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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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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง              

ทําใหทุกประเทศตางหันมาใหความสนใจในการศึกษาและเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับปญหา           
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ไดมีการสรางความรวมมือกันในกลุมประเทศ
ตางๆ โดยในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีการเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน 
ในป 2558 (ค.ศ. 2015)  ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีกําลังเตรียมความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวยสามเสาหลัก ไดแก การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
สังคมและวัฒนธรรม โดยเร่ืองท่ีไดมีการเผยแพรและไดรับความสนใจมากคือเร่ืองของเศรษฐกิจ                         
หรือที่เรียกวา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่งเปาหมาย
สวนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน และการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ                 
การลงทุน และแรงงาน ฝมือไดอยางเสรี เชน กลุมแพทย พยาบาล สถาปนิก วิศวกร เปนตน                 
ซึ่งเร่ืองการเคลื่อนยายแรงงานฝมือไดอยางเสรีนั้น  จะมีการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง     
เชน การตรวจลงตรา  การออกใบอนุญาตทํางานสําหรับผูประกอบวิชาชีพและแรงงานฝมืออาเซียน 
นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหมีการลงทุนระหวางกันในกลุมอาเซียนโดยเปดโอกาสใหมีการลงทุน               
โดยไมจํากัดสัดสวนผูถือหุนตางชาติและจํานวนสถานบริการท่ีจะเปด ทําใหเปนโอกาสที่ดีที่จะ
ดึงดูดใหมีการลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ทําใหองคการตางๆของไทยตองมีความต่ืนตัว                  
ในการแขงขันกับคูแขงใหมจากอาเซียน  ซึ่งหากองคการไทยไมสามารถแขงขันไดยอมสงผล
กระทบตอการจางงานในประเทศไทย  นอกจากน้ีแลวก็มีโอกาสท่ีจะทําใหแรงงานฝมือของไทย          
ใหความสนใจในการไปทํางานกับองคการตางชาติมากข้ึน ซึ่งหากเกิดปญหาน้ีขึ้นยอมสงผล
กระทบตอองคการของไทยเปนอยางมาก  

การรับมือสูการเขาสูประชาคมอาเซียนในสวนของการเคลื่อนยายแรงงานไดอยางเสรี
นั้น ผูวิจัยมองไวสองประการคือ การเคลื่อนยายของแรงงานฝมือของไทยไปทํางานกับองคการ
ตางชาติ  และการท่ีแรงงานฝมือของตางชาติเขามาทํางานกับองคการไทย  ซึ่งท้ังสองประการนี้             
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ทําใหองคการของไทยตองต่ืนตัวและหันมาใหความสนใจในการจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อท่ีจะสามารถรักษาแรงงานฝมือที่มีอยูไมใหลาออกไปทํางานยังองคการตางชาติ และ
ในทางเดียวกัน หากมีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดียอมสามารถดึงดูดใหฝมือแรงงาน
จากตางชาติ เข ามารวมงานกับองคการไทยได เชนกัน  ซึ่ งหากเปนอย าง น้ันจะชวยเพิ่ม                            
ขีดความสามารถในการแขงขันใหมากข้ึน  นอกจากนี้การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดี           
เปนการสรางเกราะปองกันที่เขมแข็งท่ีจะสามารถรับมือตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  อันนําไปสู
ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   แตกอนที่จะคิดเร่ืองการดึงดูดให
แรงงานฝมือจากตางชาติเขามารวมงานกับองคการของไทย เราควรท่ีจะวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในองคการของเราท่ีมีอยูใหเกิดความยั่งยืนกอน เพราะหากในองคการของเรา               
มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความพรอมท้ังทางรางกายและจิตใจแลวยอมจะเปนรากฐานที่ดี                         
ในการแขงขันกับคูแขง อันนําไปสูการสรางภาพพจนและช่ือเสียงใหเปนที่ประจักษกับภายนอก          
อันจะมีสวนในการดึงดูดใหบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งบุคลากรของประเทศไทยและบุคลากรจาก
ตางชาติใหเขามารวมงานไดเชนกัน  แสดงใหเห็นวาเร่ืองการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือ
เปนเร่ืองที่ควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

ทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดขององคการท่ีควรไดรับการพัฒนา  
เพราะองคการจะขับเคลื่อนไปไดยอมตองอาศัยทั้งกําลังสมองและกําลังกายของทรัพยากรมนุษย 
การใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยในองคการ  จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการขับเคลื่อน
องคการสามารถเปนไปตามเปาหมายและวิสัยทัศนที่องคการตั้งไว ซึ่งองคการตางๆยอมมีรูปแบบ
ในการใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยที่แตกตางกันไป แตทั้งนี้ไมได หมายความวาสิ่งท่ีองคการ
ใหความสําคัญนั้นจะตรงกับความตองการของทรัพยากรมนุษยหรือบุคลการในองคการ                 
องคการจึงควรมีการศึกษาถึงเร่ืองน้ี เพื่อการวางแผนและพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยอยางละเอียด 
รอบคอบและคุมคากับการลงทุน  ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขององคการตอไป 
และจะเปนตัวบงช้ีความสําเร็จของการวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการน้ันๆ             
ไดเปนอยางดีอีกดวย องคการทุกองคการจึงควรใหความสําคัญในการศึกษาและพัฒนาในเร่ือง
ทรัพยากรมนุษยใหเกิดความยั่งยืน เพื่อความไดเปรียบองคการอ่ืนๆ และคูแขงขันทางธุรกิจ 

บริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรีเปนตัวอยางหน่ึงขององคการท่ีใหความสําคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย  เร่ิมจากการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร  และเกณฑในการใหคาตอบแทนแก
บุคลากรที่มีที่แตกตางจากบริษัททั่วไป  ซึ่งแสดงใหเห็นวาองคการแหงน้ีใหความสําคัญกับ
ทรัพยากรมนุษยเปนอยางมากองคการหน่ึง ซึ่งการใหคาตอบแทนและโอกาสท่ีดีนี้แมวาจะชวย
ดึงดูดใหคนเกงและมีความรูเขามาทํางานได  แตเพียงคาตอบแทนและโอกาสท่ีดีเพียงเทาน้ี คงไม
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เพียงพอที่จะรักษาทรัพยากรมนุษยที่เกงและมีความรูนี้ไวได  (ชัยเสฏฐ พรหมศรี 2551 : 114) 
องคการจึงควรใหความสําคัญในสวนประกอบอ่ืนๆดวย  เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาใหอยู
กับองคการไดอยางย่ังยืน วิธีการแกไขทางหน่ึงคือ การทําใหบุคลากรในองคการมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  นั่นคือ การปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของตนเองอยางดี หรือมีผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี (In-role performance) และมีพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะท่ีเปน
ประโยชนซึ่งอยูเหนือบทบาทหนาท่ีของตนเองดวย (วิโรจน เจษฎาลักษณ 2553 : 67) เพื่อใหเกิด
การเสียสละและพรอมทุมเทใหกับการทํางาน  ซึ่งการสรางพฤติกรรมที่ดี เหลานี้ใหเกิดข้ึน                        
ในองคการไดนั้น ตองสรางจากองคประกอบหลายอยางประกอบกัน  ทั้งเร่ืองการดูแลบุคลากร              
ในดานตางๆ ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ดวยสภาพแวดลอมในการทํางานดี ซึ่งจะทําใหบุคลากร             
มีความสุขสนุกกับงานท่ีตนเองทําอยู หรือการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากร ซึ่งจะมี
สวนชวยในการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของบุคลากรไปพรอมๆกัน  

การสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดแรงกระตุนในการทุมเท
แรงใจและแรงกายใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายในการทํางานและเปนสวนหนึ่งในการสราง
คุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานของบุคลากร  ที่มาจากการความรูสึกวามีความสุขขณะปฏิบัติงาน 
(เสริมศรี เวชชะและคณะ 2535 : 56) ซึ่งประกอบไปดวยการไดรับปจจัยพื้นฐาน การสรางเครือขาย
ในองคการ โอกาสเติบโตในองคการ ความทาทายในหนาท่ี การใหเกียรติบุคลากร และความสมดุล
ของชีวิต ดวยเหตุนี้แรงจูงใจในการทํางานและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน จึงเสมือนเปน
พลังขององคการท่ีจะชวยขับเคลื่อนใหบุคลากรซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานของ
องคการใหไปสูเปาหมาย เมื่อกลไกในองคการมีพลังในการขับเคลื่อนแลวจึงควรมีการชวยสงเสริม
ใหการขับเคลื่อนนั้นมีความราบรื่น ดวยการสรางการรับรูความยุติธรรมในองคการ พรอมๆกับเปน
การสรางความรูสึกผูกพันท่ีมีตอองคการไปพรอมๆกัน อันนําไปสูการเกิดพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางย่ังยืนตอไป การศึกษาคร้ังน้ีจึงจัดทํา
ขึ้นเพื่อใหศึกษาอิทธิพลจากพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการและ             
ความผูกพันที่มีตอองคการ ที่จะสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของบุคลากรในบริษัทแหง
หนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคการตอไป 
 

1.2 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับพลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึง          

ในจังหวัดปราจีนบุรี 
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1.2.2 เพื่อศึกษาระดับการรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงใน
จังหวัดปราจีนบุรี 

1.2.3 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งใน
จังหวัดปราจีนบุรี 

1.2.4 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรบริษัท
แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี 

1.2.5 เพื่อศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึง
ในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

1.2.6 เพื่อศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึง
ในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

1.2.7 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัท          
แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

1.2.8 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัท          
แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

1.2.9 เพื่อศึกษาอิทธิพลของ พลังขับเคลื่อนในการทํางานและการรับรูความยุติธรรมใน
องคการของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

1.2.10 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงใน
จังหวัดปราจีนบุรีที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

 

1.3 ปญหาการวิจัย 

1.3.1   พลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี         
อยูในระดับใด 

1.3.2   การรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัด
ปราจีนบุรีอยูในระดับใด 

1.3.3  ความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี            
อยูในระดับใด 

1.3.4  พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของ บุคลากรบริษัทแหงหน่ึง                    
ในจังหวัดปราจีนบุรีอยูในระดับใด 

1.3.5  พลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี      
มีอิทธิพลตอระดับความผูกพันที่มีตอองคการอยางไร 
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1.3.6   พลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี         
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางไร 

1.3.7   การรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัด
ปราจีนบุรี มีอิทธิพลตอความผูกพันที่มีตอองคการอยางไร 

1.3.8   การรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัด
ปราจีนบุรี มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางไร 

1.3.9   พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพลตอ 
ความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีอยางไร 

1.3.10  ความผูกพันท่ีมีตอองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี             
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางไร 

 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 

1.4.1  พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

1.4.2   พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 

1.4.3   การรับรูความยุติธรรมในองคการ  มีอิทธิพลทางบวกตอการความผูกพัน                  
ที่มีตอองคการ  

1.4.4   การรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปน          
สมาชิกที่ดีขององคการ 

1.4.6 พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพล
ทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

  1.4.7  ความผูกพันท่ีมีตอองคการ มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 

 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
   1.5.1 ขอบเขตเชิงเน้ือหา : การวิจัยเร่ือง อิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน              
การรับรูความยุติธรรมในองคการ และความผูกพันที่มีตอองคการ ที่สงผลตอการมีพฤติกรรม                        
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการคร้ังนี้ไดศึกษาประเด็นตางๆ ไดแก  

1.5.1.1 ปจจัยอิทธิพล (Antecedents) คือ พลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรู              
ความยุติธรรมในองคการ และความผูกพันที่มีตอองคการ                    
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1.5.1.2 ปจจัยผลกระทบ (Consequence) คือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี 

  1.5.2   ขอบเขตเชิงประชากร  :  การวิจัยนี้ศึกษาบุคลากรของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัด
ปราจีนบุรี 

  1.5.3  ขอบเขตเชิงระยะเวลา : การวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการระหวางเดือนธันวาคม 2553           
ถึงเดือนธันวาคม 2554 โดยเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2554 
 

1.6  คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
   1.6.1  พลังขับเคลื่อนในการทํางาน หมายถึง แรงสงเสริมใหบุคลากรในบริษัทแหงหนึ่ง
ในจังหวัดปราจีนบุรี มีความสุขในการปฏิบัติงานมากข้ึน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 

1.6.1.1  การไดรับปจจัยพื้นฐาน  หมายถึง  การท่ีบุคลากรของบริษัทแหงหน่ึงใน
จังหวัดปราจีนบุรี มีเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีเหมาะสมในการทํางาน และมีรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมท้ังไดรับความปลอดภัยและความมั่นคงในการดําเนินชีวิต 

1.6.1.2  การสรางเครือขายในองคการ หมายถึง  การท่ีบุคลากรของบริษัท                
แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี สามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี ไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน 
มีความไวใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน   

1.6.1.3  โอกาสเติบโตในองคการ หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัทแหงหน่ึงใน
จังหวัดปราจีนบุรี ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในสาขางานท่ีรับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทักษะการทํางานเพื่อสรางโอกาสในการไดรับการเลื่อนตําแหนง 

1.6.1.4  ความทาทายในหนาท่ี หมายถึง การที่บุคลากรของบริษัทแหงหนึ่งใน
จังหวัดปราจีนบุรี ไดรับมอบหมายงานท่ีมีความทาทาย ซึ่งตองอาศัยความคิดสรางสรรคและทักษะ           
ในการทํางาน เพื่อทําใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว อันจะสงผล
ตอความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 

1.6.1.5  การใหเกียรติบุคลากร หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัทแหงหนึ่งใน
จังหวัดปราจีนบุรี มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคการที่สงเสริมการเคารพสิทธิสวนบุคคล มีการ
เปดโอกาสในการพูดหรือการแสดงความคิดเห็นอยางเสมอภาค   

1.6.1.6  ความสมดุลในชีวิต  หมายถึง การที่บุคลากรของบริษัทแหงหน่ึงใน
จังหวัดปราจีนบุรี สามารถใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวไดอยางสมดุล มีการกําหนดชั่วโมง        
การทํางานที่เหมาะสมเพ่ือใหมีเวลาพักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ 
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1.6.2  การรับรูความยุติธรรมในองคการ  หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัทแหงหน่ึง 
ในจังหวัดปราจีนบุรี ไดเขาใจและรับรูวาองคการมีกระบวนการและการจายคาตอบแทน ที่มีความ
โปรงใสและยุติธรรม 

1.6.2.1  การรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ หมายถึง การท่ีบุคลากรของ
บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี รับรูวาองคการมีความยุติธรรมดานกระบวนการจากกลไกหรือ
กระบวนการท่ีใชตัดสินดานผลตอบแทน และมีเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอ
ขอมูล เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในกระบวนการตัดสินใจดานผลตอบแทน 

1.6.2.2  การรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทน หมายถึง  การที่บุคลากรของ
บริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี เปรียบเทียบผลตอบแทนกับบุคลากรอ่ืนๆ  ที่อยูในสายงาน
เดียวกันวา  มีความเทาเทียมกันหรือไม โดยผลตอบแทนนั้นตองสอดคลองกับนโยบายขององคการ 

1.6.3  ความผูกพันที่มีตอองคการ หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัด
ปราจีนบุรี มีแนวโนมท่ีจะทํางานกับบริษัทอยางตอเนื่อง  จากสาเหตุตางๆท้ังจากภาระที่ตอง
รับผิดชอบอยู จากแรงกดดันของผูอื่น หรือการยอมรับและพรอมยืนหยัดในภารกิจขององคการ 

1.6.3.1  ความผูกพันทางความรูสึก หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัทแหงหน่ึง
ในจังหวัดปราจีนบุรี มีเปาหมายและคานิยมรวมกับองคการ และพรอมท่ีจะอุทิศตนเพื่อองคการ
อยางเต็มที่และเต็มใจ 

1.6.3.2  ความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง หมายถึง การที่บุคลากรของบริษัท             
แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี ทํางานในองคการแหงน้ีเพื่อรักษาผลประโยชนและสิ่งตอบแทนท่ีจะ
ไดรับจากองคการ 

1.6.3.3  ความผูกพันทางบรรทัดฐาน หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัทแหงหน่ึง
ในจังหวัดปราจีนบุรี มีคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งเปนขอผูกมัดทางจริยธรรมที่ทําให
ทํางานกับองคการแหงนี้ตอไป 

1.6.4   พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัท             
แหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ทุมเทแรงกายแรงใจทํางานใหแกองคการเกินกวาท่ีองคการคาดหวัง
ไวโดยมีความรวมมือ ใหความชวยเหลือ  รูหนาท่ีของตน มีความอดทนอดกลั้น และคํานึงถึงผูอ่ืน             
ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ยั่งยืนของบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี  

1.6.4.1  พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัท                  
แหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เต็มใจชวยเหลือและใหคําแนะนําแกเพื่อนรวมงาน เมื่อเกิดปญหา
ขึ้นกับเพื่อนรวมงาน 
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1.6.4.2  พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี หมายถึง การที่บุคลากรของบริษัทแหง
หนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เคารพกฎระเบียบ และตรงตอเวลาในการทํางาน 

1.6.4.3  พฤติกรรมการใหความรวมมิอ หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัทแหง
หนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีที่จะเขารวมในกระบวนการและกิจกรรมตางๆขององคการ 

1.6.4.4  พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัทแหง
หนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี สามารถควบคุมอารมณ ความรูสึกท่ีไมพอใจ รวมท้ังความเครียดของตน
ที่เกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานไดดวยความเต็มใจ 

1.6.4.5  พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน หมายถึง การท่ีบุคลากรของบริษัทแหงหน่ึง
ในจังหวัดปราจีนบุรี เห็นความสําคญัของการกระทําและการตัดสินใจของตนเองท่ีจะสงผลกระทบ
ตอบุคคลอ่ืน 

1.6.5  บุคลากรของบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี  หมายถึง บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี  

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.7.1  ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการแหงน้ี
ไดรับขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับการทํางานของบุคลากรในแงของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน                 
การรับรูความยุติธรรมในองคการ ความผูกพันที่มีตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการของบุคลากรในองคการ  

1.7.2  ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการแหงน้ี
สามารถนําขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของบุคลากรที่ไดรับทราบมาวิเคราะห เพื่อทําใหเห็นปญหา
ของบุคลากรในองคการในปจจุบันและแนวโนมของปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

1.7.3  ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัท                
แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรีสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
บริษัทไดตรงตามเปาหมายขององคการและสามารถแกไขขอบกพรองในการบริหารทรัพยากร
มนุษยไดอยางตรงจุด เพื่อพัฒนาระดับพลังขับเคลื่อนในการทํางาน กับการรับรูความยุติธรรมใน
องคการ ความผูกพันที่มีตอองคการใหเหมาะสม เพื่อสรางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  อันนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ยั่งยืนตอไป 

1.7.4  ผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการอ่ืนๆ สามารถ                     
นําผลการวิจัยที่ไดรับไปปรับใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการของตนไดอยางเหมาะสม
ตอไป 
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1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความผูกพันที่มีตอองคการ 
พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน 

 

- การไดรับปจจัยพื้นฐาน 

- การสรางเครือขายในองคการ 

- โอกาสเติบโตในองคการ 

- ความทาทายในหนาที่ 
- การใหเกียรติบุคลากร 

- ความสมดุลของชีวิต 

 

 

                                     

การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

 

- ดานกระบวนการ 

- ดานผลตอบแทน 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดตามลําดับดังนี้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความยุติธรรมในองคการ 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันที่มีตอองคการ 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

2.6  ขอมูลบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี 

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ผูวิจัยมีความเห็นวาองคการทุกองคการจะประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายได
ยอมตองอาศัยบุคลากรในองคการเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการ โดยการสรางแรงจูงใจและ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งผูวิจัยนํามาใชในการศึกษาตัวแปรเร่ืองพลังขับเคลื่อนในการทํางาน  
และการสรางการรับรูความยุติธรรมในองคการ  และความผูกพันที่มีตอองคการ เพื่อทําใหเกิด
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  โดยการจะสรางพลังขับเคลื่อนในการทํางานใหแก
บุคลากรในองคการไดยอมตองอาศัยการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร เพื่อใหเกิดความพึงพอใจใน
งาน รวมทั้งการสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีมากข้ึน อีกทั้งการรับรู           
ความยุติธรรมในองคการ จนทําใหเกิดความผูกพันท่ีมีตอองคการ เพื่อท่ีจะนําไปสูการไดมาซึ่ง
ผลงานที่ดีและการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคการตอไป เนื่องจากองคการที่จะประสบ
ความสําเร็จยอมตอง ประกอบดวยบุคลากรที่มีความสามารถและมีความจงรักพักดีเพียงพอ  
เพื่อที่จะรวมมือกันนําพาองคการกาวไปอยางม่ันคง 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีของเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานและการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน โดยพบวาท้ังสองทฤษฎีมีความคลายคลึงกันผูวิจัยจึงนําประเด็นของ
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ทั้งสองทฤษฎี  เพื่อนํามาสรางเปนตัวแปรในการศึกษาโดยใชชื่อวาพลังขับเคลื่อนในการทํางานซึ่ง
ผูวิจัยเชื่อวา จะเปนตัวแปรสําคัญตัวแปรหน่ึงในการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยาง
ยั่งยืนผูวิจัยจึงขอกลาวถึงเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน                    
เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในที่มาของตัวแปรในการศึกษา  ซึ่งองคประกอบของพลังขับเคลื่อน               
ในการทํางานท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก การไดรับปจจัยพื้นฐาน การสรางเครือขายในองคการ 
โอกาสเติบโตในองคการ ความทาทายในหนาที่ การใหเกียรติบุคลากร และความสมดุลของชีวิต  

ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ  แรงจูงใจ (motive) เปนคําท่ีไดความหมาย           
มาจากคําภาษาละตินท่ีวา movere ซึ่งหมายถึง “เคลื่อนไหว (move)” ดังน้ัน คําวาแรงจูงใจจึงมี          
การใหความหมายไวตางๆ กันดังนี้ 
 1. ณัฐฏกฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550 : 21)  แรงจูงใจ หมายถึง ความรูสึกที่ถูกกระตุน
ดวยปจจัยตางๆจากองคการ เพื่อใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆออกมาในการทํางาน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคการ 

  2. ชุลีพร ชัยมา (2550 : 7) ไดใหความหมายของแรงจูงใจไววา  สิ่งท่ีกระตุนหรือแรง                
ผลักดันท้ังภายในและภายนอก ทั้งบุคคลที่ผลักดันใหบุคคลทํางานหรือทุมเทในงานท่ีทําเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมาย 

 3. วิสาข อนุกูล (2550 : 13) แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งท่ีสามารถโนมนาว ชักนํา หรือกระตุน                
ใหบุคคลมีพฤติกรรมหรือการกระทําดวยความมานะพยายามเพ่ือใหประสบความสําเร็จ 

จากความหมายของแรงจูงใจในการทํางานขางตน ผูวิจัยไดสรุปความหมายวา แรงจูงใจ
ในการทํางาน เปนสิ่งกระตุนใหเกิดแรงผลักดันในการทํางานใหบรรลุเปาหมายดวยความเต็มใจ 
และเต็มท่ีกับการทํางานน้ันๆ ซึ่งจะทําใหเกิดพลังท่ีอยูภายในตัวบุคคล ที่จะทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมตางๆ ออกมา  

ลักษณะการจูงใจ (Motivation Characteristics) แรงจูงใจมีมากมายหลายอยาง บุคคล          
ถูกจูงใจใหมีการกระทําหรือแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อสนองความตองการทางกาย แตทั้งน้ียังคง
มีความตองการในเร่ืองอ่ืนๆอีกเชนกัน เชน ตองการความสําเร็จ ตองการเงิน คําชมเชย อํานาจ            
เปนตน นอกจากน้ียังตองการมีอารมณผูกพันและอยูรวมกลุมกับผูอ่ืนดวย แรงจูงใจจึงสามารถ
เกิดข้ึนไดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  หรือกลาวไดวา เปนอิทธิพลภายในบุคคล                    
ซึ่งจะกําหนดทิศทางและการใชความพยามยามในการทํางานอยางตอเนื่อง อันนําไปสูความคิดริเร่ิม 
ควบคุม รักษาพฤติกรรมและการกระทําพฤติกรรม เพื่อนําไปสูเปาหมายของตนได โดยมีประเด็น          
ที่เกี่ยวกับการจูงใจ ดังตอไปนี้ 
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  1. การจูงใจ(Motivation) และความพึงพอใจ  (Satisfaction)  การจูงใจเปนสิ่งเรา               
และความพยายามที่จะตอบสนองความตองการหรือเปาหมาย สวนความพึงพอใจนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือ            
ความตองการไดรับการตอบสนองแลว  
  2. การจูงใจและการใหรางวัล (Motivation and reward) การใหรางวัลเปนผลตอบแทน
ในทางบวกในรูปของคาตอบแทน(เงินเดือนคาจาง) การเลื่อนตําแหนง การใหโบนัส เปนตน 
(Schermerhorn.2005:351) การใหรางวัลประกอบดวยการใหรางวัลภายในและภายนอก ดังนี้ 
  2.1 การใหรางวัลภายนอก (Extrinsic reward ) เปนรางวัลท่ีเกิดจากการบริหาร เชน 
โบนัสการเล่ือนตําแหนง ซึ่งเปนสิ่งกระตุนจากผูบริหารหรือโดยระบบการทํางานในองคการ 

  2.2 การใหรางวัลภายใน  (Instrinsic reward) เปนการจูงใจที่เกิดข้ึนอยางเปน
ธรรมชาติในระหวางการทํางานในองคการ (Schermerhorn.2005 : 352) ในระหวางการทํางานโดย
สามารถเกิดข้ึนไดเองในแตละบุคคล เชน ศักยภาพในการทํางาน การพัฒนาตนเอง การควบคุม
ตนเอง ความภูมิใจจากการทํางาน เปนตน 

   3. การใหรางวัลและการทํางาน(Reward and performance) มีทางเลือกหลายทาง                           
ในการสรางและเชื่อมโยงการใหรางวัล  เพื่อใหเกิดผลในการทํางานท่ีดี เรียกวารางวัลตาม
สถานการณการทํางาน (Performance contingent rewards) ซึ่งผูบริหารตองมีลักษณะของการเขา
ใจความหลากหลายและความแตกตางเฉพาะบุคคลและจัดสรรรางวัลดวยวิธีการที่สามารถ
ตอบสนองท้ังบุคคลและองคการ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางาน (Motivation Theories) แรงจูงใจใน                    
การทํางานมีการอธิบายไวในมุมมองท่ีมีตอพฤติกรรมของมนุษย เชน สภาพแวดลอม สังคม นิสัย  

และกระบวนการรับรู แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานน้ันมีอยูอยางหลากหลาย                
ซึ่งอาจแบงแยกออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ  
  1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของการจูงใจในการทํางาน  (Content Theories of 

Motivation) ชวยใหเกิดความเขาใจถึงความตองการของมนุษยที่แตกตางตอสถานการณการทํางาน
แบบตางๆ โดยพยายามหาคําตอบวา มนุษยมีความตองการอะไร  แตกตางกันอยางไร และ                          
จะมีผลตอพฤติกรรมตางๆอยางไรไดบาง 

  2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการจูงใจในการทํางาน  (Process Theories of 

Motivation) อธิบายถึงวิธีการสรางแรงจูงใจคนอยางไรท่ีจะทําใหคนมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน                                      
ที่ดีเพื่อใหมีความรูสึกที่ดีตองาน มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหดีที่สุด 

  จากแนวคิดทฤษฎีที่แบงออกเปน 2 กลุมขางตนผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหา
ของการจูงใจในการทํางาน (Content Theories of Motivation) มาใชในการวิจัยคร้ังน้ี โดยไดนํา
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ทฤษฎีความตองการ : ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy Theory of 

Needs)  และทฤษฎี  2 ปจจัย หรือปจจัยอนามัยใน การจูงใจของ Herzberg (Motivator – Hygiene 

Theory, Herzberg’s two- factor theory) มาใชในศึกษาเร่ืองพลังขับเคลื่อนในการทํางาน ดังนี ้
  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของการจูงใจในการทํางาน  (Content Theories of 

Motivation)  แรงจูงใจมีจุดเร่ิมตนจากความตองการของแตละบุคคล ซึ่งเปนความตองการท่ียัง
ไมไดรับการตอบสนองหรือความปรารถนาดานจิตวิทยาของบุคคล   ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจจะ
ใชทฤษฎีความตองการของแตละบุคคลมาอธิบายทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน                          
ซึ่งความตองการน้ีมีสาเหตุจากความตึงเครียดซึ่งไปมี อิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม                        
ดังน้ัน ผูบริหารท่ีดีจึงตองสามารถกําหนดเงื่อนไขที่จะทําใหบุคลากรไดรับการตอบสนอง                  
ความตองการหรือความปรารถนาจากการทํางานในองคการ และจัดการกับอุปสรรคท่ีมีผลกระทบ
ตอการตอบสนองดังกลาว  
  ทฤษฎีเน้ือหาของการจูงใจ ประกอบดวย 
  1. ทฤษฎีความตองการ : ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  (Maslow’s 

Hierarchy Theory of Needs) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการพื้นฐานของมนุษย  ผูคิดคน
ทฤษฎีนี้คือ Abraham Maslow ที่เช่ือวาพฤติกรรมของมนุษยสามารถอธิบายโดยใชแนวโนม                        
ในการคนหาเปาหมายของบุคคลที่จะทําใหชีวิตไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับ                           
สิ่งท่ีมีความหมายตอตนเอง  เพราะมนุษยเปน “สัตวที่มีความตองการ” (wanting animal)                          
ความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิดและเปนการยากท่ีมนุษยจะไปถึงข้ันของ                      
ความพึงพอใจอยางสมบูรณ  โดยความตองการของมนุษยเปนลักษณะลําดับข้ันจากระดับตํ่า ไดแก 
ความตองการของรางกาย  ความตองการความปลอดภัยในชีวิต ความตองการความรักและ                
ความเปนเจาของไปยังความตองการระดับสูง ไดแก ความตองการไดรับการนับถือการยกยอง                    
และความตองการความสําเร็จในชีวิต และเม่ือบุคคลไดรับความพึงพอใจในระดับหน่ึงแลวก็จะ
ยังคงเรียกรองความพึงพอใจในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  และมีความตองการจะไดรับสิ่งตางๆ อยูเสมอ                   

ซึ่งถือเปนคุณลักษณะของมนุษย มาสโลวจึงไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับความตองการตามลําดับขั้น  ไว ดังน้ี 

  ลําดับขั้นความตองการของมนุษย (The Need-Hierarchy Conception of Human 

Motivation) Maslow เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากข้ันตนไปสูความตองการขั้นตอไป                
ไวเปนลําดับดังนี้  
  1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) ความตองการนี้เปนความตองการที่
มีอํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นไดชัดท่ีสุด จากความตองการท้ังหมด เพราะเปนสิ่งท่ีจําเปนใน           
การดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ  การพักผอน ที่อยูอาศัย ความตองการทางเพศ  
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และความอบอุน ความตองการในระดับนี้ จะกระตุนใหเกิดความตองการในระดับท่ีสูงกวาและ             
ถาบุคคลใดประสบความลมเหลวท่ีจะสนองความตองการพื้นฐานนี้  บุคคลก็จะอยูภายใต                   
ความตองการน้ันตลอดไป ซึ่งทําใหความตองการอ่ืนๆ ไมปรากฏหรือกลายเปนความตองการระดับ
รองลงไป เชน คนที่อดอยากหิวโหยเปนเวลานาน ยอมคิดแตจากท่ีจะหาอาหารมารับประทาน               
เพื่อตอบสนองความหิวไมสนใจที่จะกระทําเร่ืองอ่ืน หรือไมพรอมจะทํางาน ชี้ใหเห็นวามนุษยมี
ความตองการทางดานรางกายเหนือความตองการอ่ืนๆ  และจะมีความตองการที่สูงข้ึนเม่ือรางกาย
ไดรับ การตอบสนองเปนที่เรียบรอยแลว 

   2. ความตองการความปลอดภัยในชีวิต (safety needs) เมื่อความตองการทางดานรางกาย
ไดรับการตอบสนองแลวบุคคลก็จะพัฒนาการ ไปสูความตองการในระดับใหมตอไป  เรียกวา              
ความตองการความปลอดภัยในชีวิต (safety needs) เปนความตองการที่เปนอิสระจากทางกาย และ
ความกลัว เชน กลัวที่จะสูญเสียหนาท่ีการงาน ทรัพยสิน อาหาร หรือที่อยูอาศัยซึ่งประสบการณ
และการเรียนรูจะทําใหรูสึกกลัวหมดไป การสนองความตองการน้ีตอบุคลากรทําไดหลายอยาง เชน 

การประกันชีวิตและสุขภาพ   กฎระเบียบขอบังคับที่ ยุติธรรม  การใหมีสหภาพแรงงาน                     
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปนตน 

 3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love needs)              

ความตองการความรักและความเปนเจาของเปนความตองการขั้นท่ี 3 ความตองการนี้จะเกิดข้ึนเม่ือ
ความตองการทางดานรางกาย และความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว เมื่อบุคคล
ตองอยูในสังคม ยอมจะตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  เชน การมีเพื่อนรวมงานท่ีดี การมี
ปฏิสัมพันธกับลูกคา การมีหัวหนาท่ีดี การไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน ความสัมพันธภายใน
ครอบครัวหรือกับผูอ่ืน สมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญสําหรับบุคคล กลาวคือ  บุคคลจะ
รูสึกไมมีความสุขเมื่อไมมีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม  

  4. ความตองการไดรับความยกยองนับถือ (Self-Esteem needs) เมื่อความตองการไดรับ
ความรักและการใหความรักแกผูอ่ืนเปนไปอยางมีเหตุผลและไดรับการตอบสนองแลวพลังผลักดัน
ในระดับที่ 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในขั้นตอไปมาแทนที่ กลาวคือมนุษยตองการที่จะไดรับ
ความนับถือยกยองออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนความตองการนับถือตนเอง (self-respect) 

สวนลักษณะท่ี 2 เปนความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (esteem from others)  

  4.1 ความตองการนับถือตนเอง  (self-respect) คือ  ความตองการมีอํานาจ                            

มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได ทุกคนตองการท่ีจะรูสึกวาตนเองมีคุณคา                     
และตนเองมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตและงานภารกิจ 
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  4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน  (esteem from others) คือ                   

ความตองการมีเกียรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพ             
มีชื่อเสียงเปนท่ีกลาวขานและเปนที่ชื่นชมยินดี มีความตองการท่ีจะไดรับความยกยองชมเชย                         
ในสิ่งที่กระทํา  ซึ่งทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

  2.  ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization needs) ความตองการใน
ระดับสุดทาย ถาความตองการลําดับข้ันกอนๆ  ไดรับการตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพความ
ตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงก็จะเกิดข้ึน ซึ่งเปนความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอยางท่ีบุคคล
สามารถจะไดรับอยางเหมาะสม  บุคคลที่ประสบผลสําเร็จในขั้นสูงสุดน้ีจะชอบสิ่งท่ีจะมาทาทาย
ความสามารถและศักยภาพ  มีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง  นั่นคือ การเขาใจตนเองอยาง
แทจริง ซึ่งเปนความตองการอยางหน่ึงของบุคคลที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต  เชน “นักดนตรีก็
ตองใชความสามารถทางดานดนตรี ศิลปนก็จะตองวาดรูป กวีจะตองเขียนโคลงกลอน ถาบุคคลเหลาน้ีได
บรรลุถึงเปาหมายท่ีตนต้ังไวก็เชื่อไดวาเขาเหลาน้ันเปนคนที่รูจักตนเองอยางแทจริง” Maslow (1970 : 46)  
 

ตารางที่ 1  แสดงทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy Theory of 

                  Needs) และการจัดการตอบสนองความตองการของบุคลากรโดยองคการ  
 

 

ที่มา : รังสรรค ประเสริฐศรี, การจัดการสมัยใหม : Modern Management. Diamond in Business  

World, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2549), 245. 

