้านการจัดทําแผน
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 4.05
น้อย = 3.31
มาก = 3.79
น้อย = 3.56
มาก = 4.19
น้อย = 3.59
มาก = 3.99
น้อย = 3.22
มาก = 3.72
น้อย = 3.49
มาก = 3.77
น้อย = 3.08
มาก = 3.89
น้อย = 3.19
มาก = 3.68
น้อย = 3.41
มาก = 4.32
น้อย = 3.60
มาก = 4.27
น้อย = 3.62
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จากตาราง 33 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความ
ผูกพันในองค์กร ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และ
ระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 33) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความ
ผูกพันในองค์กร อย่างเชื่อมั่นได้ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ
4 กลุ่มที่ แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ (ตาราง 31)
พบว่า 1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย ถ้ามีความ
ผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีความผูกพันในองค์กรน้อย 2) ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมมาก ถ้ามีความผู้พันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
โทที่ความผูกพันในองค์กรมาก
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร คือการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหารสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย ค่าเฉลี่ย 4.05 และ 3.31 ตามลําดับ และ
บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
จัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.79 และ 3.56 ตามลําดับ (ตารางที่ 33 ส่วนที่
2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม
พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในทุก
กลุ่ม สําหรับความผูกพันในองค์กรก็แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 2
ใน 6 กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
กล่าวคือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความผูกพันใน
องค์กรสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่า
บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสาย
วิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน และมีความ
ผูกพันในงานที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้ า นการจั ด ทํ า แผนที่ ได้ รั บการถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ ร่ ว มงานและมี ความผู กพั นในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total

SS
20.844
11.425
.284
204.074
5501.40

df
1
1
1
406
410

MS
20.844
11.425
.284
.503

F
41.468***
22.729***
.565

p-value
.000
.000
.453

หมายเหตุ ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและ
ความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main
effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.77) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.16) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีความ
ผูกพันในงานสูง (  = 3.66) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
จัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.24) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้ า นการจั ด ทํ า แผนที่ ได้ รั บการถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ ร่ ว มงานและมี ความผู กพั นในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total

SS
7.27
.63
.09
45.88
1568.80

df
1
1
1
99
103

MS
7.27
.63
.09
.46

F
15.69***
1.36
.19

p-value
.000
.246
.666

หมายเหตุ ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานสูง (  = 4.15) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทํา
แผนสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.49) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้ า นการจั ด ทํ า แผนที่ ได้ รั บการถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ ร่ ว มงานและมี ความผู กพั นในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

SS
17.83
7.96
.13
159.03
3932.60

df
1
1
1
303
307

MS
17.83
7.96
.13
.53

F
33.98***
15.16***
.24

p-value
.000
.000
.623
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จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.82) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา
(  = 3.23) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานสูง
(  = 3.73) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.33) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้ า นการจั ด ทํา แผนที่ ได้ รั บการถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ ร่ ว มงานและมี ความผู กพันในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total

SS
5.77
.00
.30
28.86
692.42

df
1
1
1
55
59

MS
5.77
.00
.30
.53

F
10.99**
.00
.58

p-value
.002
.973
.450

หมายเหตุ **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระ
ทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีการศึกษา
ระดับต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.01) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ํากว่า
ปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.02) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้ า นการจั ด ทํ า แผนที่ ได้ รั บการถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ ร่ ว มงานและมี ความผู กพั นในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
14.98
3.36
.02
94.07
2586.30

df
1
1
1
205
209

MS
14.98
3.36
.02
.46

F
p-value
32.65***
.000
7.31**
.007
.05
.820

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.82) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.17) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.65) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.34) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้ า นการจั ด ทํ า แผนที่ ได้ รั บการถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ ร่ ว มงานและมี ความผู กพั นในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

SS
.02
8.95
.07
37.85
1157.73

df
1
1
1
72
76

MS
.02
8.95
.07
.53

F
p-value
.860
.03
17.02***
.000
.14
.715
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จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 4.14) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.27) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้ า นการจั ด ทํ า แผนที่ ได้ รั บการถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ ร่ ว มงานและมี ความผู กพั นในงาน
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total

SS
6.39
.07
.07
30.95
1064.95

df
1
1
1
62
66

MS
6.39
.07
.07
.50

F
12.79**
.14
.14

p-value
.001
.71
.71

หมายเหตุ **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2
ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.27) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.54) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
(ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงาน (ก)
49.91***
15.69***
33.98***
10.99**
32.65***
.03
12.79**

ค่าเอฟ (F)
ความผูกพันในงาน
(ข)
17.28***
1.36
15.16***
.00
7.31**
17.02***
.14

กXข
.42
.19
.24
.58
.05
.14
.14

%
ทํานาย
25.80
24.40
25.60
30.30
27.10
27.20
22.10

หมายเหตุ * ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 *** ที่ระดับ .001

ส่วนที่ 2 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน

กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตามแผน
ด้านการจัดทําแผน
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 3.91
น้อย = 3.29
มาก = 3.78
น้อย = 3.42
มาก = 4.15
น้อย = 3.49
มาก = 3.82
น้อย = 3.23
มาก = 3.73
น้อย = 3.33
มาก = 4.01
น้อย = 3.02
มาก = 3.82
น้อย = 3.17
มาก = 3.65
น้อย = 3.34
มาก = 3.72
น้อย = 3.69
มาก = 4.14
น้อย = 3.27
มาก = 4.27
น้อย = 3.54
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จากตาราง 41 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รบั การการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงาน ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และ
ระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 33) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผน ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงาน
อย่างเชื่อมั่นได้
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร คือการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงาน อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย ค่าเฉลี่ย 3.91 และ 3.29 ตามลําดับ และ
บุคลากรที่มีความผูกพันในงานสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทํา
แผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพั นในงานต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.78 และ 3.42 ตามลําดับ (ตารางที่ 41 ส่วนที่ 2)
สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม
พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่ม
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก สําหรับความผูกพันในงานก็แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 3 ใน 6 กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท กล่าวคือ บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ บุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีความ
ผูกพันในงานสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูง
กว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสาย
วิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน และมีความ
ผูกพันในองค์กรที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
SS
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
34.27
ความผูกพันในองค์กร
3.75
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
.12
218.21
Error
Total
5501.40
หมายเหตุ

df
1
1
1
406
410

MS
34.27
3.75
.12
.54

F
p-value
63.76***
.000
6.97**
.009
.22
.640

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละ
ตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.97)
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.30) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีความ
ผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.74) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
จัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.52) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

99
ตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
SS
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
8.15
ความผูกพันในองค์กร
.29
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
.07
46.51
Error
Total
1568.80
หมายเหตุ

df
1
1
1
99
103

MS
8.15
.29
.07
.47

F
p-value
17.36***
.000
.61
.436
.16
.692

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณา
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.18) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทํา
แผนสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.51) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001
ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
SS
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
24.99
ความผูกพันในองค์กร
3.28
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
.09
165.59
Error
Total
3932.60
หมายเหตุ

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * ที่ระดับ .05

df
1
1
1
303
307

MS
24.99
3.28
.09
.55

F
p-value
45.74***
.000
6.01*
.015
.17
.684

100
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.89) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  =
3.23) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรสูง ( 
= 3.68) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.44) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
6.68
.25
.24
28.53
692.42

df
1
1
1
55
59

MS
6.68
.25
.24
.52

F
p-value
12.88**
.001
.48
.491
.46
.500

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิ จารณาคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการจั ดทํ าแผน
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.91) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญา
ตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.05) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

101
ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
SS
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
16.89
ความผูกพันในองค์กร
2.19
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
.00
95.89
Error
Total
2586.30
หมายเหตุ

df
1
1
1
205
209

MS
16.89
2.19
.00
.47

F
p-value
36.11***
.000
4.69*
.031
.00
.951

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * ที่ระดับ .05

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.85) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.18) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.64) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.40) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total

SS
1.61
1.15
.14
46.37
1157.73

df
1
1
1
72
76

MS
1.61
1.15
.14
.64

F
2.51
1.78
.22

p-value
.118
.186
.637
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จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ไม่แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect)
ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
SS
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
7.10
ความผูกพันในองค์กร
.01
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
.37
30.74
Error
Total
1065.95
หมายเหตุ

df
1
1
1
62
66

MS
7.10
.01
.37
.50

F
p-value
14.32***
.000
.02
.887
.75
.390

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.31) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.58) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่าง
กัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงาน (ก)
63.76***
17.36***
45.74***
12.88**
36.11***
2.51
14.32***

ค่าเอฟ (F)
ความผูกพันใน
องค์กร (ข)
6.97**
.61
6.01*
.48
4.69*
1.78
.02

กXข
.22
.16
.17
.46
.00
.22
.75

%
ทํานาย
23.10
23.40
22.50
31.10
25.70
10.80
22.60

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

ส่วนที่ 2 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน

กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตามแผน
ด้านการจัดทําแผน
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 3.97
น้อย = 3.30
มาก = 3.74
น้อย = 3.52
มาก = 4.18
น้อย = 3.51
มาก = 3.89
น้อย = 3.23
มาก = 3.68
น้อย = 3.44
มาก = 3.91
น้อย = 3.05
มาก = 3.85
น้อย = 3.18
มาก = 3.64
น้อย = 3.40
มาก = 3.97
น้อย = 3.63
มาก = 4.31
น้อย = 3.58
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จากตาราง 49 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กร ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร
และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 33) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันใน
องค์กรอย่างเชื่อมั่นได้
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร คือการ
ถ่ายทอดทางสั งคมจากผู้ ร่ วมงาน และความผูกพันในองค์กรอย่างเชื่ อมั่นได้ กล่ าวคื อ บุคลากรที่ได้ รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
จัดทําแผนมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย ค่าเฉลี่ย 3.97 และ 3.30 ตามลําดับ
และ บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.74 และ 3.52 ตามลําดับ (ตารางที่ 49
ส่วนที่ 2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7
กลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบใน
กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่มีร ะดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก สําหรับความผูกพันในองค์กรก็แปรปรวนไปอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 3 ใน 6 กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ บุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท กล่าวคือ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรที่ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท ที่มีความผูกพันในองค์กรสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา
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ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการตัดสินใจ พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสาย
วิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร และมีความ
ผูกพันในงานที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
40.23
7.33
.00
250.21
4825.82

df
1
1
1
406
410

MS
40.23
7.33
.00
.62

F
p-value
65.28***
.000
11.90**
.001
.01
.906

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว
(Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.74) เป็นผู้
ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 2.97) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีความ
ผูกพันในงานสูง (  = 3.52) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.19) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
7.07
2.49
.01
52.27
1385.13

df
1
1
1
99
103

MS
7.07
2.49
.01
.53

F
p-value
13.38***
.000
4.71*
.032
.03
.874

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, * ที่ระดับ .05

จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณา
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารสูง (  = 3.85) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.24) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายวิชาการที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.72) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีความผูกพันในงาน
ต่ํา (  = 3.36) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
31.78
4.30
.10
192.05
3440.70

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

df
1
1
1
303
307

MS
F
p-value
31.78 50.14***
.000
4.30 6.79**
.010
.10
.16
.693
.634

107
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.69) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  =
2.89) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานสูง (  =
3.44) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.14) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกั น
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
15.11
1.16
1.02
26.21
613.33

df
1
1
1
55
59

MS
F
p-value
15.11 31.72***
.000
1.16
2.44
.124
1.02
2.13
.150
.48

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.26) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญา
ตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 2.67) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
13.67
5.92
2.49
127.03
2313.49

df
1
1
1
205
209

MS
F
p-value
13.67 22.06***
.000
5.92 9.56**
.002
2.49 4.02*
.046
.62

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.54) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารต่ํา (  = 2.92) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มี
ความผูกพันในงานสูง (  = 3.43) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.02) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 55 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงานใน
กลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
การถ่ายทอดทาง ความผูกพัน
จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
สังคมจากผู้บริหาร
ในงาน
น้อย
น้อย
86
2.85
11
น้อย
มาก
46
2.99
12
มาก
น้อย
16
3.20
21
มาก
มาก
61
3.87
22
หมายเหตุ * มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.806
.917
6.17
6.86

12

21

22

-.14

-.35
-.21

-1.02*
-.88*
-.67*
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ
(กลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี)
5
4.5

4.54
4.11

4

3.88

3.5
3

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารน้อย
การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารมาก

3.31

2.5
ความผูกพันในงานน้อย

ความผูกพันในงานมาก

ภาพประกอบ 5 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจ ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ที่ส่งผลต่อความ
แปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ (ในกลุ่ม
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี)
จากภาพประกอบ 5 แม้ว่าลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว เป็นแบบ Ordinal
interaction แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบ Disordinal interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็น
ว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงานร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ เมื่อพิจารณาลักษณะเส้นตรงและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย
วิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 55) พบว่า 1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานมาก 2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
มาก มีความผูกพันในงานมาก 3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารมาก มีความผู้พันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผู้พันในงานมาก
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ตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
6.78
1.63
3.24
47.39
989.88

df
1
1
1
72
76

MS
6.78
1.63
3.24
.66

F
10.30**
2.47
4.93*

p-value
.002
.120
.030

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2
ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.01) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารต่ํา (  = 3.20) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 57 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงานใน
กลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหาร
น้อย
น้อย
มาก
มาก
หมายเหตุ

ความผูกพัน
ในงาน
น้อย
มาก
น้อย
มาก

จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
26
14
4
32

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.72
3.68
4.09
3.93

11
12
21
22

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.035
.467
.862
.708

12

21

22

-.96*

-1.37*
-.41

-1.21*
-.25
.16

111
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ
(กลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท)
4.3
4

4.09
3.93

3.7

3.68

3.4
3.1
2.8
2.5

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารน้อย
การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารมาก

2.72

ความผูก พันในงานน้อย

ความผูก พันในงานมาก

ภาพประกอบ 6 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจ ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ที่ส่งผลต่อความ
แปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ (ในกลุ่ม
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท)
จากภาพประกอบ 6 แม้ว่าลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว เป็นแบบ Ordinal
interaction แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบ Disordinal interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็น
ว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงานร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ เมื่อพิจารณาลักษณะเส้นตรงและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย
วิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 57) พบว่า 1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสิ นใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานน้อย และ 3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผู้พันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานมาก
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ตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
5.46
.90
.00
31.77
909.13

df
1
1
1
62
66

MS
5.46
.90
.00
.51

F
10.66**
1.76
.01

p-value
.002
.190
.941

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
เอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.89) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.25) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้ า นการตัดสิ น ใจที่ได้ รับ การการถ่ายทอดทางสั ง คมจากผู้ บริห ารและมีค วามผูกพั น ในงาน
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหาร (ก)
65.28***
13.38***
50.14***
31.72***
22.06***
10.31**
10.66**

ค่าเอฟ (F)
ความผูกพันในงาน
(ข)
11.90**
4.71*
6.79**
2.44
9.56*
2.47
1.76

กXข
.01
.03
.16
2.13
4.02*
4.93*
.00

%
ทํานาย
26.50
23.70
26.70
45.40
24.20
33.30
20.60

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

ส่วนที่ 2 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ

กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตามแผน
ด้านการตัดสินใจ
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 3.74
น้อย = 2.97
มาก = 3.52
น้อย = 3.19
มาก = 3.85
น้อย = 3.24
มาก = 3.72
น้อย = 3.36
มาก = 3.69
น้อย = 2.89
มาก = 3.44
น้อย = 3.14
มาก = 4.26
น้อย = 2.67
มาก = 3.54
น้อย = 2.92
มาก = 3.43
น้อย = 3.02
มาก = 4.01
น้อย = 3.20
มาก = 3.89
น้อย = 3.25
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จากตาราง 59 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนด้านการตัดสินใจ พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม
(ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 33) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหาร และความผูกพันในงานอย่างเชื่อมั่นได้ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
ปริญญาโท สําหรับในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่ แบ่งตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ (ตาราง 44) พบว่า 1)
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงาน
มาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มี
ระดั บการศึกษาปริ ญญาตรี ที่ได้รั บการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2)
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงาน
มาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในงานน้อย 3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผู้พันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารน้อย และในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่
แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ (ตาราง 57) พบว่า
1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่ ว มในการปฏิ บั ติต ามแผนด้า นการตั ดสิ นใจ มากกว่าบุ ค ลากรที่ มีร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทที่ ได้ รับ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสิ นใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย และ 3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารมาก มีความผู้พันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสิ นใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร คือ

