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  วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคล่ือน
ในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ และความผูกพันท่ีมีตอองคการท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ มีกลุมตัวอยางคือ  บุคลากรระดับปฏิบัติการของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี 
จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล พลังขับเคล่ือน           
ในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ ความผูกพันที่มีตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติคารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                       
ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะหแบบการถดถอย
อยางงาย 
         ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-25 ป สถานภาพโสด                       
อยูระดับปริญญาตรี ประสบการณทํางานตํ่ากวา 5 ป รายได 30,00 บาทขึ้นไป มีพลังขับเคลื่อนในการทํางาน                       
การรับรู ความยุติธรรม และความผูกพันท่ีมีตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบวาพลังขับเคล่ือนในการทํางาน มีอิทธิพล
ทางบวกกับการความผูกพันที่มีตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญ                    
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 การรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันที่มีตอองคการและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พลังขับเคล่ือนในการทํางาน      
และการรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันท่ีมีตอองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                     
ที่ระดับ 0.05 และความผูกพันที่มีตอองคการมีอิทธิพลในทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดมีการอภิปราย สรุปผล และประโยชนของการศึกษา 
รวมท้ังขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
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 This thesis was a survey research. The objectives of this thesis were to study the influence 

of driving forces in working, perception of organizational justice and organizational commitment 

affecting organizational citizenship behavior. The sampling group consists of 300 employees                          

in  a company in Prachinburi  personnel. Data was collected by using questionnaires which consisted of 

driving forces in working, perception of organizational justice, organizational commitment and 

organizational citizenship behavior. The analyzing statistics comprised percentage, frequency, mean, 

standard deviation, correlation analysis, multiple regression analysis and simple regression analysis.    

  The research revealed that the majority of the respondents was female personnel, 20-25 

years of age, a Bachelor’s degree holders, under 5 years of work experience, income more than 30,000 

baht. Their driving forces in working, the perception of organizational justice and the organizational 

commitment were overall at a moderate level. The organizational citizenship behaviors were overall at a 

high level. The results of hypothesis test revealed that the driving forces in working were positively 

correlated to organizational commitment and organizational citizenship behavior at 0.05 level.                       

The perceptions of organizational justice were positively correlated to organizational commitment and 

organizational citizenship behavior at 0.05 level. The driving forces in working and the perception of 

organizational justice were positively correlated to organizational commitment at 0.05 level.                  

the organizational commitments were positively correlated to organizational citizenship behavior                 

at 0.05 level.  Finally, theoretical and managerial contributions are provided and suggestions for further 

research are introduced. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จได จากความกรุณาของ อาจารย ดร.วิโรจน เจษฏาลักษณ   
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความใสใจ ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ที่กรุณาเปนประธาน
กรรมการวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.จันทนา แสนสุข ที่กรุณาสละเวลาเปนกรรมการวิทยานิพนธ 
โดยให แนวทาง และความคิดเห็นอันเปนประโยชน ในการวิจั ย ผู วิ จั ยขอกราบ ขอบพระคุณ                           
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร ผูชวยศาสตราจารย                           
ประสพชัย  พสุนนท   และนายสรวิชญ  สุขสมาน  รักษาการผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล                        
ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ ตรวจแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย พรอมใหคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชนแกผูวิจัย รวมท้ังคณาจารยสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย เพื่อสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และผูประสานงานทุกทานของคณะวิทยาการจัดการ               
ที่ใหความชวยเหลือในการจัดทําวิทยานิพนธ ทําใหวิทยานิพนธสําเร็จไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรีที่ใหความชวยเหลือ                        
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และที่สําคัญขอขอบพระคุณบุคลากรในองคการแหงน้ีที่กรุณาสละเวลา
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
 สุดทายน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และสมาชิกทุกคนในครอบครัว รวมทั้ง
เพื่อนๆ ซึ่งคอยเปนกําลังใจ และเปนแรงบันดาลใจใหแกผูวิจัยตลอดมาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา 
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