ความตองการตามทฤษฎีของมาสโลว 
 

การจัดการตอบสนองความนตองการ
บุคลากรโดยองคการ 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

ความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) 
ความเจริญเติบโต (Growth) 
ความกาวหนา (Advancement) 
ความคิดสรางสรรค (Creativity) 

        การยกยอง (Self-esteem) 
         ความภาคภูมิใจ (Prestige) 

         สถานภาพ (Status) 
การยกยอง (Esteem) 

ความรักและความเปนเจาของ 
(Belongingness and Love needs) 

             ความรัก (Love) 
              ความรูสึกที่ดี (Affection) 

              การยอมรับ (Sense of belonging) 

ความปลอดภัย(Safety) 
ความปลอดภัย (Safety) 
ความมั่นคง (Security) 

เสถียรภาพ (Stability) 

รางกาย (Physiological) อาหาร (Food) น้ํา(Water) 

ที่อยูอาศัย (Shelter) 

    ความทาทาย (Challenge) 
     ความคิดสรางสรรค (Creative) 

การเลื่อนตําแหนง (Promotion)
    การยกยอง (Self-esteem) 
     ตําแหนง (Title) 

     สถานะ (Status) 
    ทีมงาน (Teamwork) 
     การจัดการดานมนุษยสัมพันธ 
    (Friendly management) 

     ความมันคง (Job security) 
     ความปลอดภัยในการทํางาน          
     (Safety on the job) 

     ความรอน (Heat) อากาศ (Air) 
     คาตอบแทนท่ีเพียงพอ 
     (Adequate pay) 
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ทฤษฎีความตองการ : ทฤษฎี  2 ปจจัย หรือปจจัยอนามัยในการจูงใจของ Herzberg                               
(Motivator-Hygiene Theory, Herzberg’s two-factor theory) ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Herzberg                   
ในป ค.ศ. 1950-1959 และในชวงแรกของป ค.ศ.1960-1969  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง
งานขององคการกับความตองการของมนุษย ทฤษฎี 2 ปจจัย หรือปจจัยอนามัยในการจูงใจ 

ประกอบดวย (1) ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ (2) ปจจัยการธํารงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย  
1) ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ(Motivation factors หรือ motivators) หรือปจจัย                

ความพึงพอใจ (Satisfier factor) เปนความตอง การขั้นสูงสุด ทําใหเกิดความพึงพอใจตองาน                  
และไดผลการทํางานที่ดี ความตองการดานการจูงใจเปนสิ่งที่อยูภายในรางกาย ประกอบดวย 

1.1 ความสําเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติงานได
เสร็จสิ้น และมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาและการปองกันปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

1.2 ลักษณะงาน ( Achievement)  หมายถึ ง  รายละ เ อียด เ ก่ี ย วกับง าน  เ ช น               
ความถนัดในการทํางาน โอกาสในการเรียนรูปงาน ปริมาณและความยากของงาน อุปสรรค
ตลอดจนงานท่ีตองการความทาทายและความคิดสรางสรรค ในการปฏิบัติงาน 

1.3 ระดับของความรับผิดชอบ  (Responsibility)หมายถึง  ความพึงพอใจที่               
เกิดจากการท่ีไดรับมอบหมายงานที่สําคัญพรอมการมีอํานาจในการทํางานอยางเต็มท่ี โดยไมมี                   
การตรวจสอบและการควบคุมอยางใกลชิด 

1.4 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับ
ถือจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน บุคลากรในองคการ และผูที่มาขอรับคําปรึกษา  รวมทั้ง                  
การไดรับการยกยองชมเชย ความไววางใจ การไดรับความเชื่อถือ และการไดรับการสนับสนุน                          
ในการปฏิบัติงาน   

1.5 โอกาสเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน(Possibility of Growth) หมายถึง                  
การไดรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง รวมทั้งไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ รวมทั้งทักษะ
การปฏิบัติงานจากการมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรู เพิ่ม  หรือไดรับการฝกอบรม  ซึ่งมี                          
ความคลายคลึงกับความตองการความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของ Maslow  

2) ปจจัยการธํารงรักษา (Maintenance factor)หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygience factor) 
เปน ความตองการขั้นตํ่า ปจจัยนี้เกิดข้ึนในสวนที่เปนสภาพแวดลอมของงาน ซึ่งจะเก่ียวของ                 
กับ เน้ืองานและการทํางานของบุคลากร สงผลตอการมาทํางานและการขาดงานของบุคลากร ไดแก 

2.1   นโยบายและการบริหารของบริษัท (Policy and Administration) หมายถึง                     
การจัดการบริหารงานขององคการที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตอสื่อสารในองคการ รวมถึง                   
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การกําหนดกฎระเบียบไวอยางชัดเจนรวมท้ังความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางทันเวลา                 
และการมอบหมายงานไดอยางเหมาะสม 

2.2   ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relations) หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานท่ีมีความเขาใจซึ่งกันและกัน สามารถทํางาน
รวมกันไดเปนอยางดี 

2.3   สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึงสภาพทางกายภาพของ               
การทํางาน เชน บรรยากาศ แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน จํานวนบุคลากรในหองทํางานท่ี                 
เหมาะสมกับขนาดหอง รวมถึงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ                   
มีปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน 

2.4   เงิน เดือนและค าตอบแทน  (Salary)  หมายถึ ง  ผลตอบแทนที่ เกิ ดจาก                        
การปฏิบัติงานท่ีควรไดรับ เชน เงินเดือน เงินพิเศษอ่ืนๆ สวัสดิการ เปนตน ที่มีความเหมาะสม                
และเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

เมื่อใดท่ีความตองการทางดานสุขอนามัยยังไมเปนที่นาพอใจ ผลของงานท่ีออกมา               
ก็จะไมดีเทาท่ีควร  แตถึงแมวาความตองการทางดานสุขอนามัยเปนที่นาพอใจ   ผลของงาน                
ก็ไมจําเปนวาจะตองเปนท่ีนาพึงพอใจเสมอไป ซึ่งมีความคลายคลึงกับความตองการทางกายภาพ 
ความปลอดภัย และการไดรับยอมรับความยกยองนับถือตามทฤษฎีของ Maslow ซึ่งท้ัง Herzberg 

และ Maslow ตางเห็นวา ตองไดรับการตอบสนองตอความตองการในระดับตํ่ากอน จึงจะสามารถ
สรางแรงจูงใจใหเกิดความตองการในระดับที่สูงขึ้นได 

Herzberg  ไดเสนอแนะวิธีการในการบริหาร 2 วิธีคือ  
  1. การกําจัดแหลงตนตอที่แทจริงของความไมพอใจ  
  2. ตองแนใจวาไดสรางปจจัยหรือสิ่งท่ีทําใหเกิดความพอใจในงานเขาไปในเนื้องาน  
เพื่อสรางความพอใจในการทํางานใหแกบุคลากร 

  แตทั้งน้ีผูบริหารไมควรลงทุนกับการสรางแรงจูงใจภายนอกมากเกินไป เชน อุปกรณ
สํานักงานแบบพิเศษ หองพักทานอาหารที่หรูหรา หรือแมแตฐานเงินเดือนเร่ิมแรกที่สูง ควรเนนไป
ในธรรมชาติของงานมากกวา เชน ความเจริญกาวหนาในหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ เปนตน  

 จากการศึกษาทฤษฎีของ Maslow และ Herzberg ในขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวา
การศึกษาทฤษฎีทั้งสองมีความครอบคลุมในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทํางาน  จึงไดนําทฤษฎี                 
ทั้งสองมาประยุกตใช  ในการศึกษาเร่ืองพลังขับเคลื่อนในการทํางาน โดยไดนํามากําหนดเปน              
ตัวแปร 4 ตัวแปร เพื่อนํามาใชในการศึกษาวิจัยเร่ืองพลังขับเคลื่อนในการทํางาน ดังนี้ คือ  
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1. การไดรับปจจัยพ้ืนฐาน  ซึ่งวิเคราะหจากเร่ืองของความตองการดานรางกาย                   
และความตองการความปลอดภัยในชีวิต  จากทฤษฎีของ Maslow และเร่ืองสภาพการทํางานและ
เงินเดือนและคาตอบแทน จากทฤษฎีของ Herzberg  

2. การสรางเครือขายในองคการ ซึ่งวิเคราะหจากเร่ือง ความตองการความรักและ             
ความเปนเจาของ และความตองการไดรับความนับถือยกยอง จากทฤษฎีของ Maslow และ                        
การไดรับการยอมรับนับถือและความสัมพันธระหวางบุคคล จากทฤษฎีของ Herzberg 

3. โอกาสเติบโตในองคการ ซึ่งวิเคราะหจากเร่ือง ความตองการความสําเร็จในชีวิต     
จากทฤษฎีของ Maslow และโอกาสเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน จากทฤษฎีของ Herzberg 

4. ความทาทายในหนาท่ี ซึ่งวิเคราะหจากเร่ือง ความสําเร็จในงาน ลักษณะงาน                 
และระดับความรับผิดชอบ จากทฤษฎีของ Herzberg 

2.2  คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

  ความหมายและลักษณะสําคัญ การทํางานเปนสิ่งสําคัญในชีวิตของมนุษย เพราะมนุษย
ใชเวลาในการทํางานถึงหนึ่งในสามของชีวิตประจําวัน จึงถือไดวาเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติมากกวา
กิจกรรมอ่ืนๆ ทําใหเกิดประสบการณที่ดีและการสรางเครือขายทางสังคมของมนุษย เพื่อเปนพ้ืนท่ี
ในการแสดงความคิดเห็น การริเร่ิมสรางสรรค อันจะนํามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต 
และหากเวลาในการทํางานน้ีมนุษยไดอยูกับสิ่งท่ีตนพอใจก็จะสงเสริมใหมีสภาพอารมณและจิตใจ
ที่ดีทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีตามมาดวย  
           ในปจจุบันคุณภาพชีวิตในการทํางานกลายเปนประเด็นสําคัญทางสังคมและเทคโนโลยี
(Sociotechnical) เพราะบุคลากรไมสามารถสรางผลงานไดจากการเรงเราใหทํางานไดเพียงอยาง
เดียวเทานั้น ควรมีชีวิตที่นอกเหนือจากงาน โดยความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
มีตอบุคคลและกลุมตางๆ  มีดังนี ้

1. การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

2. การสรางความจงรักภักดีและการมีสวนรวม และการเปนประชาชนขององคการ 

3. การพัฒนาผลิตภาพในการดําเนินงานขององคการท้ังระดับบุคคล ระดับหนวยงาน 
และระดับองคการ 

4. การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลและองคการ 

5. การสรางภาพลักษณที่ดีขององคการที่มีตอสมาชิกและสังคม 

6. การเพ่ิมโอกาสในการเติบโตและการขยายธุรกิจผานความเชื่อถือและเช่ือใจ                   
ของชุมชน 
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7. การชวยลดปญหาสังคมท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ  (มหาวิทยาลัย     
สุโขทัยธรรมาธิราช 2544 : 433) 
  เร่ืองของคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) นี้มีความเกี่ยวของระหวาง
ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตของบุคคล นอกจากน้ีคือ การใหความสําคัญกับผลงานท่ีมีตอบุคคล
และประสิทธิภาพขององคการ และความพอใจของคนงานกับการแกปญหาและการตัดสินใจของ
องคการ  อีกท้ังการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานจะชวยทําใหบุคลากรมีความพอใจใน                   
การทํางานสูงข้ึนจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจและแกไขปญหาสําคัญในองคการท่ี มี
ผลกระทบตอชีวิตการทํางานของตน เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชสติปญญา            
ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ  มาใชในการทํางาน  ซึ่งจะสงผลทําใหเกิด                        
การเปลี่ยนแปลงทางดานทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุมและองคการข้ึน เชน การลดลงของ
อัตราการขาดงาน และลางาน เปนตน นอกจากน้ีไดมีการนิยามความหมายของคําวา คุณภาพชีวิต
การทํางาน (Quality of Working Life) หรือ QWL ดังนี ้
  ความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตในการทํางานไดมีผูนิยามและใหความหมายไว      
หลายประเด็น  ดังนี้  

Cascio (1992) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา เปนความรูสึก                 
ของสมาชิกทุกคนในองคการท่ีตางมีความสุขเมื่อไดรวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมาย มีโอกาส             
รวมตัดสินใจในการทํางาน  รวมกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน  ซึ่ง เปน                     
ความคาดหวังและความตองการของบุคลากรในองคการที่จะมีมากนอยตางกัน 

รุจี อุศศิลปศักดิ์ (2546: 8) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา  การประเมิน                            
ตนเองของบุคลากรที่มีตอประสบการณที่ไดรับจากการทํางานในองคการ เปนการตอบสนอง               
ความคาดหวังของบุคลากร ซึ่งทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการทํางาน สงผล
ใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ดี ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วรวรรณ บุญลอม (2551:17) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวาสิ่ งตางๆ                            
ที่เกี่ยวของกับชีวิตการทํางานซึ่งประกอบไปดวยคาจาง ระยะเวลาในการทํางาน สภาพแวดลอม                    
ในการทํางาน ผลประโยชนเพิ่มเติมตางๆ ความม่ันคงและความปลอดภัยในการทํางาน การไดรับ
การปฏิบัติที่เปนธรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีความกาวหนาในอาชีพ ความสัมพันธ
ระหวางชีวิตการทํางานกับการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป ความสอดคลองทางสังคมกับชีวิตการทํางาน 
รวมท้ังการพัฒนาสมรรถนะของมนุษย ซึ่งมีผลโดยตรงตอความพึงพอใจในงาน และเปนแรงจูงใจ
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 จากความหมายท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปความหมายวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน  
หมายถึง  การท่ีบุคลากรมีความสุขและสมบูรณพรอมท้ังทางรายกายและจิตใจ  เนื่องจาก                       
การมีสภาพแวดลอมและการบริหารงานขององคการที่ดี  

  เกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน (Criteria for Quality of Work Life) 
องคการธุรกิจตองการหลักเกณฑและมาตรฐานท่ีเปนรูปธรรมเพื่อใชในทางปฏิบัติ โดย Walton 

(1974 : 12-61) ไดกลาวถึงเกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน (Criteria for Quality of 

Work Life) ที่สามารถนํามาใชในการพิจารณาคุณภาพชีวิตของบุคลากรไวดังนี้ 
1. การจายคาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม (Adequate and fair compensation) 

หมายถึง  การไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนๆ อยางเหมาะสมกับการ             
มีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยทั่วไป และยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองคการ
อ่ืนๆ  

2. สิ่งแวดลอมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy 

environment) หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ นั่นคือ สภาพการทํางานตอง 
ไมมีลักษณะท่ีตองเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปน
อันตรายตอสุขภาพอนามัย 

3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชและพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี                       
(Opportunity to use and Development worker capabilities) งานท่ีปฏิบัติอยูนั้นจะตองเปดโอกาส
ใหผูปฏิบัติงานไดใชและพัฒนาทักษะความรูความสามารถอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสได
ทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย 

4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบั ติงาน 
(Opportunity for continue growth and security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถ
แลว ยังตองสรางโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสกาวหนา และมีความม่ันคงในอาชีพ ตลอดจน
เปนที่ยอมรับทั้งของเพื่อนรวมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 

5. สภาพแวดลอมทางสังคมในที่ทํางาน (Social environment of work place)                    
ซึ่งหมายความวางานน้ันชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนๆ รวมถึง
โอกาสท่ีเทาเทียมกันในความกาวหนาที่ตั้งอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 

6. การปกปองสิทธิของบุคลากร (Protection of workers’rights) ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรมในการ
พิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล มีความเสมอภาค ในการพูดหรือการแสดงความคิดเห็นและ                
มีการปกครองดวยกฎหมาย 
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7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (Balance of work and 

nonwork life) การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอกองคการ
อยางสมดุล ไมปลอยใหผูปฏิบัติงานทํางานมากเกินไปจนเกิดความกดดัน โดยการกําหนดช่ัวโมง
การทํางานที่เหมาะสมเพ่ือใหมีเวลาพักผอน หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ 

8. ความรับผิดชอบของสังคมตอองคการ  (Organizational social responsibility)                      
ซึ่งนับเปนเร่ืองที่สําคัญประการหน่ึงท่ีผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาองคการของตนมีรับผิดชอบตอ
สังคมในดานตางๆ ทั้งในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษาสภาพ แวดลอม การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด 

  แนวคิดดังกลาวขางตนจะใหความสําคัญกับปจจัยที่เกี่ยวของกับงานมากกวาปจจัย
แวดลอมบุคคล  เนื่องจากปจจัยที่เกี่ยวของกับงานน้ันผูบริหารและองคการสามารถเห็นอยางเปน
รูปธรรม ทําใหสามารถตรวจสอบได ผูวิจัยจึงไดนําเกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดังกลาวมาใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 

 

  การสรางคุณภาพชีวิตการทํางาน การสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานเปนเร่ืองท่ีทาทาย
ผูบริหารในอนาคต เนื่องจากการใหเงินเดือนและสวัสดิการในอัตราท่ีสูงเพียงอยางเดียวไมสามารถ
กระทําได โดยเฉพาะในกลุมผูใชแรงงานที่มีฝมือ  (Skill worker) หรือแรงงานท่ีมีความรู 
(Knowledge) เพราะแรงงานที่มีคุณภาพตองการทํางานในองคการท่ีมีบรรยากาศเกื้อหนุนตอ
ความสําเร็จ ตองการความเปนตัวของตัวเอง และใชชีวิตอยางอ่ืนใหสมบูรณ องคการจึงตองกําหนด
นโยบายท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม และมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่องมิใชการทํา
โครงการตามกระแสความนิยมแบบคร้ังเดียวเสร็จ และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

1. การศึกษาสภาพแวดลอมและปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคคล 
โดยพิจารณาภาพรวมของประเทศ ตลอดจนการหาขอมูลการดําเนินงานในการสงเสริมคุณภาพชีวิต
การทํางานขององคการอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห  

2. การทําความเขาใจสถานะในปจจุบันขององคการ   การศึกษาข อมูล ท้ังใน                    
ดานกายภาพและจิตใจของบุคลากร และเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีทําการศึกษาจากภายนอก เพื่อศึกษา
ความแตกตางและกําหนดแนวทางที่เปนรูปธรรม 

3. การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  โดยใชข อมูลจากการศึกษา
สภาพแวดลอมและสถานะขององคการ เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานท้ังในระดับบุคคล
และองคการ โดยตระหนักวาแมวาความตองการของแตละบุคคลจะแตกตางกัน แตองคการ                     
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คงไมสามารถตอบสนองความตองการไดทั้งหมดแตสามารถแกไขปญหาโดยการจัดกลุมตาม            
ความตองการ และสามารถตอบสนองใหไดดีที่สุด 

4. การดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน นําแผนท่ีกําหนดไปวางแผนปฏิบัติการ
และจัดระบบการทํางานให เปนรูปธรรม  จัดวางบุคคลที่จะมีหนา ท่ี รับผิดชอบโดยตรง                     
ในการดําเนินงาน ติดตามผล และแกไขใหเกิดการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูดําเนินการควร
ใหความสนใจกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของโครงการตอไปน้ี 

- การสนับสนุนจากผูบริหาร 

- การวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

- การเขาใจธรรมชาติและความตองการของบุคลากร 

- การกระทําอยางจริงจังและตอเน่ือง 

5. การประเมินผลการดําเนินงาน โดยติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลก าร
ดําเนินงาน  เพื่อพิจารณาขอบกพรองเพื่อนําไปกําหนดแนวทางในการปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 
ซึ่งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีตองดําเนินงานและพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการ
ติดตามและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมทําให                  
ความตองการของบุคลากรและองคการเปล่ียนไป 

  จากทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานดังที่ไดกลาวขางตน แสดงใหเปนถึงเกณฑ
การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานและการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรซึ่งจะมี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ ทําใหบุคลากรเกิดความสุขในการทํางาน            
จากความพรอมท้ังทางดานรางกายและจิตใจ จากสภาพแวดลอมการทํางานและการบริหารงานท่ีดี   
ซึ่งจะมีความใกลเคียงกับทฤษฎีความตองการของ Maslow โดยมีสวนท่ีแตกตางจากเกณฑใน             
การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานอยู 2 สวน คือ การปกปองสิทธิของบุคลากร และความสมดุล
ระหวางชีวิต ซึ่งผูวิจัยไดนํา มาสรางเปนตัวแปรในการศึกษาเร่ืองพลังขับเคลื่อนในการทํางาน
จํานวน 2 ตัวแปร คือ  
   1. การใหเกียรติบุคลากร  จากเกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานในตัวแปร
การปกปองสิทธิของบุคลากร   
  2. ความสมดุลของชีวิต เกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานในตัวแปรความ
สมดุลระหวางชีวิต 

  การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาของการจูงใจในการทํางาน  (Content Theories of 

Motivation) ของ Maslow และ Herzberg และแนวคิดจากเกณฑการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน
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ของ Walton จะชวยใหเกิดความครอบคลุมในเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานและคุณภาพชีวิต                   
ในการทํางานท่ีดี  โดยแสดงใหเห็นถึงการท่ีบุคลากรสามารถมีชีวิตในการทํางานท่ีดีและมีความสุข
ในการทํางาน พรอมๆ กับการใหเวลากับครอบครัวทําใหเกิดความสุขในชีวิต ยอมเปนการสราง
พลังใหเกิดข้ึนในตัวของบุคลากร และทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีขององคการในสายตาของบุคลากร
อีกดวย ผูวิจัยจึงไดกําหนดตัวแปรในการวิจัยในสวนของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน ไดแก               
การไดรับปจจัยพ้ืนฐาน การสรางเครือขายในองคการ โอกาสเติบโตในองคการ ความทาทายใน
หนาที่ การใหเกียรติบุคลากร และความสมดุลของชีวิต ตามสมมติฐานท่ี 1.4.1 วาพลังขับเคลื่อนใน
การทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ และมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ ตามสมมติฐานท่ี 1.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงสมมติฐานท่ี 1.4.1  พลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพัน
ที่มีตอองคการ และสมมติฐานท่ี 1.4.2 พลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
 

2.3  การรับรูความยุติธรรมในองคการ (Perception of Organizational Justice) 
  กระบวนการรับรูเร่ิมตนที่ตัวบุคคลในการรูสึกถึงสิ่งเราตางๆ ผานมาทางระบบประสาท
สัมผัสท้ังหา จากนั้นจึงเกิดการตีความหมายเปนขอมูลดิบ แลวจึงเกิดเปนจิตภาพ (Perception )                    
ขึ้นจึงทําใหการรับรูมีความเกี่ ยวของสัมพันธกับการคัดเลือก  ( Selection)การจัดระเบียบ
(Organization) และการตีความ(Interpretation) 

ความผูกพันที่มีตอองคการ 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

พลังขับเคลื่อนในการทํางาน 

 

- การไดรับปจจัยพ้ืนฐาน 

- การสรางเครือขายในองคการ 

- โอกาสเติบโตในองคการ 

- ความทาทายในหนาท่ี 

- การใหเกียรติบุคลากร 

- ความสมดุลของชีวิต 
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  ปจจัยของการเลือกรับรู การรับรูสิ่งเราหรือสถานการณของบุคคลน้ัน จะมีการรับรูแค
เพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งการรับรูจะขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ ไดแก 

1. ปจจัยความสนใจจากภายนอก หมายถึง ลักษณะบางอยางของสิ่งเราหรือสถานการณ 
เชน ความเขมของแสง สี เสียง ขนาดของวัตถุ ซึ่งมีผลตอการรับรูสิ่งเราหรือสถานการณของบุคคล
รับรูสิ่งน้ันไดชัดเจน และเมื่อมีการกระทําซ้ํา ซึ่งจะทําใหบุคคลเกิดความสนใจมากกวาการกระทํา
เพียงคร้ังเดียว 

2. ปจจัยความสนใจจากภายใน เปนปจจัยที่เกิดข้ึนภายในของบุคคล เชน การไดรับ
แรงจูงใจ ประสบการณ การเรียนรู และบุคลิกภาพ โดยบุคคลยอมมีความตองการในสิ่งตางๆ 

(Needs) ทั้งทางกายภาพและจิตใจ และจะพยายามตอบสนองความตองการของตน จึงทําใหบุคคล
เลือกที่จะรับรูเฉพาะสิ่งเราหรือสถานการณที่จะทําใหบรรลุเปาหมายหรือความตองการนั้นๆ 

  อุปสรรคของการรับรู เมื่อมีปจจัยที่สงผลตอการรับรูแลว ยอมตองมีอุปสรรคท่ีสงผลตอ
การการรับรู ไดแก 
  1. Stereotype เปนความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ซึ่งหมายถึงการตีความหมาย
โดยอาศัยความคลายคลึงกับกลุมคนที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู  ซึ่งอาจทําใหการรับรูผิดพลาดไป 

เชน บุคคลรับรูวาตํารวจเปนคนที่เจาชู  เมื่อบุคคลเหลาน้ันพบกับตํารวจยอมรับรูวาตํารวจเจาชู           
ซึ่งในความเปนจริง ตํารวจไมไดเจาชูหมดทุกนาย จึงกลาวไดวา Stereotype นั้นทําใหเกิด                   
การบิดเบือนหรืออคติตอการรับรู 
  2.  Halo Effect   เปนแนวโนมของการนําลักษณะบางสวนของบุคคลนั้นไปตัดสิน
ลักษณะโดยรวมของบุคคลนั้น จึงเปนการพิจารณาจากคุณสมบัติเพียงอยางเดียว ซึ่งมีแนวโนม             
ทําใหเกิดความผิดพลาดหรือบิดเบือนไปจากความเปนจริง

  การลดขอบกพรองในการรับรู การท่ีบุคลากรแสดงพฤติกรรมตางๆออกมาโดยเปน
พฤติกรรมที่โตตอบองคการนั้น ถือเปนการตอบโตกับการรับรูของตนเองในสิ่งตางๆ  แตการรับรู
นั้นอาจเกิดขอบกพรองหรือถูกบิดเบือนจากปจจัยตางๆ  ทําใหเกิดการรับรูในสิ่งท่ีไมถูกตอง  
องคการจึงตองพยายามเขามาแทรกแซงในเร่ืองการรับรู โดยพยายามสงเสริมใหใชวิธีที่จะชวย           
ลดความบกพรองในการรับรู เชน การทําความเขาใจตนเอง (Self-understanding) โดยการศึกษาถึง
ปจจัยหรืออุปสรรคท่ีมีผลตอการรับรู และปลูกฝงใหบุคคลากรมีการยอมรับตนเอง และตระหนัก
วาคนทุกคนมีขอบกพรองและมีลักษณะบางอยางที่ตองแกไข
  จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยขอสรุปความหมาย การรับรู หมายถึง การใชวิจารณญาณท่ี
เกิดจากประสบการณในการประมวลผล เพื่อใหเกิดความเขาใจในเร่ืองน้ันๆ 
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  ความหมายของการรับรูความยุติธรรมในองคการ พนิดา  ทองเงา (2548 : 10)                         
ใหความหมายของการรับรูความยุติธรรมในองคการวาคือ การท่ีบุคลากรรับรูวาผลตอบแทนที่ตน
ไดรับจากองคการ กระบวนการขององคกรท่ีใชในการตัดสินใจเร่ืองผลตอบแทน และปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคลากรและองคการมีความยุติธรรม 
  ตุลยา เหรียญทอง (2550 : 13) ใหความหมายของการรับรูความยุติธรรมในองคการวา 
เปนการท่ีพนักงานรับรูวาตนไดรับการปฏิบัติที่ยุติธรรมจากองคการในเร่ืองการจายผลตอบแทน
ตามท่ีตนเองคาดหวัง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีใชในการทํางาน เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน             
ในงานท่ีมีลักษณะเดียวกัน  รวมทั้งกระบวนการที่องคการใชในการตัดสินมีความยุติธรรม                   
โดยองคการตองมีการใชระบบประเมินผลอยางเทาเทียมกับพนักงานทุกคน 

วิสุทธิ์ สงวนศักดิ์ (2550 : 10) ใหความหมายของการรับรูความยุติธรรมในองคการวา                          
เปนการตีความของพนักงานเกี่ยวกับผลท่ีไดรับความชอบธรรมในดานตางๆ  จากองคการ                  
อยางยุติธรรม 

อัจฉรา เนียมหอม (2551 : 15) ใหความหมายของการรับรูความยุติธรรมในองคการวา                      
เปนการท่ีพนักงานรับรูวาตนไดรับการปฏิบัติที่ยุติธรรมจากองคการในเร่ืองการจายผลตอบแทน
ตามที่ตนเองคาดหวัง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีใชในการทํางาน เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน
ในงานท่ีมีลักษณะเดียวกัน  รวมทั้งกระบวนการที่องคการใชในการตัดสินมีความยุติธรรม                     
โดยองคการตองมีการใชระบบประเมินผลอยางเทาเทียมกับพนักงานทุกคน 

จากความหมายท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปความหมายวา  การรับรูความยุติธรรม                 
ในองคการ หมายถึง การท่ีบุคลากรไดรับรูวาตนไดรับการปฏิบัติในเร่ืองจายคาตอบแทน                            
และกระบวนการในการตัดสินเพื่อจายคาตอบแทนขององคการอยางความยุติธรรมและเหมาะสม 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูความยุติธรรมในองคการ แนวคิดเร่ืองความยุติธรรม
นี้ ไดถูกนําไปประยุกตใชอยางหลากหลายในการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก การคัดเลือก
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายผลตอบแทน การระงับขอพิพาท และการลดขนาด
องคการ  และมีนักวิชาการหลายทานไดสรางแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความยุติธรรมใน
องคการ โดยมีจุดเร่ิมตนมาจากทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ของ Adams ซึ่งแนวคิด
ดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  ทฤษฎีความเสมอภาค(Equity theory) ทฤษฎีของ J. Stacy Adams ที่วาบุคคลมี                
ความตองการท่ีจะแสวงหาคุณคาและ แสวงหาความยุติธรรมระหวางนายจางและบุคลากร 
(Dessler,1998:675) หรือการใชวิจารณญาณของบุคคลกับความยุติธรรมของรางวัล โดยเปรียบเทียบ
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กับปจจัยนําเขา(เชน ความพยายาม ประสบการณ การศึกษา และความสามารถ) และผลลัพธของ
ตนเอง (เชน ระดับเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การยกยอง ปจจัยอ่ืนกับบุคคลอ่ืน และรางวัล )            
โดยกลาววา บุคลากรจะเปรียบเทียบความพยายามในการทํางานและผลตอบแทนท่ีไดรับกับ
พนักงานคนอ่ืนที่อยูในสายงานเดียวกัน โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 4 องคประกอบคือ 

   1. ตัวบุคคล ไดแก ผูซึ่งไดรับความยุติธรรม หรือไมยุติธรรม 

  2. ตัวเปรียบเทียบ ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ใชอางอิงโดยดูจากสัดสวนของปจจัย
นําเขาและผลลัพธที่ได 
  3. ปจจัยนําเขา ไดแก ลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีนําใชในการทํางาน เชน ทักษะ 
ประสบการณ การเรียนรู และรวมไปถึง  เพศ อายุ เชื้อชาติ เปนตน 

  4.  ผลลัพธไดแก  สิ่ง ท่ีได รับจากการทํางาน  เชน  การเปนที่ยอมรับ  สวัสดิการ 
ผลตอบแทน เปนตน 

  บุคคลจะประเมินผลลัพธที่ไดรับจากการทํางานของตนกับบุคคลอ่ืนโดยความสัมพันธ
ระหวางผลลัพธกับปจจัยนําเขาของบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งตองมีความเทาเทียมกัน เนื่องจาก  
ถาบุคคลรูสึกวารางวัลท่ีไดรับจากการทํางานมีความไมเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับรางวัลท่ีบุคคล
อ่ืนไดรับจากการทํางาน บุคคลจะรูสึกวาไดรับความยุติธรรมนอยกวาบุคคลอ่ืนโดยอาจทําใหบุคคล
ทุมเทใหกับการทํางานนอยลงหรือตัดสินใจลาออกก็ได แตหากไดรับรางวัลที่เทาเทียมกันก็จะทุมเท
ใหกับงานในระดับเทาเดิมตอไป และถารางวลัสูงกวาสิ่งท่ีเปนความเสมอภาคจะทํางานหนักมากข้ึน   
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ความเสมอภาคและ
ความไมเสมอภาค
ของรางวัล 

เหนือกวารางวัลที่เทาเทียม
(More than equitable) 

รางวัลท่ีเทาเทียมกัน 

(Equitable reward) 

รางวัลท่ีไมเทาเทียมกัน 

(Inequitable reward) 

งานหนักขึ้นและรางวัลลดลง 

ความตอเนื่องกันในระดับผลผลิต
เดียวกัน

ความไมพึงพอใจและผลผลิตลดลง 

พฤติกรรมบุคลากร 

แผนภมูิที่ 3 แสดงทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory) 
ที่มา : รังสรรค ประเสริฐศรี, การจัดการสมัยใหม : Modern Management. Diamond in Business 

World, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2549), 250. 