115
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ตัดสินใจมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย ค่าเฉลี่ย 3.74 และ 2.97 ตามลําดับ
และ บุคลากรที่มีความผูกพันในงานสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.52 และ 3.19 ตามลําดับ (ตารางที่ 59 ส่วนที่
2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม
พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุ่ม
สําหรับความผูกพันในงานก็แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 3 ใน 6
กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี กล่ า วคื อ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ และบุ ค ลากรที่ ร ะดั บ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความผูกพันในงานสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา
ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการตัดสินใจ พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสาย
วิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร และมีความ
ผูกพันในองค์กรที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน
ในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
51.52
6.69
.01
251.70
4825.82

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

df
1
1
1
406
410

MS
51.52
6.69
.01
.62

F
p-value
83.11***
.000
10.80**
.001
.02
.898
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จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  =
3.79) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.00) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่
มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.54) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.25) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
9.29
.50
.48
54.04
1385.13

df
1
1
1
99
103

MS
9.29
.50
.48
.55

F
p-value
17.02***
.000
.92
.340
.88
.350

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.95) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.29) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
40.87
6.37
.12
190.36
3440.70

df
1
1
1
303
307

MS
40.87
6.37
.12
.63

F
p-value
65.05***
.000
10.14**
.002
.19
.667

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

จากตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.73) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  =
2.92) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรสูง
(  = 3.49) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.16) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 63 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
16.74
.02
.02
27.51
613.33

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

df
1
1
1
55
59

MS
16.74
.02
.02
.50

F
p-value
33.47***
.000
.03
.864
.03
.864

118
จากตาราง 63 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.94) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญา
ตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 2.67) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
15.96
8.80
.95
124.39
2313.49

df
1
1
1
205
209

MS
15.96
8.80
.95
.61

F
p-value
26.30***
.000
14.51***
.000
1.56
.21

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.62) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารต่ํา (  = 2.98) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.53) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.06) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
8.58
.79
.53
54.52
989.88

df
1
1
1
72
76

MS
8.58
.79
.53
.76

F
11.33**
1.04
.70

p-value
.001
.311
.404

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
โทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.94) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารต่ํา (  = 3.16) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

SS
7.20
.10
.63
31.96
909.13

df
1
1
1
62
66

MS
7.20
.10
.63
.52

F
p-value
13.96***
.000
.19
.667
1.23
.272
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จากตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
เอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.97) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.29) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 67 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1

กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

ค่าเอฟ (F)
การถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในองค์กร
จากผู้บริหาร (ก)
(ข)
83.71***
10.80**
17.02***
.92
65.05***
10.14**
33.47***
.03
26.30***
14.51***
11.33**
1.04
13.96***
.19

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

กXข
.02
.88
.19
.03
.21
.70
1.23

%
ทํานาย
26.10
21.20
27.40
42.70
25.70
23.30
20.20
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ส่วนที่ 2 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ
กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตามแผน
ด้านการตัดสินใจ
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 3.79
น้อย = 3.00
มาก = 3.54
น้อย = 3.25
มาก = 3.95
น้อย = 3.29
มาก = 3.73
น้อย = 2.92
มาก = 3.49
น้อย = 3.16
มาก = 3.94
น้อย = 2.67
มาก = 3.62
น้อย = 2.98
มาก = 3.53
น้อย = 3.06
มาก = 3.94
น้อย = 3.16
มาก = 3.97
น้อย = 3.29

จากตาราง 67 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนด้านการตัดสินใจ พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม
(ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 33) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
และความผูกพันในองค์กร
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร คือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ตัดสินใจมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย ค่าเฉลี่ย 3.79 และ 3.00 ตามลําดับ
และบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.54 และ 3.25 ตามลําดับ (ตารางที่ 67
ส่วนที่ 2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม
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พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุ่ม
กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
น้อย สําหรับความผูกพันในองค์กรก็แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 2
ใน 6 กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
กล่าวคือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความผูกพันใน
องค์กรสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่า
บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา
ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการตัดสินใจ พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสาย
วิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากเพื่อนร่วมงาน และมี
ความผูกพันในงานที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 68 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
37.81
6.40
.26
251.46
4825.82

df
1
1
1
406
410

MS
37.81
6.40
.26
.62

F
p-value
61.05***
.000
10.34**
.001
.42
.516

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

จากตาราง 68 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
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สูง (  = 3.70) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 2.95) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และบุคลากรที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.48) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.17) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ตาราง 69 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
7.20
1.15
.02
51.86
1385.13

df
1
1
1
99
103

MS
7.20
1.15
.02
.52

F
p-value
13.74***
.000
2.19
.142
.05
.832

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 69 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.88) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.22) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 70 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
30.21
4.54
.53
193.44
3440.70

df
1
1
1
303
307

MS
30.21
4.54
.53
.64

F
p-value
47.31***
.000
7.11**
.008
.83
.363

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 70 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.63) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา
(  = 2.87) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันใน
งานสูง (  = 3.40) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.10) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 71 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

SS
7.91
.20
.07
33.33
613.33

df
1
1
1
55
59

MS
7.91
.20
.07
.61

F
13.05**
.32
.11

p-value
.001
.57
.74
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จากตาราง 71 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.86) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า
ปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 2.70) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 72 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
20.17
2.72
.57
124.70
2313.49

df
1
1
1
205
209

MS
20.17
2.72
.57
.61

F
p-value
33.17***
.000
4.48*
.036
.94
.334

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 72 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรทั้ง
สอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.62) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 2.87) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.83) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.11)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 73 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
2.70
6.23
.35
49.56
989.88

df
1
1
1
72
76

MS
2.70
6.23
.35
.69

F
4.31*
9.05**
.50

p-value
.041
.004
.480

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 73 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรทั้ง
สอง และพิ จ ารณาคะแนนพฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บัติ ต ามแผนด้ า นการตั ดสิ น ใจ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.62) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.12) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่ม
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.74) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีความ
ผูกพันในงานต่ํา (  = 3.01) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 74 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากเพื่อนร่วมงานและมีความผูกพันในงานแตกต่างกัน
ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
SS
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
5.17
ความผูกพันในงาน
.20
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
.09
Error
32.46
Total
909.13
หมายเหตุ ** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, *ที่ระดับ .05

df
1
1
1
62
66

MS
5.17
.20
.09
.52

F
9.88**
.38
.17

p-value
.003
.541
.679

127
จากตาราง 74 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่ วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.92) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญา
เอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.26) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 75 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงาน (ก)
61.05***
13.74***
47.31***
13.05**
33.17***
4.31*
9.88**

ค่าเอฟ (F)
ความผูกพันในงาน
(ข)
10.34**
2.19
7.11**
.32
4.48*
9.05**
.38

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

กXข
.42
.05
.83
.11
.94
.50
.17

%
ทํานาย
26.20
24.30
26.20
30.60
25.50
30.30
18.90
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ส่วนที่ 2 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ

กลุ่มรวม

รวม

ตัวแปรอิสระ

ปริญญาโท

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน

ปริญญาเอก

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน

สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ
ตามแผนด้านการตัดสินใจ
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 3.70
น้อย = 2.95
มาก = 3.48
น้อย = 3.17
มาก = 3.88
น้อย = 3.22
มาก = 3.63
น้อย = 2.87
มาก = 3.40
น้อย = 3.10
มาก = 3.86
น้อย = 2.70
มาก = 3.62
น้อย = 2.87
มาก = 3.83
น้อย = 3.11
มาก = 3.62
น้อย = 3.12
มาก = 3.74
น้อย = 3.01
มาก = 3.92
น้อย = 3.26

จากตาราง 75 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในงาน
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนด้านการตัดสินใจ พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงาน ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม
(ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 75) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
และความผูกพันในงาน
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร คือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงาน อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ตัดสินใจมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย ค่าเฉลี่ย 3.70 และ 2.95 ตามลําดับ
และบุ ค ลากรที่ มี ค วามผู ก พั น ในงานสู ง จะมี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานอย่า งมี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บั ติ ต ามแผน
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ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.48 และ 3.17 ตามลําดับ (ตารางที่ 75
ส่วนที่ 2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7
กลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบใน
ทุกกลุ่ม กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานน้อย สําหรับความผูกพันในงานก็แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อยจาก 3 ใน 6 กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท กล่าวคือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีความผูกพันในงานสูงจะเป็นผู้ที่
มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันใน
งานต่ํา
ส่วนที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการตัดสินใจ พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของบุคลากร (บุคลากรสาย
วิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากเพื่อนร่วมงาน และมี
ความผูกพันในองค์กรที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 76 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกันในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
48.61
3.60
.12
254.43
4825.82

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

df
1
1
1
406
410

MS
48.61
3.60
.12
.63

F
p-value
77.56***
.000
5.74*
.017
.19
.660
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จากตาราง 76 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของตัว
แปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
สูง (  = 3.76) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 2.96) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.47) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.25) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตาราง 77 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
10.29
.03
.10
53.20
1385.13

df
1
1
1
99
103

MS
10.29
.03
.10
.54

F
p-value
19.15***
.000
.05
.816
.18
.674

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 77 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่ วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.97) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้ า นการตั ด สิ น ใจสู ง กว่ า บุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมจากผู้ ร่ ว มงานต่ํ า
(  = 3.22) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 78 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
37.41
4.02
.30
193.87
3440.70

df
1
1
1
303
307

MS
37.41
4.02
.30
.64

F
p-value
58.46***
.000
6.28*
.013
.47
.493

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 78 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่ วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.69) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 2.88) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มี
ความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.42) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.15) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 79 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ *** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

SS
10.91
.14
.02
33.78
613.33

df
1
1
1
55
59

MS
10.91
.14
.02
.61

F
p-value
.000
17.97***
.24
.628
.02
.877
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จากตาราง 79 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระ
ทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสิ นใจ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.79) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญา
ตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 2.69) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 80 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
19.28
5.31
.16
122.11
2313.49

df
1
1
1
205
209

MS
19.28
5.31
.16
.60

F
p-value
32.36***
.000
8.92**
.003
.26
.609

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 80 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิ จารณาคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการตั ดสิ นใจ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.65) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 2.94) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.48) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา
(  = 3.11) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 81 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
8.30
.97
1.27
53.79
989.88

df
1
1
1
72
76

MS
8.30
.97
1.27
.75

F
11.11**
1.30
1.70

p-value
.001
.258
.197

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 81 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิ จารณาคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการตั ดสิ นใจ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.81) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.04) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 82 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

SS
7.02
.12
.76
31.93
909.13

df
1
1
1
62
66

MS
7.02
.12
.76
.52

F
p-value
13.63***
.000
.23
.630
1.48
.228
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จากตาราง 82 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ
2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง และพิ จารณาคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการตั ดสิ นใจ
แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.01) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.29) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 83 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

ค่าเอฟ (F)
การถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในองค์กร
จากผู้ร่วมงาน (ก)
(ข)
77.56***
5.74*
19.15***
.05
58.46***
6.28*
17.97***
.24
32.36***
8.92**
11.11**
1.30
13.63***
.23

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

กXข
.19
.18
.47
.02
.26
1.70
1.48

%
ทํานาย
25.30
22.40
26.00
30.50
27.10
24.30
20.20
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ส่วนที่ 2 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ

กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตาม
แผนด้านการตัดสินใจ
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 3.76
น้อย = 2.96
มาก = 3.47
น้อย = 3.25
มาก = 3.97
น้อย = 3.22
มาก = 3.69
น้อย = 2.88
มาก = 3.42
น้อย = 3.15
มาก = 3.79
น้อย = 2.69
มาก = 3.65
น้อย = 2.94
มาก = 3.48
น้อย = 3.11
มาก = 3.81
น้อย = 3.04
มาก = 4.01
น้อย = 3.29

จากตาราง 83 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กร
แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนด้านการตัดสินใจ พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กร ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม
(ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 83) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
และความผูกพันในองค์กร
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร คือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กร อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ตัดสินใจมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย ค่าเฉลี่ย 3.76 และ 2.96 ตามลําดับ
และบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.47 และ 3.25 ตามลําดับ (ตารางที่ 83 ส่วนที่
2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม
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พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ แปรปรวนไปตาม
ระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุ่ม
กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย
สําหรับความผูกพันในงานก็แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 2 ใน 6 กลุ่ม
ย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี กล่าวคือ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความผูกพันในองค์กรสูงจะ
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มีความ
ผูกพันในองค์กรต่ํา
ส่วนที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของ
บุคลากร (บุคลากรสายวิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญา
ตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจาก
ผู้บริหาร และมีความผูกพันในงานที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 84 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
28.26
10.05
1.98
198.89
5803.52

df
1
1
1
406
410

MS
28.26
10.05
1.98
.48

F
p-value
57.68***
.000
20.52***
.000
4.05*
.045

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 84 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณา
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.06) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
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การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.42) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.93) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงาน
ต่ํา (  = 3.55) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 85 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและ
ความผูกพันในงานในกลุ่มรวม
การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหาร
น้อย
น้อย
มาก
มาก
หมายเหตุ

ความผูกพัน
ในงาน
น้อย
มาก
น้อย
มาก

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.773
.750
.716
.564

จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
150
93
30
137

3.15
3.70
3.96
4.17

11
12
21
22

12

21

22

-.55*

-.81*
-.26*

-1.02*
-.47*
-.21

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบตั ิตามแผน
(กลุ่มรวม)
4.3
4

4.17
3.96

3.7

3.71

3.4
3.1

3.15

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารน้อย
การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหารมาก

2.8
2.5

ความผูก พันในงานน้อย

ความผูก พันในงานมาก

ภาพประกอบ 7 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ที่
ส่ง ผลต่ อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บัติตามแผนด้ านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มรวม)
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จากภาพประกอบ 7 แม้ว่าลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว เป็นแบบ ordinal
interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความ
ผูกพันในงานร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน เมื่อพิจารณาลักษณะเส้นตรงและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง
85) พบว่า 1) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีความ
ผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย 3) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารมาก มี
ความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 4) บุคลากรที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานมาก และ 5) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
มาก มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานน้อย
ตาราง 86 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
7.85
4.78
1.01
48.96
1583.59

df
1
1
1
99
103

MS
7.85
4.78
1.01
.49

F
p-value
15.87***
.000
9.66**
.002
2.04
.156

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

จากตาราง 86 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระที
ละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
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ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า
บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.14) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.49) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสาย
วิชาการที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 4.07) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.56)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 87 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
20.15
5.60
1.08
148.36
4219.93

df
1
1
1
303
307

MS
20.15
5.60
1.08
.49

F
p-value
41.15***
.000
11.43**
.001
2.20
.139

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

จากตาราง 87 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.03) เป็นผู้ที่มี
พฤติ ก รรมการทํ างานอย่ างมี ส่ ว นร่ว มในการปฏิ บัติต ามแผนด้านการดํา เนิน งาน/ปฏิ บัติต ามแผน สูง กว่ า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.39) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.88) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.54) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 88 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
6.06
.00
1.37
21.62
779.50

df
1
1
1
55
59

MS
6.06
.00
1.37
.39

F
p-value
15.04***
.000
.00
.965
3.49
.067

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 88 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดย
พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect)
อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีการการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
สูง (  = 4.34) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่มีการการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา ( 
= 3.33) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 89 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

SS
9.41
5.01
.17
101.62
2745.96

df
1
1
1
205
209

MS
9.41
5.01
.17
.50

F
p-value
.000
18.99***
10.11**
.002
.34
.559
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จากตาราง 89 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณา
ตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้
พบว่า บุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.87) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากร
ที่มีการการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.36) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.80) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากร
ที่มีการการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.43) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 90 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
5.61
1.90
1.20
38.64
1191.33

df
1
1
1
72
76

MS
5.61
1.90
1.20
.54

F
10.45**
3.54
2.24

p-value
.002
.064
.139

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 90 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณา
ตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่น
ได้ พบว่า บุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.29) เป็น
ผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่า
บุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.55) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 91 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
5.78
2.30
.50
28.95
1086.72

df
1
1
1
62
66

MS
5.78
2.30
.50
.47

F
12.38**
4.92*
1.07

p-value
.001
.030
.306

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 91 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาเอก โดยพิจารณา
ตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่น
ได้ พบว่า บุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.24) เป็น
ผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่า
บุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.58) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาเอกที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 4.12)
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่า
บุคลากรที่มีการการศึกษาปริญญาเอกที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.70) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 92 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความผูกพันใน
งานแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหาร(ก)
57.68***
15.87***
41.15***
15.40***
18.99***
10.45**
12.38**

ค่าเอฟ (F)
ความผูกพันในงาน
(ข)
20.52***
9.66**
11.43**
.002
10.11**
3.54
4.93*

กXข
4.05*
2.04
2.20
3.49
.34
2.84
1.07

%
ทํานาย
28.10
30.90
26.60
37.20
22.20
34.70
25.20

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

ส่ วนที่ 2 ค่ าเปรี ยบเที ยบของคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในงาน

