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53601722 : สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคญั :  คณุภาพชีวิตในการทํางาน/ การรับรู้ความยติุธรรมในองค์กร/ ความผูกพนัตอ่องค์กร/ 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร  
 ปาริชาติ  ปานสําเนียง : การศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางานและการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์กรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน
มหาวิทยาลัยสายสนบัสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร.  อาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์: อ. ดร. วิโรจน ์เจษฎาลกัษณ์. 166 หน้า. 
 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์การวิจยั เพือ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน  การรับรู้ความ
ยติุธรรมในองค์กร ความผูกพนัต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร 2) ศึกษาคุณภาพชีวิต 
การทํางานทีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร 3) ศึกษาการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพลต่อ
ความผูกพนัตอ่องค์กร 4) ศกึษาความผูกพนัตอ่องค์กรทีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร
ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ กรณีศกึษาคณะแพทย์แหง่หนงึในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง 
คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร จํานวน       
350 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการวิจยั ซงึมีคา่ความเชือมนัอยูร่ะหว่าง 0.897-0.904  สถิติที
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ และ
ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย ผลการวิจยัพบวา่  
 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-30 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษา
ระดบัปริญญาตรี อายกุารทํางานระหวา่ง 5-10 ปี และได้รับเงินเดือนระหวา่ง 11,551-20,000 บาท  
 2. คณุภาพชีวิตในการทํางานมีความอิทธิพลทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กร  คือ ด้าน
ความก้าวหน้าและความมันคงในงานมีค่า (β = 0.10, p <0.05) ด้านการทํางานร่วมกันและ
ความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน มีคา่ (β = 0.26, p <0.05)   ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั มีคา่
(β = 0.17, p <0.05) ด้านลักษณะงานทีมีความสําคญัต่อองค์กรมีค่า (β = 0.13, p <0.05) และด้าน
ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม มีคา่ (β = 0.17, p <0.05)    
 3. การรับรู้ความยติุธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกกบัความผูกพนัตอ่องค์กร คือ ด้านการ
รับรู้ความยติุธรรมด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั มีคา่ (β = 0.41, p <0.05)     
 4. ความผูกพนัตอ่องค์กรมีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรตอ่ มี
คา่  (β = 0.48, p <0.05) 
 ผลการศึกษาวิจัยครังนีจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของ
คณะแพทย์แหง่หนงึในกรุงเทพมหานคร ได้ตรงตามเป้าหมายและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ได้อยา่งตรงจดุ ซงึจะนําไปสู่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทียงัยืนตอ่ไป 
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ลายมือชอืนกัศกึษา  ...................................................  ปีการศกึษา 2555 
ลายมือชอือาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์   ................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

จ 
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 PARICHAT PANSUMNIENG : A STUDY OF QUALITY OF WORK LIFE AND 
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 The objectives of this research are to 1) study quality of work life, awareness of 
organizational justice, organizational commitment and organizational citizenship behavior  2) 
study the influence of quality of work life on organizational commitment 3) study the influence 
of awareness of organizational justice on organizational commitment 4) study the influence of 
organizational commitment on organizational citizenship behavior of university supporting 
staffs: a case study of a faculty of medicine in Bangkok. The sample group in this study was 
350 university supporting staffs: a case study of a faculty of medicine in Bangkok. A 
questionnaire used as research instruments had reliability between 0.897-0.904.  Statistics 
used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient and 
hypothesis testing in simple regression analysis. The research results found that  
 1. Most of the sample group is female, single, age between 26-30 years old, 
bachelor’s degree graduate. Their period of employment is between 5-10 years and salary 
which they receive is between 11,551-20,000 baht.  
 2. The quality of work life has a positive influence on the organizational 
commitment detailed as follows: career advancement and job security (β = 0.10, p <0.05), 
cooperation and relationship with other people (β = 0.26, p <0.05), work and private life 
balance (β = 0.17, p <0.05), job description that has organizational significance  (β = 0.13, p 
<0.05) and job description that has social benefits (β = 0.17, p <0.05). 
 3. The awareness of organizational justice has a positive influence on the 
organizational commitment which is the awareness of organizational justice and interaction (β 
= 0.41, p <0.05). 