รางวัลของบคุคลหนึ่ง 

(Personal rewards) 
หาร 

ปจจัยนําเขาของบุคคลหนึ่ง 

(Personal Input) 

ผลลัพธ(รางวัล) ของอีกบุคคลหน่ึง 
(Other’ rewards) 

หาร 

ปจจัยนําเขาของบุคคลหนึ่ง 

(Personal Input) 
  การเปรียบเทียบ 

(Are compare to) 

ผลลัพธ 
(With the result) 

 การรับรูถึงความเสมอภาค 
(Perceived equity) 

บุคคลจะมคีวามพอใจและมี
ความตอเนื่องของพฤติกรรมเดิม 
 

การรับรูถึงความไมเสมอภาค 
(Perceived inequity) 

บุคคลจะเกิดความไมพึงพอใจและ
ผลผลิตจะลดลง 

 

แผนภมูิที่ 4 แสดงทฤษฎีความเสมอภาคและบทบาทของการเปรียบเทียบในสังคม(Equity theory and   

the role of social comparison)   
ที่มา : รังสรรค ประเสริฐศรี, การจัดการสมัยใหม : Modern Management. Diamond in Business 

World, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2549), 251. 
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 Adam กลาววาบุคคลจะพยายามจัดการกับความไมเสมอภาคโดย 

  1.  เปลี่ยนแปลงการทํางานหรือความทุมเทที่มี โดยต้ังใจหรือพยายามนอยลง 

  2.  เปลี่ยนแปลงรางวัลที่จะไดรับโดยตองการส่ิงที่ดีกวา / การปฏิบัติที่ดีกวา    
  3. เปลี่ยนแปลงจุดเปรียบเทียบโดยใชสิ่งที่ดีกวา 
   4. เปลี่ยนแปลงสถานการณโดยการออกจากงาน 

  ผูบริหารจึงควรบริหารงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาค   เชน  ลักษณะงาน
เหมือนกันก็ควรจะไดรับรางวัล/เงินเดือนเทากนั (Equal- pay – for – equal-work)  เปนตน 

  นอกจากน้ี  บุคลากรเมื่อไดรับความไมยุติธรรม จะไมแสดงความไมพอใจเพียง              
อยางเดียว แตจะแสดงพฤติกรรมเพื่อเรียกรองความยุติธรรมใหเกิดข้ึน โดยการลดการทุมเท            
ความพยามยาม และความสามารถในการทํางาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลงานท่ีออกมา เพื่อแสดง
ใหเห็นวาไดรับความยุติธรรมจากสิ่งท่ีไดทําลงไป และการพยายามเปรียบเทียบกับคนอ่ืนและ                 
จะพยายามชักจูงคนอ่ืนใหเปลี่ยนพฤติกรรมดวย โดยสงเสริมใหคนอ่ืนลดความพยายามหรือใช
ความสามารถใหนอยลง โดยสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นไดดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนลงทุน(Person altering his inputs) 
2. เปลี่ยนแปลงผลลัพธที่ไดจากการลงทุน (Person altering his outcomes) 
3. เปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีตนลงทุนและผลลัพธที่ไดจากการลงทุนเพื่อให

ตัวเองรูสึกยุติธรรม ( Person distorting his inputs and outcomes cognitively) 
4. ละทิ้งการทํางาน เชน ลาออก ขอยายงาน หรือลางาน (Person leaving the field) 
5. เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผูอื่นลงทุนและผลลัพธที่ผูอื่นได (Person acting on other) 
6. เปลี่ยนสิ่งท่ีนํามาเปรียบเทียบ (Person changing the object of his comparison) 
7. เลือกใชหลายวิธีผสมกัน (Choice among modes of inequity reduction) 

  เปาหมายของการรับรูความยุติธรรมในองคการ บุคลากรในองคการทุกองคการตาง
ตองการใหการดําเนินการตางๆ ในองคการเปนไปดวยความยุติธรรม โดยเปาหมายท่ีตองการใหเกิด
ความยุติธรรมในองคการน้ันมีความแตกตางกัน ซึ่งแบงไดเปน 3 ประการ คือ 

1. เปาหมายในดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดประสิทธิผลใน                     
การปฏิบัติงาน (Performance Effectiveness) ซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับความสําเร็จของบุคคลโดย
เปาหมายของการมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพนี้  ไดแก การท่ีบุคคล กลุม สวนงาน                  
และองคการสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงและมีปริมาณมากได  

2. เปาหมายดานความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและรักษาไว
ซึ่งความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (Sense of Community) โดยที่บุคคลจะเกิดความรูสึกวาตนเองเปน
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สวนหน่ึงของกลุมที่มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และมีเอกลักษณเฉพาะในสังคม ที่ตนอยู ทั้งใน
ระดับหนวยงานแผนก ฝาย หรือองคการซึ่งเปาหมายน้ีจะมีความสําคัญมากข้ึนในองคการที่มี              
กลุมงาน หรือใชกลยุทธของทีมงานเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 

  3. เปาหมายดานศักดิ์ศรีของความเปนปจเจกชนและความเปนมนุษย เพื่อศักดิ์ศรีของ
ความเปนปจเจกชนและความเปนมนุษย (IndividualDignity and Humanness) โดยผลตอบแทน 

กระบวนการตางๆ และระบบในองคการจะตองสรางความเปนอยูที่ดี สรางความมีเอกลักษณและ
คุณคาของตัวบุคคล 

  ทั้งนี้เปาหมายท้ัง 3 มักมีความขัดแยงกันอยูเสมอ เชน ในกรณีที่องคการจายคาตอบแทน
จํานวนมากใหแกพนักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานไดดี  แตในขณะเดียวกันก็อาจลดความสามัคคี              
ในกลุมบุคลากร และอาจทําใหบุคลากรบางคนรูสึกวาตนเองไรคุณคาหากมีความพยายามท่ีจะ
ปฏิบัติงานแลว แตผลการปฏิบัติงานยังไมดีพอ 

  หลักสําคัญท่ีใชในการตัดสินความยุติธรรม หลักสําคัญที่ใชในการตัดสินความยุติธรรม 

ประกอบดวยหลักสําคัญ 2 ประการ  คือ 
1. หลักของความสมดุล (Balance) ไดแก การท่ีบุคลากรจะเปรียบเทียบการกระทําของ

ตนกับการกระทําของผูอ่ืนในสถานการณเดียวกันหรืออยูในสายงานเดียวกันวาการทุมเทใน           
การทํางานของตนหรือสิ่งที่ลงทุนไปนั้นกับผลตอบแทนที่ไดรับเปนอยางไร หากสิ่งท่ีทุมเทไปมาก
แตสิ่งท่ีไดรับนอย บุคลากรยอมรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรม แตถาหากการทุมเทในการทํางาน
หรือสิ่งท่ีลงทุนไปมากและไดผลตอบแทนมากเชนเดียวกัน  บุคลากรจะรูสึกวาตนไดรับ                    
ความยุติธรรม การรับรูความยุติธรรมหรือไมยุติธรรมในองคการไมไดเกิดจากการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนของตนแตเกิดจากการเปรียบเทียบกับบุคลากรอื่นในสายงานเดียวกัน 

   2. หลักของความถูกตอง (Correctness) ไดแก ความถูกตองในการตัดสินใจวิธีปฏิบัติ
หรือการกระทําตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคการ หลักของความถูกตองประกอบดวยลักษณะสําคัญ                 

5 ประการ คือ  

  - ความคงที่แนนอน(Consistency) 
  - ความแมนยํา (Accuracy) 
  - ความชัดเจน (Clearity) 
  - วิธีปฏิบัติที่โปรงใส (Procedural  Thoroughness) 
  - ความสอดคลองกับคุณธรรมและคานิยมตามกาลเวลา (Compatibility with                 

the Morals and Values of the Times) 
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  การจําแนกประเภทการรับรูความยุติธรรมในองคการ Sheppard, Lewicki and Minton 

(1992) ไดจําแนกประเภทความยุติธรรมในองคการออกเปน 3 ดาน 

1. การรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทน (Distributive Justice) ไดแก ความสมดุลและ
ความถูกตองในการจัดสรรผลตอบแทน  เชน การจายคาตอบแทน ซึ่งการรับรูความยุติธรรม              
ดานผลตอบแทน เปนเร่ืองที่ผูนํา นํามากลาวถึงมากท่ีสุดในเร่ืองความยุติธรรมในองคการ 

2. การรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ (Procedural Justice) ไดแก ความยุติธรรม
ดานกระบวนการในการตัดสินใจ เชน ในการจายคาตอบแทน นอกจากบุคคลจะประเมิน                
ความยุติธรรมในการจัดสรรผลตอบแทนแลว ยังประเมินถึงกระบวนการที่ใชในการตัดสิน
ผลตอบแทนวามีความยุติธรรมหรือไมยุติธรรม 

3. การรับรูความยุติธรรมดานระบบ (Systematic Justice) ไดแก สภาพแวดลอมของ
องคการซึ่งเปนตัวกําหนดกระบวนการตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคการ เชน ระบบการบังคับบัญชา           
การสรางขอมูล กระบวนการของขอมูล และระบบการรับรูขอมูลในองคการ ซึ่งเปนสิ่งท่ีเขาใจได
ยากโดยเฉพาะคนท่ีอยูภายนอกองคการ และไมไดรวมในกระบวนการตัดสินใจ 

  Singer (1993) ไดจําแนกประเภทของความยุติธรรมในองคการแบงออกเปน 3 ดาน 

  1. ความยุติธรรมดานผลลัพธ  (Outcome Justice) ใหความสําคัญในปจจัยที่เปน                  
ตัวกําหนดการจัดสรรผลตอบแทนท่ีมีความยุติธรรม ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีความเสมอภาคของ 
Adams  โดยการเปรียบเทียบสัดสวนของความพยายามกับผลตอบแทนที่ไดรับ กับบุคลากรที่อยูใน
สายงานเดียวกัน 

  2. ความยุติธรรมดานกระบวนการ (Precedural Justice) การกําหนดวิธีการ (Process 

Control) และการกําหนดการตัดสิน (Decision Control)  คือ ปจจัยหลักของความยุติธรรม                  
เชิงกระบวนการ  
  3. ความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interactional Justice) เนนความเปน 
ไปไดในการใหเกียรติซึ่งกันและกันและการเคารพในตนเอง หรืออีกนัยหนึ่งการปฏิบัติอยาง            
เปนธรรมในการปฏิสัมพันธหรือการสื่อสารระหวางบุคลากรจะชวยสงเสริมใหบุคลากรรูสึกมี
เกียรติ  โดยเกณฑการพิจารณาวาปฏิสัมพันธหรือการสื่อสารระหวางบุคลากรมีความยุติธรรม
หรือไมนั้น มีเกณฑชี้วัดตางกันไป ตัวอยางเชน  การสื่อสารที่เปดเผยและซ่ือสัตย ความจริงใจ                
การใหขอมูลที่จําเปนและเปดโอกาสใหโตแยง ไมกระทําการท่ีเปนการคุกคามบุคคล ซึ่งการปฏิบัติ
ตอบุคคลในแนวทางเหลานี้จะชวยเพิ่มความรูสึกยุติธรรมแกพนักงาน  
  Gilliland and Langdon (1998) มีแนวคิดคลายกับ Singer โดยแบงความยุติธรรม           
ออก เปน3 ประเภทและมีความหมายดังนี้ 
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1. ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ (Procedural fairness) หมายถึง ความเหมาะสมของ
กระบวนการตัดสินประเมิน ซึ่งพิจารณาวาผูรับการประเมินมีโอกาสไดใหขอมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นในการตัดสินน้ันหรือไม นอกจากน้ันยังพิจารณาจากความคงเสนคงวาในการปฏิบัติและ
กระบวนการตัดสินที่ไมมีความลําเอียง 

2. ความยุติธรรมเชิงการปฏิบัติตอบุคคล (Interpersonal fairness) หมายถึง การปฏิบัติ
ตอบุคลากรระหวางการประเมินและการสื่อสารใหทราบถึงผลการประเมินที่มีความหมายตอ
เหตุการณและมีความเพียงพอของขอมูล โดยเนนที่ความซื่อสัตยและจรรยาบรรณ  

3. ความยุติธรรมเชิงผลลัพธ (Outcome fairness) หมายถึง บุคคลรูสึกวาไดรับผลที่              
นาพึงพอใจจากการประเมิน โดยเปรียบเทียบผลที่ไดรับกับความคาดหวัง หากผลลัพธที่ไดต่ํากวา
ความคาดหวัง ก็จะรูสึกวาไมยุติธรรม 

  ความยุติธรรมทั้งสามประเภทมีความสัมพันธทางเดียวกัน คือหากบุคลากรมีความรูสึก
วาไดรับความยุติธรรมเชิงกระบวนการและเชิงการปฏิบัติตอบุคลากร ผลลัพธที่ตามมายอมรูสึกวา
ไดรับความยุติธรรมดวย แตในขณะเดียวกันหากไมไดรับความยุติธรรมเชิงกระบวนการและเชิง         
การปฏิบัติตอบุคคล แตไดรับความยุติธรรมเชิงผลลัพธ เชน การท่ีผูบังคับบัญชาไมทราบวาตนเอง
ทํางานอะไรบาง และไมไดสอบถามขอมูลจากตนกอนที่จะมีการประเมินผลปฏิบัติงาน แตไดรับผล
การประเมินท่ีทําใหรูสึกวาไดรับผลลัพธที่ดี ยอมรูสึกวาไดรับความยุติธรรมแลว แสดงใหเห็นวา  
ถากระบวนการประเมินตัดสินมีความยุติธรรม คือ มีเหตุผลพรอมมูลและมีการสื่อสารปฏิบัติ               
อยางเหมาะสม อาจทําใหบุคคลท่ีไดรับผลลัพธทางลบรูสึกวามีความยุติธรรมไดเชนกัน 

  Folger (1998) ไดจําแนกประเภทของความยุติธรรมในองคการแบงออกเปน 3 ดาน 

1. การรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทน  (Distributive Justice) เปนการับรู                  
ความยุติธรรม ตอผลลัพธที่ไดรับของแตละบุคคล วาผลลัพธที่ไดมีความเหมาะสมถูกตองตามหลัก
จริยธรรมหรือไม 

2. การรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ (Procedural Justice) คือ การท่ีบุคคลรับรูวา
วิธีการ หลักการ หรือกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการแกไขขอพิพาท หรือกระบวนการแบงปน
สิ่งตางๆ ในองคการที่ใชในการกําหนดผลตอบแทนมีความยุติธรรม  

3. การรับรูความยุติธรรมดานการมีปฏิสัมพันธ (Interactional Justice) คือ การท่ี
บุคลากรรับรูวาไดรับการปฏิบัติจากผูอ่ืนดวยความยุติธรรม แบงเปน  

3.1 ความยุติธรรมดานขอมูลขาวสาร (Informational) หมายถึง การท่ีผูบังคับบัญชา             
มีขอมูลเพียงพอ และมีการอธิบายหรือสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม จึงตองอาศัยความรูเกี่ยวกับ
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กระบวนการตางๆท่ีจะสงผลกระทบตอบุคลากร และสามารถอธิบายในสิ่งท่ีบุคลากรในองคการไม
เขาใจได  

3.2 ความยุติธรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal) หมายถึงการมี
ความสัมพันธที่ดีตอผูอ่ืนในองคการหรือบุคคลที่มีการติดตอสื่อสารกันทางสังคม ซึ่งในองคการ
อาจหมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคลากรกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
กับผูบังคับบัญชาก็ได 

 
 

 

ที่มา : ไตรภพ  จตุรพาณิชย, การรับรูความยุติธรรมในองคการกับการอุทิศตนและความผูกพันตอ
องคการของพนักงาน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหลาพระนครเหนือ, 
2548), 23. 

  การรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทน  ความยุติธรรมดานผลตอบแทนจะเกิดข้ึน            
เมื่อบุคลากรมีความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนกันสิ่งท่ีบุคลากรทําการแลกเปล่ียนเรียกวา สิ่งท่ี
ลงทุนหรือตนทุน (Investments or Costs) สวนสิ่งที่บุคคลไดรับ เรียกวา ผลกําไรหรือรางวัล (Profits 

or Rewards) บุคลากรจะเปรียบเทียบสิ่งท่ีตนลงทุนกับสิ่งท่ีตนไดรับกับบุคลากรอ่ืนในสายงาน
เดียวกัน ถาอัตราสวนที่บุคลากรสองคนไดรับเทาเทียมกัน ยอมรูสึกวาไดรับความยุติธรรม                
ในทางตรงกันขามถาบุคคลรูสึกวาสิ่งที่ไดรับไมเทากันก็จะรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรม           
 

ประเภทความยุติธรรม ความหมาย ตัวอยางปจจัยกําหนด 
การรับรูความยุติธรรม 

ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม เ ชิ ง
กระบวนการ 

กระบวนการประเมินท่ีมี
ความเหมาะสม 

- โอกาสในการแสดงความคิดเห็น 

- ความคงเสนคงวาในการประเมิน 

- ความเก่ียวของกับงานและปราศจากอคติ 
คว าม ยุ ติ ธ ร รม เ ชิ ง ก า ร
ปฏิบัติตอบุคคล 

การติดตอส่ือสารและการ
ปฏิบัติต อบุคลากรอย า ง
เหมาะสม 

- ความซ่ือสัตยและการปฏิบัติอยางมีจรรยาบรรณ 

- การส่ือสารและการแจงผลการประเมินอยาง
รวดเร็วและละเอียด 

ความยุติธรรมเชิงผลลัพธ ความเหมาะสมของการ
ตัดสินและผลลัพธที่ตามมา 

- ผลลัพธมีความสอดคลองกับความคาดหวังของ
บุคลากร 

ตารางที่  2  สาระสําคัญของความยุติธรรมสามประเภท 
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  ปฏิกิริยาเมื่อบุคลากรไมไดรับความยุติธรรมดานผลตอบแทนมี 2 ลักษณะ คือ ถาสิ่งท่ี
บุคลากรไดรับมีคานอยกวาสิ่งท่ีคาดหวัง ก็จะโกรธและแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมออกมา   
และถาสิ่งที่บุคคลไดรับมีคามากกวาสิ่งที่คาดหวัง ก็จะเกิดความรูสึกผิด อยางไรก็ตาม ความรูสึกผิด
มักจะไมคอยเกิดข้ึน  เพราะความเห็นแกตัวที่มีอยูในตัวคนทุกคน จึงมักจะหาเหตุผลเขาขางตัวเอง
เสมอ  นอกจากน้ียังเรียนรูที่หลีกเลี่ยงการกระทําท่ีจะทําใหไมไดรับความยุติธรรม และสนใจและ 
ใฝรูในสิ่งท่ีทําใหตนไดรับผลตอบแทนท่ียุติธรรม  นอกจากนี้จะไมทําการใดๆท่ีทําใหตองทุมเท
ใหกับการทํางานหรือตองลงทุนสูงเกินไป  Sheppard, Lewicki and Minton (1992) ไดกลาววา            
การรับรูความยุติธรรม ดานผลตอบแทนดังกลาวเกิดจากการพิจารณาหลักพ้ืนฐานสําคัญ  2 ประการ
ของความยุติธรรม ไดแก ความสมดุลและความถูกตอง และเปาหมายของความยุติธรรม 3 ประการ 

ไดแก เปาหมายในดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  เปาหมายดานความรูสึกเปนอันหนึ่ง                  
อันเดียวกัน และเปาหมายดานศักดิ์ศรีของความเปนปจเจกชนและความเปนมนุษย  เปนผลทําให
มาตรฐานท่ีจะตัดสินความยุติธรรมดานผลตอบแทนมีความแตกตางกัน  

  ดังน้ันบุคลากรจะประเมินวาตนไดรับความยุติธรรมเม่ือสิ่งตอบแทนท่ีไดรับน้ันมี           
ความคุมคา   เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีลงทุนไป หรือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี
ดุลยภาค จึงถือวาเปนแนวคิดท่ีสําคัญในการศึกษาเร่ืองความยุติธรรมในองคการดังท่ีกลาวไวใน
ตอนตนแลว  และจากการศึกษานิยามและแนวความคิดเ ก่ีย วกับการรับรูความยุติธรรม                       
ดานผลตอบแทนผูวิจัยขอสรุปความหมายเพ่ือใชในการวิจัยในคร้ังน้ีไดวา  บุคลากรจะตีความของ
ความยุติธรรมดานผลตอบแทนจากการเปรียบเทียบกับบุคลากรอ่ืนๆท่ีอยูในสายงานเดียวกัน                   
โดยผลตอบแทนนั้นตองสอดคลองกับนโยบายขององคการ  

 

  หลักความสมดุลกับการรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทน มาตรฐานท่ีใชเปนเกณฑ
ในการตัดสินเร่ืองความยุติธรรมดานผลตอบแทนน้ัน การใหความสําคัญกับมาตรฐานใดจะ              
ขึ้นอยูกับแตละองคการหรือวัฒนธรรมขององคการน้ันๆ โดยมาตรฐานที่ใชในการตัดสินวา
ผลตอบแทนที่ไดรับนั้นมีความยุติธรรมหรือไม ไดแก 
  1. มาตรฐานดุลยภาค (Equity) ชวยใหบรรลุเปาหมายดานผลการปฏิบัติงานโดย
มาตรฐานดุลยภาคนี้ บุคคลและกลุมจะตองไดรับผลตอบแทนที่สอดคลองกับปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตที่บุคคลทําได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฎีดุลยภาคของAdams ที่กลาววา บุคคล
ควรไดรับคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับระดับความพยายามหรือสิ่งที่บุคคลทําใหกับองคการ 

  2. มาตรฐานความเสมอภาค  (Equality) ชวยใหบรรลุเปาหมายการรักษาไวซึ่ง                   
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยมาตรฐานความเสมอภาคน้ี เปนการสรางแนวคิดในตัวบุคลากร 
โดยการทําใหบุคลากรหรือกลุมไดรับผลตอบแทนที่เทากัน  โดยไมคํานึงถึงผลงานหรือสิ่งท่ี             
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ลงทุนไป เน่ืองจากทุกคนในกลุมตางก็มีสวนรวมในความสําเร็จของงาน จึงไมมีใครท่ีมีความสําคัญ
มากกวากัน 

  3. มาตรฐานความตองการ (Need) ชวยบรรลุเปาหมายดานศักดิ์ศรีของความเปน             
ปจเจกชนและความเปนมนุษย โดยบุคลากรและกลุมจะไดผลตอบแทนในสิ่งท่ีพวกเขาตองการ  

เพื่อการดํารงชีวิตไดในฐานะท่ีเกิดเปนมนุษย  และเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีของบุคลากรอีกดวย เชน               
ในการขึ้นเงินเดือน บุคลากรอาจเปรียบเทียบผลการขึ้นเงินเดือนของตนกับของคนอ่ืน ถาตัวเราไมมี
หนี้สินและมีเงินเก็บ ขณะท่ีคนอื่นมีคูสมรสและบุตร ก็จะมองวาคนอ่ืนควรไดขึ้นเงินเดือนมากกวา 

  หลักความถูกตองกับการรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทน  Sheppard, Lewicki and 

Minton (1992) กลาววา เปาหมายของความยุติธรรมท่ีแตกตางกันจะทําใหมาตรฐานท่ีจะนํามา
ตัดสินความถูกตองของผลตอบแทนมีความแตกตางกัน ดังนี ้

1. มาตรฐานความคงท่ีภายใน (Inter Consistency) เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายดาน         
ผลการปฏิบัติงาน กลาวคือ ในการจายผลตอบแทนหรือการตัดสินใจเพ่ือจายผลตอบแทนที่ยุติธรรม
นั้น องคการตองมีขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ แมนยํา มีเหตุผล เพราะหากมีความผิดพลาดก็จะทําให
เกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาด นําไปสูความไมยุติธรรมในองคการ 

2. มาตรฐานทางกฎหมายหรือนโยบาย (Law and Policy) ชวยใหบรรลุเปาหมายการ
รักษาไวซึ่งความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน   กลาวคือ ในการประเมินเพ่ือการจัดสรรผลตอบแทนตอง
ถูกตองตามกฎเกณฑ วิธีปฏิบัติ นโยบายของสังคม หรือมาตรฐานของกลุมหรือในองคการ 

3. มาตรฐานการดําเนินชีวิต (Station in Life) เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายดานศักดิ์ศรี
ของความเปนปจเจกชนและความเปนมนุษย  กลาวคือ ความถูกตองของผลตอบแทนจะตัดสินจาก
มาตรฐานที่บุคคลยึดเปนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต ถาองคการตองการใหพนักงานสามารถพัฒนา
ตนเองและมีความเปนอยูที่ดีในองคการ องคการยอมจะตองใหผลตอบแทนที่ตรงกับความตองการ
ของบุคลากร 
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ตารางที่ 3 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทน 

 

  การรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ ( Procedural Justice) นอกจากแนวความคิด
เก่ียวกับการรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทนที่บุคลากรไดรับแลวกระบวนการตัดสินใจ               
เพื่อกําหนดคาตอบแทนก็เปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญในเร่ืองการรับรูความยุติธรรมในองคการ             
อีกประการหนึ่ง แนวคิดท่ีสําคัญเกี่ยวกับการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ ไดแก ทฤษฎี     
ความยุติธรรมดานกระบวนการของ Thibaut and Walker (1975) และการรับรูความยุติธรรม              
ดานกระบวนการตามแนวคิดของ Sheppard, Lewicki and Minton (1992) 

 Thibaut and Walker (1975) กลาววา ทฤษฎีความยุติธรรมดานกระบวนการ                   

มีตนกําเนิดมาจาก แนวคิดดานกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งยอมรับโดยทั่วกันวากระบวนการ
ตัดสินหรือการพิจารณาท่ียุติธรรมมีอิทธิพลอยางมากตอการยอมรับผลของการตัดสินของ
สาธารณชน และเพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวคิดดังกลาว  จึงไดมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กระบวนการแกไขปญหาขอพิพาท โดยกําหนดองคประกอบของขอพิพาทวามีความเกี่ยวของกับ
บุคคล 3 กลุม  คือ คูพิพาท (Disputants) ซึ่งมี 2 ฝาย และบุคคลที่สาม (Third party) ที่จะเขามา
แทรกแซงขอพิพาท ( ในแงของกฎหมาย บุคคลท่ีสามคือ ผูพิพากษา) ซึ่งกระบวนการในขอพิพาท
จะเกี่ยวของกับบุคคลทั้งสามกลุม ใน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนดานกระบวนการ (Process Stage)           
 เปนชวงระหวางการนําหลักฐานมาแสดง  และข้ันตอนดานการตัดสินใจ (Decision 

Stage) เปนชวงการประเมินหลักฐานเหลาน้ัน  เพื่อใชกําหนดคําตัดสินของขอพิพาท  โดย                        
มีกระบวนการตัดสินขอพิพาท คือ ความสามารถในการควบคุมซึ่งมี 2 องคประกอบ คือ  

เปาหมายของความยุติธรรม ความสมดุล ความถูกตอง 

เปาหมายดานผลการปฏิบัติงาน ดุลยภาค(Equity) ความคงที่ภายใน(Internal 

Consistency) 

 

เปาหมายการรักษาไวซึ่งความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน    

ความเสมอภาค(Equality) 

 

กฎหมายหรือนโยบาย(Law and 

Policy) 

 

เปาหมายดานศักดิ์ศรีของความ
เปนปจเจกชนและความเปน
มนุษย   

ความตองการ 
(Need) 

การดําเนินชีวิต 
(Station in Life) 
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  1. การควบคุมดานกระบวนการ (Process Control) คือ ความสามารถในการควบคุม
กระบวนการเก็บและรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานสําหรับการแกไขขอพิพาท  
  2. การควบคุมดานการตัดสินใจ ( Decision Control) คือ ความสามารถในการไดเปน              
ผูกําหนดการตัดสินขอพิพาท 