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตาม
แผนด้านดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 4.06
น้อย = 3.42
มาก = 3.93
น้อย = 3.55
มาก = 4.14
น้อย = 3.49
มาก = 4.07
น้อย = 3.56
มาก = 4.03
น้อย = 3.39
มาก = 3.88
น้อย = 3.54
มาก = 4.34
น้อย = 3.33
มาก = 3.87
น้อย = 3.56
มาก = 3.80
น้อย = 3.43
มาก = 4.29
น้อย = 3.55
มาก = 4.24
น้อย = 3.58
มาก = 4.12
น้อย = 3.70
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จากตาราง 92 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในงานที่แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตาม
ลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 92) พบว่า คะแนนพฤติกรรม
การทํางานอย่ างมีส่ ว นร่ วมในการปฏิบัติตามแผนด้ านการดําเนิ นงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงานอย่างเชื่อมั่นได้ ในกลุ่มรวม และ
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่ แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
Scheffe’ (ตาราง 85) พบว่า 1) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานมาก เป็น
ผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย 3) บุคลากรที่ มีความผู้พันในงานมาก ได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีความ
ผูกพันในงานน้อย 4) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มี
พฤติ กรรมการทํ างานอย่างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิบั ติตามแผนด้านการดํ าเนิ นงาน/ปฏิ บัติตามแผน มากกว่ า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานมาก และ 5) บุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้ง
สองตัวแปร คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากร
ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย ค่าเฉลี่ย
4.06 และ 3.42 ตามลําดับ และ บุคลากรที่มีความผูกพันในงานสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.93
และ 3.55 ตามลําดับ (ตารางที่ 92 ส่วนที่ 2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภท
บุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
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ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุ่ม คือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามสูงกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย สําหรับความผูกพันในงานก็แปรปรวนไป
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 4 ใน 6 กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรที่ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาเอก กล่าวคือ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับการศึกษา
ระดั บปริ ญ ญาตรี และบุ ค ลากรที่ ร ะดั บ การศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาเอกที่ มีค วามผู กพั น ในงานสูง จะเป็น ผู้ที่ มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามสูงกว่าบุคลากรที่มี
ความผูกพันในงานต่ํา
ส่วนที่ 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของ
บุคลากร (บุคลากรสายวิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 93 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
33.73
8.24
3.38
203.59
5803.52

df
1
1
1
406
410

MS
33.73
8.24
3.38
.50

F
p-value
67.26***
.000
16.43***
.000
6.74*
.010

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 93 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับ
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การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.11) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา
(  = 3.47) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.95) เป็น
ผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่า
บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.63) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 94 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและ
ความผูกพันในองค์กรในกลุ่มรวม
การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหาร
น้อย
น้อย
มาก
มาก
หมายเหตุ

ความผูกพัน
ในองค์กร
น้อย
มาก
น้อย
มาก

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.789
.739
.698
.549

จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
173
70
50
117

3.21
3.73
4.05
4.16

11
12
21
22

12

21

22

-.52*

-.84*
-.32*

-.95*
-.43*
-.11

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบตั ิตามแผน
(กลุ่มรวม)

4.3
4

4.05

3.7

4.16
3.73

3.4
3.1

3.21

การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย
การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารมาก

2.8
2.5

ความผูก พันในองค์กรน้อย

ความผูก พันในองค์กรมาก

ภาพประกอบ 8 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันใน
องค์กร ที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มรวม)
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จากภาพประกอบ 8 แม้ว่าลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว เป็นแบบ Ordinal
interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความ
ผูกพันในองค์กรร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน เมื่อพิจารณาลักษณะเส้นตรงและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง
94) พบว่า 1) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย 2) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันใน
องค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในองค์กรน้อย 3) บุคลากรที่
มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานมาก 4) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันใน
องค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย และ 5) บุคลากร
ที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานน้อย
ตาราง 95 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
8.78
1.49
2.57
52.22
1583.59

df
1
1
1
99
103

MS
8.78
1.49
2.57
.53

F
p-value
16.65***
.000
2.83
.096
4.87*
.030

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 95 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2
ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการ
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ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.24) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารต่ํา (  = 3.59) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 96 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและ
ความผูกพันในองค์กรในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหาร
น้อย
น้อย
มาก
มาก
หมายเหตุ

ความผูกพัน
ในองค์กร
น้อย
มาก
น้อย
มาก

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.907
.662
.583
.574

จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
37
17
13
36

3.29
3.90
4.28
4.20

11
12
21
22

12

21

22

-.61*

-.99*
-.38

-.91*
-.3
.08

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบตั ิตามแผน
(กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ)
4.6
4.3

4.28

4

4.2
3.9

3.7
3.4
3.1

3.29

การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย
การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารมาก

2.8
2.5

ความผูก พันในองค์กรน้อย

ความผูก พันในองค์กรมาก

ภาพประกอบ 9 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันใน
องค์กร ที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ)
จากภาพประกอบ 9 แม้ว่าลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว เป็นแบบ Ordinal
interaction แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบ Disordinal interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็นว่า
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กรร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
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ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน เมื่อพิจารณาลักษณะเส้นตรงและเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 96) พบว่า 1) บุคลากรสายวิชาการที่มีถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มี
ความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรสายวิชาการที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กร
น้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
มากกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย และ 3) บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
การถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอด
การทํางานจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย
ตาราง 97 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
24.24
6.72
1.41
149.37
4219.93

df
1
1
1
303
307

MS
24.24
6.72
1.41
.49

F
p-value
49.18***
.000
1.62***
.000
2.86
.092

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 97 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 4.06) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.43) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.91) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันใน
องค์กรต่ํา (  = 3.58) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 98 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
6.79
.65
.59
21.89
779.50

df
1
1
1
55
59

MS
6.79
.65
.59
.40

F
p-value
17.07***
.000
.21
.207
.23
.227

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 98 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดย
พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่าง
เชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง
(  = 4.14) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา
(  = 3.33) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 99 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

SS
7.78
9.50
.35
97.78
2745.96

df
1
1
1
205
209

MS
7.78
9.50
.35
.48

F
p-value
.000
16.30***
19.92***
.000
.73
.393
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จากตาราง 99 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณา
ตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า
บุคลากรสายที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง (  = 3.89) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.44) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.91) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.42) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 100 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตาม แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
12.09
.06
.52
43.57
1191.33

df
1
1
1
72
76

MS
12.09
.06
.52
.61

F
p-value
19.99***
.000
.09
.762
.85
.359

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 100 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษากว่าปริญญาโท โดย
พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่าง
เชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง ( 
= 4.39) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารต่ํา (  = 3.47)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 101 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตาม แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
6.47
.75
2.10
29.11
1086.72

df
1
1
1
62
66

MS
6.47
.75
2.10
.47

F
p-value
13.77***
.000
1.61
.210
.47*
.038

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 101 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติ กรรมการทํ างานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษากว่าปริญญาเอก
โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect)
อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรสายที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
สูง (  = 4.32) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผนสู ง กว่ า บุ ค ลากรที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมจากผู้ บ ริ ห ารต่ํ า
(  = 3.68) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 102 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและ
ความผูกพันในองค์กรในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหาร
น้อย
น้อย
มาก
มาก
หมายเหตุ

ความผูกพัน
ในองค์กร
น้อย
มาก
น้อย
มาก

จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
17
15
12
22

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.38
3.97
4.39
4.24

11
12
21
22

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.939
.679
.457
.546

12

21

22

-.59*

-1.01*
-.42*

-.86*
-.27*
.15
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบตั ิตามแผน
(กลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก)
4.6
4.3

4.39

4

4.24
3.97

3.7
3.4

3.38

การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย
การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารมาก

3.1
2.8
2.5

ความผูก พันในองค์กรน้อย

ความผูก พันในองค์กรมาก

ภาพประกอบ 10 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันใน
องค์กร ที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก)
จากภาพประกอบ 10 แม้ว่าลักษณะของการปฏิสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว เป็นแบบ
Ordinal interaction แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบ Disordinal interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็
แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กรร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน เมื่อพิจารณาลักษณะเส้นตรง
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตาราง 102) พบว่า 1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาเอกที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาเอกที่มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มีถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารน้อย 3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มี
ความผู ก พั น ในองค์ ก รมากเป็ น ผู้ มี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 4) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มีถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
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สังคมจากผู้บริหารน้อยมีความผูกพันในมาก และ 5) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มีถ่ายทอดการ
ทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรมากเป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย
ตาราง 103 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและ
มีความผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ของตัวแปรอิสระที่
ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1

กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

ค่าเอฟ (F)
การถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในองค์กร
จากผู้บริหาร (ก)
(ข)
67.26***
16.43***
16.65***
2.83
49.18***
13.62***
17.07***
1.63
16.30***
19.21***
19.99***
.09
13.77***
1.61

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

กXข
6.74**
4.87*
2.86
1.49
.73
.85
4.47*

%
ทํานาย
26.40
26.30
26.10
36.40
25.10
26.40
24.80
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ส่ วนที่ 2 ค่ าเปรี ยบเที ยบของคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน

กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตาม
แผนด้านดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 4.11
น้อย = 3.47
มาก = 3.95
น้อย = 3.63
มาก = 4.24
น้อย = 3.59
มาก = 4.06
น้อย = 3.43
มาก = 3.91
น้อย = 3.58
มาก = 4.14
น้อย = 3.33
มาก = 3.89
น้อย = 3.44
มาก = 3.91
น้อย = 3.42
มาก = 4.39
น้อย = 3.47
มาก = 4.32
น้อย = 3.68

จากตาราง 103 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและมี
ความผูกพันในองค์กรที่แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร ทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อย
ตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 103) พบว่า คะแนน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กรอย่างเชื่อมั่นได้ ในกลุ่ม
รวม กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และกลุ่มบุคลากรที่ระดับการศึกษาปริญญาเอก สําหรับกลุ่มรวม เมื่อนําคะแนน
เฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่ แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’
(ตาราง 94) พบว่า 1) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการ
ทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
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ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย
มีความผูกพันในองค์กรน้อย 3) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย
เป็ น ผู้ มี พฤติ ก รรมการทํา งานอย่ า งมี ส่ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการดํ า เนิ น งาน/ปฏิ บั ติ ต ามแผน
มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานมาก 4) บุคลากรที่มี
ถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย
คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กรอย่าง
เชื่อมั่นได้ กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่ แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสอง
มาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ (ตาราง 96) พบว่า 1) บุคลากรสายวิชาการที่มีถ่ายทอดการ
ทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรสายวิชาการที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มี
ความผู ก พั น ในองค์ ก รน้ อ ย เป็ น ผู้ มี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย และ
3) บุคลากรสายวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรมาก มีการถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารน้อย เป็นผู้มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรสายวิชาการที่มีความผูกพันในงานน้อย
และคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร
อย่างเชื่อมั่นได้ กลุ่มบุคลากรที่ระดับการศึกษาปริญญาเอก สําหรับกลุ่มรวม เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่
แบ่งตาม ระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ (ตาราง 102) พบว่า
1) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กร
มาก มีความผูกพันในองค์กรสูง เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อยมีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มีถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้บริหารมากมีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารน้อย และ3) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก
มี ความผู กพั นในองค์ กรน้ อยเป็ นผู้ มี พฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานสูง
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และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองตัว
แปร คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร อย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากรที่ได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย ค่าเฉลี่ย 4.11 และ
3.47 ตามลําดับ และ บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.95 และ 3.63
ตามลําดับ (ตารางที่ 103 ส่วนที่ 2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และ
ระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุ่ม คือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง จะ
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิ บัติตามสูงกว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย สําหรับความผูกพันในองค์กรก็แปรปรวนไปอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 2 ใน 6 กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี กล่าวคือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความผูกพันในองค์กรสูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา
ส่วนที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของ
บุคลากร (บุคลากรสายวิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจาก
ผู้บริหารและมีความผูกพันในองค์กรที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 104 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
SS
28.16
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
7.87
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
4.55
Error
199.34
Total
5803.52
หมายเหตุ *** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

df
1
1
1
406
410

MS
28.16
7.87
4.55
.49

F
p-value
.000
57.36***
16.03***
.000
9.28**
.002
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จากตาราง 104 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.07) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการดํ า เนิ น งาน/ปฏิ บั ติ ต ามแผน สู ง กว่ า บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมจาก
ผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.43) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.92)
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่า
บุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.58) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 105 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและ
ความผูกพันในงานในกลุ่มรวม
การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้ร่วมงาน
น้อย
น้อย
มาก
มาก
หมายเหตุ

ความผูกพัน
ในงาน
น้อย
มาก
น้อย
มาก

จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
150
82
30
148

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.13
3.73
4.03
4.11

11
12
21
22

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.763
.752
.674
.604

12

21

22

-.60*

-.90*
-.30

-.98*
-.38*
-.08*
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบตั ิตามแผน
(กลุ่มรวม)

4.3
4

4.03

3.7

4.11
3.73

3.4
3.1

3.13

การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานน้อย
การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานมาก

2.8
2.5

ความผูก พันในงานน้อย

ความผูก พันในงานมาก

ภาพประกอบ 11 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันใน
งานที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มรวม)
จากภาพประกอบ 11 แม้ ว่ าลั กษณะของการปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรอิ สระทั้ ง 2 ตั ว เป็ นแบบ
Ordinal interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และ
ความผู ก พั น ในงานร่ วมกั น ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการทํ างานอย่ างมี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการ
ดํ า เนิ น งาน/ปฏิ บั ติ ต ามแผน เมื่ อพิ จารณาลั กษณะเส้ นตรงและเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยรายคู่ ด้ วยวิ ธี การของ
Scheffe’ (ตาราง 105) พบว่า 1) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันใน
งานน้อยเป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย 2) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพัน
ในงานน้อย 3) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในงานมาก และ 4) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานมากเป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย
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ตาราง 106 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
8.32
2.47
1.26
48.46
1583.59

df
1
1
1
99
103

MS
8.32
2.47
1.26
.49

F
p-value
17.01***
.000
5.05*
.027
2.58
.112

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 106 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้
พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.20) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.49) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากร
สายวิชาการที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 4.04) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.65)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 107 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
SS
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
19.51
ความผูกพันในงาน
5.06
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
3.42
Error
149.31
Total
4219.93
หมายเหตุ *** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01

df
1
1
1
303
307

MS
19.51
5.06
3.42
.49

F
p-value
.000
39.60***
10.38**
.001
6.94**
.009
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จากตาราง 107 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัว
แปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่น
ได้ พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.20) เป็นผู้ที่มี
พฤติ ก รรมการทํ างานอย่ างมี ส่ว นร่ว มในการปฏิ บัติต ามแผนด้านการดํ า เนิน งาน/ปฏิ บัติต ามแผน สู ง กว่ า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.49) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 4.04) เป็นผู้ที่มี
พฤติ ก รรมการทํ างานอย่ างมี ส่ว นร่ ว มในการปฏิ บัติต ามแผนด้านการดํา เนิน งาน/ปฏิ บัติต ามแผน สู ง กว่ า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.65) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 108 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและ
ความผูกพันในงานในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
การถ่ายทอดทาง ความผูกพัน
จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
สังคมจากผู้ร่วมงาน
ในงาน
น้อย
น้อย
120
3.12
11
น้อย
มาก
60
3.70
12
มาก
น้อย
23
4.00
21
มาก
มาก
104
4.06
22
หมายเหตุ * มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.721
.790
.628
.638

12

21

22

-.58*

-.88*
-.3

-.94*
-.36
-.06
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบตั ิตามแผน
(กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
4.3
4

4
3.7

4.06
3.7

3.4
3.1

3.12

การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานน้อย
การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานมาก

2.8
2.5

ความผูก พันในงานน้อย

ความผูก พันในงานมาก

ภาพประกอบ 12 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันใน
งานที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
จากภาพประกอบ 12 แม้ ว่ าลั กษณะของการปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรอิ สระทั้ ง 2 ตั ว เป็ นแบบ
ordinal interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และ
ความผู ก พั น ในงานร่ วมกั น ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการทํ างานอย่ างมี ส่ ว นร่ วมในการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการ
ดํา เนิ น งาน/ปฏิ บั ติ ต ามแผน เมื่ อพิ จารณาลั กษณะเส้ นตรงและเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยรายคู่ ด้ วยวิ ธี การของ
Scheffe’ (ตาราง 108) พบว่า 1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย
มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่ าบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย และ 3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในงานน้อย
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ตาราง 109 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
2.20
.36
.36
25.53
779.50

df
1
1
1
55
59

MS
2.20
.36
.36
.46

F
4.74*
.78
.78

p-value
.034
.382
.382

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 109 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่าง
เชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (
 =4.00) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา ( 
=3.39) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 110 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
13.19
2.91
1.72
98.10
2745.96