  หลักความสมดุลกับความยุติธรรมดานกระบวนการ   ปญหาเร่ืองความสมดุลและ            
การรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการจะเขาใจไดงายข้ึนถาสามารถเขาใจความสัมพันธของ            
สิ่งสําคัญ 2 ประการในกระบวนการตัดสินใจภายในองคการ คือ 

1. สิ่งที่ใชประกอบการตัดสินใจ (Decision Inputs) คือ ประเด็นที่ไดมีการหยิบยกข้ึนมา 
หรือกรอบของปญหาท่ีนําไปสูการตัดสินใจ และกลุมบุคคลท่ีมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  

2. อํานาจในการตัดสินใจ (Decision Power) คือ อํานาจของบุคลากรที่ทําหนาท่ี
ตัดสินใจในขั้นสุดทาย  
  ทั้งน้ี กระบวนการจะมีความสมดุล และบรรลุเปาหมายของความยุติธรรมในดานตางๆ 

ได จําเปนตองมีหลักการดังตอไปน้ี 

1. การตรวจสอบและความสมดุล (Check and Balance) กระบวนการตางๆภายใน
องคการตองมีอคตินอยที่สุด ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายความยุติธรรมดานผลการปฏิบัติงาน  

2. ความสมดุลของอํานาจ (Balance of Power) กระบวนการตางๆในองคการตองไมถูก
ครอบงําโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และตองเกิดความสมดุลในอํานาจ ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมาย
ดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

3. ความสมดุลในการลงทุน (Balance of Inputs) กระบวนการที่สมดุล คือ กระบวนการ
ที่เปดโอกาสใหตัวแทนจากกลุมที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมทั้งในกระบวนการ และการตัดสินใจ
ในข้ันสุดทายดวย ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายความยุติธรรมดานศักดิ์ศรีของความเปนปจเจกชน
และความเปนมนุษย 

  หลักความถูกตองกับความยุติธรรมดานกระบวนการ  หลักความถูกตองกับ                
ความยุติธรรมดานกระบวนการบุคคลจะรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการก็ตอเมื่อกระบวนการ  
มีความถูกตอง กลาวคือ การตัดสินใจภายในองคการตองมีความแนนอน ทั้งน้ี กระบวนการ                   
จะมีความถูกตองและบรรลุเปาหมายของความยุติธรรมในดานตางๆ ไดดังนี ้

1. ความเปนกลาง (Neutral) ขอมูลที่หามาไดมีความละเอียดโดยจะเนนในเร่ือง                
ความถูกตองแมนยํา เปนกลาง รวมท้ังตองมีการทบทวน หรือตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนท่ีจะ
นําขอมูลไปใช ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายของความยุติธรรมในดานผลการปฏิบัติงาน 
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2. กระบวนการตองมีความแนนอน  (Consistency withSpecified Procedures) 

กระบวนการท่ีกําหนดข้ึนตองเปนที่นาเช่ือถือและไววางใจได  กลาวคือองคการจะตองมี
กระบวนการที่เปนมาตรฐานในการพิจารณาแมวาเวลาท่ีพิจารณาอาจแตกตางกัน  ซึ่งจะชวยให
บรรลุเปาหมายของความยุติธรรมเปนอันหน่ึงอันเดียว 

3. สถานะของบุคคลในกลุม (Standing) บุคคลจะตองไดรับการปฏิบัติดวยวิธีการที่
เหมือนกันในฐานะที่บุคคลน้ันเปนสวนหน่ึงของกลุมหรือองคการ ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายของ
ความยุติธรรมดานศักดิ์ศรีของความเปนปจเจกชนและความเปนมนุษย 
  จากการศึกษานิยามและแนวคิดเก่ียวกับการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการดังกลาว 
ผูวิจัยขอสรุปความหมายเพ่ือใชในการวิจัยในคร้ังน้ีไดวา  การรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ    
คือการท่ีบุคลากรรับรูวาองคการมีความยุติธรรมดานกระบวนการจากกลไกหรือกระบวนการท่ีใช
ตัดสินดานผลตอบแทน และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอขอมูล เพื่อนํามาเปน
พื้นฐานในกระบวนการตัดสินใจดานผลตอบแทน 
 

ตารางที่ 4 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ 
 

 

  ผลลัพธของความยุติธรรมในองคการ Gilliland and Langdom (1998) กลาววา อิทธิพล
ของรูปแบบการบริหารจัดการท่ียุติธรรม และการที่บุคลากรในองคการไดรับรูความยุติธรรม               
ในองคการนั้นสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตอไปน้ี 

1. ทัศนคติหรือปฏิกิริยาท่ีมีผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คือการยอมรับและ  
พึงพอใจจกับระบบที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เปาหมายของความยุติธรรม ความสมดุล ความถูกตอง 

เปาหมายดานผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและความสมดุล 

(Check and Balance) 

ความเปนกลาง (Neutral) 

เปาหมายการรักษาไวซ่ึงความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน    

ความสมดุลของอํานาจ (Balance 

of Power)  

กระบวนการตองมีความแนนอน 

(Consistency with Specified 

Procedures) 

เปาหมายดานศักดิ์ศรีของความ
เปนปจเจกชนและความเปน
มนุษย   

ความสมดุลในการลงทุน (Balance 

of Inputs) 

สถานะของบคุคลในกลุม 

(Standing) 
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2. แรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นั่นคือ บุคลากรเกิดแรงจูงใจ                  
ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 

3. ทัศนคติที่มีตอองคการ คือ เกิดความไววางใจในตัวผูบังคับบัญชา เกิดความผูกพัน
ตอองคการ และมีความต้ังใจที่จะคงอยูในองคการตอไป 

4. สถานะขององคการจากการเรียกรองทางดานกฎหมายของบุคลากร คือ เพิ่มความ
ปองกันตนเองทางกฎหมาย และลดความนาจะเปนในการถูกเรียกรองหรือฟองรองทางกฎหมาย 
จากบุคลากร 

  จากแนวคิดการรับรูความยุติธรรมในองคการดังท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยนํามาใชเปน               
ตัวแปรในการศึกษา เปน 2 ดาน คือการรับรูความยุติธรรมในองคการดานผลตอบทาน และการรับรู
ความยุติธรรมในองคการดานกระบวนการ 

  ผูวิจัยมีความเห็นวาการรับรูความยุติธรรมท้ังสองดานมีความครอบคลุมในการตอบ
ปญหาในการวิจัยคร้ังนี้ เพราะจะชวยสงเสริมใหเห็นวาบุคลากรในองคการมีความรับรูและเขาใจถึง               
ความยุติธรรมในองคการท่ีถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารองคการท่ีจะสงผลตอการบริหารและ
การจัดการทรัพยากรมนุษยตอไป ซึ่งกระบวนดานความยุติธรรมน้ีจะสามารถสรางความพอใจหรือ
สรางความไววางใจใหแกบุคลากรในองคการ  เนื่องจากองคการท่ีจะสามารถมีการพัฒนา                   
ที่ยั่งยืนไดนั้น นอกจากการทําใหบุคลากรเกิดความสุขอันนํามาซึ่งพลังขับเคลื่อนในการทํางานแลว 
องคการตองทําใหบุคลากรรับรูถึงความยุติธรรมในองคการซึ่งจะชวยสงเสริมใหบุคลากรใน
องคการเกิดความผูกพันในองคการ ดังท่ีผูวิจัยตั้งสมมติฐานที่ 1.4.3 ที่วาการรับรูความยุติธรรมใน
องคการ มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันท่ีมีตอองคการ และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการตามสมมติฐานท่ี 1.4.4  
 

 

 

 

แผนภูมิที่  5   แสดงสมมติฐานที่ 1.4.3  การรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพลทางบวกตอ 

                      ความผูกพันที่มีตอองคการ และสมมติฐานท่ี 1.4.4 การรับรูความยุติธรรมในองคการ   
                      มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

-ดานกระบวนการ 

- ดานผลตอบแทน 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคการ 

ความผูกพันที่มีตอองคการ 
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2.4   ความผูกพันท่ีมีตอองคการ (Organizational Commitment) 

  ความผูกพันที่มีตอองคการจะสะทอนใหเห็นความจงรักภักดีและความผูกพันของบุคคล
ตอองคการ บุคคลที่มีความจงรักภักดีตอองคการสูงจะเช่ือวาตนเองเปนสมาชิกที่แทจริงของ
องคการ จะมองขามสิ่งเล็กนอยท่ีอาจทําใหไมพอใจ แตบุคคลที่มีความผูกพันตอองคการในระดับ
ต่ําจะมองวาตนเองเปนบุคคลภายนอกเกิดความไมพอใจในสิ่งตางๆเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ และไมรูสึก
วาตนเองเปนสมาชิกระยะยาวขององคการ ความผูกพันที่มีตอองคการจึงเปนอีกตัวแปรหนึ่ง                     
ที่สัมพันธกับแรงจูงใจและความพึงพอใจตองาน  

   ความหมายของความผูกพันท่ีมีตอองคการ Porter and others (1974 : 479-603) ไดให
ความหมายของความผูกพันตอองคการวา เปนลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกกับองคการ          
ในรูปแบบดังนี ้

1. สมาชิกมีทัศนคติที่กลมกลืนสอดคลองกับวัตถุประสงคและคานิยมขององคการ 

2. สมาชิกพรอมใจในการปฏิบัติงานกับองคการตลอดไป 

3. สมาชิกปรารถนาจะปฏิบัติงานกับองคการตลอดไป 

  Allen and Mayer (1990 : 1-18) ไดแยกความผูกพันเปน 2 ลักษณะคือ ความผูกพัน                 
ดานความรูสึก (Affective Commitment) ซึ่งเปนผลของอารมณและความรูสึกที่มีตอองคการ 
บุคลากรท่ีมีความผูกพันสูงจะรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการและมีความสุขในการเปน
สมาชิกขององคการ และความผูกพันดานผลสืบเนื่อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการตระหนักถึงคาใชจาย              
ที่มีความสัมพันธกับการลาออก 
  กาญจนา นุใจกอง (2542 : 7) ไดใหความหมายของความผูกพันองคการวา เปนภาวะ
ทางจิตใจท่ีทําใหบุคคลมีความยึดมั่นผูกพันตอองคการของตน โดยจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆ 
ไดแกการยอมรับและยึดม่ันในคานิยมและปาหมายขององคการ การต้ังใจทุมเทความพยายาม                
ในงาน เพื่อใหชวยใหองคการประสบความสําเร็จ การมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษา                    
ความเปนสมาชิกภาพขององคการได การมีความรูสึกเก่ียวพันอยางสูงกับกิจกรรมขององคการ                
การมีความจงรักภักดี และยังคงอยูกับองคการ 

  ชุลีพร ชัยมา (2550:16) ไดใหความหมายของความผูกพันองคการวา เปนความผูกพัน
ทั้งทางดานความรูสึกและผลตอบแทนที่ไดรับ โดยมีความรูสึกเต็มใจที่จะเปนสวนหนึ่งขององคการ 
ยอมรับในวัตถุประสงคและคานิยมขององคการ ซึ่งจะแสดงออกเปนพฤติกรรมตางๆ เชน การต้ังใจ
ทุมเททํางานอยางเต็มที่ การมีความจงรักภักดี และมีความตองการที่จะปฏิบัติงานขององคการตอไป 
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  จากความหมายของความผูกพันท่ีมีตอองคการขางตนนี้ ผูวิจัยไดสรุปความหมาย              
ของความผูกพันท่ีมีตอองคการวา หมายถึง ความรูสึกผูกพันที่เกิดข้ึนจากปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกจิตใจ ซึ่งสงผลตอการมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการ และมีความสุขท่ีได
เปนสมาชิกขององคการ 

 

  ชนิดของความผูกพัน (Types of Commitment) Allen and Mayer (1990) ไดแบง
สาเหตุความผูกพันที่มีตอองคการเปน 3 ประเภท ไดแก 
  1. ความผูกพันทางความรูสึก (Affective or attitudinal commitment) ความผูกพันทาง
ความรูสึก (Affective or attitudinal commitment) บุคลากรจะรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
องคการ เต็มใจท่ีจะทุมเท และอุทิศตนใหกับองคการ โดยวิเคราะหโครงสราง, คานิยม, ทัศนคติ 
และเห็นดวยกับนโยบาย ความผูกพันชนิดน้ีมีความสัมพันธอยางมากกับแรงสนับสนุนจากองคการ 
บุคลากรประเภทน้ีมีโอกาสกาวหนาไดมากกวาความผูกพันเพราะอยากอยูตอ  เปนความมุงหมาย
ของบุคคลท่ีปรารถนาท่ีจะอยูในองคการ ความผูกพันทางความรูสึกประกอบดวย 3 ปจจัย                 
คือ  ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ ใหความรวมมือทําเพ่ือองคการอยางเต็มท่ีและเต็มใจ 
และมีความตองการที่จะรักษาองคการไว 
  2. ความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง (Behavioral or Continuance commitment)                 

ความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง (Behavioral or Continuance commitment) เปนกลุมบุคลากร                   
ที่ตองการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เชน บํานาญ และความอาวุโส ซึ่งจะไมตอเนื่องหากลาออก
เปนความผูกพันท่ีเกิดข้ึนจากการคิดคํานวณของบุคคลท่ีอยูบนพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลากร
ใหกับองคการและผลตอบแทนที่จะไดรับจากองคการ คนกลุมน้ีไมมีเปาหมายหรือคานิยมใด ๆ 
รวมกับองคการ เปนความรูสึกที่บุคลากรตองการอยูในองคการเพียงเพราะไมสามารถทนรับภาระท่ี
จะเกิดหลังจากลาออก บางคร้ังมีความรูสึกวาถาออกไปแลว จะสูญเสียการลงทุน เพราะ การที่
บุคลากรเปนสมาชิกขององคการย่ิงนานเทาไร เทากับบุคคลน้ันลงทุนกับองคการมากข้ึน ความยึด
มั่นผูกพันจะเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาในการลงทุนกับองคการ ซึ่งหากบุคคลรับรูวาตนเองยังไดกําไร 
และสิ่งท่ีไดรับตอบแทนจากองคการมีความคุมคาก็จะยังคงอยูกับองคการ แตถารูสึกวาตนเองตอง
ลงทุนไปมากกวาแตไมคุมคาก็จะตัดสินใจออกจากองคการ  
  3. ความผูกพันทางบรรทัดฐาน (Normative commitment) ความผูกพันทางบรรทัดฐาน  
(Normative commitment) เปนความผูกพันที่เกิดข้ึนจากคานิยมหรือบรรทัดฐานของสังคมเพ่ือ              
ตอบแทนองคการ เปนความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะอุทิศตนใหกับองคการ  เปนบรรทัดฐานภายใน
จิตใจของบุคคล ที่ตองการทําใหองคการบรรลุเปาหมาย เปนขอผูกมัดดานจริยธรรมภายในของ
บุคคลซึ่งทําใหรูสึกวาตองทํางานใหกับองคการตอไป ซึ่งเปนการกระทําเพราะความถูกตองและ
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เหมาะสม หรือเปนพันธะผูกพันท่ีจะตองทําหนาท่ีตอไป หรือรูสึกวาเปนหนาท่ีที่ตองกระทําตอ
นายจางจะรูสึกดีก็ตอเมื่อไดรับสิ่งตอบแทน  เชน  ได รับการฝกอบรมหรือทักษะ  เปนตน                    
เปนขอผูกพันของบุคลากรที่ตองการอยูในองคการเนื่องจากแรงกดดันจากบุคคลอ่ืน บุคคลที่มี    
ความผูกพันในลักษณะนี้สูงจะหวงใยวาบุคคลอ่ืนจะรูสึกอยางไรตอการลาออกไมอยากทําใหบุคคล
อ่ืนผิดหวัง และหวงใยวาเพื่อนรวมงานอาจคิดกับเคาใน แงไมดีจากการลาออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากความผูกพันท้ัง 3 ประเภทพอสรุปไดวา บุคคลที่มีความยึดม่ันผูกพันทางความรูสึก  
จะคงอยูกับองคการเพราะเหตุผล วาอยากอยู (Want to) บุคคลที่มีความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง 
หรือดานการลงทุนสูง จะคงอยูกับองคการเพราะเหตุผลวาจําเปนตองอยู (Need to) และบุคคลที่มี
ความความผูกพันทางบรรทัดฐานจะคงอยูกับองคการเพราะเหตุผลวาควรอยู (Ought to)  
  ความผูกพันทางความรูสึกกับความผูกพันทางบรรทัดฐานจะสัมพันธกับอัตรา                   
การขาดงานตํ่าคุณภาพของงานที่สูง ประสิทธิภาพท่ีสูง และอยางอ่ืน ผูบริหารจึงควรสงเสริม                 
ความผูกพันทางความรูสึก เนื่องจากความผูกพันแบบน้ีจะทําใหบุคลากรใชความพยายามกับงาน
มากข้ึน และอัตราการลาออกจางานนอยกวาบคุคลอ่ืน 

  ปจจัยท่ีทําใหเกิดความผูกพัน Steer and Porter (1991 อางถึงใน เพลินพิศ ศิริสมบูรณ 
2547 : 13) ปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการมี 4 ดาน คือ 

1. ลักษณะสวนบุคคล 

  1.1. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) ไดแกความคาดหวัง (Job expectations) 

ความผูกพันทางจิตใจ (Psychological contract) ปจจัยดานทางเลือกในงาน (Job choice factors) และ

ความผูกพันตอ
องคการ 

ความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง : ทํางานตอไป
เพราะไมสามารถรับภาระการออกจากงานได 

ความผูกพันทางบรรทัดฐาน : 
ทํางานตอไปเพราะแรง      
กดดันจากบุคคลอ่ืน 

ความผูกพันทางความรูสึก:  ทํางานตอไปเพราะเห็นดวยกับภารกิจที่
องคการยืนหยัด 

แผนภูมิที่ 6 ความผูกพันตอองคการ   
ที่มา : สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบรรณกิจ, 

2549),  : 132. 
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ลักษณะสวนบุคคล (Personal characteristics) ปจจัยสวนบุคคล เปนปจจัยที่ สงผลตอความผูกพัน
ของบุคลากรที่เขามาทํางานในวันแรก บุคลากรที่มีความยึดม่ันผูกพันตอ องคการสูงในวันแรกๆ 
ของการทํางานมักจะคงอยูทํางานในองคการนั้นตอไป มีความต้ังใจรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
และสรางประโยชนอื่น ๆ ตอองคการ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

1.1.1 อายุ  บุคคลที่มาอายุมากจะมีความผูกพันมากกวาบุคคลที่อายุนอยกวา 
เพราะโอกาสในการหางานใหมจะลดลงตามอายุ  จึงทําใหมีความผูกพันกับองคการมากข้ึน  

1.1.2 ระดับการศึกษา บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูง  จะมีความผูกพันตอ
องคการตํ่า 

1.1.3 เพศหญิงจะมีความผูกพันตอองคกรมากกวาเพศชาย 

1.1.4 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  บุคคลที่ปฏิบัติงานมานานกวาจะมี              
ความผูกพันตอองคกรมากกวา 

1.2 ความชํานาญในงานตามระยะเวลาที่นานข้ึนจะสงผลตอความคาดหวังใน              
การเจริญกาวหนาในงาน ทั้งในดานการเล่ือนตําแหนงหรือวาผลตอบแทน จึงมีความตองการลาออก
จากงานนอยลง 

1.3 ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จและความกาวหนา การที่องคการทําให
บุคลากรรูสึกวาความสามารถของเคามีสวนทําใหองคการเดินทางไปถึงจุดมุงหมาย จะทําให
บุคลากรมีความผูกพันตอองคการ เพราะการทํางานท่ีประสบความสําเร็จนั้น แสดงใหเห็นถึง
โอกาสในการกาวหนาในหนาท่ีการงาน  คนที่เคยทํางานกับบริษัทมากกวา 2 ป และคนที่มี             
ความตองการจะประสบความสําเร็จจะมีความผูกพันกับองคการสูง 

1.4 สถานะสมรส  บุคลากรที่สมรสแลวจะมีความผูกพันตอองคการมากกวา       
คนโสด 

  2. ลักษณะงานท่ีเกี่ยวของกับงานหรือบทบาท 

2.1 ความชัดเจนของงาน คือลักษณะงานที่ระบุขอบเขตซึ่งจําเปนตองทําใหเสร็จ  
ในภาพรวม และสามารถทํางานแยกช้ินได ทําใหบุคลากรสามารถทํางานน้ันไดตั้งแตตนจนจบ                     
โดยมีผลงานใหเห็นชัดเจน 

2.2 ความอิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึงลักษณะงานที่เปดโอกาสใหบุคลากรมี
เสรีภาพในการคิด การตัดสินใจ โดยปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

2.3 ลักษณะงานที่ทาทาย ทําใหบุคลากรสามารถใชทักษะ ความรู ความสามารถ 
และความคิดสรางสรรคของตน หรือเทคโนโลยีพิเศษไดอยางเต็มที่ 
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2.4 งานท่ีมีความหลากหลาย ตองใชความรูความสามารถในหลายๆดาน ซึ่งทําให
เกิดแรงกระตุนและสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหแกบุคลากร 

2.5 งานท่ีมีการใหขอมูลปอนกลับ  ในการท่ีบุคลากรไดทุมเทแรงกาย แรงใจ และ
สติปญญาใหกับองคการอยางเต็มท่ีแลว ยอมตองไดรับขอมูลยอนกลับมาเพื่อประเมินความรู
ความสามารถของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ 

  3. ลักษณะขององคการ 

3.1 การกระจายอํานาจ แสดงใหเห็นวาผูบริหารใหความสําคัญและไววางใจตอ
บุคลากรโดยการมอบอํานาจจากผูบริหารมาสูผูปฏิบัติ โดยมอบอํานาจใหตรงกับความสามารถ              
มีสวนรวมในดานนโยบายและการปฏิบัติงาน 

3.2 การมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ ทําใหรูสึกผูกพันและต้ังใจทํางานไดอยาง
เต็มที่เพื่อทําใหองคการเกิดผลกําไร เพราะกําไรที่องคการไดรับคือผลประโยชนของสมาชิกทุกคน 

3.3 ขนาดขององคการ องคการท่ีมีขนาดใหญจะทําใหสมาชิกมีความผูกพันตอ
องคการสูง เนื่องจากมีโอกาสกาวหนามากกวา และไดรับคาตอบแทนที่สูง และมีเครือขายสังคม
สูงขึ้น 

3.4 องคการมีความรับผิดชอบทางสังคมสูงมากข้ึน  ทําใหภาพลักษณขององคการ
ในความสายตาของบุคลากรดีขึ้น เพราะองคการของตนชวยรักษาสิ่งแวดลอม ดวยนโยบายความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการ เพราะแสดงใหเห็นวาแมสังคมภายนอกองคการยังใหความใสใจ
ทําใหบุคลากรเชื่อวาองคการก็จะใหความสนใจกับตนเองดวยเชนกัน 

  4. ลักษณะประสบการณที่ไดรับจากการทํางานในองคการ 

  4.1 ความคาดหวังท่ีจะไดรับการตอบสนองจากองคการวาเคาจะไดรับผลประโยชน
ที่เพียงพอและยุติธรรม 

  4.2 ความรูสึกตอองคการวาเปนองคการท่ีพึ่งพาได  ทําใหบุคลากรมีความรูสึกวา
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีเสถียรภาพ 

  4.3 ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการ คือองคการใหการยอมรับ รูสึกวา
การทํางานของตนท่ีมีคุณคาน้ันเสมือนเปนรางวัลจากองคการท่ีใหกับบุคลากร ทําให รูสึกวาตนเอง
และงานของตนเองมีคุณคา 

  จากท่ีกลาวมาจะเห็นวาองคการไมสามารถคาดหวังวาบุคลากรจะผูกพันกับองคการได 
ถาองคการไมสรางความผูกพันตอบุคลากรกอน เพราะการสรางความผูกพันท่ีดีตอบุคคลและความ
เอาใจใสดูแลบุคลากรจะเปนการสรางแรงดึงดูดและรักษาบุคลากรไวไดมากข้ึน  ผูบริหารจึงควรให
ความสนใจเรื่องของความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการทํางาน เพราะมีสวนเกี่ยวของกับ
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อัตราการลาออก และการทํางานสายต่ําลง บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีสูง ทําใหสูญเสีย  
เวลาและทรัพยากรในการทํางานนอยลงสงผลดีตอการบริหารงาน  นอกจากน้ีบุคลากรที่มี                    
ความผูกพันท่ีแทจริงตอเปาหมาย และคานิยมขององคการจะมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม               
ขององคการในระดับสูงซึ่งจะมีสวนใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตอไป 

  ผลจากความผูกพันทางความรูสึก  

1. เมื่อบุคลากรมีความผูกพันตอองคการแบบความผูกพันทางความรูสึกจะทําให              
เกิดความพยายามและทํางานหนักมากขึ้น เนื่องจากเปนความผูกพันที่เกิดจากความสมัครใจและ
เกี่ยวพันโดยตรงกับทัศนคติของบุคลากรตอองคการ  

2. เมื่อมีความผูกพันทางความรูสึกสูง บุคลากรจะกระทําสิ่งที่ดีใหแกองคการและแสดง
พฤติกรรมความเปนพลเมืองขององคการและความผูกพันทางความรูสึกจะสัมพันธเชิงลบ                       
กับการขาดงานเน่ืองจากทัศนคติที่ดีที่มีตอองคการ 

3. ถาเปนความผูกพันทางการอยูตอเนื่องสูง บุคคลจะทํางานตามหนาท่ี เนื่องจาก            
ความผูกพันแบบนี้จะอยูบนพื้นฐานความจําเปนมากกวาความเช่ือตอสิ่งที่องคการคาดหวัง  

จากทฤษฎีขางตนแสดงใหเห็นวาการสรางความผูกพันของบุคลากรเปนสวนหนึ่งท่ีจะ
ทําใหการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษยประสบความสําเร็จ แตในบางองคการใชวิธีการ  
ผูกบุคคลทางการเงิน เชน เงินกูดอกเบ้ียต่ํา การซื้อขายหุน ซึ่งเปนการเพิ่มความผูกพันแบบ             
ความผูกพันทางการอยูอยางตอเนื่อง ไมใชความผูกพันทางความรูสึก  ซึ่งบุคคลท่ีมีความผูกพัน
ทางการอยูอยางตอเนื่องสูงจะทําใหความรูสึกของการเปนพลเมืองขององคการนอยลง นั่นคือ
บุคลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการนอยนั่นเอง ซึ่งความผูกพันท่ีมีตอองคการนั้น
สามารถสรางไดจากหลายๆปจจัยดวยกัน  ซึ่งแนนอนวาปจจัยเหลาน้ันยอมจะมีความเก่ียวของกับ
เร่ืองแรงจูงใจในการทํางานและการมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีหรือที่ผูวิจัยใชคําวา                   
พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมในองคการดวยอยางแนนอน ผูวิจัยจึงไดนํา
เร่ืองความผูกพันที่มีตอองคการมาเปนตัวเปนหนึ่งในการทําวิจัยในคร้ังนี้   

การท่ีกลาวมาขางตนทั้งเร่ืองพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมใน
องคการ และความผูกพันท่ีมีตอองคการ นั้น แสดงใหเห็นวาท้ังสามเร่ืองมีความเชื่อมโยงและเกี่ยว
เนื่องกันในแงของลักษณะงานที่มีความทาทาย ชัดเจนและหลากหลาย  รวมทั้งในแงขององคการ 
ทั้งเร่ืองของการใหความไววางใจในตัวบุคลากร มีสวนรวมในองคการเพ่ือทําใหบุคลากรรูสึกวา             
ตนเปนสวนหนึ่งขององคการ และการที่องคการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการใหบุคลากรไดรับรู  
ซึ่งมีผลตอการเกิดแรงจูงใจในการทํางาน อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน ซึ่งจะ
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เช่ือมโยงไปสูความผูกพันท่ีมีตอองคการ  และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตอไป               
ดังสมมติฐานที่  1.4.5    พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมในองคการ                   
มีอิทธิพลตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงสมมติฐานท่ี  1.4.5 พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรู ความยุติธรรมใน 

                         องคการ มีอิทธิพลตอความผูกพันท่ีมีตอองคการ  และสมมติฐานท่ี 1.4.6   ความผูกพันท่ีมีตอ 

                         องคการ มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากร 

 

2. 5  พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (Organizational Citizenship Behavior) 

  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนสวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย             
ในองคการไดอยางยั่งยืน ซึ่งสงผลตอการพัฒนาองคการใหมีความยั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

  

 

 
 

   

พึ่งพาผูอื่น (Dependence) พึ่งพาตนเอง (Independence) 

การพัฒนาองคการ  

(Organization Development) 

พึ่งพาซ่ึงกันและกัน 

 (Interdependence) 

แผนภูมทิี่ 8 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการที่นําไปสูการพัฒนาองคการ                           
ที่มา : สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, “การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ สูการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยในองคการอยางยั่งยืน,” วารสารศึกษาศาสตร 16, 1  (มิถุนายน-ตุลาคม 2547) : 21. 

ความผูกพันที่มีตอองคการ 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน 

 

- การไดรับปจจัยพื้นฐาน    - การสรางเครือขายในองคการ 

- โอกาสเติบโตในองคการ - ความทาทายในหนาท่ี 

- การใหเกียรติบุคลากร     - ความสมดุลของชีวิต 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

-ดานกระบวนการ 

- ดานผลตอบแทน    ส
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จากการศึกษา  และคนควา เอกสารท่ีเกี่ ยวของกับเร่ืองพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการ (Organizational Citizenship Behavior) พบวามีการใชคําตางกันไดแก พฤติกรรมบทบาท
พิเศษ (Extra-Role Behavior) พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเองในองคการ (Organizational Spontaneity) หรือ
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (Organizational Citizenship) พฤติกรรมบุคลากรที่องคการตองการ
และพฤติกรรมทางสังคม(Prosocial Behavior) แตคําท่ีไดรับการยอมรับมากที่สุดคือคําวา 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งมีผูใหความหมายของคําวา พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ไวหลายทาน ดังนี ้

Greenberg and Robert  (1993:185) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิก               
ที่ดีขององคการวา เปนการกระทําเพื่อใหองคการดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ีไมได
ถูกกําหนดไวในหนาที่หรือภาระงาน 

Schnake and Dumler (1997:220) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการวา เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตใจของบุคลากรเองโดยไมหวังรางวัลหรือคาตอบแทน 
ซึ่งลวนแตเปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคการ 

รดา อุดมอานุภาพสุข (2549:12) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการวา เปนพฤติกรรมท่ีสนับสนุนและเปนประโยชนที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
องคการ โดยที่ทางองคการไมไดตั้งข้ึนไวเปนหนาท่ีของบุคลากร แตบุคลากรเต็มใจที่จะปฏิบัติ              
เพื่อองคการ โดยไมไดหวังไดความดีความชอบแตอยางใด 

สุจิตรา เกษสุวรรณ (2549:6) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการวา พฤติกรรมของคนในองคการที่ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมดวยความเต็มใจโดยเปน                
การกระทําที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบในงาน โดยสงผลดีใหเกิดแกองคการของตน 

จากความหมายดังกลาว  ผูวิจัยสรุปไดวา  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรที่แสดงออกนอกเหนือจากบทบาทหนาท่ีที่องคการกําหนดไว 
อยางเต็มใจท่ีจะทําเพ่ือผลประโยชนขององคการ โดยไมไดหวังผลตอบแทน เพื่อทําใหองคการ
สามารถดําเนินงานไดอยางราบร่ืนและบรรลุเปาหมายขององคการ  

  ความเปนมาของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  ความเปนมาของพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการเกิดจากการสนใจในพฤติกรรมตางๆ  ของบุคลากรในองคการที่มี         
ผลมาจากความพึงพอใจในงาน ซึ่งสันนิษฐานวาพฤติกรรมเหลานี้จะมีผลตอพฤติกรรมขององคการ 
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  Katz (1964 อางถึงใน สิริรัตน พงษสงวน 2550 : 6) แบงรูปแบบพ้ืนฐานของพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการไว 3 รูปแบบคือ 

1. บุคลากรจะตองเขาทํางาน และอยูภายใตระบบขององคการ 

2. บุคลากรจะตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

3. บุคลากรจะตองมีความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และแสดงพฤติกรรมตางๆขึ้น
ไดดวยตนเอง เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่องคการกําหนด 

จากพฤติกรรมทั้งสามรูปแบบนี้สามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะคือ 

1.  พฤติกรรมตามบทบาทหนาท่ี (in-role behavior) เปนพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ี
เปนไปตามท่ีองคการกําหนดไวอยางชัดเจนวาใหปฏิบัติตาม เชน การทํางานตามท่ีปรากฏใน                
คําบรรยายลักษณะงาน ซึ่งจะตรงกับพฤติกรรมในรูปแบบที่ 1 และ 2 ของ Katz 

2. พฤติกรรมบทบาทพิเศษ (extra-role behavior) เปนพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ี
นอกเหนือไปจากท่ีองคการกําหนด ซึ่งบุคลากรเต็มใจปฏิบัติหรือแสดงออกมา ซึ่งเปรียบไดกับ
พฤติกรรมในรูปแบบท่ี 3 ของ Katz ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอความคงอยูและประสิทธิภาพขององคการ 
โดยมองวาคนมักจะมีนวัตกรรมและทํากิจกรรมดวยตนเอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคควบคูไปกับ
บทบาทที่ถูกกําหนดไว เชน  การกระทําท่ีปกปององคการและทรัพยสินขององคการ  การให
คําแนะนําสําหรับปรับปรุงองคการ  ฝกฝนตนเองสําหรับความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึน  สรางสรรค
บรรยากาศที่ดีขององคการ การทํากิจกรรมรวมกัน เปนตน 

  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 0rgan (1987 : 8-13) ได
จําแนกรูปแบบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนพฤติกรรมตางๆ ดังนี้ 

บุคลิกภาพ 

การรับรูความ
ยุติธรรมในองคการ 

แรงจูงใจ ความตั้งใจ พฤติกรรมการเปนสมาชิก      
ที่ดีขององคการ 

แผนภูมทิี่ 9 ตัวแบบกําหนดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ที่มา : Organ & Bateman 1991 , อางถึงใน รดา อุดมอานุภาพสุข,  “ ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ
การปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร,”  

การคนควาอิสระ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549) : 16. 
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1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง การใหความชวยเหลือบุคคล
อ่ืน เชน ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานในการทํางานดวน หรือเมื่อมีปริมาณงานมากเกินไป หรือการให
คําแนะนําในการปรับปรุงการทํางาน 

2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน (Courtesy) หมายถึง การที่บุคลากรใหความสําคัญถึง
ผลกระทบของการกระทําของตนเองท่ีจะสงผลตอผูอ่ืน ซึ่งการทํางานในองคการน้ันตองพ่ึงพาอาศัย
กันและกัน สิ่งท่ีบุคคลหนึ่งกระทําหรือตัดสินใจ ยอมสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืน ดังน้ันการสุภาพ
ออนนอมตอผูอ่ืน จึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง 

3. พฤติกรรมความมีน้ําใจเปนนักกีฬามีความอดทน อดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง 
บุคลากรมีความอดทน อดกลั้นตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนความคับของใจ ความไมสะดวกสบาย  
ความกดดัน หรือแมแตความเครียดก็ตามดวยความเต็มใจ แมวาในบางคร้ังมีสิทธิที่จะแสดงถึงขอ
ของใจที่เกิดข้ึนในงาน แตการรองทุกขดังกลาวอาจทําใหฝายบริหารตองแบกภาระมากเกินไป 
ดังนั้น บุคลากรเหลานั้นจึงรูจักการรอคอยอยางผูที่มีน้ําใจเปนนักกีฬาดวยความเต็มใจ 

4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกโดย
การรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในกระบวนการตางๆภายในองคการ เปนผูที่ใหความรวมมือกับ
การประชุมเปนอยางดี เก็บความลับ แสดงความคิดเห็นในเวลาท่ีเหมาะสมและในรูปแบบที่
สอดคลองกับองคการ 

5. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการยอมรับกฎระเบียบภายในองคการ โดยเอาใจใสและเคารพตอกฎระเบียบ ตรงตอเวลา ปฏิบัติ
ตนอยูในระเบียบ คํานึงถึงทรัพยสินขององคการ ไมใชเวลางานในการปฏิบัติสิ่งอ่ืนนอกเหนือ            
การทํางานภายในองคการหน่ึงๆ นั้น  

Williams (1998 อางถึงใน สุจิตรา เกษสุวรรณ 2550 : 7) ไดแบงแนวคิดเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการท่ีมุงสูบุคคล(Organizational Citizenship 

Behavior Directed Toward Individuals-OCB-I) เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนเฉพาะตอตัวบุคคล
บางคน  เชน การชวยเหลือผูอ่ืนในเร่ืองที่เกี่ยวกับงานหรือปญหาในการปฏิบัติงาน เปนตน 

2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่มุงสูองคการ (Organizational-Citizenship 

Behavior Directed Toward Organization-OCB-O) เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคการ
โดยท่ัวไป เชน การเขารวมในกิจกรรมหรือการประชุมขององคการ เปนตน 
  การท่ีองคการสามารถพัฒนาหรือสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการให
เกิดแกสมาชิกของตนเองได จะสงผลใหเกิดการรับรูและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสมาชิก               
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ผานการไดรับขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ เพื่อสรางการ
ยอมรับและยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับบุคคล ซึ่งเมื่อเวลาผานไป การถายทอดขอมูลดังกลาว
ยอมจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมระดับองคการ  และการยอมรับวัฒนธรรมระดับ
องคการดังกลาวจะสงผลตอพฤติกรรมระดับองคการตอไป (ซึ่งถือเปนข้ึนการเปลี่ยนแปลงสูงสุด) 

ดวยเหตุนี้เม่ือพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการไดรับการยอมรับและเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับองคการแลว ยอมแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคแกบุคลากรที่มาจากแรงจูงใจ
ภายใน (Internal Motivation) ซึ่งจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานท่ีดี
ยิ่งข้ึน อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคการอยาง ย่ังยืนเกิดข้ึน (Sustainable Organization 

Development) เพราะเปนการพัฒนาที่เกิดจากปจจัยภายในตัวของสมาชิกเอง โดยไมมีการบังคับ 

หรือถูกสั่งการแตอยางใด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากทฤฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญใน 

 

 

 

การรับรูและเปลี่ยน 
แปลงทัศนคต ิ

การยอมรับและ
เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมสวนบุคคล 

กลายเปนวัฒนธรรม 
ใหมขององคการ 

การยอมรับและ
เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมระดับองคการ 

พฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีตอองคการ 

เกิดการพัฒนา
องคการ 
อยางยั่งยนื

ประสิทธิผลของ 
องคการบรรลุเปา 
หมายไดงายข้ึน

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิสูงข้ึน 

วัฏจักรของการพัฒนาองคการ
อยางยั่งยนืดวยการมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

แผนภูมิที่ 10  วัฏจักรของการพัฒนาองคการอยางยั่งยืนดวยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
                       ขององคการ 

ที่มา : สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, “การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการสูการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในองคการอยางยั่งยืน,” วารสารศึกษาศาสตร 16, 1 (มิถุนายน-ตุลาคม  (2547) : 22. 
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  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนเร่ืองที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยหรือบุคลากรในองคการอยางย่ังยืน เพราะบุคลากรทุกคนถือเปนสมาชิกขององคการ                      
ซึ่งองคการเปรียบเสมือนทีมขนาดใหญที่บุคลากรทุกคนตองรวมมือกันทํางานใหบรรลุเปาหมาย
เดียวกัน ดังน้ันสมาชิกขององคการก็ควรปฏิบัติตนใหเปนสมาชิกทีมท่ีดีขององคการดวย   แตวิธีที่
จะทําใหบุคลากรในองคการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดนั้น  ตองอาศัยปจจัย
หลายประการ  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ จากการศึกษาเร่ืองพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ และ
ความผูกพันที่มีตอองคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดังสมมติฐาน
ที่ 1.4.6 ที่วาความผูกพันที่มีตอองคการมีอิทธิพลทางบวกตอการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการ  ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ และถือเปน                   
ความทาทายขององคการในการบริหารงานในเร่ืองดังกลาว เพื่อสรางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการใหเกิดแกบุคลากรในองคการ  
 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11  สมมติฐานท่ี 1.4.6  ความผูกพันที่มีตอองคการ มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการ 

                   เปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

  ผูวิจัยมีความสนใจในการนําตัวแปรดังท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ไปใชในการศึกษาบุคลากร
ของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคการแหงน้ี ซึ่งเปนองคการของคนไทย  หากองคการของไทยสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย
อยางย่ังยืนยอมเปนโอกาสในการแขงขันกับบริษัทตางชาติได เพราะ  องคการท่ีสามารถพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอยางย่ังยืน เปรียบเสมือนรางกายที่ไดรับการดูแลเปนอยางดีซึ่งทําใหอวัยวะ           
ทุกสวนมีความสมบูรณแข็งแรง สามารถทํางานเชื่อมโยงกันได เปนอยางดี ยอมสงผลท่ีดีตอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตของเจาของรางกายน้ัน   

 

ความผูกพันที่มีตอองคการ 
พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ 
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2.6  บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี 
  องคการนี้กอต้ังในเดือนมีนาคม 2532 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด ในเดือนกุมภาพันธ 2537 ประกอบไปดวยโรงงานผลิตกระดาษชนิดเคลือบผิว โรงงานผลิต
กระดาษพิมพเขียนชนิดไมเคลือบผิว โรงเยื่อกระดาษ  ทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิต
แหงปะเทศไทย โรงบําบัดน้ําเสีย  
  นอกจากน้ีองคการแหงน้ี ไดใหความสําคัญกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเปน
อยางมาก จึงมีการทุมเททรัพยากรในทุกๆ ดาน เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
พรอมที่จะตอบสนองความตองการทางดานบุคลากร สําหรับทุกกลุมธุรกิจในเครือ โดยในปจจุบัน
ไดมีการแบงลักษณะงานออกเปน 2 สวน ไดแก 

1. งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรระดับปฏิบัติการ (Officer Level) 

2. งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรระดับจัดการ (Management Level) 

  งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรระดับปฏิบัติการ (Officer Level) มีขั้นตอนดังน้ี 
1. Screening Application : เมื่อทางบริษัทไดรับใบสมัครแลว จะทําการพิจารณา

คุณสมบัติเบื้องตนตามความตองการของแตละลักษณะงาน  
2. JP Test : การทดสอบเพื่อดูทักษะความคิดเปนระบบ การจดจําระยะสั้น จะมีการ          

คิดคํานวณจากโปรแกรม โดยมีคะแนนเต็ม 6.6 คะแนน เกณฑคะแนนที่ผานคือ  5.0 คะแนนข้ึนไป    
วิธีการทําแบบทดสอบ 

  1. ฟงคําอธิบายการทําแบบทดสอบ 

  2. อานเอกสารคําถาม 

  3. เลือกคําตอบใน Answer sheet 

  การตรวจแบบทดสอบ ในการตรวจแบบทดสอบน้ัน จะคํานวณคะแนนโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งจะทราบผลไดภายใน 1 วันหลังจากวันที่ทําการทดสอบ 

  การสัมมนา เมื่อผูสมัครผานการทดสอบ ก็จะไดรับการเชิญใหเขารวมกิจกรรม                 
การสัมมนาเพ่ือคัดเลือกบุคลากร ซึ่งเปนข้ันตอนท่ีสําคัญที่สุดของกระบวนการสรรหาและคัดเลือก 
โปรแกรมการสัมมนาน้ีมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 1 คืน (คางคืน) ซึ่งมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ คือ 

1. เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรม
องคการไดอยางรวดเร็ว 

2. เพื่อใหผูสมัครไดรูจักตนเองมากข้ึน ไดเรียนรูเกี่ยวกับงานท่ีจะเขามาทําไดรูจักเพ่ือน
รวมงาน ผูบริหารในองคการ และไดเห็นพื้นที่การทํางานจริง กอนที่จะเขามารวมงาน 
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3. เพื่อใหผูสมัครไดแลกเปลี่ยนความรู ความสามารถ ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับงาน 
กับผูสมัครทานอ่ืนๆ 

  ขั้นตอนการสัมมนา 
1. จะมีการพาไปศึกษาดูงานโรงงานกระดาษ/โรงไฟฟา ซึ่งลักษณะการสัมมนาจะเปน

การทํา Workshop รวมกันระหวางกลุมผูสมัคร โดยในแตละตําแหนงจะมีผูสมัคร 3 ทานข้ึนไปซึ่ง
แตละทานก็จะตอง Present Case ของตัวเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสมัครในกลุม     
พรอมกับสรุปมติกลุมในประเด็นตางๆ 

2. ในกรณีระดับปฏิบัติการท่ัวไป จะมีกิจกรรม outdoor เพื่อใหผูสมัครไดใชไหวพริบ
แกไขโจทย และไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

3. ผูสมัครจะทราบผลการคัดเลือกภายใน 1-2 สัปดาหหลังจากวันสัมมนา 
4. TOEIC Test  เปนการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษเบื้องตน โดยความรวมมือ

ระหวาง องคการ กับทางศูนย TOEIC แหงประเทศไทย (Test of English International Center)           

ทางผูสมัครจะตองเดินทางไปสอบท่ีศูนย TOEIC ซึ่งทางบริษัทจะเปนผูออกคาใชจายในการ
ทดสอบใหกับผูสมัคร 

5.  เมื่อผานกระบวนการทดสอบทุกขั้นตอนแลว ทางฝายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
จะทําการเสนอขออนุมัติจางงาน โดยทุกตําแหนงจะตองไดรับการอนุมัติจากประธานกรรมการ
บริษัท 

6.  หลังจากไดรับการอนุมัติจางงานจากประธานกรรมการบริษัทแลว ทางฝายทรัพยากร
มนุษยของบริษัทตนสังกัดก็จะแจงผลใหทราบ และใหผูสมัครเตรียมเอกสารท่ีจะตองใชใน                 
การ Sign Contract โดยจะกําหนดวันเซ็นสัญญาหลังจากน้ันภายใน 1 อาทิตย ซึ่งในขั้นตอนนี้
ผูสมัครจะตองไปตรวจรางกายตามรายการที่กําหนด จึงจะสามารถ Sign Contract ได 

  

7.  ผูสมัครจะตองมาเร่ิมงานตามวันเร่ิมงานท่ีระบุในสัญญาจางงาน ซึ่งกําหนดข้ึน
โดยเปนการตกลงระหวางบริษัทกับผูสมัคร 

 

  จากขอมูลดานการสรรหาขางตนแสดงให เห็นถึง วิธีการสรรหาบุคลากรที่มี                    
ความแตกตางจากองคการท่ัวไป อันแสดงใหเห็นถึงความใสใจและความพิถีพิถันในการสรรหา
บุคลากรขององคการ  ซึ่งข้ันตอนการคัดเลือกนี้ถือเปนการลงทุนอยางหน่ึงขององคการ เพื่อใหได
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ  องคการตางๆจึงควรมีวิธีการในการท่ีจะรักษาทรัพยากรมนุษยของตน
ใหอยูกับองคการไดอยางยาวนาน  ซึ่งในแตละองคการยอมจะมีบุคลากรและวัฒนธรรมในองคการ
ที่แตกตางกันไป การท่ีจะรักษาทรัพยากรมนุษยนั้น จึงควรมีการศึกษาเปนการเฉพาะของแตละ
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องคการ  เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงท่ีจะนํามาวิเคราะหเพื่อวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
องคการใหมีความยั่งยืนตอไป 

2.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  นนทกานต วุฒิอารีย (2547) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพ  ในสังกัดสํานักการแพทย 
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 340 คน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   
อยูในระดับสูง และคุณภาพชีวิตในการทํางานในแตละดานอยูในระดับปานกลาง พยาบาลวิชาชีพที่
มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตางกัน ตัวแปรคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีรวมทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานพฤติกรรมการชวยเหลือ
ตอบุคคล คือ ดานความสัมพันธเกี่ยวของกับสังคมและดานบูรณาการทางสังคม สวนตัวแปร
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีรวมทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดานพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ ดานความสัมพันธเกี่ยวของกับสังคม และดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรมและการบูรณาการทางสังคม 

  เพลินพิศ ศิริสมบูรณ (2547) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการกับความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอมี             
กลุมตัวอยางจํานวน 278 คน  ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการ อยูในระดับคอนขางสูง มีความผูกพันตอองคการ อยูในระดับปานกลาง ปจจัยสวนบุคคล
ในเร่ืองของ อายุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความผูกพัน             
ตอองคการ สวนเพศ และระดับรายได ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ในเร่ืองของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการโดยรวม
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ พฤติกรรมการมีสวนรวมในองคการ และพฤติกรรมความสํานึก
ในหนาท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ  สวนพฤติกรรมการคํานึงถึงผู อ่ืน                   

และพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 

  ไตรภพ  จตุรพาณิชย (2548)  ศึกษาการรับรูความยุติธรรมในองคการ กับการอุทิศตน
และความผูกพันตอองคการของพนักงาน ระดับปฏิบัติการในฝายผลิตของบริษัทอุตสาหกรรม      
เสนใย โพลีเอสเตอร จํานวน 152 คน พบวาพนักงานการรับรูความยุติธรรมในองคการในระดับ
ปานกลาง และการอุทิศตนและความผูกพันตอองคการในระดับสูง พนักงานท่ีมีการรับรู                  
ความยุติธรรมในองคการตางกัน มีการอุทิศและมีความผูกพันตอองคการตางกัน การอุทิศตอ
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องคการมีความสัมพันธทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ การรับรูความยุติธรรมในองคการ
เชิงการปฏิบัติตอบุคคลสามารถทํานายการอุทิศตนและความผูกพันตอองคการ 

  รดา อานุภาพสุข (2549) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ การปรับตัวเพื่อ              
สูความเปนเลิศ ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  และศึกษา
อํานาจรวมกันของบุคลิกภาพการปรับตัวเพ่ือสความเปนเลิศ และความพึงพอใจในงานใน                   
การพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรในโรงแรมเครือสตารวูด                            
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  และบุคลิกภาพการปรับตัวเ พ่ือสู ความเปนเลิศ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรม                        
การ เปนสมาชิกที่ดีขององคการ และบุคลิกภาพการปรับตัวเพ่ือสูความเปนเลิศ และความพึงพอใจ                      
ในงานโดยรวม สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการได 

  กัญจนา กัญจา (2550) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของพนักงานศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
จํานวน 197 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงานศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยูในระดับสูง โดย
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการสูงสุดคือ ความรูสึกเห็นคุณค าในตนเอง 
ความพึงพอใจในงานดานผูบังคับบัญชา  บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  สถานภาพสมรส และ
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 

  กรพินธุ  จิระพงษ (2550) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูสมรรถนะของตนและ
การรับรูความยุติธรรมในองคการกับความต้ังใจในการท่ีจะลาออกของพนักงานเอกชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูน พบวา  การรับรูความยุติธรรมในองคการมีความสัมพันธ               
ทางลบกับความต้ังใจในการท่ีจะลาออกและไมพบความสัมพันธระหวางการรับรูสมรรถนะของตน
กับความต้ังใจในการท่ีจะลาออก 

  วิสุทธิ์  สงวนศักดิ์ (2550)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมใน
องคการและความขัดแยงในองคการกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ของเครือเบทาโกร  
สายธุรกิจสุขภาพสัตววิจัยเฉพาะพนักงานประจําสํานักงาน พบวาการรับรูความยุติธรรมในองคการ
และ   ความขัดแยงในองคการกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานอยูในระดับปานกลาง               
การรับรู ความยุติรรมในองคการทั้งโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางบวกตอแรงจูงใจใน
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การทํางานของพนักงาน ความขัดแยงในองคการท้ังโดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทางลบกับ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน การรับรูความยุติรรมในองคการสามารถพยากรณแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงาน คิดเปนรอยละ 14.2  

  ปฏิพัฒน อุดรไสว (2550) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา บุคลากร                   
สายสนับสนุนมีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการในระดับมาก โดยปจจัยที่สามารถ
พยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดดีมี  4 ปจจัย คือ ความสําเร็จในงาน                        
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธระหวางบุคคล 

  สิรภัทร จันทสิโร (2550) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรของเจาหนาท่ีสถานีอนามัยจังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสัมพันธภาพมีผล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมากท่ีสุด และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการดานชวยเหลือ ในสวนของการเขาไปไกลเกลี่ยเพื่อยุติปญหาเมื่อมีปญหาการทํางานเกิดข้ึน
ระหวางหนวยงาน มีคะแนนตํ่าสุด 

  สายัณห ศรีสมุทรนาค(2550) ไดทําการศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการทหาร สังกัดกรมยุทธโยธาทหารบก ผลการวิจัยสรุปวา ขาราชการทหารมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งหากพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงจากมากไปหานอย  ดัง น้ี  การได รับการยอมรับนับถือ  ดานความรับผิดชอบตองาน                 
ดานความสําเร็จของงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และดานความกาวหนาในงาน 

   สุกัญญา อินตะโคด (2550) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ความตองการมีสวนรวมในองคการ และความสุขในการทํางาน : กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมสิ่งทอเขตภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบวา ขนาดและสถานที่ตั้งในการทํางาน
ตางกันมีผลตอความสุขในการทํางาน แตไมพบความแตกตางของความสุขในการทํางานของ
พนักงานท่ีสถานภาพสมรสและหนาท่ีความรับผิดชอบตางกัน พนักงานท่ีมีรายไดต่ําจะมีความสุข
ในการทํางานมากกวาพนักงานท่ีมีรายไดสูงกวา  และพนักงานสิ่งทอที่มีพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีตอองคการ และความตองการมีสวนรวมในการทํางานตางกันจะมีความสุขในการทํางานตางกัน 
รวมท้ังพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ความตองการมีสวนรวมในองคการมี่ความสําคัญ
ทางบวกตอการมีความสุขในการทํางาน 
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  สุจิตรา เกษสุวรรณ (2550)  ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู                
ความเปนเลิศความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ และอํานาจ
รวมกันของบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูความเปนเลิศ และความพึงพอใจในงาน ในการพยากรณ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ผลการวิจัยพบวา  บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู                    
ความเปนเลิศ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน  ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  และบุคลิกภาพการปรับตัว เพื่อสูความเปนเลิศ                         
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อ                  
สูความเปนเลิศ และความพึงพอใจในงานโดยรวม สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการได 

  ฐปนรรฆ แสงศิลา (2551) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
บุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา  เพศ ตําแหนง และเงินเดือนไมมี
ผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ บุคลากรที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการในดานความอดทนอดกล้ันและความสํานึกในหนาท่ีตางกัน  บุคลากรที่มี
ประสบการณในการประกอบวิชาชีพตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการในดาน
ความอดทนอดกลั้น ดานความสํานึกในหนาท่ี ดานการคํานึงถึงผูอ่ืน และดานการใหความรวมมือ 
แตกตางกัน บุคลากรที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการดานความสํานึกในหนาที่ ดานการคํานึงถึงผูอื่น และดานการใหความรวมมือ แตกตางกัน 

  วรวรรณ บุญลอม (2551) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน                          
ความผูกพันตอองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการ  ของขาราชการครู
วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต และศึกษาความสามารถในการพยากรณ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการจากคุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอ
องคการ ผลการวิจัยพบวา 

1. คุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

2. ความผูกพันตอองคการทุกดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

3. คุณภาพชีวิตในการทํางาน และความผูกพันตอองคการสามารถพยากรณพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ไดรอยละ 27.7 
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  สุธินี เดชะตา (2551) ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับความผูกพันที่มีตอ
องคการของบุคลากร และศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีผลตอความผูกพัน
ที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด  (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิต
ในการทํางานของบุคลากรอยูระดับสูง ความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรระดับจัดการ
แตกตางจากบุคลากรระดับบังคับบัญชาและบุคลากรระดับปฏิบัติการ และคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
มีความสัมพันธกับความผูกพันท่ีมีตอองคการของบุคลากรบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
นั้น มีคุณภาพการทํางานเพียง 3 ดาน ที่มีความสัมพันธกับระดับความผูกพันที่มีตอองคการของ
บุคลากร ซึ่งคุณภาพชีวิตการทํางานน้ันไดแก ดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดานโอกาส
ในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และความเปนประโยชนตอสังคม 

  จักรี วงศเงิน (2552) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลังอํานาจใน                   
เชิงจิตวิทยาและการเห็นคุณคาในตนเองที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ผลการวิจัยพบวา การเสริมสรางพลังอํานาจในเชิงจิตวิทยาและการเห็นคุณคาในตนเองไมมี
ความสัมพันธรวมกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและไมสามารถทํานายพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ แตการเห็นคุณคาในตนเองเพียงตัวแปรเดียวท่ีมีความสัมพันธ
รวมกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และสามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 

 

  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวามีตัวแปรสําคัญในการศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการจะมีลักษณะแตกตางกันไปและมีบางงานวิจัยที่มีตัวแปร       
ที่มีความคลายคลึงกัน โดยเฉพาะเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน                    
ซึ่งมีรายละเอียดของทฤษฎีที่มีความใกลเคียงกัน ผูวิจัยจึงไดนํามาผสมผสานเพ่ือกําหนดเปนตัวแปร
โดยใชชื่อวา  พลังขับเคลื่อนในการทํางานซึ่งเกิดจากการนําทฤษฎีความตองการของ Maslow                    
ในเร่ืองการสรางแรงจูงใจในการทํางาน และเกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานของ
Walton  ซึ่งไดกําหนดเปนตัวแปรยอยไวดังน้ีคือ การไดรับปจจัยพื้นฐาน การสรางเครือขาย                    
ในองคการ โอกาสเติบโตในองคการ ความทาทายในหนาที่  การใหเกียรติบุคลากร และความสมดุล
ของชีวิต โดยนํามาศึกษารวมกับตัวแปรเร่ืองการรับรูความยุติธรรมในองคการ  ความผูกพันที่มี                
ตอองคการ เพื่อทําใหเกิดความครอบคลุมในการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ        
  การวิจัยนี้เร่ิมจากการสรางพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การสรางการรับรูความยุติธรรม               
ในองคการ เพื่อทําใหบุคลากรมีความรูสึกท่ีดีตอองคการ จนทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ                  
โดยตัวแปรท้ังสามตัวนี้จะเปนพื้นฐานและมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี                 
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ขององคการตอไป โดยสามารถนําผลการศึกษาในแตละตัวแปรไปพิจารณาเพื่อแกไขขอบกพรอง
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยในสวนตางๆไดอยางตรงจุดวาควรแกไขสวนใดและควรสงเสริม
หรือรักษาสวนใดไว  เพื่อใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการไดอยางย่ังยืนตอไป                    
และเปนกําลังสําคัญขององคการที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะในบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งเปนองคการของคนไทยท่ีให
ความสําคัญในการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีเกณฑการจายคาตอบแทนที่สูง
กวาองคการของคนไทยทั่วไป  หรือเรียกไดวามีการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยที่สูงในระดับหน่ึง 
ดวยเหตุนี้องคการยอมตองการใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ  แตหากเมื่อเวลาผานไปทรัพยากรมนุษยเกิด                       
การโยกยายงานไปยังองคการอ่ืน การลงทุนดานทรัพยากรมนุษยนี้ยอมเปนการลงทุนที่ไมคุมคา 
องคการจึงควรรักษาทรัพยากรมนุษยเหลาน้ันใหอยูคูกับองคการตอไป ซึ่งหลายองคการเลือกที่จะ
รักษาทรัพยากรมนุษยโดยการใหคาตอบแทนในอัตราท่ีสูง แตการใหคาตอบแทนสูงเพียงอยางเดียว
คงไมสามารถทําใหบุคลากรเหลานั้นทํางานไดตรงตามท่ีองคการตองการได   รวมทั้งคงไมสามารถ
ที่จะรักษาบุคลากรเหลานั้นใหอยูคูกับองคการไปไดยาวนาน ซึ่งปญหาเหลาน้ีถือเปนปญหาท่ีสําคัญ
ในองคการท่ีควรใหความสําคัญเปนอยางย่ิง เพราะจะสงผลถึงการบริหารงานในสวนตางๆ ของ
องคการตอไปดวย 
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บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

  การศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ 
และความผูกพันท่ีมีตอองคการ ที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ เปนการวิจัย               
เชิงปริมาณผูวิจัยไดดําเนินการเปนลําดับขั้นดังตอไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมใน
องคการ และความผูกพันท่ีมีตอองคการ ที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ คร้ังน้ี 
มีประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย ดังตอไปน้ี 

  ประชากร  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ   บุคลากรระดับปฏิบัติการของบริษัท             
แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี ในระดับปฏิบัติการ จํานวน 865 คน  จากการคํานวณไดขนาด              
กลุมตัวอยางเทากับ 274 คน เพื่อเพิ่มอํานาจการทดสอบทางสถิติและเพื่อความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยจึงทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 300 คน 

  การสุมตัวอยาง  การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุมดังนี้ 
  การสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ จะใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลือกศึกษาบริษัทแหง
หนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เน่ืองจากเปนองคการใหญและมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งจะ
ถายทอดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานตางๆ ไปยังบริษัทในเครือทําใหมีความครอบคลุมในแง
ลักษณะของศาสตรและภารกิจตางๆ ขององคการ จึงมีความเหมาะสมในการวิจัยคร้ังนี้   
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  ขั้นตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยแยกประชากรออก 
เปนกลุมประชากรยอยๆ จากพื้นที่การปฏิบัติงานจํานวน 9 พื้นที่  
  ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินการคํานวณหาเทียบสัดสวนจํานวนประชากรแตละพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
เพื่อหากลุมตัวอยางในแตละหนวยงาน โดยคิดจากสูตรการคํานวณการเลือกตัวอย างท่ีเปนสัดสวน 
(สิน พันธุพินิจ, 2549: 124) ดังนี ้

 

 สูตรการคํานวณ 
 จํานวนกลุมตัวอยางแตละหนวยงาน = จํานวนประชากรในแตละหนวยงาน x 300  
       จํานวนประชากรทั้งหมด 
  

  จากการคํานวณดวยสูตรการคํานวณดังกลาว  ผูวิจัยจะไดกลุมตัวอยางท้ังหมด                
จํานวน 300 คน ซึ่งในการศึกษาจําแนกตามหนวยงานไดตามตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนบุคลากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

ลําดับที ่ พื้นที่ปฏิบัติงาน Officer/ปฏบิัติการ 
กลุมตัวอยาง 

1 งานดานบริหาร 297 103 

2 งานดานบริหารบางปะกง 5 2 

3 งานสนับสนุน 84 29 

4 โรงผลิตเยื่อ 1  108 37 

5 โรงผลิตเยื่อ 2 54 19 

6 โรงกระดาษ 1 131 45 

7 โรงกระดาษ 2 60 21 

8 หนวยงานวางเเผน 42 15 

9 
โรงกระดาษไฮเทคเป
เปอร 84 

29 

 รวม 865 300 

 
  จากตารางท่ี 5 พบวา จากการคํานวณตามสูตรการคํานวณขางตน จะมีจํานวนกลุม
ตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 300 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางท้ังหมด จํานวน 300 คน 
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  ขั้นตอนที่ 4 การเก็บขอมูลจากประชากร ตามสัดสวนของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณได 
จํานวน 300 คน ผูวิจัยใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการแจกแบบสอบถามกับ
กลุมตัวอยางของบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีตามตารางท่ี 5 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 

  เคร่ืองมือที่ใชการเก็บขอมูลคร้ังน้ี ใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ลักษณะของแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินคา  (Rating Scale) โดยผูตอบแบบสอบถามจะ
ประเมินความรูสึกตนเองตอความคิดเห็นในแตละขอตามระดับของการประเมิน  5 ระดับ คือ               