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, *ที่ระดับ .05

df
1
1
1
205
209

MS
13.19
2.91
1.72
.48

F
p-value
27.57***
.000
6.09*
.014
3.59
.060
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จากตาราง 110 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ านการดํ าเนิ น งาน/ปฏิ บั ติ ต ามแผน ในกลุ่ ม บุ คลากรที่ มี ระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect)
อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง
(  =3.95) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  =3.34)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานสูง (  = 3.79)
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 111 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
4.51
3.45
1.27
39.67
1191.33

df
1
1
1
72
76

MS
4.51
3.45
1.27
.55

F
8.18**
6.25*
2.31

p-value
.006
.015
.133

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 111 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท โดย
พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect)
อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง
(  =4.21) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  =3.59)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีความผูกพันในงานสูง
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(  = 4.17) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีความผูกพันในงานต่ํา (  = 3.63) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 112 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในงาน
Error
Total
หมายเหตุ

SS
6.33
.80
1.06
28.49
1086.72

df
1
1
1
62
66

MS
6.33
.80
1.06
.46

F
p-value
13.77***
.000
1.74
.192
2.30
.135

** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 112 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกโดย
พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในงาน ไม่พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่าง
เชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  =
4.31) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.59)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 113 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบ
เดี่ยว (ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงาน (ก)
57.36***
17.01***
30.60***
4.74*
27.57***
8.18**
13.77***

ค่าเอฟ (F)
ความผูกพันในงาน
(ข)
16.03***
5.05*
10.28**
.78
6.09*
6.25*
1.74

กXข
9.28**
2.58
6.94**
.78
3.59
2.31
2.30

%
ทํานาย
27.90
31.60
26.20
25.80
24.90
32.90
26.40

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

ส่ วนที่ 2 ค่ าเปรี ยบเที ยบของคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตาม
แผนด้านดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 4.07
น้อย = 3.43
มาก = 3.92
น้อย = 3.58
มาก = 4.20
น้อย = 3.49
มาก = 4.04
น้อย = 3.65
มาก = 4.03
น้อย = 3.41
มาก = 3.88
น้อย = 3.56
มาก = 4.00
น้อย = 3.39
มาก = 3.95
น้อย = 3.34
มาก = 3.79
น้อย = 3.50
มาก = 4.21
น้อย = 3.59
มาก = 4.17
น้อย = 3.63
มาก = 4.31
น้อย = 3.59
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จากตาราง 113 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในงานที่แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ติ าม
แผนด้านการจัดทําแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงานทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตามลักษณะ
ชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 113) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กรอย่างเชื่อมั่นได้ ในกลุ่มรวม และกลุ่มบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สําหรับกลุ่มรวม เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่ แบ่งตามระดับของตัวแปรอิสระทั้งสองมา
เปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ (ตาราง 105) พบว่า 1) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย 2) บุคลากรที่มี
ถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานน้อย และ 3)
บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในงานน้อย
และคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงานอย่าง
เชื่อมั่นได้ ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่ แบ่งตามระดับของตัวแปร
อิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ (ตาราง 108) พบว่า 1) บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่มีความผูกพันในงานมาก ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่ าบุคลากรสายสนั บสนุน
วิชาการที่มี ความผูกพั นในงานน้อย 2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้ รั บการถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานน้อย และ 3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความ
ผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพัน
ในงานน้อย
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และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทั้ง
สองตัวแปร คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงานอย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ บุคลากร
ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย ค่าเฉลี่ย
4.07 และ 3.43 ตามลําดับ และ บุคลากรที่มีความผูกพันในงานสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานต่ํา ค่าเฉลี่ย 3.92
และ 3.58 ตามลําดับ (ตารางที่ 113 ส่วนที่ 2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคม (ประเภท
บุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุ่ม คือ บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงานสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามสูงกว่ าบุ คลากรที่ ได้รั บการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่ วมงานน้อย สําหรับความผูกพันในงานก็
แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 4 ใน 6 กลุ่มย่อยที่สําคัญ คือ บุคลากร
สายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรที่ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาโท กล่าวคือ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บุคลากรที่ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีความผูกพันในงานสูงจะเป็นผู้ที่
มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามสูงกว่าบุคลากรที่มี
ความผูกพันในงานต่ํา
ส่วนที่ 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน พิจารณาตามกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประกอบด้วย สังกัดของ
บุคลากร (บุคลากรสายวิชาการ และลุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) และระดับการศึกษา (ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานและมีความผูกพันในองค์กรที่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตาราง 114 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มรวม
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
28.68
6.24
2.96
208.39
5803.52

df
1
1
1
406
410

MS
26.68
6.24
2.96
.51

F
p-value
55.87***
.000
12.16**
.001
5.76*
.017

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, *ที่ระดับ .05

จากตาราง 114 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มรวม โดยพิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และ
พิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่ได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.07) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการดํ า เนิ น งาน/ปฏิ บั ติ ต ามแผน สู ง กว่ า บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมจาก
ผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.43) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง ( 
= 3.92) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน สูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.58) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 115 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและ
ความผูกพันในองค์กรในกลุ่มรวม
การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้ร่วมงาน
น้อย
น้อย
มาก
มาก
หมายเหตุ

ความผูกพัน
ในองค์กร
น้อย
มาก
น้อย
มาก

จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
176
56
47
131

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.23
3.71
4.04
4.12

11
12
21
22

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.797
.743
.705
.581

12

21

22

-.48*

-.81*
-.33*

-.89*
-.41*
-.08
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบตั ิตามแผน
(กลุ่มรวม)
4.3
4

4.04

3.7

4.12
3.71

3.4
3.1

3.23

การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานน้อย
การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานมาก

2.8
2.5

ความผูก พันในองค์กรน้อย

ความผูก พันในองค์กรมาก

ภาพประกอบ 13 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันใน
องค์กรที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มรวม)
จากภาพประกอบ 13 แม้ว่าลักษณะของการปฏิสัม พันธ์ระหว่างตั วแปรอิสระทั้ง 2 ตั ว เป็นแบบ
ordinal interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
และความผูกพันในองค์กรร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนิ นงาน/ปฏิบัติตามแผน เมื่อพิจารณาลักษณะเส้นตรงและเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ ยรายคู่ ด้วยวิ ธีการของ
Scheffe’ (ตาราง 115) พบว่า 1) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันใน
องค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มี
ความผู ก พั น ในองค์ ก รน้ อ ย เป็ น ผู้ มี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันใน
องค์กรน้อย 3) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในองค์กรน้อย 4) บุคลากรที่ได้รับ
ถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางาน
จากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในองค์กรมาก และ 5) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มี
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ความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย
ตาราง 116 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
9.59
.51
.96
52.60
1583.59

df
1
1
1
99
103

MS
9.59
.51
.96
.53

F
p-value
18.04***
.000
.95
.331
1.81
.181

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตาราง 116 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่น
ได้ พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.26) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.53) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 117 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
18.85
5.72
2.14
153.68
4219.93

df
1
1
1
303
307

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, *ที่ระดับ .05

MS
18.85
5.72
2.14
.51

F
p-value
.000
37.17***
11.28**
.001
4.23*
.041
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จากตาราง 117 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยพิจารณาตัวแปร
อิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทั้ งสอง และพิ จารณาคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่วมในการปฏิบั ติ ตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.02) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.45) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.89) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.58) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 118 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและ
ความผูกพันในองค์กรในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้ร่วมงาน
น้อย
น้อย
มาก
มาก
หมายเหตุ

ความผูกพัน
ในองค์กร
น้อย
มาก
น้อย
มาก

จํานวน ค่าเฉลี่ย รหัส
137
43
36
91

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.19
3.72
3.96
4.08

11
12
21
22

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.765
.755
.711
.602

12

21

22

-.53*

-.77*
-.24

-.89*
-.36*
-.12
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติ ามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบตั ิตามแผน
(กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

4.3
4

3.96

3.7

4.08
3.72

3.4
3.1

3.19

การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานน้อย
การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงานมาก

2.8
2.5

ความผูก พันในองค์กรน้อย

ความผูก พันในองค์กรมาก

ภาพประกอบ 14 แสดงปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันใน
องค์กรที่ส่งผลต่อความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
จากภาพประกอบ 14 แม้ ว่ าลั กษณะของการปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรอิ สระทั้ ง 2 ตั ว เป็ นแบบ
ordinal interaction (Kerlinger, & Lee. 2000) แต่ก็แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และ
ความผูกพันในองค์กรร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดํ า เนิ น งาน/ปฏิ บั ติ ต ามแผน เมื่ อพิ จารณาลั กษณะเส้ นตรงและเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยรายคู่ ด้ วยวิ ธี การของ
Scheffe’ (ตาราง 118) พบว่า 1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย
มี ความผู กพั นในองค์ กรมาก เป็ นผู้ มี พฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงาน
น้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก
มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็ นผู้ มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้ านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงาน
น้อย 3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก
เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในองค์กรน้อย และ
4) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็น
ผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย
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ตาราง 119 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

SS
3.06
.68
.45
25.62
779.50

df
1
1
1
55
59

MS
3.06
.68
.45
.47

F
6.56*
1.45
.96

p-value
.013
.234
.332

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 119 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี โดย
พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่าง
เชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  =
3.98) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
สูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.40)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 120 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรี
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
8.61
7.56
1.28
95.61
2745.96

df
1
1
1
205
209

MS
8.61
7.56
1.28
.47

F
p-value
18.45***
.000
16.20***
.000
2.75
.099

175
จากตาราง 120 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรี โดยพิจารณา
ตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้
พบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 3.91) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากร
ที่มีการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.44) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กรสูง (  = 3.89) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษา
ปริญญาตรีที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา (  = 3.45) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตาราง 121 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาโท
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ * มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
9.12
.00
.01
46.94
1191.33

df
1
1
1
72
76

MS
9.12
.00
.01
.65

F
p-value
13.98***
.000
.00
.983
.01
.914

จากตาราง 121 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาโท โดยพิจารณา
ตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่างเชื่อมั่นได้
พบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.29) เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากร
ที่มีการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.49) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001
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ตาราง 122 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรแตกต่างกันในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาเอก
แหล่งความแปรปรวน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานXความผูกพันในองค์กร
Error
Total
หมายเหตุ * มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
6.62
.04
1.56
29.20
1086.72

df
1
1
1
62
66

MS
6.62
.04
1.56
.47

F
p-value
14.06***
.000
.07
.787
3.31
.074

จากตาราง 122 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิ บัติ ต ามแผนด้ า นการดํ า เนิน งาน/ปฏิ บัติ ต ามแผน ในกลุ่ ม บุ ค ลากรที่มี ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก โดย
พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและความผูกพันในองค์กร พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง และพิจารณาคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว (Main effect) อย่าง
เชื่อมั่นได้ พบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง (  = 4.37)
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่า
บุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานต่ํา (  = 3.67) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001
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ตาราง 123 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมีความ
ผูกพันในองค์กรแตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว
(ส่วนที่ 2)
ส่วนที่ 1
กลุ่ม
รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หมายเหตุ

จํานวน
410
103
307
59
209
76
66

ค่าเอฟ (F)
การถ่ายทอดทางสังคม ความผูกพันในองค์กร
จากผู้ร่วมงาน (ก)
(ข)
55.87***
12.16**
18.04***
2.95
37.17***
11.28**
6.56*
1.45
18.45***
16.20***
13.98***
.00
14.06***
.07

กXข
5.76*
.81
4.22**
.96
2.75
.01
3.31

%
ทํานาย
24.70
25.70
24.00
25.50
26.80
20.70
24.60

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

ส่ วนที่ 2 ค่ าเปรี ยบเที ยบของคะแนนพฤติ กรรมการทํ างานอย่ างมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ ตามแผนด้ านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
กลุ่มรวม

รวม
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตัวแปรอิสระ

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในองค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตาม
แผนด้านดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา
มาก = 4.08
น้อย = 3.47
มาก = 3.92
น้อย = 3.63
มาก = 4.26
น้อย = 3.53
มาก = 3.98
น้อย = 3.81
มาก = 4.02
น้อย = 3.45
มาก = 3.89
น้อย = 3.58
น้อย = 3.40
มาก = 3.98
มาก = 3.83
น้อย = 3.56
มาก = 3.91
น้อย = 3.44
มาก = 3.90
น้อย = 3.45
มาก = 4.29
น้อย = 3.49
มาก = 4.37
น้อย = 3.67
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จากตาราง 123 สรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนที่ได้รับการการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานและมี
ความผูกพันในองค์กรที่แตกต่างกัน (ส่วนที่ 1) และเปรียบเทียบของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนของตัวแปรอิสระที่ส่งผลแบบเดี่ยว (ส่วนที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน พิจารณาตัวแปรอิสระทีละ 2 ตัว คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กรทั้งในกลุ่มบุคลากรโดยรวม และในกลุ่มแยกย่อยตาม
ลักษณะชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม (ตาราง 123) พบว่า คะแนนพฤติกรรม
การทํ างานอย่า งมีส่ว นร่วมในการปฏิบัติ ตามแผนด้ า นการดําเนิ นงาน/ปฏิ บั ติตามแผน แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กรอย่างเชื่อมั่นได้ ในกลุ่มรวม
และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สําหรับกลุ่มรวม เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่ แบ่งตามระดับของ
ตัวแปรอิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ (ตาราง 115) พบว่า พบว่า 1) บุคลากรที่
ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมากมีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพัน
ในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย 3) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย 4) บุคลากร
ที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางาน
จากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในองค์กรมาก และ 5) บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรมาก ได้รับถ่ายทอดการ
ทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรน้อย ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย
และคะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผนแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กร
อย่างเชื่อมั่นได้ ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของ 4 กลุ่มที่ แบ่งตามระดับของตัวแปร
อิสระทั้งสองมาเปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Scheffe’ (ตาราง 118) พบว่า 1) บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่ าบุคลากรสายสนั บสนุน
วิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนั บสนุ น
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วิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย 3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการ
ทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในองค์กร
น้อย และ 4) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันใน
องค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันใน
องค์กรมาก
และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว ในกลุ่มรวม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ
ทั้งสองตัวแปร คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กรอย่างเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูงจะมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย
ค่าเฉลี่ย 4.08 และ 3.47 ตามลําดับ และ บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรต่ํา
ค่าเฉลี่ย 3.92 และ 3.63 ตามลําดับ (ตารางที่ 123 ส่วนที่ 2) สําหรับในกลุ่มย่อยที่แยกย่อยตามลักษณะ
ชีวสังคม (ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษาสูงสุด) 7 กลุ่ม พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในทุกกลุ่ม คือ บุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามสูงกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย สําหรับความ
ผูกพันในองค์กรก็แปรปรวนไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยจาก 2 ใน 6 กลุ่มย่อยที่
สําคัญ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี กล่าวคือ บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรที่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความผูกพันในองค์กรสูงจะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามสูงกว่าบุคลากรที่มี
ความผูกพันในองค์กรต่ํา
จากการวิเคราะห์หาผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน (การถ่ายทอด
ทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร และการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน) ความผูกพัน
(ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองค์กร) ต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
(ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน) ในข้างต้นนั้น พบว่า
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน สรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคม ไม่พบ
ผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทั้งในกลุ่มรวมและในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร
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สายสนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก)
สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน สรุปได้ว่า
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุ่มบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท (F(.05, 1, 72) = 6.85*) (ตาราง 30)
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย
การถ่ า ยทอดทางสั ง คมจากผู้ ร่ ว มงาน ไม่ พ บผลปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ในองค์ ก รต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ สรุปได้ว่า
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุ่มบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (F.05, 1, 205 = 4.02*) (ตาราง 54) และระดับปริญญาโท (F.05, 1, 72 = 4.93*)
(ตาราง 56)
การถ่ า ยทอดทางสั ง คมจากผู้ บ ริ ห าร ไม่ พ บผลปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั น ในองค์ ก รต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย
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สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน
ตามแผน สรุปได้ว่า
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในกลุ่มรวม (F.05, 1, 406 = 4.05*) (ตาราง 84)
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งในกลุ่มรวม (F.05, 1, 406 = 6.74*) (ตาราง 93) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (F.05, 1, 99 = 4.87*) (ตาราง 95)
และกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก (F.05, 1,62 = 4.47*) (ตาราง 101)
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน พบผลปฏิสัมพันธ์กับความผูกพันในงานต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งในกลุ่มรวม (F.05, 1, 406 = 9.28*) (ตาราง 104) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (F.05, 1, 303 = 6.94*)
(ตาราง 107)
และการถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ ร่ วมงาน พบผลปฏิ สั มพั นธ์ กั บความผู กพั นในองค์ กรต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งในกลุ่มรวม (F.05, 1, 406 = 5.76*) (ตาราง 114) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (F.05, 1, 303 = 4.23*)
(ตาราง 117)
ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 1
2.3 การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพัน
ที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน 3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน) ในกลุ่ม
ตัวอย่างรวม
การวิเคราะห์ในหัวข้อนี้ เพื่อค้นหาคําตอบว่าในภาพรวมมีตัวแปรใดบ้างในงานวิจัยนี้ที่เป็น
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน
ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การวิเคราะห์อิทธิพลแบบ
ตัวแปรสังเกต (Observed Variable Path Analysis) ในการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ ซึ่งได้แก่
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ตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ว่ามีตัวแปรใดบ้างที่มี
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน โดยกําหนดแบบจําลอง
(Model) ที่จะทดสอบจากกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ ที่ระบุให้ตัวแปรทุกตัวในกลุ่มลักษณะสถานการณ์ จิต
ลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน 3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน)
นอกจากนี้ เนื่องจากในกรอบแนวคิด ในงานวิจัยนี้ใช้รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมที่กําหนดให้ตัวแปรในสถานการณ์
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิม และส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน แต่จากผลการวิเคราะห์ผลปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัยนี้ ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect)
ร่วมกันอย่างมีนัยสําคัญระหว่างตัวแปรลักษณะสถานการณ์และจิตลักษณะเดิมที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ดังนั้นในแบบจําลองที่จะทดสอบนี้ จึงมีเพียงแต่ผลอิทธิพลหลัก (Main Effect) ไม่มีผล
ปฏิสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลแบบจําลองตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 410 คน แสดง
ไว้ในตาราง 126 และภาพประกอบ 15
จากตาราง 124 ปรากฏว่า แบบจําลองตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูล
โดยดัชนีความกลมกลืนที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์นี้ ได้แก่ ค่า 2 ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ, RMSEA, CFI, TLI,
CAIC ซึ่งดัชนีความกลมกลืน ทุกตัวของแบบจําลองที่ทดสอบไม่มีดัชนีไหนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนด ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงปรับแบบจําลอง โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (Modification Indices) ควบคู่กับความ
เป็นไปได้ในทางทฤษฎี ซึ่งก็คือ การตัดเส้นอิทธิพลที่ไม่มีนัยสําคัญออกจากแบบจําลอง และผ่อนคลายข้อตกลง
เบื้องต้น โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรบางตัวสัมพันธ์กันได้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในงานวิจัยที่ใช้
วิธีการเก็บข้อมูล โดยการประเมินตนเองเพียงฝ่ายเดียว ผลการวิเคราะห์แบบจําลองที่ปรับแล้ว แสดงไว้ใน
ตาราง 125
ตาราง 124 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลตั้งต้น (กลุ่มรวม N = 410 คน)
ค่าสถิติ
2
RMSEA
CFI
TLI
CAIC

เกณฑ์พิจารณา
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
CAIC model ต่ํากว่า CAIC saturated

ค่าสถิติในโมเดล (กลุ่มรวม)
2 = 266.36, p-value = 0.00, df = 3
0.47
0.93
0.34
CAIC model = 497.89
CAIC saturated = 252.58
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ตาราง 125 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแล้ว (กลุ่มรวม N = 410 คน)
ค่าสถิติ
2


RMSEA
CFI
TLI
CAIC

เกณฑ์พิจารณา
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
น้อยกว่า .08
มากกว่า .90
มากกว่า .90
CAIC model ต่ํากว่า CAIC saturated

ค่าสถิติในโมเดล (กลุ่มรวม)
2

 = 1.59, p-value = 0.90, df = 5
0.00
1.00
1.00
CAIC model = 162.96
CAIC saturated = 196.45

จากตาราง 125 แบบจําลองที่ปรับแล้ว มีความกลมกลืนกับข้อมูลดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์
ที่กําหนดค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่าที่แสดงไว้ในภาพประกอบ 15 มีนัยสําคัญที่ระดับ .05
จากตาราง 126 ผลวิเคราะห์จากแบบจําลองที่บ่งบอกว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ได้รับอิทธิพลทางบวก
โดยตรงจากตัวแปรความผูกพันในงานมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .63 รองลงมาคือ การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .14 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทุกตัวในแบบจําลองนี้สามารถร่วมกันทํานายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 50
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากตัวแปร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .41 รองลงมาคือ การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงาน มีอิทธิพลทางบวกโดยตรง และอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมผ่านแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมี
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ .26 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทางบวกโดยตรง โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .16 และความผูกพันในงาน มีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .10 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนทุกตัวใน
แบบจําลองนี้สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทํา
แผนได้ร้อยละ 49
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ ได้รับอิทธิพลทางบวก
โดยตรงจากตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .38 รองลงมา
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .35 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ ทุกตัวในแบบจําลองนี้สามารถ
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจได้ร้อยละ 46
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน
ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .39 รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทางบวกโดยตรง โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม
เท่ากับ .24 การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน มีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรง และอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมผ่าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ .21 และความผูกพันในงาน มีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อม
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ผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .15 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน ทุกตัวในแบบจําลองนี้สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน ได้ร้อยละ 46
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนทั้ง 3 ด้าน มากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอื่นๆ ที่ศึกษา (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ .41, .39 และ
.38 ตามลําดับ)
ความผูกพันในงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอื่นๆที่ศึกษา (ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ .63)
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ตาราง 126 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลโดยรวม (TE) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณกําลังสอง (R2) ของตัวแปรสาเหตุที่
ส่งผลต่อจิตลักษณะ สถานการณ์ พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3 ด้าน ในกลุ่มตัวอย่างรวม (N = 410)
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ตัวแปร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
ความผูกพันในงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
พฤติ.การทํางานด้านการจัดทําแผน
พฤติ.การทํางานด้านการตัดสินใจ
พฤติ.การทํางานด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน
R2

แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ด้านการจัดทําแผน
DE
.14*
.63*
-

IE
.50

TE
.14*
.63*
-

หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้อม TE = อิทธิพลโดยรวม ; *p < .05

DE
.41*
.24*
.16*
-

IE
.02*
.10*
.49

TE
.41*
.26*
.10*
.16*
-

ด้านการตัดสินใจ
DE
.38*
.35*
-

IE
.46

TE
.38*
.35*
-

ด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติงานตามแผน
DE
IE
TE
.39*
.39*
.18* .03* .21*
.15* .15*
.24*
.24*
.46

186

.41*

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหาร

.24*

พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน
R2 = .49

.16*

การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงาน

.14*

แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
R2 = .50
.63*

.38*
.35*

พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ
R2 = .49
.24*

ความผูกพันในงาน
.18*
.39*

พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติงานตามแผน R2 = .49

ภาพประกอบ 15 แสดงผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3 ด้าน ในกลุม่ ตัวอย่างรวม (N=410)
*มีนัยสําคัญที่ .05
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2.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัย
สําคัญที่มีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
การเสนอการวิเคราะห์ข้อมู ลในส่ วนนี้เป็นการวิเคราะห์ถดถอยพหุคู ณตามวัตถุ ประสงค์
ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญ ที่มีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน) ของบุคลการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคม (เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการศึกษา
และประเภทบุคลากร) ต่างกัน
จากสมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคม (การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน) ความผูกพัน (ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองค์กร) และ
แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน (ด้านการจัดทําแผน
ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน) ของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้สูงกว่า
ร้อยละ 50 ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
2.4.1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการอธิบาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน รายละเอียดดังตาราง 127
ตาราง 127 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) ของพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน เมื่อใส่ตัวแปรอิสระทุกตัวเข้าไปในสมการ ทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคม
กลุ่มตัวแปร

จํานวน
(คน)

รวม
เพศหญิง
เพศชาย
อายุน้อยกว่า 35 ปี
อายุมากกว่า 35 ปี
ประสบการณ์ในฯ น้อยกว่า 8 ปี
ประสบการณ์ในฯ มากกว่า 8 ปี
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

410
272
138
237
173
245
165
59
209
76
66
103
307

หมายเหตุ

กลุ่มตัวแปรอิสระ (1, 2, 3, 4, 5)
% ทํานาย ตัวทํานายที่มีนัยสําคัญ
B
59.50
54.40
68.90
60.50
59.70
56.90
62.60
60.80
60.30
47.30
62.20
62.50
57.40

1, 2, 5
1, 5, 2
5, 1
2, 1, 5
1, 2, 3, 5
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2
2, 1, 3
1
1, 4
1, 3
1, 2, 3

.42***, .30***, .20***
.46***, .24***, .22**
.45***, .42***
.38***, .34***, .21***
.52***, .28***, .23**, .15*
.39***, .34***, .19**
.46***, .27***, .20**
.40*, .41*
.41***, .30***, .18**
.77***
.67***, .23*
.69***, .20*
.69***, .32***, .21***

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05


.43, .30, .16
.45, .19, .22
.47, .43
.37, .33, .18
.54, .29, .18, -.16
.38, .32, .16
.48, .29, .16
.42, .40
.42, .32, .16
.69
.72, .18
.71, .16
.39, .32, .17
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ตัวทํานาย 1) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร 2) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4) ความผูกพันในงาน 5) ความผูกพันในองค์กร

จากตาราง 127 พิจารณาการทํานายของตัวแปรอิสระในกลุ่มรวม พบผลว่า ตัวทํานายทั้ง 5 ตัว (การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน
และความผูกพันในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ในกลุ่ม
รวม ได้ร้อยละ 59.50 มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กร (ค่าเบต้า .42 .30 และ .20 ตามลําดับ)
และพิจารณาการทํานายของตัวแปรอิสระในกลุ่มย่อยๆ พบผลว่า ตัวทํานายทั้ง 5 ตัว (การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน และความผูกพัน
ในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน โดยมีปริมาณการทํานาย
อยู่ระหว่างร้อยละ 47.30 ถึง ร้อยละ 68.90 ทํานายได้สูงสุดในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย มีตัวทํานายสําคัญ
คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน (ค่าเบต้า .45 และ .42
ตามลําดับ) และปริมาณการทํานายต่ําสุดพบในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ทํานายได้ร้อยละ
47.30 มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร มีค่าเบต้าเท่ากับ .77
สรุปได้ว่า กลุ่มตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว (การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 59.50
และกลุ่มตั วแปรอิสระทั้ ง 5 ตัว (การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริ หาร การถ่ ายทอดทางสั งคมจาก
ผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป (54.40 68.90 60.50 59.70 56.90 62.60
60.80 60.30 62.20 62.50 และ 57.40 ตามลําดับ) ในกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย เพศหญิง
อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุมากกว่า 35 ปี ประสบการณ์ในฯ น้อยกว่า 8 ปี ประสบการณ์ในฯ มากกว่า 8 ปี ระดับ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญาเอก บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2.4.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการอธิบาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ของบุคลการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน

189
ตาราง 128 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) ของพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน เมื่อใส่ตัวแปรอิสระทุกตัว
เข้าไปในสมการ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคม

กลุ่มตัวแปร
รวม
เพศหญิง
เพศชาย
อายุน้อยกว่า 35 ปี
อายุมากกว่า 35 ปี
ประสบการณ์ในฯ น้อยกว่า 8 ปี
ประสบการณ์ในฯ มากกว่า 8 ปี
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หมายเหตุ

จํานวน
(คน)

% ทํานาย

410
272
138
237
173
245
165
59
209
76
66
103
307

51.90
49.60
58.60
51.90
54.60
48.80
59.20
60.20
56.30
32.10
54.40
55.40
50.10

กลุ่มตัวแปรอิสระ (1, 2, 3, 4, 5)
ตัวทํานายที่
B
มีนัยสําคัญ
1, 3, 2
1, 3
2, 3, 1
1, 2, 4
1, 3, 2, 5
2, 1, 3
1, 3, 2
2, 5
2, 1, 3
1
1
1
1, 3, 2

.43***, .25***, .27***
.66***, .28***
.47***, .25**, .24**
.39***, .32***, .23***
.51***, .29**, .27**, -.17*
.41***, .31***, .22**
.55***, .25**, .16*
.63***, .28**
.42***, .29***, .21**
.66***
.74***
.75***
.39***, .29***, .29***


.40, .19, .25
.60, .21
.45, .20, .24
.35, .29, .19
.52, .21, .27, -.17
.36, .28, .16
.55, .19, .17
-.03, -.16
.40, .29, .18
.57
.74
.75
.56, .22, .26

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05
ตัวทํานาย 1) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร 2) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4) ความผูกพันในงาน 5) ความผูกพันในองค์กร

จากตาราง 128 พิจารณาการทํานายของตัวแปรอิสระในกลุ่มรวม พบผลว่า ตัวทํานายทั้ง 5 ตัว (การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน
และความผูกพันในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการ
จัดทําแผน ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 51.90 มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน (ค่าเบต้า .43 .25 และ .27 ตามลําดับ)
และพิจารณาการทํานายของตัวแปรอิสระในกลุ่มย่อยๆ พบผลว่า ตัวทํานายทั้ง 5 ตัว (การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน และความผูกพัน
ในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน โดยมี
ปริ มาณการทํ านายอยู่ระหว่างร้อยละ 32.10 ถึง ร้อยละ 60.20 ทํานายได้สูงสุดในกลุ่มบุคลากรที่มีระดั บ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันใน
องค์กร (ค่าเบต้า .63 และ .28 ตามลําดับ) และปริมาณการทํานายต่ําสุดพบในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโท ทํานายได้ร้อยละ 32.10 มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร มีค่าเบต้า
เท่ากับ .66

190
สรุปได้ว่า กลุ่มตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว (การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 51.90
และกลุ่ มตั วแปรอิสระทั้ง 5 ตั ว (การถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ บริ หาร การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน ความผูกพันในงาน ความผูกพันในองค์กร และแรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มย่อย ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป (58.60
51.90 54.60 59.20 60.20 56.30 54.40 55.40 และ 50.10 ตามลําดับ) ได้แก่ กลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย
อายุน้อยกว่า 35 ปี ประสบการณ์ในฯ น้อยกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ระดับการศึกษาปริญญาเอก บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2.4.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการอธิบาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ของบุคลการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
ตาราง 129 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) ของพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ เมื่อใส่ตัวแปรอิสระทุกตัวเข้า
ไปในสมการ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคม

กลุ่มตัวแปร
รวม
เพศหญิง
เพศชาย
อายุน้อยกว่า 35 ปี
อายุมากกว่า 35 ปี
ประสบการณ์ในฯ น้อยกว่า 8 ปี
ประสบการณ์ในฯ มากกว่า 8 ปี
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หมายเหตุ

จํานวน
(คน)

% ทํานาย

410
272
138
237
173
245
165
59
209
76
66
103
307

47.00
42.20
56.60
44.70
51.60
41.00
55.20
45.60
46.30
40.90
54.50
54.10
44.80

กลุ่มตัวแปรอิสระ (1, 2, 3, 4, 5)
ตัวทํานายที่
B
มีนัยสําคัญ
1, 2
1, 2
1, 2
2, 1
1, 2
1, 2
1, 2
1
2, 1
1, 2
1
1
2, 1

.44***, .42***
.43***, .37***
.50***, .46***
.54***, .31**
.56***, .31**
.43***, .38***
.46***, .45***
.78***
.53***, .33***
.58**, .31*
.74***
.78***
.48***, .39***

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05
ตัวทํานาย 1) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร 2) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
3) แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ 4) ความผูกพันในงาน 5) ความผูกพันในองค์กร


.38, .60
.37, .32
.42, .39
.45, .25
.50, .27
.37, .32
.41, .39
.68
.45, .28
.42, .27
.74
.74
.40, .33
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จากตาราง 129 พิจารณาการทํานายของตัวแปรอิสระในกลุ่มรวม พบผลว่า ตัวทํานายทั้ง 5 ตัว (การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน ความผูกพันในงาน ความผูกพันในองค์กร
และแรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการ
ตัดสินใจ ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 47.00 มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน (ค่าเบต้า .44 และ .42 ตามลําดับ)
และพิจารณาการทํานายของตัวแปรอิสระในกลุ่มย่อยๆ พบผลว่า ตัวทํานายทั้ง 5 ตัว (การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน ความผูกพันในงาน ความผูกพันในองค์กร และแรงจูงใจ
ใฝ่สมฤทธิ์) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ โดยมี
ปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้อยละ 42.20 ถึง ร้อยละ 56.60 ทํานายได้สูงสุดในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย
มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน (ค่าเบต้า
.50 และ .46 ตามลําดับ) และปริมาณการทํานายต่ําสุดพบในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ทํานาย
ได้ร้อยละ 40.90 มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน (ค่าเบต้าเท่ากับ .58 และ .31 ตามลําดับ)
สรุปได้ว่า กลุ่มตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว (การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 47.00
และกลุ่มตั วแปรอิ สระทั้ ง 5 ตั ว (การถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้บริ หาร การถ่ายทอดทางสั งคมจาก
ผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป (56.60 51.60 55.20 54.50
และ 54.10 ตามลําดับ) ในกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 35 ปี ประสบการณ์ในฯ
มากกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาปริญญาเอก และบุคลากรสายวิชาการ
2.4.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการอธิบาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ของบุคลการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
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ตาราง 130 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficients) ของพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน เมื่อใส่ตัว
แปรอิสระทุกตัวเข้าไปในสมการ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคม