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดดังนี ้
  1. แบบสอบถามลักษณะขอมูลปจจัยพื้นฐานทางประชากร  เปนแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลปจจัยพื้นฐานทางประชากร ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อายุการทํางาน 
สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  
  2. แบบสอบถามวัดพลังขับเคลื่อนในการทํางาน แบบสอบถามน้ีไดรวบรวมขอมูลและ
สรางขอสอบถามจากทฤษฎีดานแรงจูงใจ ประกอบดวยขอคําถามโดยแบงเปน 6 องคประกอบ คือ 
การไดรับปจจัยพื้นฐาน การสรางเครือขายในองคการ โอกาสเติบโตในองคการ ความทาทาย               
ในหนาที่ การใหเกียรติบุคลากร และความสมดุลของชีวิต จํานวน 24 ขอ  
  3. แบบสอบถามการรับรูความยุติธรรมในองคการ  แบบทดสอบนี้แบงเปน                           
2 องคประกอบ คือ การรับรูความยุติธรรมในองคการดานผลตอบแทน และการรับรูความยุติธรรม
ในองคกรดานกระบวนการ จํานวนรวม 10 ขอ 
  4. แบบสอบถามวัดความผูกพันที่มีตอองคการ แบบสอบถามน้ีดัดแปลงมาจากแบบวัด
ความผูกพันที่มีตอองคการของอุทิศ เตชะพฤติ (2541) โดยแบงเปน 3 องคประกอบ คือ ความผูกพัน
ดวยใจรัก ความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง และความผูกพันทางบรรทัดฐาน จํานวนรวม 15 ขอ 
  5. แบบทดสอบถามวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิที่ดีขององคการแบบทดสอบน้ีแบงเปน 
5 องคประกอบคือ  ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี     
ดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ ดานพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ดานพฤติกรรมคํานึงถึงผูอ่ืน 
จํานวนรวม 25 ขอ 

  คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวง
พฤติกรรมใด  ก็แสดงวาพลังขับเคลื่อนในการทํางาน   การรับรูความยุติธรรมในองคการ                    
ความผูกพันที่มีตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในการองคการเปนแบบนั้น ทั้งน้ีผูวิจัย
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ไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, อางถึงใน จรัสศรี เพ็ชรคง                
2552 : 199 ) ดังนี ้

คาเฉลี่ย 1.00-1.49  แสดงวา  อยูในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49  แสดงวา  อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49  แสดงวา  อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49  แสดงวา  อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50-5.00  แสดงวา  อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

3.3.  การสรางเคร่ืองมือ 
 

  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและมีลักษณะคลายคลึงกับ
แรงจูงใจในการทํางาน  คุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน  การรับรูคว ามยุติธรรมในองคการ                     
ความผูกพันที่มีตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
 ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามสําหรับการวิจัย โดยนําแนวทางการสราง
แบบสอบถามจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาใชในการกําหนดรูปแบบ ประเด็นขอคําถาม และ
องคประกอบของแบบสอบถาม 

 ขั้นที่ 3 นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาสรางแบบสอบถามแลวเสนอตออาจารย                 
ที่ปรึกษา และเสนอแนะ ปรับปรุงแกไขขอมูล 

 ขั้นที่  4 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง               
ความตรงเชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใชจากนั้นนําขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาไปปรับปรุงแกไข 
 

3.4  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

  1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) แบบสอบถามที่ใชใน 
การเก็บขอมูล ผูวิจัยจะสรางขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาเรียบเรียงให
เหมาะสมกับงานวิจัยนี้ จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา ผูควบคุม
วิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อทําการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ 
ถูกตอง และตรงตามเน้ือหาท่ีกําหนด   แลวนํามาประเมินผลแลววิเคราะหคาดัชนี ความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีการกําหนดคะแนนในการประเมินดังนี้ 
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    +1 หมายถึง เห็นวาสอดคลอง 

    0 หมายถึง ไมแนใจ 
    -1 หมายถึง เห็นวาไมสอดคลอง 

 จากสูตร 

    IOC = ΣR 

 

 เมื่อ  IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
    ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผูทรงคุณวุฒ ิ

    N คือ จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 

 

  คา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามท่ีดีจะตองมีคา IOC ใกลเคียงกับ 1 โดยกําหนด
เกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวาสอดคลองในเกณฑที่ยอมรับได (ทรงศักดิ์           
ภูสีออน, 2551: 50) จากน้ันพิจารณาปรับขอคําถาม ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และพัฒนา
รูปแบบของเคร่ืองมือเพื่อใหเหมาะสมในการใชตอไป โดยไดคา IOC เทากับ 0.97 

  2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) เคร่ืองมือที่มีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางนั้นสามารถวัดไดสอดคลองกับโครงสรางหรือคุณลักษณะตามทฤษฎีของสิ่งนั้นๆ นั่นคือ 
ตองสรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตางๆ ตรงตามพฤติกรรมท่ีเปนเปาหมายของส่ิงท่ีตองการจะวัด              
เปนการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ซึ่งไดคาความเท่ียงตรง
เชิงโครงสรางของเคร่ืองมือวัดในดานพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ    
ความผูกพันที่มีตององคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของคําถามในแตละดาน               
โดยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน  30 ชุด ดวยวิธีการ           
สุมอยางงาย เพ่ือหาคา Factor Loading  (ดังตารางท่ี 6) ซึ่งสอดคลองกับคานํ้าหนักองคประกอบควรจะมี
ตั้งแต 0.4 ขึ้นไป (Hair, 1995: 385) โดยมีคาอยูระหวาง .533-.916 ดังตารางท่ี 6 
  3. การหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อมั่น 
โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขไปทดสอบความเช่ือมั่น (Pre - Test) กับกลุมตัวอยาง
จํานวน  30 ชุด ดวยวิธีการสุมอยางงาย  หลังจากทําการแจกแบบสอบถามเพื่อทดสอบหาคา               
ความเชื่อม่ันแลว ผูวิจัยจะนําคะแนนจากแบบสอบถามไปหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการคํานวณหากคา                
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  มีคาใกลเคียง 1 แสดงวาเคร่ืองมือมีความเช่ือมั่นสูง 
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(ประกายรัตน สุวรรณ และ อมรวิทย วิเศษสงวน 2555 : 262) ซึ่งคาความเช่ือมั่นของคําถามแตละ
ดานดวยคา Cronbach Alphas มีคาอยูระหวาง 0.672 - 0.886 

ตารางที่ 6  คาน้ําหนักองคประกอบ และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ตัวแปร คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

(Factor Loading) 

คาความเชื่อม่ัน                   
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

พลังขับเคล่ือนในการปฏิบัติงาน   
การไดรับปจจัยพื้นฐาน .580-.836 .683 

การสรางเครือขายในองคกร .771-.835 .811 

โอกาสเติบโตในองคกร .647-.883 .747 

ความทาทายในหนาที่ .621-.823 .747 

การใหเกียรติบุคลากร .580-.889 .795 

ความสมดุลในชีวิต .685-.728 .674 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ   

การรับรูความยุติธรรมในองคกรดาน
ผลตอบแทน 

.807-.867 .886 

การรับรูความยุติธรรมในองคกรดาน
กระบวนการ 

.533-.851 .799 

ความผูกพันท่ีมีตอองคการ   

ความผูกพันดวยใจรัก   .699-.715 .673 

ความผูกพันทางการอยูตอเน่ือง   .612-.814 .778 

ความผูกพันทางบรรทัดฐาน   .674-.739 .672 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ   

พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ           .749-.812 .830 

พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี  .553-.831 .713 

พฤติกรรมการใหความรวมมือ .644-.737 .743 

พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น .567-.873 .760 

พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น .557-.916 .858 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขอมูล ดังตอไปน้ี 

  1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือไปยัง
หนวยงานในองคการที่เปนกลุมตัวอยาง ในการตอบแบสอบถาม 

  2. ผูวิจัยเดินทางไปสงแบบสอบถามและเก็บคืนดวยตนเอง โดยดําเนินการในเดือน
กันยายน ถึงเดือนตุลาคม รวมเปนเวลา 2 เดือน 

  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บขอมูล มาตรวจหาความสมบูรณ ความถูกตอง                      
ของขอมูลและดําเนินการวิเคราะหตอไป 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมูตามประเภทของการวัด    
ตัวแปร และดําเนินการวิเคราะหในสวนของสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิจัยและ                     
นําคาทางสถิติมาวิเคราะหหาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน  การรับรูความยุติธรรมใน
องคการ และความผูกพันท่ีมีตอองคการ ที่สงผลตอการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  
ดังนี ้

  1. สถิติบรรยาย 

1.1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ   

อายุ สถานภาพสมรส อายุการทํางาน ระดับการศึกษา รายได พื้นท่ีปฏิบัติงาน ใชคาความถี่ (f)                         
และคารอยละ (%)  

1.2 การวิเคราะหระดับพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมใน
องคการ  ความผูกพันท่ีมีตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในการองคการ ใชคาเฉลี่ย ( )                 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
  2. สถิติอนุมาน 

2.1 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

2.1.1 การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธและทิศทางระหวางสองตัวแปร  

2.1.2 การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธและทดสอบสมมติฐาน 

2.1.3 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)              
เพือ่หาความสัมพันธและทดสอบสมมติฐาน 
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 สมการท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

    OC = 01+ 1 DW +  

สมมติฐานท่ี 2  พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 

   OCB = 02+ 1 DW +  

สมมติฐานท่ี 3   การรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพลทางบวกตอการความผูกพันท่ีมีตอ
องคการ  

   OC  = 03+ 1POJ+  

สมมติฐานท่ี 4   การรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการ 

   OCB  = 04+ 1POJ+  

สมมติฐานท่ี 5  พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพล
ทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

   OC  = 05+ 1DW+ 2POJ +  

สมมติฐานท่ี 6  ความผูกพันที่มีตอองคการมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ      
องคการ 

   OCB = 06+ 1OC +  

โดยสามารถอธิบายความหมายของคํายอได ดังนี้ 
         DW  แทน พลังขับเคลื่อนในการทํางาน 

         POJ  แทน การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

         OC  แทน ความผูกพันที่มีตอองคการ 

        OCB  แทน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
 

  3.  สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.1  การตรวจสอบความเท่ียงตรงตรงของแบบสอบถาม  (Content Validity)                  
โดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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3.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยการทดสอบองคประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดวยคา Factor Loading  

3.3 การหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient Method )  ของ Cronbach 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ               
และความผูกพันที่มีตอองคการ ที่สงผลตอการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
และการสรางตัวแบบในการทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยเสนอผลการวิจัย
ตามลําดับดังนี ้

1. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

2. ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

เพื่อใหการนําเสนอขอมูลเปนที่เขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

    n แทน จํานวนกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
   X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
   S.D.   แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณใน 

รูปแบบของคะแนนมาตรฐาน 

          r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    R2 

   VIF 

แทน 

แทน 
คาสัมประสิทธิ์การพยากรณตัวแปรเกณฑ 
คาสถิติที่ใชตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระ (Variance   Inflation Factor) 

   DW แทน พลังขับเคลื่อนในการทํางาน 
   POJ แทน การรับรูความยุติธรรมในองคการ 
   OC แทน ความผูกพันที่มีตอองคการ 
   OCB แทน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

 

68 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
69 

 

ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
                                   อายุการทํางาน สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน พื้นที่ปฏิบัติงาน 

  ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับพลังขับเคลื่อนในการทํางาน 

  ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูความยุติธรรมในองคการ 

  ตอนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันที่มีตอองคการ 
  ตอนท่ี 6  การทดสอบสมมติฐาน 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อายุการทํางาน  
สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน พื้นที่ปฏิบัติงาน  จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ จํานวน 300 คน ไดผลการศึกษาดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่  7  จํานวนและรอยละของบุคลากร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อายุการทํางาน  
                  สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน พื้นที่ปฏิบัติงาน 

ลําดับ ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน;N=300) รอยละ 

1 เพศ   

 ชาย 134 44.7 

 หญิง 166 55.3 

2 อายุ   

 20-25 ป 146 48.7 

 26-35 ป 110 36.7 

 36-45 ป 43 14.3 

 45 ป ขึ้นไป 1 0.3 

3 ระดับการศึกษา   

 ต่ํากวาปริญญาตรี 84 28.0 

 ปริญญาตรี 200 66.7 

 ปริญญาโท 15 5.0 

 สูงกวาปริญญาโท 1 0.3 

4 อายุการทํางาน   

 ต่ํากวา 5 ป 181 60.3 
 5-10 ป 65 21.7 

 11-15 ป 35 11.7 

 16 ป ขึ้นไป 19 6.3 

5 สถานภาพสมรส   

 โสด 231 77.0 
 สมรส 65 21.7 

1.3  หมาย 4 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

ลําดับ ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน;N=300) รอยละ 

6 ระดับเงินเดือน   

 ต่ํากวา 10,000 บาท 23 7.7 

 10,001 – 15,000 บาท 31 10.3 

 15,001 – 20,000 บาท 55 18.3 

 20,001 – 25,000 บาท 61 20.3 

 25,001 – 30,000 บาท 61 20.3 

 30,001 บาทขึ้นไป 69 23.0 

7 พื้นที่ปฏิบัติงาน   

 งานดานบริหาร     82 27.3 

 งานดานบริหารบางปะกง  11 3.7 

 งานสนับสนุน                     22 7.3 

 โรงผลิตเย่ือ 1   27 9.0 

 โรงผลิตเย่ือ2 68 22.7 

 โรงกระดาษ 1 
โรงกระดาษ 2    

8 

22 

2.7 

7.3 

 หนวยงานวางเเผน     47 15.7 

 โรงกระดาษไฮเทคเปเปอร     13 4.3 

    
 

  จากตารางท่ี 7 พบวากลุมตัวอยางคือ บุคลากรของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี 
จํานวน 300 คน ไดผลการศึกษาดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.3  และมีเพศชายคิดเปน     
รอยละ 44.7 

2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 25 ป  คิดเปนรอยละ 48.7  รองลงมาคือ
อายุระหวาง 26-35 ป 36-45 ป และ 45 ปขึ้นไปตามลําดับ คิดเปนรอยละ 36.7 , 14.3 และ 0.3 

ตามลําดับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
72 

 

3. กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66.7  รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโท 
คิดเปนรอยละ 28.0 ,5.0 และ 0.3 ตามลําดับ 

4. กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุการทํางาน ต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 60.3 รองลงมาคือ 
5-10 ป  11-15 ป และ 16 ปขึ้นไป ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 21.7, 11.7 และ 6.3 ตามลําดับ 

5. กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสโสดมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  77.0 

รองลงมาคือ สมรส และโสด คิดเปนรอยละ 21.7 และ 1.3 ตามลําดับ 

6. กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับเงินเดือน 30,001 บาทข้ึนไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
23.0 รองลงมาเปน 20,001 - 25,000 บาทตอเดือน 25,001 - 30,000 บาทตอเดือน และ30,001 บาท
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.3 เทากัน และระดับเงินเดือน 10,00 บาทตอเดือนมีจํานวนนอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 7.7  

7. กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในพ้ืนที่งานดานบริหาร คิดเปนรอยละ 27.3  
รองลงมาคือ  โรงผลิตเย่ือ 2  หนวยงานวางแผน โรงผลิตเย่ือ 1 โรงกระดาษ 2  งานสนับสนุน               
โรงกระดาษไฮเทคเปเปอร งานดานบริหารบางปะกง และโรงกระดาษ 1 คิดเปนรอยละ 22.7,  15.7,  

9.0 ,7.3, 7.3 ,4.3 3.7 และ 2.7  ตามลําดับ  
 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ จากการศึกษาพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ จํานวน 300 คนไดผลการศึกษา             
ดังตารางท่ี 8-13 
 

ตารางท่ี 8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก            
ที่ดีขององคการ จําแนกตามรายดาน 

 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี           
ขององคการ 

X  S.D. ระดับ            
ความคิดเห็น 

1. ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 3.60 0.67 มาก 

2. ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ 3.86 0.68 มาก 

3. ดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ 3.56 0.66 มาก 

4. ดานพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 3.63 0.56 มาก 

5. ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น 4.10 0.58 มาก 

โดยรวม 3.75 0.49 มาก 
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  จากตารางท่ี 8 พบวาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                    
ของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.75 ) 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา คะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน มีคาสูงสุด ( x  = 4.10 ) 
รองลงมาคือ ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 สวนพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือดานพฤติกรรมการใหความรวมมือโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.56  
 

ตารางที่ 9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ จําแนกตามรายขอ 

 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 
X   S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ทานยอมทํางานเกินเวลาโดยไมไดคาตอบแทนเพ่ือ   
ชวยเหลือเพื่อนที่มีงานยุงหรือตองทํางานท่ียาก 

3.41 0.92 ปานกลาง 

2. ถาทานมีเวลาวางทานมักชวยเพื่อนรวมงานทํางาน 3.52 0.84 มาก 

3. ทานยินดชีวยเหลือลูกคาแมวาจะไมใชเวลาทํางาน    
ของทาน 

3.56 0.82 มาก 

4. ทานยินดีทํางานแทนเพ่ือนที่ไมไดมาทํางาน โดย
ไมตองมีคําสั่ง เมื่อมีงานเรงดวน 

3.76 0.79 มาก 

5. ทานคอยใหคําแนะนําเพ่ือนเสมอเมื่อเพื่อนมีปญหา
ในการทํางาน 

3.75 0.80 มาก 

โดยรวม 3.60 0.67 มาก 
 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                      
ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ มีคาคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับสูง (  x  = 3.60 )                
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอทานยินดีทํางานแทนเพื่อนที่ไมไดมาทํางาน โดยไมตองมีคําสั่ง                  
เมื่อมีงานเรงดวน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.76 )  ขอทานคอยใหคําแนะนําเพ่ือนเสมอเมื่อเพ่ือน               
มีปญหาในการทํางาน มีคาเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 3.75 ) และขอที่มีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการปานกลาง และมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดไดแก  ทานยอมทํางานเกินเวลาโดยไมได
คาตอบแทนเพ่ือชวยเหลือเพื่อนที่มีงานยุงหรือตองทํางานท่ียาก ( x  = 3.41) 
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ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ จําแนกตามรายขอ 

 

 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี 
X  S.D. ระดับ           

ความคิดเห็น 
1. ทานไมเคยเอาเวลางานไปใชทําเร่ืองสวนตัว 3.40 0.84 ปานกลาง 

2.  ทานเขา-ออกงานตรงเวลาหรือคลาดเคลื่อนไมเกิน 10 นาท ี 3.90 0.97 มาก 

3. ทานไมลางานถาไมมีเหตุจําเปน 3.96 0.90 มาก 

4. ทานไมชอบหาขออางในการเลี่ยงงาน 3.99 0.91 มาก 

5. เมื่อทานจะตองลางาน ทานจะรับผิดชอบงานของ 
ทานจนกวาจะเสร็จกอนวันลา 

4.05 0.84 มาก 

โดยรวม 3.86 0.68 มาก 
 

 

 จากตารางท่ี 10 พบวาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ              
ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับสูง ( x  = 3.86) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอเมื่อทานจะตองลางาน ทานจะ
รับผิดชอบงานของทานจนกวาจะเสร็จกอนวันลา มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( x  = 4.05) ขอทาน               
ไมชอบหาขออางในการเลี่ยงงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 3.99) และขอที่มีระดับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการปานกลาง และมีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ทานไมเคย
เอาเวลางานไปใชทําเร่ืองสวนตัว ( x  = 3.40)  
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ตารางท่ี 11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ จําแนกตามรายขอ 

 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ 
X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1.   ทานสนใจอานประกาศขององคการเสมอ 3.43 0.84 ปานกลาง 
2. ทานยินดีเขาประชุม หรือเขารับฟงชี้แจงเร่ืองตางๆของ

องคการเสมอ 
3.66 0.83 มาก 

3.   ทานชอบเขารวมกิจกรรมขององคการเสมอ 3.45 0.91 ปานกลาง 

4.   ทานไมพูดขอมูลที่เปนความลับ หรือเร่ืองที่จะทําให 
ภาพพจนขององคการเสียหาย 

3.72 0.87 มาก 

5.   ทานรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงาน หรือเสนอขอคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เสมอเมื่อ
มีโอกาส 

3.55 0.79 มาก 

โดยรวม 3.56 0.66 มาก 
 

 

  จากตารางท่ี 11 พบวาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                          
ดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนน
เฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับสูง ( x  = 3.56) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอทานไมพูดขอมูล                        
ที่เปนความลับ หรือเร่ืองที่จะทําใหภาพพจนขององคการเสียหาย  มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด                   
( x  = 3.72) ขอทานยินดีเขาประชุม หรือเขารับฟงช้ีแจงเร่ืองตางๆขององคการเสมอ มีคาคะแนน
เฉลี่ยรองลงมา ( x  = 3.66) สําหรับขอที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก ทานชอบเขารวม
กิจกรรมขององคการเสมอ และทานสนใจอานประกาศขององคการเสมอ ( x  = 3.45 และ x  = 3.43 

ตามลําดับ)  
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ตารางที่ 12  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการดานพฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน จําแนกตามรายขอ 

 

 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ดานพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 
X  S.D. ระดับ        

ความคิดเห็น 
1.  ทานยินดีรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ 3.36 0.87 ปานกลาง 
2.  ทานจะใชสติควบคุมอารมณเมื่อเกิดความไมพอใจ   

ระหวางปฏิบัติงาน 
3.80 0.70 มาก 

3.  แมวาทานจะเครียดเพียงไร ก็ไมเอามาลงกับเพื่อน
รวมงาน 

3.94 0.76 มาก 

4.  ทานไมแสดงสีหนาและอารมณไมพอใจตอหนา
ลูกคา หรือเพื่อนรวมงาน 

3.66 0.79 มาก 

5.  ทานไมบนแมตองไดรับความลําบากในการทํางานสัก
เพียงไร 

3.39 0.85 ปานกลาง 

โดยรวม 3.63 0.56 มาก 
 

 

 จากตารางท่ี 12 พบวาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดาน
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ย
โดยรวม อยูในระดับสูง ( x  = 3.63) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอแมวาทานจะเครียดเพียงไร ก็ไมเอา
มาลงกับเพื่อนรวมงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.94) ขอทานจะใชสติควบคุมอารมณเมื่อเกิด
ความไมพอใจระหวางปฏิบัติงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 3.80) สําหรับขอท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยในระดับปานกลางไดแก ทานไมบนแมตองไดรับความลําบากในการทํางานสักเพียงไร  และ
ทานยินดีรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ ( x  = 3.39 และ x  = 3.36 ตามลําดับ)  
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ตารางที่ 13  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น จําแนกตามรายขอ 

 

 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น 
X   S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1.  ทานไมชอบการถกเถียงหรือทะเลาะกันในระหวางการ 

ทํางาน 
4.06 0.84 มาก 

2.  ทานไมกลาวโทษใครเม่ือเกิดความผิดพลาดในการทํางาน 4.01 0.75 มาก 

3.   ทานไมโยนงานท่ีทานไมชอบใหเพื่อนทํา 4.20 0.70 มาก 

4.   เมื่อตองตัดสินใจทําอะไรทานจะนึกถึงผลกระทบท่ีจะเกิด
กับเพ่ือนรวมงานเสมอ 

4.10 0.68 มาก 

5.   ทานพยายามไกลเกลี่ยปญหาท่ีเกิดขึ้นในกลุมใหหมดไป     
เพื่อไมใหการทะเลาะเบาะแวงบานปลายออกไป 

4.10 0.72 มาก 

โดยรวม 4.10 0.58 มาก 
 

 

  จากตารางท่ี 13 พบวาความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                
ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับสูง ( x  = 4.10 ) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอทานไมโยนงานท่ีทาน               
ไมชอบใหเพื่อนทํา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.20 )  ขอเมื่อตองตัดสินใจทําอะไรทานจะนึกถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดกับเพื่อนรวมงานเสมอ และขอทานพยายามไกลเกลี่ยปญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุมให
หมดไป เพื่อไมใหการทะเลาะเบาะแวงบานปลายออกไป มีคาเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 4.10 ) สําหรับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดไดแก 
ทานไมกลาวโทษใครเม่ือเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ( x  = 4.01) 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังขับเคลื่อนในการทํางาน  จากการศึกษาพลังขับเคลื่อน                        
ในการทํางาน ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ จํานวน 300 คนไดผลการศึกษาดังตารางท่ี 14-20 
 

ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นพลังขับเคลื่อนในการทํางาน 
จําแนกตามรายดาน 

 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ดานการไดรับปจจัยพื้นฐาน 2.84 0.54 ปานกลาง 

2. ดานการสรางเครือขายในองคกร 3.65 0.59 มาก 

3. ดานโอกาสเติบโตในองคกร 3.05 0.71 ปานกลาง 

4. ดานความทาทายในหนาที่ 3.51 0.61 มาก 

5. ดานการใหเกียรติบุคลากร 3.27 0.68 ปานกลาง 

6. ดานความสมดุลในชีวิต 2.86 0.72 ปานกลาง 

โดยรวม 3.20 0.42 ปานกลาง 
 

 

  จากตารางท่ี 14 พบวาความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัท
แหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง ( x = 3.20)                      
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการสรางเครือขายในองคกร มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.65) 
รองลงมาคือ ดานความทาทายในหนาที่ และดานการใหเกียรติบุคลากร มีคาคะแนนเฉล่ีย ( x  = 3.51 

และ x  = 3.27 ตามลําดับ) สําหรับดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดไดแก ดานการไดรับปจจัยพื้นฐาน  

( x  = 2.84) 
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ตารางท่ี 15   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นพลังขับเคลื่อนในการทํางาน
ดานการไดรับปจจัยพื้นฐาน จําแนกตามรายขอ 

 

 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน 

ดานการไดรับปจจัยพ้ืนฐาน 
X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ทานไดรับการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

และเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีมีความเหมาะสม 
2.71 0.71 ปานกลาง 

2.   ทานไดรับการฝกเตรียมพรอมและมาตรการ
กฎระเบียบเพื่อปองกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย หรือภัย
ตางๆ 

3.38 0.92 ปานกลาง 

3.  ทานรูสึกมั่นคงที่ไดทํางานในองคการแหงนี้ 2.74 0.76 ปานกลาง 

4.  ทานไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลจากองคการ
อยางเหมาะสม 

2.55 0.81 ปานกลาง 

โดยรวม 2.84 0.54 ปานกลาง 
 

  

  จากตารางท่ี 15 พบวาความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อนในการทํางาน ดานการไดรับ
ปจจัยพื้นฐาน ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนน เฉลี่ยโดยรวม อยูใน
ระดับปานกลาง ( x  = 2.84) โดยขอทานไดรับการฝกเตรียมพรอมและมาตรการกฎระเบียบ                
เพื่อปองกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย หรือภัยตางๆ มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.38) ขอทานรูสึกมั่นคง             
ที่ไดทํางานในองคการแหงน้ี มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 2.74) และขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํา
ที่สุดไดแก ทานไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลจากองคการอยางเหมาะสม ( x  = 2.55) 
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ตารางท่ี  16คา เฉลี่ ย  สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อน                         
ในการทํางาน ดานการสรางเครือขายในองคกร จําแนกตามรายขอ 

 

 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน 

ดานการสรางเครือขายในองคการ 
X  S.D. ระดับ          

ความคิดเห็น 
1.  ทานใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อมีโอกาสเสมอ 3.78 0.72 มาก 
2.  ทานและเพื่อนรวมงานมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  

และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ 
3.74 0.80 มาก 

3.  ทานสามารถติดตอประสานงานกับบุคลากรในฝาย
ตางๆ        ไดอยางสะดวกและราบร่ืน 

3.50 0.74 มาก 

4.   ทานไดรับความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน ในการ 
ปฏิบัตงิานที่สําคัญ 

3.59 0.72 มาก 

โดยรวม 3.65 0.59 มาก 
 

 

  จากตารางที่ 16 พบวาความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อนในการทํางาน ดานการสราง
เครือขายในองคกร ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยทุกขอโดย
รวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.65) โดยขอทานใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานเม่ือมีโอกาสเสมอ                
มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.78) ขอทานและเพื่อนรวมงานมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร              
และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 3.74) และขอท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยตํ่าสุดไดแก ทานสามารถติดตอประสานงานกับบุคลากรในฝายตางๆ ไดอยางสะดวกและ
ราบร่ืน ( x  = 3.50) 
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ตาราง ท่ี  17  ค า เฉลี่ ย  สวนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน  และระ ดับความคิด เ ห็นพลัง ขับเคลื่ อน                            
ในการปฏิบัติงาน ดานโอกาสเติบโตในองคกร จําแนกตามรายขอ 

 

 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน 

ดานโอกาสเติบโตในองคกร 
X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาการ

ทํางานในหนวยงาน 
3.32 0.78 ปานกลาง 

2.  ทานไดรับการเล่ือนตําแหนงตามท่ีคาดหวัง 2.69 0.98 ปานกลาง 

3.  ทานไดรับการสนับสนุนใหเขารวมการ
ประชุมสมัมนา เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
อยางสมํ่าเสมอ 

3.07 1.07 ปานกลาง 

4.  ทานไดรับการมอบหมายงานสําคัญจากผูบริหาร
อยางสมํ่าเสมอ 

3.11 0.91 ปานกลาง 

โดยรวม 3.05 0.71 ปานกลาง 
 

 

  จากตารางท่ี 17 พบวาความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อนในการทํางาน ดานโอกาสเติบโต
ในองคกร ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยทุกขอโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.05) โดยขอทานมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใน
หนวยงาน มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.32) ขอทานไดรับการมอบหมายงานสําคัญจากผูบริหาร
อยางสม่ําเสมอ มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 3.11) และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดไดแก                 
ทานไดรับการเลื่อนตําแหนงตามท่ีคาดหวัง ( x  = 2.69) 
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ตารางท่ี 18  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อนใน                   
การปฏิบัติงาน ดานความทาทายในหนาที่ จําแนกตามรายขอ 

 

 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน 

ดานความทาทายในหนาท่ี 
X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ทานตองใชความคิดสรางสรรค และการคิดวิเคราะหใน

การปฏิบัติงานเสมอ 
3.47 0.85 ปานกลาง 

2.  ทานรูสึกกระตือรือรน เม่ือตองแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในการทํางาน 

3.65 0.79 มาก 

3.  ทานไดรับมอบหมายงานที่จะชวยฝกทักษะ                     
และประสบการณในการทํางานมากข้ึน 

3.43 0.87 ปานกลาง 

4.  ทานพรอมรับมือเสมอ หากเกิดปญหาเฉพาะหนาใน
อนาคต 

3.50 0.70 มาก 

โดยรวม 3.51 0.61 มาก 
 

 

  จากตารางท่ี 18 พบวาความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ดานความทาทาย
ในหนาท่ีของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
มาก ( x  = 3.51) โดยขอทานรูสึกกระตือรือรน เมื่อตองแกไขปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน  มีคา
คะแนนเฉล่ียสูงสุด ( x  = 3.65) สวนขอทานพรอมรับมือเสมอ หากเกิดปญหาเฉพาะหนาในอนาคต 
มีคาเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 3.50) และระดับความทาทายในหนาท่ี ปานกลาง และมีคะแนนเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด ไดแก ทานไดรับมอบหมายงานที่จะชวยฝกทักษะ และประสบการณในการทํางานมากขึ้น  
( x  = 3.43)  
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ตารางท่ี 19   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อนในการ
ปฏิบัติงาน ดานการใหเกียรติบุคลากร จําแนกตามรายขอ 

 

 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน 

ดานการใหเกียรติบุคลากร 
X  S.D. ระดับ        

ความคิดเห็น 
1.  ขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนเรื่องสวนตัวของทาน ที่แจงไวกับ

องคการถูกเก็บไวเปนความลับอยางดี 
3.31 0.92 ปานกลาง 

2.  ทานและเพื่อนรวมงานไมกาวกายเร่ืองสวนตัวของกันและกัน 3.61 0.81 มาก 

3.  กฎระเบียบของบริษัทสรางความเสมอภาคในรักษาสิทธิ
ในการทํางานของบุคลากร 

2.87 0.97 ปานกลาง 

4.  ทานไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกับ
บุคคลอ่ืนๆ 

3.29 0.93 ปานกลาง 

โดยรวม 3.27 0.68 ปานกลาง 
 

 

  จากตารางท่ี 19 พบวาความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อนในการทํางาน ดานการใหเกียรติ
บุคลากร ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ( x  = 3.27) โดยขอทานและเพ่ือนรวมงานไมกาวกายเร่ืองสวนตัวของกันและกัน                 

มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( x  = 3.61) สวนขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนเร่ืองสวนตัวของทาน ที่แจงไวกับ
องคการถูกเก็บไวเปนความลับอยางดี มีคาเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 3.31) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
ไดแก ขอกฎระเบียบของบริษัทสรางความเสมอภาคในรักษาสิทธิในการทํางานของบุคล ากร                    
( x  = 2.87)  
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ตารางท่ี   20   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อน                    
ในการปฏิบัติงาน ดานความสมดุลในชีวิต จําแนกตามรายขอ 

 

 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน 

ดานความสมดุลในชีวิต 
X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ทานมีเวลาใหครอบครัวอยางเพียงพอ 2.85 0.99 ปานกลาง 
2. ทานสามารถวางแผนการทํากิจกรรมตางๆ ลวงหนาได 2.92 1.09 ปานกลาง 

3. ทานมีภาระงานท่ีมีความเหมาะสมกับเวลาในการทํางาน 2.94 0.92 ปานกลาง 

4. ทานไมมีความกดดัน และความเครียดจากการทํางาน
มากเกินไป 

2.72 0.94 ปานกลาง 

โดยรวม 2.86 0.72 ปานกลาง 
 

  

  จากตารางท่ี 20 พบวาความคิดเห็นตอพลังขับเคลื่อนในการทํางาน ดานความสมดุลใน
ชีวิตของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยทุกขอโดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ( x  = 2.86) โดยขอทานมีภาระงานท่ีมีความเหมาะสมกับเวลาในการทํางาน  มีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ( x =2.94)  สวนขอทานสามารถวางแผนการทํากิจกรรมตางๆลวงหนาได มีคาเฉลี่ย
รองลงมา ( x =2.92) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแกขอทานไมมีความกดดันและความเครียด               
จากการทํางานมากเกินไป ( x  = 2.72)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
85 

 

ตอนที่  4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูความยุติธรรมในองคการ  จากการศึกษาการรับรู                     
ความยุติธรรมในองคการ ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ จํานวน 300 คนไดผลการศึกษาดังตารางท่ี 
21-23 
 

ตารางที่ 21   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการรับรูความยุติธรรมใน
องคการ จําแนกตามรายดาน 

 

 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  การรับรูความยุติธรรมในองคกร ดานผลตอบแทน 2.96 0.81 ปานกลาง 

2.  การรับรูความยุติธรรมในองคกร                              
ดานกระบวนการ 

2.43 0.77 นอย 

โดยรวม 2.69 0.67 ปานกลาง 
 

 

  จากตารางท่ี 21 พบวาความคิดเห็นตอการรับรูความยุติธรรมในองคการ ของบุคลากร
บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x =2.69)  
เมื่อพิจารณารายดานพบวาการรับรูความยุติธรรมในองคกร ดานผลตอบแทน  มีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ( x  = 2.96) สําหรับระดับการรับรูความยุติธรรมในองคการ นอย และมีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
คือดานกระบวนการ มีคาคะแนนเฉล่ีย ( x  = 2.43) 
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ตารางที่ 22   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการรับรูความยุติธรรมใน
องคการดานผลตอบแทน จําแนกตามรายขอ 

 

 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

ดานผลตอบแทน 
X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ทานไดรับผลตอบแทนเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 

ของทานในปจจุบัน 
3.06 0.92 ปานกลาง 

2.  ทานไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทุมเทในการ
ทํางาน 

2.96 0.89 ปานกลาง 

3.  ทานไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานของ
ทาน 

2.97 0.88 ปานกลาง 

4.  ทานไดรับผลตอบแทนท่ีเทาเทียมกับเพื่อนรวมงานในสาย
งานเดียวกัน 

2.93 1.03 ปานกลาง 

5.  ทานสามารถไดรับผลตอบแทนมากข้ึนตามความรูและ
ประสบการณที่มีมากข้ึน 

2.88 0.99 ปานกลาง 

โดยรวม 2.96 0.81 ปานกลาง 
 

 

  จากตารางท่ี  22 พบวาความคิดเห็นตอการรับรูความยุติธรรมในองคการดาน
ผลตอบแทน ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยทุกขอโดยรวม                
อยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.96) โดยขอทานไดรับผลตอบแทนเหมาะสมกับความรู ความสามารถ
ของทานในปจจุบัน มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.06) ขอทานไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงานของทาน มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ( x = 2.97) และขอที่มีคาคะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุดไดแก  
ทานสามารถไดรับผลตอบแทนมากข้ึนตามความรูและประสบการณที่มีมากข้ึน ( x  = 2.88) 
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ตารางท่ี 23   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการรับรูความยุติธรรม             
ในองคการดานกระบวนการ จําแนกตามรายขอ 

 

 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ 
ดานกระบวนการ 

X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ทานคิดวาเกณฑการประเมินคาตอบแทน มีความ

เหมาะสม 
2.32 0.99 นอย 

2.  ทานสามารถเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็นกอนรับการ
ประเมิน 

2.38 0.96 นอย 

3.  ทานไดรับทราบกําหนดการประเมินลวงหนาเสมอ 2.53 0.98 ปานกลาง 

4.  ทานคิดวารูปแบบการประเมินผล สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานของทานมีความถูกตองและเหมาะสม 

2.34 0.91 นอย 

5.   ทานคิดวาความรับผิดชอบ และภาระงานที่ไดรับการ
จัดสรรจากหนวยงานมีความยุติธรรม 

2.56 0.96 ปานกลาง 

โดยรวม 2.43 0.77 นอย 
 

 

  จากตารางที่  2 3  พบว าความ คิด เ ห็นตอการ รับ รู ความ ยุติ ธรรมในองค การ                        
ดานกระบวนการ ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับนอย   ( x  = 2.43) โดยขอทานคิดวาความรับผิดชอบ และภาระงานท่ีไดรับการจัดสรรจาก
หนวยงานมีความยุติธรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 2.56) ขอทานไดรับทราบกําหนดการ
ประเมินลวงหนาเสมอ มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 2.53) และขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก 
ทานคิดวาเกณฑการประเมินคาตอบแทนมีความเหมาะสม ( x  = 2.32) 
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันท่ีมีตอองคการจากการศึกษาความผูกพันที่มีตอองคกร 
ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ จํานวน 300 คน ไดผลการศึกษาดังตารางท่ี 24-27 

ตารางที่ 24  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอความผูกพันท่ีมีตอองคการ 
จําแนกตามรายดาน 

 

 

ความผูกพันท่ีมีตอองคกร X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ดานความผูกพันดวยใจรัก 2.98 0.70 ปานกลาง 

2.  ดานความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง 3.10 0.67 ปานกลาง 

3.  ดานความผูกพันทางบรรทัดฐาน 3.06 0.59 ปานกลาง 

โดยรวม 3.05 0.49 ปานกลาง 
 

 

  จากตารางท่ี 24 พบวาความคิดเห็นตอความผูกพันที่มีตอองคกร ของบุคลากรบริษัท
แหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.05)                     
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานดานความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง  มีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด                        
( x  = 3.10) รองลงมาคือดานความผูกพันทางบรรทัดฐาน มีคาคะแนนเฉล่ีย ( x  = 3.06) สําหรับ 
ดานที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุดไดแก ดานความผูกพันดวยใจรัก ( x  = 2.98) 
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ตารางท่ี 25   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นความผูกพันที่มีตอองคกร  
ดานความผูกพันดวยใจรัก จําแนกตามรายขอ 

 

 

ความผูกพันท่ีมีตอองคกร 
ดานความผูกพันดวยใจรัก 

X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ทานเกิดความกังวลใจ เมื่อเกิดภาพลักษณทางลบตอ

องคการ 
3.21 0.79 ปานกลาง 

2.  ทานมีความภาคภูมิใจท่ีไดทํางานในองคการแหงน้ี 2.96 0.86 ปานกลาง 

3.  ทานรูสึกวาปญหาในองคการ คือปญหาของทาน 2.95 0.90 ปานกลาง 

4.  ทานจะทํางานท่ีองคการน้ีจนกวาจะเกษียณ 2.28 1.07 นอย 

5.  ทานตองการท่ีจะเห็นองคการเจริญเติบโต 3.51 1.08 มาก 

โดยรวม 2.98 0.70 ปานกลาง 
 

 

  จากตารางท่ี 25 พบวาความคิดเห็นตอความผูกพันท่ีมีตอองคกร ดานความผูกพัน                  
ดวยใจรัก ของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับ               
ปานกลาง ( x  = 2.98) โดยขอทานตองการท่ีจะเห็นองคการเจริญเติบโต มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
( x  = 3.51) ขอทานเกิดความกังวลใจ เมื่อเกิดภาพลักษณทางลบตอองคการ มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา                                
(x  = 3.21)  และขอท่ีมีระดับความผูกพันดวยใจรักนอย และมีคาคะแนนเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดไดแก ทานจะ
ทํางานที่องคการน้ีจนกวาจะเกษียณ ( x  = 2.28) 
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ตารางที่ 26   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอความผูกพันที่มีตอองคกร 
ดานความผูกพันทางการอยูตอเน่ือง  จําแนกตามรายขอ 

 

 

ความผูกพันท่ีมีตอองคกร 

ดานความผูกพันทางการอยูตอเน่ือง 
X  S.D. ระดับ         

ความคิดเห็น 
1.  ทานไมคิดจะลาออกจากองคกรนี้ เนื่องจากตองรักษา

ผลประโยชนที่ควรไดรับ 
2.63 0.98 ปานกลาง 

2.  ทานยังคงทํางานในองคการแหงนี้เพราะความจําเปนใน
การดํารงชีวิต 

3.61 0.93 มาก 

3.  การที่ทานมีการดํารงชีวิตท่ีดี เพราะรายไดที่ไดรับจาก
การทํางานในองคการแหงน้ี 

3.35 0.92 ปานกลาง 

4.  ทานไมคิดจะลาออก เพราะหาองคการที่จะให
คาตอบแทนแบบน้ียาก 

2.83 1.04 ปานกลาง 

5.   แมวาทานอยากจะลาออกสักเพียงใด แตเปนการยากท่ี
จะทําเชนน้ันได 

3.06 0.99 ปานกลาง 

โดยรวม 3.10 0.67 ปานกลาง 
 

 

  จากตารางท่ี 26 พบวาความคิดเห็นตอความผูกพันท่ีมีตอองคกร ดานความผูกพัน
ทางการอยูตอเนื่อง ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม            
อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.10) โดยขอทานยังคงทํางานในองคการแหงน้ีเพราะความจําเปนใน
การดํารงชีวิตมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.61) ขอการที่ทานมีการดํารงชีวิตท่ีดี เพราะรายไดที่
ไดรับจากการทํางานในองคการแหงนี้ มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ( x  = 3.35) และขอที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยตํ่าท่ีสุดไดแก ทานไมคิดจะลาออกจากองคกรน้ี เนื่องจากตองรักษาผลประโยชนที่ควรไดรับ 
( x  = 2.63) 
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ตารางที่ 27  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอความผูกพันที่มีตอองคกร 

                 ดานความผูกพันทางบรรทัดฐาน    จําแนกตามรายขอ 
 

 

ความผูกพันท่ีมีตอองคกร 
ดานความผูกพันทางบรรทัดฐาน 

X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ทานคิดวาทํางานไปตามหนาที่ เพื่อคาตอบแทน 3.18 0.91 ปานกลาง 
2.  ทานรูสึกไมดี ถาละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ 3.85 0.95 มาก 

3.  ทานจะรูสึกผิด ถาจะตองลาออกเพราะไดรับ
ขอเสนอที่ดีจากองคการอ่ืน 

2.75 1.02 ปานกลาง 

4.  ทานทํางานท่ีนี่ตอไป เพราะคิดวาบุคลากรควรมี
ความจงรักภักดีตอองคการ 

2.86 0.96 ปานกลาง 

5.  ทานคิดวาการปฏิบัติงานเพียงแหงเดียวในชีวิต 
นาจะไดรับโอกาสท่ีดีในการทํางาน 

2.65 1.12 ปานกลาง 

โดยรวม 3.06 0.59 ปานกลาง 
 

 

  จากตารางท่ี 27 พบวาความคิดเห็นตอความผูกพันท่ีมีตอองคกร ดานความผูกพัน              
ทางบรรทัดฐาน ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม อยูใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.06) โดยขอทานรูสึกไมดี ถาละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ี มีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ( x  = 3.85) ขอทานคิดวาทํางานไปตามหนาท่ี เพื่อคาตอบแทน มีคาคะแนนเฉลี่ยรองลงมา 
( x  = 3.18) และขอที่มีคาคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแก ทานคิดวาการปฏิบัติงานเพียงแหงเดียวในชีวิต 
นาจะไดรับโอกาสที่ดีในการทํางาน ( x  = 2.65) 
 

ตอนท่ี 6   การทดสอบสมมติฐาน (ตารางที่ 28 – 37) 
สําหรับการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ

อยางงาย (Simple Linear Regression) ระหวางพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรม
ในองคการ ความผูกพันที่มีตอองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  โดยนําเสนอ
ผลการวิเคราะห  ในรูปตารางแสดงการวิเคราะหการถดถอย  และอธิบายสมการพยากรณ                     
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนี ้
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1. พลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

2. พลังขับเคลื่อนในการทํางาน มี อิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก                         
ที่ดีขององคการ 

3. การรับรูความยุติธรรมในองคการมี อิทธิพลทางบวกตอการความผูกพัน                       
ที่มีตอองคการ 

4. การรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก                 
ที่ดีขององคการ 

5. พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  และการรับรูความยุติธรรมในองคการมี อิทธิพล                       
ทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

6. ความผูกพันที่มีตอองคการมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี                        
ขององคการ 

ตารางที่ 28    การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
 

 

ตัวแปร DW POJ OC OCB 

คาเฉลี่ย (mean) 3.197 2.694 3.045 3.748 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .423 .674 .488 .486 

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน (DW)     

การรับรูความยุติธรรมในองคการ (POJ) .578*    

ความผูกพันท่ีมีตอองคการ (OC) .437* .409*   

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (OCB) .333* .180* .507*  
 

 

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed) 
 

  จากตารางท่ี 28 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระกับ          
ตัวแปรตาม พบวา 

1. พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  มีความสัมพันธกับตัวแปรตามความผูกพันที่มี              
ตอองคการ  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.437 

2. พลั ง ขับ เคลื่ อนในการทํางาน  มีความสัมพันธกับ ตัวแปรตามพฤติกรรม                       
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .333 
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3. การรับรูความยุติธรรมในองคการ มีความสัมพันธกับตัวแปรตามความผูกพัน                 
ที่มีตองคการ  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .409 

4. การรับรูความยุติธรรมในองคการ มีความสัมพันธกับตัวแปรตามพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .180 

5. ตวามผูกพันที่มีตอองคการ มีความสัมพันธกับตัวแปรตามพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .507 

 

ตารางที่ 29  การวิเคราะหการถดถอยเพื่อพยากรณความผูกพันที่มีตอองคการจากพลังขับเคลื่อน    
                   ในการทํางาน 

    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  จากตารางท่ี 29 พบวาพลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกในระดับต่ํากับ
ความผูกพันที่มีตอองคการ โดยสามารถพยากรณความผูกพันท่ีมีตองคการ ไดรอยละ 19.1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 พลังขับเคลื่อนในการทํางาน มีอิทธิพล
ทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร 

ความผูกพันที่มีตอองคการ   

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 

β t p-value 

คาคงที่ 1.433 0.194  7.397 0.000* 

พลังขับเคลื่อนในการทํางาน 0.504 0.060 .437 8.392 0.000* 

F = 70.421  Adjusted R2 = 0.191 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
94 

 

ตารางที่ 30 การวิเคราะหการถดถอยเพื่อพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการจากพลัง
ขับเคลื่อนในการทํางาน 

 

ตัวแปร 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

β t p-value 

คาคงที่ 2.525 0.202  12.473 0.000* 
พลังขับเคลื่อนในการ
ทํางาน 

0.383 0.063 .333 6.098 0.000* 

F=37.188  Adjusted R2 = 0.111 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  ตารางที่ 30 พบวาพลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกในระดับต่ํากับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยสามารถพยากรณความผูกพันที่มีตองคการ ไดรอย
ละ 11.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 พลังขับเคลื่อนใน                   
การทํางาน มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ 
 

ตารางที่ 31  การวิเคราะหการถดถอยเพื่อพยากรณความผูกพันท่ีมีตอองคการจากการรับรู                     
ความยุติธรรมในองคการ 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตัวแปร 
         ความผูกพันที่มีตอองคการ    

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

β t p-value 

คาคงที่ 2.248 0.106  21.14

3 
0.000* 

การรับรูความยุติธรรมใน
องคการ 

0.296 0.038 .409 7.736 0.000* 

F = 59.843   Adjusted R2 = 0.167 
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  ตารางท่ี 31 พบวาการรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางบวกในระดับต่ํา           
ความผูกพันที่มีตอองคการโดยสามารถพยากรณความผูกพันที่มีตองคการ ไดรอยละ 16.7                 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 การรับรูความยุติธรรมในองคการ               
มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ 
 

ตารางที่ 32 การวิเคราะหการถดถอยเพื่อพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ          
จากการรับรูความยุติธรรมในองคการ 

 

 

 

ตัวแปร 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

β t p-value 

คาคงที่ 3.399 0.114  29.770 0.000* 
การรับรูความยุติธรรม
ในองคการ 

0.130 0.41 .180 3.153 0.002 

F=9.943  Adjusted R2 = 0.029 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ตารางท่ี 32 พบวาการรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางบวกในระดับต่ํา               
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยสามารถพยากรณความผูกพันที่มีตองคการ                
ไดรอยละ 2.9  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 การรับรูความยุติธรรมใน
องคการมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 
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ตารางที่ 33 การวิเคราะหการถดถอยเพื่อพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

                 จากความผูกพันที่มีตอองคการ 

 

ตัวแปร 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

β t p-value 

คาคงที่ 2.209 0.153  14.398 0.000* 
ความผูกพันที่มีตอองคการ 0.506 0.050 .507 10.167 0.000* 

F=103.373  Adjusted  R2 = 0.255 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  ตารางท่ี 33 พบวาความผูกพันที่มีตอองคการมีอิทธิพลทางบวกในระดับปานกลาง          
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ไดรอยละ 25.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6              

ความผูกพันที่มีตอองคการมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
     

ตารางที่ 34 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับความผูกพันที่มีตอองคการ ของบุคลากรบริษัท 

                แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี 
 

ตัวแปร 
ความผูกพันที่มีตอองคการ 

b β t Sig. 

พลังขับเคลื่อนในการทํางาน .348 .302 4.825 .000* 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ .170 .235 3.753 .000* 

F= 43.798    Adjusted R2=.223 
 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  จากตารางท่ี 34  พบวา พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรม                   
ในองคการ (Sig = 0.00 และSig = 0.00 ตามลําดับ) เปนตัวแปรอิสระท่ีสามารถนํามาใชในการ
พยากรณความผูกพันที่มีตอองคการ ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
อิทธิพลทางบวกในระดับต่ํากับความผูกพันที่มีตอองคการ และสามารถพยากรณความผูกพันท่ีมีตอ
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องคการ ไดรอยละ 22.3  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5                    

พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพลทางบวกตอความ
ผูกพันที่มีตอองคการ 
  จากน้ันผูวิจัยยังไดทําการทดสอบหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรความผูกพันท่ีมี           
ตอองคการ กับตัวแปรอิสระอีกครั้งหนึ่งวามีความสัมพันธไปในทิศทางใด  และมีความสัมพันธกัน
มากนอยแคไหน โดยการหาคาความสัมพันธ และทําการทดสอบ multicollinearity โดยใชคา VIF 

ซึ่งเปนคาท่ีแสดงผลกระทบของตัวแปรอิสระแตละตัววามีอิทธิพลตอความแปรปรวนของ
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตางๆในสมการถดถอยมากนอยเพียงใด  ปรากฏผลดังตารางท่ี 35 
 

ตารางที่ 35 การวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรอิสระกับความผูกพันที่มีตอองคการ 
 

 

ตัวแปร OC DW POJ VIF 

คาเฉลี่ย (mean) 3.045 3.197 2.694  

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) .488 .423 .674  

ความผูกพันท่ีมีตอองคการ (OC)     

พลังขับเคล่ือนในการทํางาน (DW) .437*   1.502 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ (POJ) .409* .578*  1.502 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed) 
 

  ตารางที่ 35 พบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความผูกพันที่มีตอองคการของ
บุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี มีความสัมพันธไปในทิศทางที่สอดคลองกัน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 (2-tailed) โดยพลังขับเคลื่อนในการทํางาน เปนตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ
กับความผูกพันที่มีตอองคการ  ของบุคลากรบริษัทที่แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรีมากที่สุด                    
(r = .437) และคา VIF ของตัวแปรอิสระพลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมใน
องคการมีคา 1.502 ทั้งสองตัวแปร ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันนอย 
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ตารางที่ 36 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                
ของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

b β t Sig. 

พลังขับเคลื่อนในการทํางาน .232 .202 3.223 0.001 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ -.094 -.130 -2.11 0.036 

ความผูกพันที่มีตอองคการ .471 .473 8.441 0.000* 

F= 39.063   p-value = 0.000  Adjusted R2=.276 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  จากตารางท่ี 36  พบวาพลังขับเคลื่อนในการทํางาน และความผูกพันท่ีมีตอองคการ  
(Sig = .001 และ Sig = .000 ตามลําดับ) เปนตัวแปรอิสระท่ีสามารถนํามาใชในการพยากรณ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี               
โดยสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 27.6  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  จากน้ันผูวิจัยไดทําการทดสอบหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ  กับตัวแปรอิสระอีกคร้ังหน่ึงวามีความสัมพันธไปในทิ ศทางใด                      
และมีความสัมพันธกันมากนอยแคไหน  โดยการหาคาความสัมพันธ  และทําการทดสอบ 
multicollinearity โดยใชคา VIF ซึ่งเปนคาท่ีแสดงผลกระทบของตัวแปรอิสระแตละตัววามีอิทธิพล
ตอความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตางๆในสมการถดถอยมากน อยเพียงใด 

ปรากฏผลดังตารางท่ี 37 
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ตารางที่ 37 การวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

 
ตัวแปร OCB DW POJ OC VIF 

คาเฉลี่ย (mean) 3.748 3.197 2.694 3.045  

คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .486 .423 .674 .488  

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ(OCB)      

พลังขับเคลื่อนในการทํางาน (DW) .333*    1.620 

การรับรูความยุติธรรมในองคการ (POJ) .180* .578*   1.574 

ความผูกพันที่มีตอองคการ (OC) .507* .437* .409*  1.295 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed) 
 

  ตารางท่ี 37 พบวาตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  ของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี  มีความสัมพันธไปในทิศทาง                         
ที่สอดคลองกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 (2-tailed) โดยความผูกพันท่ีมีตอองคการ เปนตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ของบุคลากรบริษัทงแหงหน่ึง
ในจังหวัดปราจีนบุรีมากท่ีสุด (r = .507)  และคา VIF ของตัวแปรอิสระพลังขับเคลื่อนในการทํางาน 
การรับรูความยุติธรรมในองคการ และความยุติธรรมในองคการ มีคาต้ังแต 1.295-1.620 ซึ่งมีคา   
นอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันนอย 
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บทท่ี 5 

 

 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 

การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมใน
องคการ และความผูกพันที่มีตอองคการ ที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ               
ของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี ในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูอภิปรายไดสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ ไวดังนี้  

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาระดับพลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงใน              

จังหวัดปราจีนบุรี 

2. เพื่อศึกษาระดับการรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงใน
จังหวัดปราจีนบุรี 

3. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันท่ีมีตอองคการของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งใน                
จังหวัดปราจีนบุรี 

4. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรบริษัท              
แหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงใน
จังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงใน
จังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

7. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึง
ในจังหวดัปราจีนบุรีที่มีตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

8. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึง
ในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
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9. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางานและการรับรูความยุติธรรมใน
องคการของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

10.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึง           
ในจังหวัดปราจีนบุรีที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

 

ปญหาของการวิจัย 

1. พลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรีอยูใน
ระดับใด 

2. การรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี
อยูในระดับใด 

3. ความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี               
อยูในระดับใด 

4. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัด
ปราจีนบุรีอยูในระดับใด 

5. พลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี          
มีอิทธิพลตอระดับความผูกพันที่มีตอองคการอยางไร 

6. พลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี                 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางไร 

7. การรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี 
มีอิทธิพลตอความผูกพันที่มีตอองคการอยางไร 

8. การรับรูความยุติธรรมในองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางไร 

9. พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลตอ 
ความผูกพันที่มีตอองคการ ของบุคลากรบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีอยางไร 

10. ความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี                    
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

2. พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 
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3. การรับรูความยุติธรรมในองคการ  มีอิทธิพลทางบวกตอการความผูกพันที่มี                   
ตอองคการ  

4. การรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก         
ที่ดีขององคการ 

5. พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  และการรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพล
ทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ 

6. ความผูกพันท่ีมีตอองคการ มีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคการ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  1. กลุมประชากรตัวอยางบุคลากรของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี ในระดับ
ปฏิบัติการ จํานวน 865 คน โดยผูวิจัยหาจํานวนกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณโดยใชสูตร Yamane 

จากการคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 274 คน เพื่อเพิ่มอํานาจการทดสอบทางสถิติและ               
เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจึงทําการศึกษา จากกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 
300 คน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอนคือ การสุมแบบเจาะจงแบบช้ันภูมิ และการคํานวณ
เทียบสัดสวนประชากรตามพื้นที่การปฏิบัติงาน 

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการงานวิจัย  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี                        
เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ผานการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองจากผูเช่ียวชาญได
เทากับ 0.976 และหาคาความเช่ือมั่นจากการทดลองใชแบบสอบถามท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน              
30 คน คะแนนจากแบบสอบถามไปหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  ซึ่งคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค มีคาอยูระหวาง 0.672 - 0.886 
  

การวิเคราะหขอมูล 
 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  เพื่อวิเคราะห           
หาอิทธิพลและความสัมพันธของแตละตัวแปรระหวางพลังขับเคลื่อนในการทํางาน  การรับรู          
ความยุติธรรมในองคการ และความผูกพันท่ีมีตอองคการ ที่สงผลตอการมีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ใชสถิตวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ประกอบดวย ดังนี้ 

  1. สถิติบรรยาย 

1.1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อายุการทํางาน ระดับการศึกษา รายได พื้นที่ปฏิบัติงาน ใชคาความถี่(f)                         
และคารอยละ (%)  
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  1.2 การวิเคราะหระดับพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมใน
องคการ  ความผูกพันที่มีตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในการองคการ ใชคาเฉลี่ย ( ) และ                                        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

2. สถิติอนุมาน 

2.1  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

2.1.1 การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธและทิศทางระหวางสองตัวแปร  

2.1.2 การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis)               
เพื่อหาความสัมพันธและทดสอบสมมติฐาน 

2.1.3 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)              
เพื่อหาความสัมพันธและทดสอบสมมติฐาน 

 3.      สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.1  การตรวจสอบความเที่ยงตรงตรงของแบบสอบถาม  (Content Validity)              
โดยวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

3.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยการทดสอบองคประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ดวยคา Factor Loading  

3.3 การหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient Method )  ของ Cronbach 

 

สรุปผลการศึกษา 
  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลจากพลังขับเคลื่อน
ในการทํางาน  การรับรูความยุติธรรมในองคการ  และความผูกพันตอองคการ ที่จะสงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของบุคลากรในบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี   โดยมีกลุม
ตัวอยางคือ บุคลากรระดับปฏิบัติการบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 300 คน                    
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงอายุ 20-25 ป  สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดอยู
ในระดับปริญญาตรีมีประสบการณทํางานตํ่ากวา 5 ป มีรายได 30,000 บาทขึ้นไป สวนมาก
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ งานดานบริหาร (งานดานบริหาร) คิดเปนรอยละ 55.3 77.0  66.7 60.3 23.0  
และ 27.3 ตามลําดับ 

  1.1 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ  กลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีตอองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.75 และเม่ือแยกเปนรายดาน
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พบวา คะแนนเฉล่ียดานพฤติกรรมคํานึงถึงผูอ่ืน และดานพฤติกรรมสํานึกในหนาท่ี อยูในระดับสูง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และ 3.86) ดานพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ดานพฤติกรรมการให                   
ความชวยเหลือ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และ 3.60 ตามลําดับ) และดาน
พฤติกรรมใหความรวมมือมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เทากับ 3.56 

   1.1.1 ดานพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา                
ขอทานยินดีทํางานแทนเพื่อนที่ไมไดมาทํางาน โดยไมตองมีคําสั่ง เมื่อมีงานเรงดวน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.76 

  1.1.2 ดานพฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอเมื่อ
ทานจะตองลางานทานจะตองรับผิดชอบงานของทานจนกวาจะเสร็จกอนวันลา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
เทากับ 4.05 

  1.1.3 ดานพฤติกรรมการใหความรวมมือ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอทาน
ไมพูดขอมูลท่ีเปนความลับ หรือเร่ืองท่ีจะทําใหภาพพจนขององคการเสียหาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 3.72 

  1.1.4 ดานพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาขอแมวา
ทานจะเครียดเพียงไร ก็ไมเอามาลงกับเพื่อนรวมงาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.94 

  1.1.5 ดานพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอทาน          
ไมโยนงานที่ทานไมชอบใหเพื่อนทํา มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.20  

 

  1.2 พลังขับเคลื่อนในการทํางาน กลุมตัวอยางมีพลังขับเคลื่อนในการทํางานโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.20 และเม่ือแยกเปนรายดานพบวาคะแนนเฉลี่ยดาน
การสรางเครือขายในองคการและดานความทาทายในหนาที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากเทากับ 3.65 

และ 3.51 ดานการใหเกียรติบุคลากร ดานโอกาสเติบโตในองคการ ดานความสมดุลในชีวิต               
และดานการไดรับปจจัยพ้ืนฐาน อยูในระดับปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.27 3.05 2.86            
และ 2.84 ตามลําดับ 

  1.2.1 ดานการไดรับปจจัยพื้นฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอทานไดรับ                            
การฝกเตรียมพรอมและมาตรการกฎระเบียบเพื่อปองกันอุบัติเหตุ อัคคีภัย หรือภัยตางๆ มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.38   

  1.2.2 ดานการสรางเครือขายในองคการ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอทานให                    
ความชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อมีโอกาสเสมอ มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.78 

   1.2.3 ดานโอกาสเติบโตในองคการ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอทานมีสวน
รวมในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานในหนวยงาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.32 
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  1.2.4 ดานความทาทายในหนาท่ี เมื่อพิจารณาเปนรายไดพบวา ขอทานรูสึก
กระตือรือรน เมื่อตองแกไขปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.65 

  1.2.5 ดานการใหเกียรติบุคลากร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอทานและเพ่ือน
รวมงาน ไมกาวกายเร่ืองสวนตัวของกันและกัน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ  3.61 

  1.2.6 ดานความสมดุลในชีวิต เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอทานภาระงานท่ีมี                   
ความเหมาะสมกับเวลาในการทํางาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ 2.94 

 1.3 การรับรูความยุติธรรมในองคการ กลุมตัวอยางมีการรับรูความยุติธรรมในองคการ
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.69 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การรับรูความยุติธรรม
ดานผลตอบแทนมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ 2.96  

   1.3.1 ดานผลตอบแทน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอทานไดรับผลตอบแทน
เหมาะสมกับความรู ความสามารถของทานในปจจุบัน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเทากับ 3.06    
  1.3.2 ดานกระบวนการ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอทานคิดวาความ                 
รับผิดชอบและภาระงานท่ีไดรับจากการจัดสรรจากหนวยงานมีความยุติธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 2.56  

  1.4 ความผูกพันท่ีมีตอองคการ กลุมตัวอยางมีความผูกพันในองคการอยูในระดับ              
ปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ  3.05  เ ม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานความผูกพัน                     
ทางการอยูตอเน่ืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.10  และรองลงมาคือ ดานความผูกพันทางบรรทัด
ฐาน และความผูกพันดวยใจรัก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.06 2.98 ตามลําดับ 

  1.4.1 ดานความผูกพันดวยใจรัก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอทานตองการ            
ที่จะเห็นองคการเจริญเติบโต มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.51  
  1.4.2 ดานความผูกพันทางการอยูตอเนื่อง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา                        
ขอทานยังคงทํางานในองคการแหงนี้เพราะความจําเปนในการดํารงชีวิต มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.61 

  1.4.3 ดานความผูกพันทางบรรทัดฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอทานรูสึก
ไมดี ถาละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ มีคะแนนเฉล่ีย 3.85   
 