กลุ่มตัวแปร
รวม
เพศหญิง
เพศชาย
อายุน้อยกว่า 35 ปี
อายุมากกว่า 35 ปี
ประสบการณ์ในฯ น้อยกว่า 8 ปี
ประสบการณ์ในฯ มากกว่า 8 ปี
ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาโท
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หมายเหตุ

จํานวน
(คน)

% ทํานาย

410
272
138
237
173
245
165
59
209
76
66
103
307

47.00
42.20
58.00
52.50
40.70
50.80
41.20
46.20
42.80
62.40
45.70
52.10
44.10

กลุ่มตัวแปรอิสระ (1, 2, 3, 4, 5)
ตัวทํานายที่
B
มีนัยสําคัญ
1, 3, 2
1, 3, 2
1, 3, 2, 5
1, 3, 2
1, 3
1, 3, 2
1, 3
1, 4
2, 3, 1
1, 3, 5
2
1, 3
1, 3, 2

.40***, .34***, .19**
.36***, .38***, .17*
.50***, .34***, .27**, -.16*
.34***, .37***, .25**
.52***, .37***
.43***, .31***, .21*
.48***, .41***
.57***, .21*
.24**, .34***, .28**
.71***, .76***, -.36***
.62***
.62***, .36**
.38***, .35***, 17*


.37, .26, .18
.34, .29, .16
.48, .27, .26, -.16
.31, .30, .24
.51, .26
.40, .24, .19
.46, .31
.58, .22
.23, .28, .27
.57, .51, -.38
.68
.58, .25
.36, .28, .16

*** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05
ตัวทํานาย 1) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร 2) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4) ความผูกพันในงาน 5) ความผูกพันในองค์กร

จากตาราง 130 พิจารณาการทํานายของตัวแปรอิสระในกลุ่มรวม พบผลว่า ตัวทํานายทั้ง 5 ตัว (การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน ความผูกพันในงาน ความผูกพันในองค์กร
และแรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 47.00 มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ค่าเบต้า .40 .34 และ .19 ตามลําดับ)
และพิจารณาการทํานายของตัวแปรอิสระในกลุ่มย่อยๆ พบผลว่า ตัวทํานายทั้ง 5 ตัว (การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน และความ
ผูกพันในองค์กร) ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ
โดยมีปริมาณการทํานายอยู่ระหว่างร้อยละ 40.70 ถึง ร้อยละ 62.40 ทํานายได้สูงสุดในกลุ่มบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร ความผูกพันในงาน และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ค่าเบต้า .71 .76 และ -.36 ตามลําดับ) และปริมาณการทํานายต่ําสุดพบในกลุ่มบุคลากรที่
มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ทํานายได้ร้อยละ 40.70 มีตัวทํานายสําคัญ คือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ค่าเบต้าเท่ากับ .52 และ .37 ตามลําดับ)
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มี
ชีวสังคมต่างกัน สรุปผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน สรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพัน
ในงาน ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มรวม ได้สูงกว่าร้อยละ
50 (ร้อยละ 59.50) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กร
พิจารณาในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศหญิง เพศชาย อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุมากกว่า 35 ปี
ประสบการณ์ในฯ น้อยกว่า 8 ปี ประสบการณ์ในฯ มากกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญาเอก บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้
สูงกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 54.40 68.90 60.50 59.70 56.90 62.60 60.80 60.30 62.20 62.50 และ 57.40)
และสําหรับในกลุ่มบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในผู้บริหาร การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ และความผู้พันในองค์กร เป็นตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน และทํานายได้ร้อยละ 59.70
สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน สรุป
ได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความ
ผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผน ด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มรวม ได้สูงกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 51.90) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญได้แก่ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
พิจารณาในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงานร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุ
มากกว่า 35 ปี ประสบการณ์ในฯ มากกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาเอก บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้สูงกว่าร้อยละ 50
(ร้อยละ 58.60 51.90 54.60 59.20 60.20 56.30 54.40 55.40 และ 50.10) และสําหรับในกลุ่มบุคลากรที่มี
อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูง
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ในใฝ่สัมฤทธิ์ และความผู้พันในองค์กร เป็นตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน และทํานายได้ร้อยละ 54.60
สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ สรุปได้ว่า
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันใน
องค์กร และความผูกพันในงานร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้าน
การตัดสินใจ ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 47.00 โดยมีตัวทํานายที่สําคัญได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
พิจารณาในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผน ด้ า นการตั ด สิ น ใจ ในกลุ่ ม บุ ค ลากรที่ เ ป็ น เพศชาย อายุ ม ากกว่ า 35 ปี
ประสบการณ์ในฯ มากกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาปริญญาเอก และบุคลากรสายวิชาการ ได้สูงกว่าร้อยละ 50
(ร้อยละ 56.60 51.60 55.20 54.50 และ 54.10) ซึ่งมีตัวทํานายที่สําคัญ ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหาร และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติงานตามแผน สรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 47.00 โดยมีตัว
ทํานายที่สําคัญได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์
พิจารณาในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงานร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย อายุ
น้อยกว่า 35 ปี ประสบการณ์ในฯ น้อยกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาปริญญาโท และบุคลากรสายวิชาการ ได้สูงกว่า
ร้อยละ 50 (ร้อยละ 58.00 52.50 50.80 62.40 และ 52.10) และสําหรับในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย และ
กลุ่มบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคม
จากผู้ร่วมงาน แรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ และความผู้พันในองค์กร เป็นตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน และทํานายได้ร้อยละ 58.00 และ 62.40
ตามลําดับ
ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 3 บางส่วน

บทที่ 5
การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
ซึ่งลักษณะทางชีวสังคมประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร
(สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ) 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพันที่มี
ต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 410 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดโดย
ผู้วิจัยพัฒนาและสร้างขึ้น ซึ่งมีตัวแปรต่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน) 2) การถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหาร 3) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 5) ความผูกพันในงาน และ
6) ความผูกพันในองค์กร 7) ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับ
การศึกษา ประเภทบุคลากร รวมตัวแปรที่ศึกษาทั้งสิ้น 12 ตัวแปร มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 2 ลักษณะ คือ
1) สถิตบิ รรยายข้อมูล เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way Analysis of variance) การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์
อิทธิพลแบบตัวแปรสังเกต (Observed Variable Path Analysis) ในการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานและเพื่อประโยชน์ในการสรุปและ
อภิปรายผล

การสรุปและอภิปรายผล
การนําเสนอการสรุปและอภิปรายผลในส่วนนี้ จะนําเสนอผลการสรุปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การวิจัยเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 3 ข้อ โดยเริ่มต้นจากการสรุปผลการวิจัยหลักที่สําคัญเพื่อให้เห็นภาพรวมของงานวิจัย
ว่าสนับสนุนสมมติฐานที่กําหนดขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด ต่อจากนั้นเป็นการ
อภิปรายผลการวิจัยร่วมกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย เพื่อเชื่อมโยงผลการวิจัยกับองค์ความรู้ที่มีอยู่ และสะท้อนถึง
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ความสําคัญของผลการวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติเพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ที่จะทํา
การวิจัยต่อไป และผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป
สํ าหรั บการวิ จั ยนี้ ได้ทํ าการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเบื้ องต้ นของกลุ่ มตั วอย่ างที่ เป็ นบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทั้งหมดรวมทั้งตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ทั้ง 3 ประกอบด้วย ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และ
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน ผลปรากฏว่า ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ทั้ง 3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทของบุคลากร รายละเอียดดังต่อไปนี้
อายุ เป็นลักษณะทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน ทั้ง 3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน)
(r = .181 .138 และ .124 ตามลําดับ,  = .000) ในกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 35 ปี ที่พบผลเช่นนี้เพราะเนื่องจาก
บุคลากรที่มีอายุมากขึ้น ผ่านการทํางานมาในระดับหนึ่งซึ่งเริ่มมีความชํานาญในการทํางาน สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมตามวัฒนธรรมขององค์กร ทําให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมในองค์กรได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development Theory) ของอีริค อีริคสัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.
2541: 1 อ้างอิงจาก Erikson, 1968) ที่ระบุไว้ว่า ขั้นที่ 6 ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตของอิริคสัน คือ ความใกล้ชิด
ผูกพัน-ความโดดเดี่ยว (Intimacy vs. Isolation) อายุ 20-35 ปี ผู้ใหญ่ตอนต้น เริ่มรับผิดชอบต่อตนเองและ
ครอบครัว รับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นอิสระในสังคมมากกว่าวัยก่อนๆ บุคคลที่บรรลุเอกลักษณ์แห่งตนในช่วง
ก่อน มาในช่วงนี้อายุนี้จะสามารถแบ่งปันความเชื่อถือ ความสุข และความต้องการแก่ผู้อื่น แบ่งเวลาให้แก่การ
ทํางาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับบุคลากรที่มีแนวโน้มทําให้แสดงพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามตามแผนทั้ง 3 ด้าน เพราะการปฏิบัติตามแผนเป็นการทํางานประจําและพันธะกิจของหน่วยงานที่บุคลากรทุก
คนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553: 140-141)
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเท่านั้น
ระดับการศึกษา เป็นลักษณะทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผน ทั้ง 3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน
ตามแผน) สําหรับ ระดับการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน (F3,407 = 11.06,  = .000) พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกมี
พฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผน ด้ า นการจั ด ทํ า แผนมากกว่ า บุ ค ลากรที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (  = 3.81 3.94 และ 3.32 ตามลําดับ) และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอก มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผนมากกว่าบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (  =3.81 3.94 และ 3.43 ตามลําดับ) สําหรับระดับการศึกษาที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ (F3,407 = 5.75,  = .00) พบว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
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แผน ด้านการตัดสินใจมากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (  = 3.48 3.63 และ 3.09
ตามลําดับ) และระดับการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน (F3,407 = 7.08,  = .000) พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท
และปริญญาเอกมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตาม
แผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (  = 3.86 3.98 และ 3.55 ตามลําดับ) และบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี (  =3.86 3.98 และ
3.54 ตามลําดับ) พบผลเช่นนี้ เพราะเนื่องมากจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกส่วน
ใหญ่จะได้รับมอบหมายและภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนของหน่วยงานในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน ในด้านการตัดสินใจ และในด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งระดับ
การศึกษาเป็นตัวบ่งบอกถึงตําแหน่งงานที่รับผิดชอบงานที่มากกว่าระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีลงไป
ประเภทบุคลากร เป็นลักษณะทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผน ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดทําแผน (t409= 3.705,  = .000) ด้านการตัดสินใจ (t409= 3.488,
 = .000) และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน (t409= 2.306,  = .05) พบผลการวิจัยว่า บุคลกรสาย
วิชาการมีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนทั้ง 3 ด้าน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับตัวแปรอิสระ ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในงาน และความผู้พันในองค์กร ทุกตัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่าง
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติงานตามแผน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
การสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับ
ความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน สมมติฐานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อนี้คือ สมมติฐานข้อที่ 1 ระบุไว้ว่า
บุคลากรที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานสูง มีความผูกพันสูง จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนสูงกว่า บุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานนี้ เพื่อทดสอบปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way Analysis of variance) สรุปผลการวิเคราะห์ดังตาราง 131
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ตาราง 131 สรุปผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของการถ่ายทอดทางสังคมและความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ
และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน จําแนกตามกลุ่มรวมและกลุ่มชีวสังคม
ความผูกพัน
การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร

กลุ่มรวม
สายวิชาการ
ระดับการศึกษา ป.ตรี
ระดับการศึกษา ป.โท
ระดับการศึกษา ป.เอก
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน กลุ่มรวม
สายสนับสนุนวิชาการ
หมายเหตุ

ความผูกพันในงาน
Ba
Bb
Bc
4.05*
4.02*
4.93*
9.28**
6.94**

ความผูกพันในองค์กร
Ba
Bb
Bc
6.74*
4.87*
6.85*
4.47*
5.76*
4.23*

Ba: พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน
Bb: พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ
Bc: พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน
** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * ที่ระดับ .05

จากตาราง 131 พิจารณาพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในกลุ่มบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก ถ้ามี
ความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันใน
องค์กรน้อย และเมื่อพิจารณาต่อไปจากภาพประกอบ 4 ถึงแม้บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
สูง มีความผูกพันในองค์กรสูงก็ตาม พบว่ามีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผนด้านการจัดทําแผนต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารน้อย แต่มีความผูกพัน
ในองค์มาก กลับมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการจัดทําแผน
สูงกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ได้รับภาระหน้าที่ในตําแหน่งงานที่มาก ซึ่งจะต้องมี
ความรับผิดชอบในส่วนของหน่วยงานมากกว่ าบุคลากรกลุ่มอื่นๆ และรั บผิดชอบโดยตรงซึ่งส่ วนใหญ่ เป็นสาย
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สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีหน้าที่โดยตรงในการดําเนินงานของหน่วยงานดังนั้น การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารจึงอาจเป็นสิ่งที่จะต้องรับรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหารทุกคน และถ้าบุคลากรยิ่งมีความผูกพันในองค์กรมากก็ยิ่งก็จะพบความสัมพันธ์ของพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550: 83-84) ที่ศึกษาวิจัยความผูกพันต่อองค์การของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า ความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์การนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลต่อองค์การหลายประการที่สําคัญๆ คือ การที่
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ ทําให้พนักงานเกิดการยอมรับใน คุณค่า และเป้าหมายขององค์การ ซึ่งช่วย
สนับสนุนในเรื่องการให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
พิจารณาพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ พบผลปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุ่มบุคลากรที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท พบผลเช่นเดียวกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผนด้านการจัดทําแผนว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การตัดสินใจ มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย
และบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก ถ้ามีความผูกพัน
ในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจ มากกว่าบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและโทที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย
และเมื่อพิจารณาต่อไปจากภาพประกอบ 5 และ 6 ถึงแม้บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารสูง มี
ความผูกพันในงานสูงก็ตาม พบว่ามีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการตัดสินใจ ต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารน้อย แต่มีความผูกพันในงานมาก
กลับมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการตัดสินใจสูงกว่า เพราะ
เนื่องจากบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็นสายสนับสนุนวิชาการที่มีภาระหน้าที่
ในการสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอน กิจกรรมที่ต้องแสดงความคิดเห็น ในการให้ข้อมูลต่างๆ ในการวางแผน
หรือในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรม/โครงการ หรือตลอดทั้งกิจกรรม/โครงการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทํา
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับกิจกรรมของหน่วยงาน บุคลากรในกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จึงมี ความสั มพั นธ์ กับพฤติกรรมการทํ างานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิ บัติตามแผน ด้านการตัดสินใจดั งนั้น การ
ปฏิบัติงานโดยตรงจะเป็นข้อมูลทางตรงที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ
พิจารณาพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน
พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 1) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในกลุ่มรวม 2) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุ่มรวม
และกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 3) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงานอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ในกลุ่มรวมและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ 4) การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความ
ผูกพันในองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุ่มรวมและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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จากผลปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการถ่ า ยทอดทางสั ง คมจากผู้ บริ ห ารและความผู กพั นในงาน กั บ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร พบผลในกลุ่มรวม เป็นเพราะว่า
บุคลากรให้ความสําคัญกับผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตน จึงรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการ
ขั้นตอน วิธีการต่ างๆ รวมทั้ งระเบียบ วัฒนธรรมขององค์กร การดํ าเนินกิจกรรมของแผน รวมทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ และอื่นๆ ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน จาก
ผู้บริหาร ซึ่งบุคลากรทุกคนให้ความตระหนักในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบและให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ดังนั้นจะเห็นว่า ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญที่จะสามารถนํานโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติ และเมื่อมีการประกาศนโยบายโดยฝ่ายบริหารของหน่วยงาน ทุกฝ่ายจําเป็นต้องรับเอานโยบายมาปฏิบัติ
อย่างจริงจัง เมื่อบุคลากรทุ่มเทการทํางานและปฏิบัติงานอย่างจริงจังแล้วก็เกิดความผูกพันในงานและองค์กร
อย่างเช่น ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 96) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร หรือความจงรักภักดีต่อองค์การ
(Organizational Commitment) คือ ระดับของความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานให้กับหน่วยงาน
หรือองค์การที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่อย่างเต็มกําลังความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ เป็นต้น ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน
ตามแผน ของบุคลากร ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน
ก็จะมีความผูกพันที่มีต่องานและองค์กร (r= .659*** และ .671*** ตามลําดับ) สําหรับผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและความผูกพันในองค์กร ที่พบในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ เป็นเพราะสายวิชาการ
เป็นคณะบริหาร จึงเป็นส่วนสําคัญในการบริหารองค์กรโดยตรง ดังนั้นจึงมีความผูกพันในองค์กร เพราะมีหน้าที่
บริหารงานองค์กรร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้นํานโยบายของมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงานหรือองค์กรของ
ตนเอง เป็นต้น
ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงาน และการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน พบผลในกลุ่มรวมและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ก็
เป็นเพราะว่าการที่เพื่อนร่วมงานแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ รวมทั้งระเบียบ
วัฒนธรรมขององค์กร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานกันเอง ย่อม
รับรู้ และเข้าใจ เป็นกันเองสามารถตอบ ถามสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา ดังนั้น การรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางานจากผู้ร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานได้ตลอดเวลาหรืออาจช่วยเหลือกันในงานตลอดเวลา ซึ่งการมีส่วนร่วมในการ
ทํางานร่วมกันย่อมเกิดความผูกพันในงานและในองค์กร ซึ่งบุคลากรเองก็เกิดความสัมพันธ์กันในที่ทํางาน ซึ่งถ้า
ผู้บริหารจะส่งเสริมหรือพัฒนาความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน มีแนวทางดังที่ วารุณี คําแก้ว (2550 อ้างอิง
จาก Jerald Greenberg and Rober A. Baron. 1977) กล่าวว่า ผู้บริหารควรมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบที่
สูงขึ้นในงานที่ทํา บุคลากรได้รับโอกาสในการควบคุมการทํางานของตนเองมากขึ้น และได้รับการยอมรับว่าเข้าได้
เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้งานประสบความสําเร็จมีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง เป็นต้น
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
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ความผูกพันในองค์กร
ความผูกพันในงาน

กลุ่มบุคลากร ป.ตรี
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ

ภาพประกอบ 16 ผลปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการจัดทําแผน และการตัดสินใจ
จากตาราง 131 พิจารณาพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ พบผลในกลุ่มรวม พบว่า 1) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันใน
งานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความ
ผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย 3) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
ผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานมาก
4) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย และ 5) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
มาก มี ค วามผู กพั น ในงานมาก เป็ นผู้ มี พฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ต ามแผนด้ า นการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานน้อย
พิจารณาพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในองค์กร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ พบผลในกลุ่มรวม พบว่า 1) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก
เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย 2) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความ
ผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติ
ตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในองค์กรน้อย 3) บุคลากร
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ที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานมาก 4) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันใน
องค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย และ 5) บุคลากรที่มี
ถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันในงานน้อย จากผลการ
วิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อยมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้บริหารมาก และยิ่งถ้าบุคลากรมีความผูกพันในองค์กรมาก ก็ยิ่งมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการทํางาน
อย่ างมีส่วนร่วมในการปฏิ บัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนมากยิ่ งขึ้ น ที่ เป็นเช่นนี้ ก็เนื่ องจาก
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารและบุคลากรรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน
วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของหน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานตามแผน และบุคลากรในหน่วยงานสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานที่
รับผิดชอบ ได้อย่างมีมาก และบุคลากรทราบดีว่าควรจะพัฒนาความรู้ความสามารถในการทํางานได้ด้วยวิธีไหนบ้าง
และได้พัฒนาตนเอง เช่น การขออนุมัติไปศึกษาดูงาน เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ซึ่งบุคลากรเองปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสําเร็จและบรรลุผลตามแผนของ
หน่ วยงาน และเพื่อให้เกิดทั กษะต่ างๆ ของตนเอง และมีความตระหนักในหน้าที่ ที่ รับผิดชอบต่อตนเองและ
หน่วยงาน เป็นต้น
สําหรับกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และหรือกลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก ซึ่งพบผลปฏิสัมพันธ์
เช่นเดียวกันระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และความผูกพันในงาน ที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบว่า 1) บุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพัน
ในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย 2) บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย
เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อย และ 3) บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารน้อย มีความผูกพันในงานน้อย และ 4) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่มี
ถ่ายทอดการทํางานจากผู้บริหารมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการ
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ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารน้อยมีความผูกพันในมาก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้บริหารน้อย มีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าและยิ่งถ้ามีความผูกพันในองค์การมาก จะยิ่งมีแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนสูงยิ่งขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะเนื่องจาก
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรสายวิชาการ มีความเข้าใจและมีส่วนหนึ่งที่เป็น
ฝ่ายบริหาร ดังนั้ นจึงมีการรับรู้ นโยบายต่างๆ หรือเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิ ธีการต่างๆ ระเบี ยบ และ
วัฒนธรรมต่างๆ ในการจัดทําแผนของหน่วยงานได้ดีกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
พิจารณาพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
พบผลในกลุ่มรวม และในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สําหรับในกลุ่มรวม พบผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
คือ 1) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานน้อยเป็นผู้มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย 2) บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันใน
งานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
มากกว่ าบุคลากรที่ ได้รับการถ่ ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้ อย มี ความผูกพันในงานน้ อย 3) บุคลากรที่มี
ถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
น้อย มีความผูกพันในงานมาก และ 4) บุคลากรที่มีถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานมาก
เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย
สําหรับในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า 1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ
ถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความผูกพันในงาน
น้อย 2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานน้อย
เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย และ 3) บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในงานมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในงานน้อย จะเห็นว่า แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผนที่พบในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ เกิดจากตัวแปรความผูกพันในงานจากภาพประกอบ 12 ถึงแม้การถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมากจะมี
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน สูงกว่าการถ่ายทอด
การทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย แต่จะเห็นได้ว่าแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
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แผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามสูงขึ้น ถ้าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความผู้พันในงานมากขึ้น อาจเป็น
เพราะว่า ความผูกพันในงานมีความสําคัญทําให้ตนเองรู้สึกว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของหน่วยงานนั้น
ความสําเร็จในงานต่างๆ เพราะเกิดจากรู้ ความสามารถของตนเอง และถ้าหน่วยงานสร้างความตระหนักให้บุคลากร
เกิดความผูกพันในงานมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้บุคลากรมีความตั้งใจ ทุ่มเทที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง ความสามารถ
และศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่งความรู้สึกผูกพันในงานในรูปของการกระทํานั้น จะสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะทําให้
งานของหน่วยงานประสบความสําเร็จได้ เป็นต้น
พิจารณาพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
พบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
พบผลในกลุ่มรวม และในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กล่าวคือ 1) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจาก
ผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้าน
การดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในงาน
น้อย 2) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพันในองค์กรน้อย เป็นผู้มีพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอด
การทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย 3) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในองค์กรมาก
เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน มากกว่า
บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรน้อย และ 4) บุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานมาก มีความผูกพัน
ในองค์กรมาก เป็นผู้มีพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
มากกว่าบุคลากรที่ได้รับถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานน้อย มีความผูกพันในองค์กรมาก ซึ่งจะเห็นว่าบุคลากรของ
หน่ วยงานในกลุ่ มรวมและโดยเฉพาะบุ คลากรสายสนั บสนุ นวิชาการไม่ว่าจะได้ รับการถ่ ายทอดการทํางานจาก
ผู้ร่วมงาน หรือมีความผูกพันในองค์กรตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาก หรือถ้ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นเพียงการถ่ายทอดการทํางานจากผู้ร่วมงานหรือความผูกพันในองค์กรก็ตาม ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน เพราะเนื่องจากการถ่ายทอด
การทํางานจากผู้ร่วมงานสามารถเรียนรู้หรือศึกษากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ฯลฯ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนด้วยวิธีการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งบุคลากรสามารถรับรู้
จากการถ่ายทอดโดยตรงหรือทางอ้อมได้ด้วยตนเอง ซึ่งบุคลากรของหน่วยงานทุกคนจําเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานของหน่วยงานซึ่งเป็นการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน สําหรับ
บุคลากรที่มีความผูกพันในองค์กรมากก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าตนเองพร้อม เต็มใจและอุทิศกําลังกายและใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งหมายถึงการยอมรับนโยบาย และเป้าหมายเดียวกับองค์กรทําให้บุคลากรปฏิบัติงานให้กับองค์กร
อย่างเต็มกําลังความสามารถที่ตนเองจะทําได้ เป็นต้น ซึ่งผลจากงานวิจัยของบัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550: 83-84)
ศึกษาวิจัยความผูกพันต่อองค์การของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การนํามาซึ่ง
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลต่อองค์การหลายประการที่สําคัญๆ คือ การที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การ ทําให้
พนักงานเกิดการยอมรับใน คุณค่า และเป้าหมายขององค์การ ซึ่งช่วยสนับสนุนในเรื่องการให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การเพิ่มมากยิ่งขึ้น (March ; & Simon. 1958: 611-623) ส่งผลให้พนักงานมีความ
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เต็มใจในการปฏิบัติงาน และมีความพยายามในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ทําให้อัตราการขาดงานของพนักงานใน
องค์การต่ํากว่าองค์การที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การน้อย (Steers. 1977: 46-56) 2) การที่พนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์การมาก พนักงานจะเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะทํางานกับองค์การนั้นๆ ตลอดไป
โดยพนักงานมีความเต็มใจในการทํางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นต้น
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังภาพประกอบ 17
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
กลุ่มรวม กลุ่มสายวิชาการ

ความผูกพันในองค์กร

กลุ่มบุคลากรระดับปริญญาเอก
กลุ่มรวม

พฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผน ด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน

ความผูกพันในงาน

การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
กลุ่มรวม กลุ่มสายสนับวิชาการ

ความผูกพันในองค์กร

พฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
แผน ด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติตามแผน

ความผูกพันในงาน

ภาพประกอบ 17 ผลปฏิสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
จากผลการศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน ดังตาราง 131 กล่าวคือ
1. บุคลากรที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหารสูง มีความผูกพันในงานสูง
จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆ

206
2. บุคลากรที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหารสูง มีความผูกพันในองค์กรสูง
จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆ
3. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร
สูง มีความผูกพันในองค์กรสูง จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผนสูงกว่า
บุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆ
4. บุ ค ลากรที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ที่ มี ก ารถ่ า ยทอดทางสั ง คมในการทํ า งานจาก
ผู้บริหารสูง มีความผูกพันในงานสูง จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจสูงกว่า
บุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆ
5. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร
สูง มีความผูกพันในงานสูง จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจสูงกว่าบุคลากรที่มี
ลักษณะอื่นๆ
6. บุคลากรสายวิชาการ ที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหารสูง มีความผูกพัน
ในองค์กรสูงจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนสูงกว่า
บุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆ
7. บุ ค ลากรที่มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก ที่ มี ก ารถ่า ยทอดทางสัง คมในการทํ า งานจาก
ผู้บริหารสูง มีความผูกพันในองค์กรสูง จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/
ปฏิบัติงานตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆ
8. บุคลากรที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงานสูง มีความผูกพันในงานสูงจะ
มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มี
ลักษณะอื่นๆ
9. บุคลากรที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงานสูง มีความผูกพันในองค์กรสูง
จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผนสูงกว่าบุคลากรที่มี
ลักษณะอื่นๆ
10. บุคลากรสายสนั บสนุ นวิชาการที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่ วมงานสู ง
มีความผูกพันในงานสูงจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน
สูงกว่าบุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆ
11. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงานสูง มี
ความผูกพันในงานสูงจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน
สูงกว่า บุคลากรที่มีลักษณะอื่นๆ
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การสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคม และ
ความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สมมติฐานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อนี้คือ สมมติฐานข้อที่ 2 ระบุไว้ว่า การถ่ายทอด
ทางสังคม ความผูกพัน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ และ
มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านแรงจูงใฝ่สัมฤทธิ์
การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน) ในกลุ่มตัวอย่างรวม
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน 3 ด้าน (ด้าน
การจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน) โดยการวิเคราะห์อิทธิพลแบบ
ตัวแปรสังเกต (Observed Variable Path Analysis) ในการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ ซึ่งได้แก่
ตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ว่ามีตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพล
อย่างมีนัยสําคัญต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน โดยกําหนดแบบจําลอง (Model)
ที่จะทดสอบจากกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ ที่ระบุให้ตัวแปรทุกตัวในกลุ่มลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม
และ จิตลักษณะตามสถานการณ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
3 ด้าน (ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน) การวิเคราะห์ผล
ปฏิสัมพันธ์ในงานวิจัยนี้ ไม่พบผลปฏิสัมพันธ์ (Interaction Effect) ร่วมกันอย่างมีนัยสําคัญระหว่างตัวแปร
ลักษณะสถานการณ์และจิตลักษณะเดิมที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ดังนั้นในแบบจําลองที่จะทดสอบนี้ จึงมีเพียงแต่ผลอิทธิพลหลัก (Main Effect) ไม่มีผลปฏิสัมพันธ์
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลแบบจําลองตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 410 คน พบว่า ผลวิเคราะห์
จากแบบจําลองที่บ่งบอกว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากตัวแปรความผูกพันในงานมาก
ที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .63 รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน โดยมีสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .14 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทุกตัวในแบบจําลองนี้สามารถร่วมกันทํานาย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 50
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผนได้รับอิทธิพลทางบวก
โดยตรงจากตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .41 รองลงมาคือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน มีอิทธิพลทางบวกโดยตรง และอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ .26 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทางบวกโดยตรง โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .16 และความผูกพันในงาน มีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .10 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนทุกตัวใน
แบบจําลองนี้สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน
ได้ร้อยละ 49
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ ได้รับอิทธิพลทางบวก
โดยตรงจากตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .38 รองลงมาคือ
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .35 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ ทุกตัวในแบบจําลองนี้สามารถร่วมกันทํานาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจได้ร้อยละ 46
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน
ได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารมากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .39 รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทางบวกโดยตรง โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ .24
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน มีมีอิทธิพลทางบวกโดยตรง และอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ .21 และความผูกพันในงาน มีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .15 ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ด้านการดําเนินงาน ทุกตัวในแบบจําลองนี้สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน ได้ร้อยละ 46
ดังนั้น จะเห็นว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนทั้ง 3 ด้าน มากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอื่นๆ ที่ศึกษา (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ
.41, .39 และ .38 ตามลําดับ) จะเห็นว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work Socialization หรือ
Organizational Socialization) เป็นกระบวนการที่ปลูกฝังให้แก่พนักงานขององค์การ ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ
วัฒนธรรม ค่านิยมการทํางาน เจตคติ ทั กษะ พฤติกรรมและบทบาทการทํางานในองค์การ เพื่อให้พนักงาน
สามารถทํางานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายขององค์การ รวมถึงช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวในการ
ทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะมี
บทบาทและมีความชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กับชีวิตการทํางานในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งบุคลากรในองค์การจะ
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การตั้งแต่เริ่มเข้าทํางาน เริ่มจากการเรียนรู้ทางวิชาการ ในงานอาชีพตามหน้าที่
ความรับผิดชอบจนมีทักษะสูงขึ้นจนสามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงงานและองค์การได้ ซึ่งประกอบกับการได้รับ
การถ่ายทอดในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่จะทํางานร่วมกันในองค์การ (อังศินันท์ อินทรกําแหง. 2548) และยิ่ง
บุคลากรได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารแล้ว จําเป็นต้องนํามาปฏิบัติให้สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
รวมทั้งจําเป็นต้องเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ระเบียบ และวัฒนธรรมต่างๆ ในการ
จัดทําแผนของหน่วยงาน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานตามแผน
และสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสําเร็จและบรรลุผลตามแผนของหน่วยงานได้
ดังนั้น การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหารจึงมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน เป็นต้น
และความผูกพันในงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอื่นๆที่ศึกษา (ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากั บ .63) ที่เป็นเช่นนี้ก็อาจเป็นเพราะเนื่องจากบุคลากรที่มีความผูกพันในงานจะมี
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการทํางานของหน่วยงาน ด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยความเต็มใจ มี ความทุ่มเทในการ
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ปฏิบัติงาน ซึ่งความรู้สึกผูกพันในงานในรูปของการกระทํานั้นมีความเชื่อว่า การกระทํานั้นสามารถสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ที่จะทําให้งานของหน่วยงานประสบความสําเร็จได้และบุคลากรที่มีความผูกพันในงาน จะทําให้
บุคลากรเกิดความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนและงานของตนให้ประสบความสําเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
ความล้มเหลว บุคลากรเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และจะนําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้ สอดคล้องกับ ตุลา
มหาสุธานนท์ (2547) ได้กล่าวว่า องค์การที่จะประสบความสําเร็จจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรภายในที่มีความเต็มใจ
ทุ่มเทความรู้ความสามารถและมีความผูกพันต่อองค์การที่จะอุทิศตนเองในการทํางานหนัก หลักการในการกระตุ้น
หรือแรงจูงใจบุคลากรจึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเหล่านั้นเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานสูงสุด โดยคาดหวังว่าหากบุคลากรเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทํางาน ย่อมพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วย
ความทุ่มเท เสียสละ ซึ่งจะยังผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ และยังสรุปว่า แรงจูงใจ คือ แรงผลักดันต่อ
บุคคลในการใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการโดยความเต็มใจ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บัณฑิต ผังนิรันดร์ (2550: 149) พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบจําลอง
ประกอบด้วย แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ลักษณะขององค์กร (โครงสร้างองค์กร และ
สภาพการใช้เทคโนโลยี) ภาวะผู้นําองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ วิเคราะห์อํานาจการอธิบายได้เป็นร้อยละ
78.9 โดยพบว่า แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและลักษณะองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เป็นต้น
จากผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคม และความผูกพันที่มีต่อพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐานบางส่วนคือ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนทั้ง 3 ด้าน มากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอื่นๆ ที่ศึกษา และ
ความผูกพันในงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มากกว่าตัวแปรเชิงเหตุอื่นๆ ที่ศึกษา
การสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญ ที่มีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคม
ต่างกัน สมมติฐานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อนี้คือ สมมติฐานข้อที่ 3 ระบุไว้ว่า ปัจจัยการถ่ายทอดทางสังคม
ความผูกพัน และแรงจูงใจใฝ่สมฤทธิ์ สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้สูงกว่าร้อยละ 50
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มที่มี
ชีวสังคมต่างกัน สรุปผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
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พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน สรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน
ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มรวม ได้สูงกว่าร้อยละ 50
(ร้อยละ 59.50) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ผู้ร่วมงาน และความผูกพันในองค์กร
พิจารณาในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศหญิง เพศชาย อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุมากกว่า 35 ปี ประสบการณ์
ในการทํางานน้อยกว่า 8 ปี ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญาเอก บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้สูง
กว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 54.40 68.90 60.50 59.70 56.90 62.60 60.80 60.30 62.20 62.50 และ 57.40) และ
สําหรับในกลุ่มบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในผู้บริหาร การถ่ายทอดทาง
สังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ และความผู้พันในองค์กร เป็นตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามแผน และทํานายได้ร้อยละ 59.70
สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน สรุปได้ว่า
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร
และความผูกพันในงานร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน
ในกลุ่มรวม ได้สูงกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 51.90) โดยมีตัวทํานายที่สําคัญได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
พิจารณาในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงานร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน ในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุมากกว่า 35 ปี
ประสบการณ์ในการทํางาน มากกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับ
การศึกษาปริญญาเอก บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้สูงกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ
58.60 51.90 54.60 59.20 60.20 56.30 54.40 55.40 และ 50.10) และสําหรับในกลุ่มบุคลากรที่มีอายุมากกว่า
35 ปีขึ้นไป พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ และ
ความผู้พันในองค์กร เป็นตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการจัดทําแผน
และทํานายได้ร้อยละ 54.60
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สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ สรุปได้ว่า การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร
และความผูกพันในงานร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ
ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 47.00 โดยมีตัวทํานายที่สําคัญได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และการถ่ายทอด
ทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
พิจารณาในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตามแผน ด้านการตัดสินใจ ในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 35 ปี ประสบการณ์ในการ
ทํางานมากกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาปริญญาเอก และบุคลากรสายวิชาการ ได้สูงกว่าร้อยละ 50 (ร้อยละ 56.60
51.60 55.20 54.50 และ 54.10) ซึ่งมีตัวทํานายที่สําคัญ ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร และการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน
สําหรับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงาน
ตามแผน สรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ความผูกพันในองค์กร และความผูกพันในงาน ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน ในกลุ่มรวม ได้ร้อยละ 47.00 โดยมีตัวทํานายที่สําคัญได้แก่
การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
พิจารณาในกลุ่มย่อย (สังกัดของบุคลากร ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และระดับการศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ความผู กพันในองค์กร และความผูกพันในงานร่วมกั นทํานายพฤติ กรรมการทํ างานอย่างมีส่ วนร่วม
ในการปฏิบัติตามแผน ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน ในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย อายุน้อยกว่า 35 ปี
ประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 8 ปี ระดับการศึกษาปริญญาโท และบุคลากรสายวิชาการ ได้สูงกว่าร้อยละ 50
(ร้อยละ 58.00 52.50 50.80 62.40 และ 52.10) และสําหรับในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย และกลุ่มบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในผู้บริหาร การถ่ายทอดทางสังคมจากผู้ร่วมงาน แรงจูง
ในใฝ่สัมฤทธิ์ และความผู้พันในองค์กร เป็นตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติงานตามแผน และทํานายได้ร้อยละ 58.00 และ 62.40 ตามลําดับ
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป
ในการทําวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางาน 2 ลักษณะ คือ
ในเรื่องของความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและในด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการทํางานที่ก่อให้เกิด
ผลดี ต่อหน่ วยงานและองค์ กร ผู้ วิจั ยจึ งศึ กษาการถ่ายทอดทางสั งคมกับ ความผูกพันในงานและองค์ กรที่มีต่ อ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่
เนื่องจากตัวแปรที่สําคัญๆ ยังมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจที่อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ ที่อาจจะเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น เช่น การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์กร และภาวะผู้นํา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า การถ่ ายทอดทางสั งคมจากผู้ บริ ห ารและจากผู้ ร่ วมงานมี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ
และด้านการดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ดังนั้นผู้บริหารในหน่วยงาน และในองค์กรจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญ
และพัฒนากระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานอย่างต่อเนื่อง
2. ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันในงานและความผูกพันในองค์กร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทําแผน ด้านการตัดสินใจ และด้านการ
ดําเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน ดังนั้น หน่วยงานหรือองค์กรควรให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ทุกกิจกรรมของหน่วยงาน และผู้บริหารควรส่งเสริมและมีแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ เป็นต้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้วย ข้าพเจ้า นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะทําการจัดเก็บข้อมูล สําหรับการทําวิจัยเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดทางสังคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา และนํา
ข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สาเหตุที่นําไปสู่การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผน ที่มีแนว
การปฏิบัติที่เด่นชัด เพื่อเป็นตัวอย่างหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากร ในคณะ สํานัก ต่อไป
ในการทําวิจัยครั้งนี้จะสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของท่าน ผู้วิจัยจึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อที่ตรงกับความเป็นจริง
และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
และสุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอยืนยันว่า สิ่งที่ท่านให้ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับนี้นั้น จะนําไปเป็นประโยชน์ตามที่
กล่าวมาข้างต้นนี้เท่านั้น และขอรับรองว่า การตอบแบบสอบถามฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวท่านแต่อย่างใด

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
............................................................
(จุฑารัตน์ กิตติเขมากร)
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ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณากรอกข้อความและทําเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
มากทีส่ ุด
เพศ  หญิง
 ชาย
อายุ..................... ปี
ประสบการณ์ในการทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.........................ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
5. บุคลากร สังกัด
 สายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ
6. ปัจจัยสําคัญทีส่ ุดที่ทา่ นตัดสินใจมาทํางานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 เงินเดือนอย่างเดียว
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยรวมทั้งหมด
 ลักษณะงานที่ท้าทาย ตรงกับความสนใจในงานของตนเอง
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตรงกับความต้องการของตนเอง
 มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในงาน
 อื่นๆ ระบุ...............................................................................................................

1.
2.
3.
4.

219
ตอนที่ 2
การทํางานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย หลังข้อความที่ตรงกับระดับที่เป็นจริง
ตอบ 1 หมายถึง ไม่จริงที่สุด
ตอบ 4 หมายถึง จริง
ตอบ 2 หมายถึง ไม่จริง
ตอบ 5 หมายถึง จริงที่สุด
ตอบ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้อความ
1. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
ท่านเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ในการจัดทําแผนของหน่วยงาน
ท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ผู้บริหารให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผน
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประชาพิจารณ์แผนของหน่วยงาน
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนของหน่วยงานกับแผนมหาวิทยาลัย
ท่านมีส่วนรับผิดชอบการจัดทํากิจกรรม/โครงการ ในแผนของหน่วยงาน
2. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ท่านร่วมกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน
ท่านร่วมกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
ท่านร่วมกําหนดกําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ท่านให้ข้อมูลต่างๆ ในการวางแผนหรือในการทํากิจกรรม/โครงการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ท่านมีส่วนในการกําหนดงบประมาณของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในแผน
ท่านมีส่วนในการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการต่างๆ
ท่านมีส่วนในการจัดทําสรุปผลการใช้งบประมาณ ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ
3. ท่านมีส่วนร่วมในการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามแผน
ท่านได้รับมอบหมายให้ร่วมดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามแผน
ท่านกําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้อย่างชัดเจน
ท่านเข้าร่วมทํากิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จัดขึน้ ของหน่วยงาน
ท่านสรุปและประเมินผลของกิจกรรม/โครงการ ที่รบั ผิดชอบ
ท่านศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อให้กิจกรรม/โครงการ บรรลุเป้าหมาย
ท่านศึกษาผลการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา เพื่อนํามาปรับใช้ในงานปัจจุบันของท่าน

ระดับความจริง
1 2 3 4 5
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ตอนที่ 3
การถ่ายทอดทางสังคม
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ข้อความ
1. การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้บริหาร
ท่านได้รับทราบขั้นตอนการจัดทําแผนของหน่วยงานจากหัวหน้างาน
ท่านทราบปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานจากหัวหน้างาน
หัวหน้างานของท่านชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของ
หน่วยงานให้ท่านเข้าใจ
ท่านรับทราบขั้นตอนและความสําคัญของการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนของหน่วยงานของท่านจาก
หัวหน้างาน
หัวหน้าของท่านอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของการประชาพิจารณ์แผนของหน่วยงาน
หัวหน้างานของท่านแนะนําเกี่ยวกับการสรุปประเมินผล และงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม และ
โครงการต่างๆ ที่ได้รับผิดชอบ ตามแผนของหน่วยงาน
เมื่อมีกิจกรรม โครงการต่างๆ หัวหน้างานจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงก่อนการทํางานเสมอ
หัวหน้างานของท่านมอบหมายให้ท่านไปร่วมประชุม/สัมมนาทุกครัง้ ที่การประชุมนั้นเกี่ยวข้องกับงานของท่าน
หน่วยงานของท่านจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนของหน่วยงาน
ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมายของแผน จากหัวหน้างานของท่าน
หน่วยงานของท่านส่งให้ท่านได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนของหน่วยงาน
หัวหน้างานของท่านส่งให้ท่านไปเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
หัวหน้างานของท่านให้ความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่อยู่ในแผนของหน่วยงาน
2. การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางานจากผู้ร่วมงาน
ท่านได้พุดคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําแผนของหน่วยงาน
ท่านทราบปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานจากเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานของท่านให้ข้อมูลประกอบในการจัดทําเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของ
หน่วยงาน
ท่านทราบและเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและความสําคัญของการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน จากเพื่อน
ร่วมงาน
ท่านและเพื่อนร่วมงานพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ของการประชาพิจารณ์แผนของหน่วยงาน
ท่านต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสรุปประเมินผล และงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่ได้
รับผิดชอบ ตามแผนของหน่วยงานด้วยตนเอง
เมื่อมีกิจกรรม โครงการต่างๆ ท่านและเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงก่อนการทํางานเสมอ
เพื่อนร่วมงานของท่านส่งเสริมและเข้าใจท่านในการไปเข้าร่วมประชุม/สัมมนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงาน
ที่ท่านรับผิดชอบ
ท่านได้รับคําปรึกษาจากเพื่อนร่วมงาน ในการจัดกิจกรรรมหรืองานโครงการต่างๆ
เพื่อนร่วมงานและท่านมีความตั้งใจและให้ความสําคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่อยู่ในแผน
ของหน่วยงาน

ระดับความจริง
1 2 3 4 5

221
ตอนที่ 4
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ระดับความจริง
1 2 3 4 5

ข้อที่

ข้อความ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.

ท่านจะพยายามทํางานนั้นต่อไปอีกจนกว่าจะสําเร็จ ถึงแม้งานนั้นจะยาก
ท่านตั้งใจทํางานทุกครั้ง เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
เมื่อท่านมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ท่านหาทางแก้ไขให้งานสําเร็จให้ลุล่วงไป
ท่านกําหนดเป้าหมายการทํางานในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง
ท่านทํางานอย่างเต็มความสามารถทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย
ท่านสามารถทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ติดต่อกันเป็นเวลานานได้บ่อยๆ
เมื่อได้เวลาเลิกงาน ท่านจะเก็บงานไว้เพื่อทําต่อในวันถัดไป
ท่านพยายามจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการทํางาน
ท่านชอบที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน
ทุกครั้งที่มีข้อสงสัยในการทํางาน ท่านจะพยายามค้นหาจนกว่าจะได้คําตอบ
ท่านมักชวนเพื่อนร่วมงานให้มาร่วมกิจกรรม/โครงการ เพราะคิดว่าเป็นงานของส่วนรวม
ถึงแม้กิจกรรม/โครงการที่ทําจะไม่ประสบความสําเร็จ แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อที่จะทําในครั้งต่อไป

ตอนที่ 5

ความผูกพัน
ข้อที่

ข้อความ
1.ความผูกพันในงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ท่านมีความสุขมากในการปฏิบัติงานในตําแหน่งนี้และจะทําหน้าที่นี้จนเกษียณ
ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสําคัญในตําแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติอยู่
การได้ทุ่มเทให้กับงานในตําแหน่งที่รับผิดชอบ ทําให้ท่านไม่คิดจะย้ายไปที่อื่น
แม้ว่าการลาออกไปทํางานในตําแหน่งอื่นที่ให้ประโยชน์สําหรับท่าน แต่ท่านรู้สึกว่าไม่สมควรทํา
ท่านมีความจงรักภักดีในตําแหน่งที่ทําอยู่ในขณะนี้
ท่านรู้สึกว่าการทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หน่วยงานประสบความ
เสร็จด้วยเช่นกัน
7. ท่านรู้สึกผิด หากไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8. ท่านทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ เพราะท่านเชื่อว่างานของท่านเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสําเร็จของหน่วยงาน
9. ท่านทุ่มเทกับงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มกําลังความสามารถ ทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย
10. งานในตําแหน่งที่ท่านรับผิดชอบ มีความหมายอันสําคัญต่อหน่วยงาน
11. ท่านเต็มใจกับการทํางานในตําแหน่งที่ได้รับผิดชอบ

ระดับความจริง
1 2 3 4 5
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ข้อที่

ข้อความ

2. ความผูกพันในองค์กร
1 ท่านมีความสุขมากกับการทํางานในคณะ/สํานัก/ศูนย์ ฯลฯ นี้จนเกษียณ
2 ท่านกับเพื่อนร่วมงานของท่านยอมรับนโยบาย และมีเป้าหมายเดียวกับหน่วยงานของท่าน
3 การได้ทุ่มเทให้กับหน่วยงาน ทําให้ท่านไม่คิดจะย้ายไปที่อื่น
4 แม้ว่าการลาออกในขณะนี้จะให้ประโยชน์สําหรับท่าน แต่ท่านก็ไม่คิดจะลาออก
5 ท่านมีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานแห่งนี้
6 ท่านรู้สึกว่าปัญหาของหน่วยงานก็เป็นปัญหาของท่านด้วย
7. การลาออกจากหน่วยงานนี้ เป็นทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อท่าน
8. ท่านรู้สึกผิด หากลาออกจากหน่วยงานในขณะนี้
9. การที่ท่านไม่ลาออกในขณะนี้ เป็นเพราะรู้สึกผูกพันกับคณะ/สํานัก/ศูนย์ ฯลฯ
10. ท่านรู้สึกว่าหน่วยงานนี้มีบุญคุณต่อท่าน
11. หน่วยงานมีความหมายสําคัญสําหรับท่าน

1

ระดับความจริง
2 3 4

5
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