  2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานท่ี 1 พลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันที่มีตอ
องคการ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกใน
ระดับต่ํากับความผูกพันในองคการ  
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  สมมติฐานที่ 2 พลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพล
ทางบวกในระดับต่ําดับความผูกพันในองคการ  
  สมมติฐานท่ี 3 การรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพลในทางบวกตอการความ
ผูกพันท่ีมีตอองคการ  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูความยุติธรรมในองคการ                     
มีอิทธิพลทางบวกในระดับต่ํากับการความผูกพันที่มีตอองคการ  
  สมมติฐานท่ี 4 การรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลในทางบวกตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการรับรูความยุติธรรมในองคการมี
อิทธิพลทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

  สมมติฐานที่ 5 พลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพล
ทางบวกตอความผูกพันท่ีมีตอองคการ ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธกับความผูกพันท่ีมีในองคการ   มีความสัมพันธในทิศทางท่ีสอดคลอง กัน                    
โดยพลังขับเคลื่อนในการทํางาน เปนตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับความผูกพันท่ีมีตอองคการ
มากท่ีสุด  
  สมมติฐานท่ี 6 ความผูกพันที่มีตอองคการมีอิทธิพลในทางบวกตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการ ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา ความผูกพันท่ีมีตอองคการมีอิทธิพลทางบวกใน
ระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
 

อภิปรายผล 

  จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษา เร่ือง พลังขับเคลื่อนในการทํางาน            
การรับรูความยุติธรรมในองคการ และความผูกพันในองคการ ที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ กรณีศึกษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี                 
มีประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยนํามาอภิปราย ดังนี้ 

1. พลังขับเคลื่อนในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันในองคการ  โดยพลัง
ขับเคลื่อนในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันที่มีตองคการโดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ 0.437 และสามารถพยากรณความผูกพันท่ีมีตองคการ ไดรอยละ 19.1 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05 และมีพลังขับเคลื่อนในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง                 
และเมื่อแยกเปนรายดานพบวาคะแนนเฉล่ียดานการสรางเครือขายในองคการและดานความทาทาย
ในหนาที่มีคะแนนเฉล่ียในระดับมาก   

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรในองคการมีความรวมมือและการประสานงานท่ีดีใน                  
การทํางาน  รวมทั้งไดรับมอบหมายหนาท่ีและการทํางานท่ีตองใชความคิดสรางสรรค และ                   
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การแกไขปญหาเฉพาะหนา รวมท้ังงานท่ีทําอยูมีโอกาสกาวหนา ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนายใน 
การทํางาน จึงเกิดความรูสึกที่จะทํางานในองคการตอไป จากท่ีกลาวมามีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุธินี เดชะตา (2551) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับความผูกพันที่มีตอ
องคการของบุคลากร และศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีมีผลตอความผูกพัน
ที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด  (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิต
การทํางานที่มีความสัมพันธกับความผูกพันที่มีตอองคการของบุคลากรบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด 
(มหาชน) นั้นมีคุณภาพการทํางานเพียง 3 ดาน ที่มีความสัมพันธกับระดับความผูกพันที่มีตอ
องคการของบุคลากร  ซึ่งคุณภาพชีวิตการทํางานน้ันไดแก ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ดานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง และความเปนประโยชนตอสังคม  

2. พลังขับเคลื่อนในการทํางานของบุคลากรมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยพลังขับเคลื่อนในการทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีตอองคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.333 และสามารถพยากรณความผูกพันที่มี
ตองคการ ไดรอยละ 11.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรในองคการไดรับการตอบสนองทั้งทางรางกายและจิตใจ 
โดยการมีเพื่อนรวมงานที่ดี และการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับตน ทําใหมีความกระตือรือรน 
และกําลังใจในการทํางาน ทําใหยินดีที่จะอุทิศตนเพ่ือสวนรวม และทํางานเพื่อองคการอยางแทจริง 
หรือเรียกวามีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวแบบกําหนดการ
มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ Organ & Bateman ที่แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจใน
การทํางานมีสวนในการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการได นอกจากน้ียังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของวรวรรณ บุญลอม (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตใน
การทํางานความผูกพันตอองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ของขาราชการครู
วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยกลาววาคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกดาน
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของปฏิพัฒน อุดรไสว (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา 
บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการในระดับมาก โดยปจจัยที่
สามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดดีมี 4 ปจจัย คือ ความสําเร็จในงาน  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความสัมพันธระหวางบุคคล  และสิรภัทร จันทสิโร 
(2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรของเจาหนาท่ี
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สถานีอนามัยจังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสัมพันธภาพมีผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการมากท่ีสุด 

3. การรับรูความยุติธรรมในองคการ  มีอิทธิพลในทางบวกตอความผูกพันที่มี                    
ตอองคการ โดยการรับรูความยุติธรรมในองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันท่ีมีตอองคการโดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.409 และสามารถพยากรณความผูกพันท่ีมีตองคการไดรอยละ 16.7 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีการรับรูความยุติธรรมในองคการอยูในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การรับรูความยุติธรรมดานผลตอบแทนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะองคการแหงน้ีใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ
และภาระงานท่ีมีอยูในปจจุบันของบุคลากร  และกระบวนการในการจายคาตอบแทนมี                       
ความเหมาะสมและยุติธรรม จึงเกิดเปนภาพลักษณที่ดีขององคการในสายตาของบุคลากร ซึ่งอาจจะ
เปนลักษณะของความผูกพันจากการมีคานิยมรวมกับองคการและเพื่อนรวมงาน หรือจาก
ผลประโยชนที่ไดรับจากองคการ  จากที่กลาวมามีความสอดคลองกับ Gilliland and Langdom 

(1998) ที่กลาววา อิทธิพลของรูปแบบการบริหารจัดการท่ียุติธรรม และการท่ีบุคลากรในองคการ
ไดรับรูความยุติธรรมในองคการน้ัน สามารถพิจารณาไดจากทัศนคติของบุคลากรดานความผูกพัน  
และผลการวิจัยของไตรภพ จตุรพาณิชย (2548 :บทคัดยอ)การรับรูความยุติธรรมในองคการ                
กับการอุทิศตนและความผูกพันตอองคการของพนักงาน ระดับปฏิบัติการในฝายผลิตของ                
บริษัทอุตสาหกรรมเสนใยโพลีเอสเตอร  การรับรูความยุติธรรมในองคการเชิงการปฏิบัติตอบุคคล
สามารถทํานายการอุทิศตนและความผูกพันตอองคการ 

4. การรับรูความยุติธรรมในองคการมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ  การรับรูความยุติธรรมในองคการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอ
องคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.180 และสามารถพยากรณความผูกพันที่มีตองคการ           
ไดรอยละ 3.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรไดรับทราบหลักการประเมิน รวมท้ังไดรับการจัดสรรงาน
และคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับตนเอง  ถึงแมวากระบวนการที่ไดคาตอบแทนนั้นมาจะไมชัดเจน   
แตผลตอบแทนที่ไดมาน้ันคุมคา ก็จะรูสึกวาสิ่งที่ตนเองลงทุนหรือทุมเทใหกับองคการมีความคุมคา  
จึงทําใหบุคลากรยินดีที่จะทุมเทและอุทิศตนเพ่ือองคการ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ 

Gilliland and Langdon  เร่ืองของความยุติธรรมในองคการ ที่กลาววาหากบุคลากรไดรับ                   
ความยุตธิรรม เชิงกระบวนการและเชิงการปฏิบัติตอบุคคลแลว ก็จะไดรับความยุติธรรมเชิงผลลัพธ
แตหากไมไดรับความยุติธรรมเชิงกระบวนการและเชิงการปฏิบัติตอบุคคล ก็สามารถไดรับ             
ความยุติธรรมเชิงผลลัพธได เชน การท่ีผูบังคับบัญชาไมทราบวาตนเองทํางานอะไรบาง และไมได
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สอบถามขอมูลจากตนเลยกอนที่จะมีการประเมินผลกรปฏิบัติงาน  แตไดรับผลการประเมินท่ีทําให
รูสึกวาไดรับผลลัพธที่ดีและยุติธรรมแลว ยอมพอใจในการทํางานตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ดังน้ี ภิรัช ณ นคร (2548 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความยุติธรรมใน 4 ดาน
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร : กรณีศึกษา พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 150 คน ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธในทางบวก
ระหวางการรับรูของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในองคกรกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคกร และมาธณัชศวีร  ลิมาภรณวณิชย  (2551 : บทคัดยอ) การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง
เชาวนอารมณ การรับรูความยุติธรรมในองคกรและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรโดย
ศึกษากรณีบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึง พบวาการรับรูความยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธ
ทางบวกตอพฤติกรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 

5. พลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมในองคการ มีอิทธิพล
ทางบวกตอความผูกพันที่มีตอองคการ โดยพลังขับเคลื่อนในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรม
ในองคการ (Sig = 0.00 และ Sig = 0.00 ตามลําดับ) เปนตัวแปรอิสระที่สามารถนํามาใชใน                  
การพยากรณความผูกพันที่มีตอองคการ ของบุคลากรบริษัทที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงใน จังหวัด
ปราจีนบุรี และสามารถพยากรณความผูกพันที่มีตองคการ ไดรอยละ 22.3  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

ทั้ ง น้ีอาจเปนเพราะ บุคลากรในองคการมีความรวมมือรวมใจในการทํ างาน                    
และมีความสัมพันธที่ดีตอกันทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน  รวมทั้งไดรับมอบหมายงานที่มี
ลักษณะที่ตองใชความคิดสรางสรรค และการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทําใหเกิดความกระตือรือรน 
และต่ืนตัวในการทํางานอยูเสมอ นอกจากนี้องคการแหงน้ียังใหคาตอบแทนท่ีสูงกวาองคการอ่ืนๆ 
จึงเปนการสรางกําลังใจในการทํางานใหแกบุคลากร อันนํามาซึ่งความรูสึกที่ดีที่บุคลากรมีใหแก
องคการ และแสดงออกมาทางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ทําใหบุคลากรในองคการ
ยังคงตองการทํางานในองคการตอไป ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันที่มีในองคการ  มีความสัมพันธในทิศทางท่ีสอดคลองกัน โดยพลังขับเคลื่อนใน        
การทํางานเปนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับความผูกพันที่มีตอองคการมากท่ีสุด จากท่ีกลาวมา
มีความสอดคลองกับงานวิจัยของรุจี อุศศิลปศักดิ์ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล คุณภาพชีวิตในการทํางาน กับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ และสรางสมการ
พยากรณความยึดม่ันผูกพันตอองคการของบุคลากรธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระยะเวลาท่ีทําการในองคการ เงินเดือนท่ีไดรับ และคุณภาพชีวิต
ในการทํางานทุกดาน มีอิทธิพลในทางบวกอยางมีนัยทางสถิติ กับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ
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โดยรวม เพลินพิศ ศิริสมบูรณ (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการกับความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ  บริษัท
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีกลุมตัวอยางจํานวน 278 คน  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลในเร่ืองของ 

อายุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และ
ระดับรายได ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ และวรวรรณ บุญลอม (2551 : บทคัดยอ) 
ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานความผูกพันตอองคการ กับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ของขาราชการครูวิทยาลัยเทคนิคในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  
และศึกษาความสามารถในการพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการจากคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน และความผูกพันตอองคการ ผลการวิจัยพบวาคุณภาพชีวิตในการทํางาน และ               
ความผูกพันตอองคการสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

6. ความผูกพันท่ีมีตอองคการมีอิทธิพลในทางบวกตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการในระดับปานกลาง  โดยความผูกพันท่ีมีตอองคการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีตอองคการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.507 และสามารถพยากรณพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการไดรอยละ 25.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และมี              
ความผูกพันในองคการอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความผูกพันทางการอยูตอเนื่องมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.10   

ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคการแหงน้ีเปนองคการท่ีมีการจายคาตอบแทนที่สูงองคการหน่ึง 
รวมทั้งการมีสวัสดิการใหแกบุคลากรในองคการ เชน ชุดทํางาน รองเทา การเบิกคาคอมพิวเตอร
โนตบุค เปนตน และการมีความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน ทําใหบุคลากรรูสึกวาหาก
ลาออกจากองคการแหงน้ีแลว จะทําใหสูญเสียผลประโยชนที่เคยไดรับ  และรูสึกผิดตอเพื่อน
รวมงาน ทําใหรูสึกวาตองทํางานใหกับองคการตอไป สอดคลองกับผลการวิจัยในเร่ืองของ                    
พลังขับเคลื่อนในการทํางานท่ีบุคลากรใหความเห็นดานการสรางเครือขายในองคการในระดับที่สูง  
  จากท่ีกลาวมามีความสอดคลองกับผลการวิจัยของเพลินพิศ ศิริสมบูรณ (2547 : 
บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการกับความผูกพันตอ
องคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทอุตสาหกรรมส่ิงทอมีกลุมตัวอยางจํานวน  278 คน     
ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยูในระดับคอนขางสูง     
มีความผูกพันตอองคการ อยูในระดับปานกลาง ในเร่ืองของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการโดยรวมพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  

พฤติกรรมการมีสวนรวมในองคการ และพฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ีมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ และวรวรรณ บุญลอม (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
111 

 

ชีวิตในการทํางานความผูกพันตอองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                      
ของขาราชการครูวิทยาลัยเทคนิคในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวาความผูกพันตอองคการ
ทุกดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
 

ประโยชนจากการศึกษา 

  1. ประโยชนเชิงทฤษฎีและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต (Theoretical 

Contribution and Future Direction for Research ) งานวิจัยนี้กอใหเกิดประโยชนในเชิงทฤษฎี              
โดยกอใหเกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินการขององคการ เพื่อใหบุคลากรใน
องคการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเกิดความย่ังยืน และเปนการเตรียมความพรอมกับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในป 2558 ที่จะเปดโอกาสใหเกิดการลงทุนของประเทศในกลุมอาเซียน อันจะนํามาซึ่ง            
การแขงขันท่ีสูงข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีทําใหเห็นแนวทางในการวางนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเกิดความเขมแข็ง เพื่อเปนกําลังสําคัญขององคการในการเตรียมความพรอมและรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต ควรมี
การดําเนินการตอไปนี้ 

1.1 ควรมีการศึกษาเร่ืองความตองการของบุคลากรในองคการแหงนี้เพิ่มเติม  เพื่อทํา
ใหสามารถรับรูวาบุคลากรในองคการมีความตองการในเร่ืองใดบาง และองคการสามารถ
ตอบสนองความตองการนั้นไดมากนอยเพียงไร  และเอาขอมูลของท้ังสองทางมาพิจารณา                   
เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมท่ีสุด เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานของ
บุคลากร อันจะนํามาสูการรักษาทรัพยากรมนุษยขององคการไดอยางยั่งยืนตอไป 

1.2 ควรมีการศึกษาเร่ืองการรับรูความยุติธรรมในองคการแหงน้ีเพิ่มเติม เพราะยังคง
อยูในระดับนอย  จึงควรมีการศึกษาใหเจาะลึกมากข้ึน เพราะเร่ืองของการรับรูความยุติธรรมถือเปน
เร่ืองสําคัญประการหนึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะเร่ืองของการจายคาตอบแทน      
และการกระจายภาระงานของบุคลากรในองคการ อันจะสงผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ของบุคลากรในองคการ 

1.3  ควรมีการศึกษาบุคลากรที่อยูในสายงานอ่ืน  เพื่อใหเกิดความครอบคลุม                     
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยมากข้ึน 

  2. ประโยชนเชิงการจัดการ ( Managerial Contribution) การศึกษาอิทธิพลของพลัง
ขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ และความผูกพันท่ีมีตอองคการ ที่สงผล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีประโยชนเชิงการจัดการ โดยทําใหทราบวาบุคลากร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
112 

 

ขององคการแหงนี่มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในระดับมาก และตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
กับความผูกพันมากท่ีสุดคือ พลังขับเคลื่อนในการทํางาน  และตัวแปรที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการมากที่สุด คือ ความผูกพันที่มีตอองคการ จึงควรมีนโยบายในการ
สงเสริมใหบุคลากรในองคการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนี้ 
    2.1 การสงเสริมเร่ืองพลังขับเคลื่อนในการทํางาน  ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา              
พลังขับเคลื่อนในการทํางานอยูในระดับปานกลางควรมีการสงเสริมในดานปจจัยพื้นฐานใหแก
บุคลากรในองคการใหมากขึ้น เชน เร่ืองของสวัสดิการ เคร่ืองอุปโภคบริโภค และสิ่งแวดลอม
ภายในองคการ เปนตน เพื่อทําใหบุคลากรมีพลังขับเคลื่อนในการทํางานมากขึ้น เพื่อนําไปสู                
การมีความผูกพันในองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการท่ีมากข้ึนตามมาดวย 

เนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาพลังขับเคลื่อนในการทํางานเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ
ความผูกพันที่มีตอองคการมากท่ีสุด 

  2.2 การสงเสริมเร่ืองการรับรูความยุติธรรมในองคการซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให
เห็นวาควรมีการสงเสริมในดานการรับรูความยุติธรรมในองคการ ดานกระบวนการ ซึ่งอยูในระดับ
นอยจึงควรมีการพัฒนาในดานเกณฑและรูปแบบการประเมินคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมมาก
ขึ้น รวมทั้งควรรับฟงความคิดเห็นในเร่ืองการประเมินจากบุคลากรแจงการประเมินลวงหนา                 
และการจัดสรรภาระงานท่ีมีความเหมาะสม เพื่อสรางกําลังใจในการทํางานใหแกบุคลากร สงเสริม
ใหบุคลากรมีการรับรูความยุติธรรมในองคการท่ีมากข้ึนกวาเดิม  นอกจากน้ีการรับรูความยุติธรรม
ในองคการของบุคลากรอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได ทั้งน้ีองคการจึงควรใหความสนใจและเขาไป
แทรกแซงในเร่ืองน้ี เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได รวมท้ังเพ่ือท่ีจะสามารถแกไข
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นอันจะนํามาซึ่งความเขาใจผิดไดอยางทันทวงที 

  2.3 การสงเสริมเร่ืองความผูกพันที่มีตอองคการ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาควรมี
การสงเสริมในดานความผูกพันดวยใจรัก ซึ่งยังอยูในระดับต่ํา ความผูกพันประเภทน้ีจะทําให
บุคลากรรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ เต็มใจที่จะทุมเท และอุทิศตนใหกับองคการ 
นอกจากน้ีความผูกพันชนิดน้ี  มีความสัมพันธอยางมากกับแรงสนับสนุนจากองคการ โดยการ
ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการพรอมใหความรวมมือและทําเพ่ือองคการอยางเต็มท่ี  
รวมทั้งตองการที่จะรักษาองคการไวจากความรูสึกที่แทจริง   องคการจึงควรใหความสําคัญใน                         
การวางนโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อสงเสริมใหเกิดความผูกพันในองคการดวย             
ใจรัก เพราะทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรที่มีคามากท่ีสุดในองคการที่ควรรักษาไวอยางย่ังยืน 
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  2.4 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรแหงน้ีอยูในระดับมาก  
ซึ่งโดดเดนกวาพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ และความผูกพัน               
ในองคการจึงถือเปนจุดเดนขององคการแหงน้ี และถือเปนตนทุนท่ีดีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใหเกิดความย่ังยืนตอไป องคการจึงควรมีนโยบายและวิธีการในการรักษาระดับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการใหคงอยูตอไป หรือทําใหมีมากข้ึน จากการท่ีบุคลากรมีพฤติกรรมที่ดี ยอม
เกิดจากการมีความรูสึกทางใจที่ดี ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยที่แสดงใหเห็นวาความผูกพันท่ีมีตอ
องคการเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังน้ันเมื่อ
บุคลากรมีความพรอมทั้งกายและใจ จึงมีควรสงเสริมสภาพแวดลอมรอบขาง เพื่อหลอเลี้ยงใหเกิด
การกระทําท่ีดีทั้งทางกายและทางใจเหลาน้ีตอไป องคการจึงควรสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
โดยเร่ืองของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ควรสรางบรรยากาศท่ีดีขึ้นทั้งในเร่ืองของแสงสวาง 
อากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  นอกจากน้ีควรมีการจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อเปนการสราง
สัมพันธไมตรีที่ดีตอกันใหมากข้ึนและเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรในองคการไดทําความรูจักกัน 
และทําความเขาใจกัน โดยเปดโอกาสใหมีการพูดคุยกันระหวางบุคลากรท้ังระดับเดียวกันและ
ระดับผูบริหารเพ่ือแกไขขอขัดแยงหรือขอสงสัยที่มีอยูในใจ ใหมีความเขาใจที่ตรงกัน เพื่อหลีกเลี่ยง
ปญหาการสื่อสารท่ีผิดพลาด ซึ่งการกระทําเชนน้ีจะทําใหบุคลากรรูสึกวาองคการใหความใสใจกับ
ตนเอง ในการมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคการถือเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน เพ่ือรักษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแหงน้ีใหคงอยูตอไป  
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เร่ือง 

อิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ และ ความผูกพัน                   
ตอองคการ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร                                                        

ของบุคลากรในบริษัทแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี 
 

คําชี้แจง 
 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทํางาน              
การรับรูความยุติธรรมในองคการ และ ความผูกพันตอองคการ ที่สงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร   ของบุคลากรในบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี 

1. รายละเอียดของแบบสอบถาม  แบงออกเปน 6 สวนคือ 

  สวนที่  1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล 

  สวนที่ 2 แบบสอบถามวัดพลังขับเคลื่อนในการทํางาน 

                   สวนที่ 3 แบบสอบถามวัดการรับรูความยุติธรรมในองคการ 
  สวนที่ 4 แบบสอบถามวัดความผูกพันตอองคกร 

  สวนที่ 5 แบบสอบวัดระดับการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร 

  สวนที่ 6 ขอเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวของ 
2. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ  ตามความคิดเห็นและความเปนจริง

ของชีวิตการทํางานของทานมากที่สุด 

3. ขอมูลที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามน้ี จะนําไปใชเพื่อประกอบการวิจัยเทานั้น 
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานไวเปนความลับ โดยไมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอขอบคุณใน                    
ความรวมมือมา ณ โอกาสน้ีดวย 

 

นางสาวสิรินาถ ตามวงษวาน 

นักศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
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สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน (  ) หรือเติมขอความใหตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ  (     ) ชาย      (   ) หญิง 

2. อายุ   

                           (     ) 20-25 ป                                    (    ) 26-35 ป 
                                  (     ) 36-45 ป                                    (    ) 45 ปขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  

(     )  ตํ่ากวาปริญญาตรี    (     ) ปริญญาตรี 

(     ) ปริญญาโท     (     ) สูงกวาปริญญาโท 

4. อายุการทํางานในองคกร       
 (    ) ตํ่ากวา 5 ป                                                        (     ) 5-10 ป 
 (    ) 11-15 ป                                                            (     ) 16 ป ขึ้นไป               

5. สถานภาพ 

(     )   โสด  (    ) สมรส  (    ) หมาย   

6. ระดับเงินเดือนที่ไดรับ 

(     )  ตํ่ากวา 10,000 บาท    (     ) 10,001 – 15,000 บาท 

(     ) 15,000 – 20,000 บาท   (     ) 20,001 – 25,000 บาท 

(     ) 25,001 – 30,000 บาท   (     ) 30,001 บาทขึ้นไป  

7. พื้นที่ปฏิบัติงาน 

(     )   งานดานบริหาร         (     )  งานดานบริหารบางปะกง         (      ) งานสนับสนุน                                   
(         )     โรงผลิตเย่ือ 1                          (         )   โรงผลิตเยื่อ 2                                                  (          )  โรงกระดาษ 1                                         
(     )    หนวยงานวางเเผน     (     )  โรงกระดาษ 2                           (     )  HTP 
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     สวนท่ี 2 พลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 

 
หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. ทานไดรับการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานและเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีมีความ
เหมาะสม 

     

2. ทานไดรับการฝกเตรียมความพรอมและ
มาตรการกฎระเบียบเพื่อปองกนัอุบัติเหตุ 
อัคคีภัย หรือภัยตางๆ  

     

3. ทานรูสึกมั่นคงที่ไดทํางานในองคการแหงน้ี      

4. ทานไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลจาก
องคกรอยางเหมาะสม 

     

5. ทานใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานเม่ือ
มีโอกาสเสมอ 

     

6. ทานและเพื่อนรวมงานมีการแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสารและการรวมมือกันดวย
ความสมัครใจ 

     

7. ทานสามารถติดตอประสานงานกับ
บุคลากรในฝายตางๆไดอยางสะดวกและ
ราบร่ืน 

     

8. ทานไดรับความไววางใจจากเพ่ือนรวมงาน
ในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 

     

9.  ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานในหนวยงาน 

     

10. ทานไดรับการเล่ือนตําแหนงตามท่ี
คาดหวัง 

     

11. ทานไดรับการสนับสนุนใหเขารวมการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู
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หัวขอการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ความสามารถอยางสม่ําเสมอ 

12. ทานไดรับการมอบหมายงานสําคัญจาก
ผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ 

     

13.  ทานตองใชความคิดสรางสรรคและการ
คิดวิเคราะหในการปฏิบัติงานเสมอ 

     

14.  ทานรูสึกกระตือรือรนเมื่อดองแกไข
ปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน 

     

15. ทานไดรับมอบหมายงานท่ีจะชวยฝกทกัษะและ
ประสบการณในการทาํงานมากข้ึน 

     

16. ทานพรอมรับมือเสมอหากเกิดปญหา
เฉพาะหนาในอนาคต 

     

17.  ขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนเรื่องสวนตัวของ
ทานที่แจงไวกับองคการถูกเก็บไวเปน
ความลับอยางดี 

     

18. ทานและเพื่อนรวมงานไมกาวกายเร่ือง
สวนตัวของกันและกัน 

     

19. กฎระเบียบของบริษัทสรางความเสมอภาค
ในรักษาสิทธิในการทํางานของบุคลากร 

     

20.  ทานไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเทา
เทียมกับบุคคลอ่ืน  ๆ

     

21. ทานมีเวลาใหกับครอบครัวอยางเพียงพอ      

22. ทานสามารถวางแผนการทํากิจกรรมตางๆ
ลวงหนาได 

     

23. ทานมีภาระงานที่มีความเหมาะสมกับเวลา
ในการทํางาน 

     

24. ทานไมมีความกดดันและความเครียดจาก
การทํางานมากเกินไป 
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    สวนท่ี 3  การรับรูความยุติธรรมในองคการ 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

25. ทานไดรับผลตอบแทนเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถของทานใน
ปจจุบัน 

     

26. ทานไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
การทุมเทในการทํางาน 

     

27. ทานไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ปริมาณงานของทาน 

     

28.  ทานไดรับผลตอบแทนท่ีเทาเทียมกับ
เพื่อนรวมงานในสายงานเดียวกัน 

     

29.  ทานสามารถไดรับผลตอบแทนมากขึ้น
ตามความรูและประสบการณที่มีมากข้ึน 

     

30. ทานคิดวาเกณฑการประเมินคาตอบแทนมี
ความเหมาะสมกับ 

     

31. ทานสามารถเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็น
กอนรับการประเมิน 

     

32. ทานไดรับทราบกําหนดการประเมินลวงหนา
เสมอ 

     

33. ทานคิดวารูปแบบการประเมินผลสามารถ
วัดผลการปฏิบัติงานของทานมีความถูกตอง
และเหมาะสม 

     

34. ทานคิดวาความรับผิดชอบและภาระงานท่ี
ไดรับการจัดสรรจากหนวยงานมีความ
ยุติธรรม 

     

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
128 

 

สวนท่ี  4 ความผูกพันตอองคกร 

 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

35. ทานเกิดความกังวลใจเมื่อเกิดภาพลักษณ
ทางลบตอองคการ 

     

36. ทานมีความภาคภูมใิจท่ีไดทํางานในองคการแหงน้ี      

37. ทานรูสึกวาปญหาในองคการคือปญหาของทาน      

38. ทานจะทํางานท่ีองคการน้ีจนกวาจะเกษียณ      

39. ทานตองการท่ีจะเห็นองคการเจริญเติบโต      

40. ทานไมคิดที่จะลาออกจากองคกรนี้                  
เน่ืองจากตองรักษาผลประโยชนที่ควรไดรับ 

     

41. ทานยังคงทํางานในองคการแหงนี้เพราะ          
ความจําเปนในการดํารงชีวิต 

     

42. การที่ทานมีการดํารงชีวิตที่ดีเพราะรายไดที่
ไดรับจากการทํางานในองคการแหงนี้ 

     

43. ทานไมคิดจะลาออกเพราะหาองคการที่จะ
ใหคาตอบแทนแบบน้ียาก 

     

44. แมวาทานอยากลาออกสักเพียงใด แตเปน
การยากที่จะทําเชนน้ันได 

     

45. ทานคิดวาทํางานไปตามหนาท่ีเพื่อ
คาตอบแทน 

     

46. ทานรูสึกไมดีถาละเลยตอการปฏิบัติหนาที่      

47. ทานจะรูสึกผิดถาจะตองลาออกเพราะไดรับ
ขอเสนอท่ีดีจากองคการอ่ืน 

     

48. ทานทํางานท่ีนี่ตอไปเพราะคิดวาบุคคลากร
ควรมีความจงรักภักดีตอองคการ 

     

49. ทานคิดวาการปฏิบัติงานเพียงแหงเดียวใน
ชีวิต นาจะไดรับโอกาสท่ีดีในการทํางาน 
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สวนท่ี 5  พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ 

 
ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

50.  ทานยอมทํางานเกินเวลาโดยไมไดคาตอบแทนเพ่ือ
ชวยเหลือเพื่อนท่ีมีงานยุงหรือตองทํางานท่ียาก 

     

51. ถาทานมีเวลาวางทานมักชวยเพื่อนรวมงาน
ทํางาน 

     

52.  ทานยินดีชวยเหลือลูกคาแมวาจะไมใชเวลา
ทํางานของทาน 

     

53.  ทานยินดีทํางานแทนเพ่ือนที่ไมไดมาทํางาน
โดยไมตองมีคําสั่ง เมื่อมีงานเรงดวน 

     

54.  ทานคอยใหคําแนะนําเพ่ือนเสมอเมื่อเพ่ือน
มีปญหาในการทํางาน 

     

55. ทานไมเคยเอาเวลางานไปใชทําเร่ืองสวนตัว      

56. ทานเขา-ออกงานตรงเวลาหรือคลาดเคล่ือนเกิน 10 
นาที 

     

57. ทานไมลางานถาไมมีเหตุจําเปน      

58. ทานไมชอบหาขออางในการเลี่ยงงาน      

59. เมื่อทานจะตองลางาน ทานจะรับผิดชอบ
งานของทานจนกวาจะเสร็จกอนวันลา 

     

60. ทานสนใจอานประกาศขององคการเสมอ      

61.  ทานยินดีเขาประชุมหรือเขารับฟงชี้แจง
เร่ืองตางๆขององคการเสมอ 

     

62. ทานชอบเขารวมกิจกรรมขององคการเสมอ      

63. ทานไมพูดขอมูลที่เปนความลับหรือเร่ืองที่
จะทําใหภาพพจนขององคการเสียหาย 

     

64.  ทานรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินงานหรือเสนอขอคิดเห็นใน
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ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

เร่ืองตางๆเสมอเมื่อมีโอกาส 
65. ทานยินดีรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ      

66. ทานจะใชสติควบคุมอารมณเมื่อเกิดความไม
พอใจระหวางปฏิบัติงาน 

     

67. แมวาทานจะเครียดเพียงไร ก็ไมเอามาลงกับ
เพื่อนรวมงาน 

     

68. ทานไมแสดงสีหนาและอารมณไมพอใจตอ
หนาลูกคา หรือเพื่อนรวมงาน 

     

69. ทานไมบนแมตองไดรับความลําบากในการ
ทํางานสักเพียงไร 

     

70. ทานไมชอบการถกเถียงหรือทะเลาะกันใน
ระหวางการทํางาน 

     

71. ทานไมกลาวโทษใครเม่ือเกิดความผิดพลาด
ในการทํางาน 

     

72. ทานไมโยนงานท่ีทานไมชอบใหเพื่อนทํา      

73.  เมื่อตองตัดสินใจทําอะไรทานจะนึกถึง
ผลกระทบที่จะเกิดกับเพื่อนรวมเสมอ 

     

74.  ทานพยายามไกลเกลี่ยปญหาที่เกิดขึ้นใน
กลุมหมดไป เพื่อไมใหการทะเลาะเบาะแวง
บานปลายออกไป 

     

 

สวนท่ี 6 ขอเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวของ 
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