 4. The organizational commitment has a positive influence on the organizational 
citizenship behavior (β = 0.48, p <0.05). 
 This research study will be beneficial to manage human resources of a faculty of 
medicine in Bangkok in order to meet the goal and pertinently solve the flaw in human 
resource management which can lead to the sustainable development in human resources.  
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 วิทยานิพนธ์เรือง คณุภาพชีวิตในการทํางาน และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ กรณีศกึษาคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ฉบับนีสําเร็จลง
ได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีเสียสละ
เวลา ให้คําปรึกษาและชีแนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการวิจัย ซึงได้ให้ความรู้ 
คําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจนวิทยานิพนธ์สําเร็จ  ขอกราบขอบพระคณุ 
อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.จันทนา   
แสนสขุ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ได้ให้ความรู้และข้อคิดเห็นด้านเนือหา และคําแนะนําอนัเป็น
ประโยชน์ในการวิจยั  
 ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุ มหาวิทยาลยัศิลปากรทีมอบโอกาสทางการศกึษาแก่ผู้ วิจยั 
ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านของหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน ทีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้อนัมีค่าแก่ผู้ วิจัย ซึงผู้ วิจัยหวงัว่าจะนําวิชาความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษามาพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป รวมถึงขอขอบคุณ
เจ้าหน้าทีและบคุลากรของหลกัสตูรฯ ทีอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด  
 ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ มาลยันวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย 
กาญจนมณีเสถียร และอาจารย์ ดร .ฐิติมา เวชพงศ์ ทีให้ความกรุณาเป็นผู้ เชียวชาญตรวจ
แบบสอบถามทีใช้ในการวิจัยตลอดจนความถูกต้องของภาษา เนือหา และยังได้กรุณาให้
คําแนะนําแก่ผู้ วิจยัจนวิทยานิพนธ์สาํเร็จได้ด้วยดี 
 ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทีให้ทนุสนบัสนนุในการศกึษา  
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาราวรรณ วนะชิวนาวิน หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา  ทีให้การ
สนับสนุนการศึกษา ขอบคณุพีๆ ภาควิชาปรสิตวิทยา และคณุวฒุิชัย อารักษ์โพชฌงค์ ทีให้ความ
ช่วยเหลือเสมอมา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่าน  
 สดุท้ายนีผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คณุแม่ สามี ญาติพีน้อง และคณาจารย์ที
เกียวข้องทุกท่านทีไม่ได้กล่าวนามในทีนี ซึงผู้ วิจัยถือว่าทุกท่านได้ใ ห้ความช่วยเหลือกับผู้ วิจัย 
อย่างดีมาโดยตลอดจนสําเร็จการศกึษา  
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บทที 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที
ใหญ่และเก่าแก่ทีสดุของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสูม่าตรฐานสากล อีกทงัเป็นสถานทีจัดการศึกษา เพือผลิต
บณัฑิตและบคุลากรทางการแพทย์ทกุระดบั รวมถึงแพทย์ผู้ เชียวชาญเฉพาะทาง ทําการวิจยั สร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ทีมีคณุภาพ คณุธรรม ทนัสมยั ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ และนํามาซึงศรัทธาและความนิยมสงูสดุจากประชาชน 
รวมทงัชีนําสงัคมไทยในด้านสขุภาพอนามยัและคณุภาพชีวิต  โดยมีวิสยัทัศน์ทีว่า “เป็นสถาบัน
ทางการแพทย์ของแผน่ดิน มุง่สูค่วามเป็นเลิศระดบัสากล” (รายงานประจําปี, 2553) จากวิสยัทศัน์
ดงักลา่ว คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลจําเป็นต้องมีการบริหารจดัการด้านทรัพยากรมนษุย์ให้
มีศกัยภาพเพือรองรับกระบวนการทํางานในด้านต่าง ๆ ทีมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล ซึงการที
องค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้นัน ต้องอาศยับุคลากรหรือพนักงานทีอยู่ในองค์กร โดยบุคลากร
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะในการทํางานทีดี ก็จะทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน มีศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา อีกทงัต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจกันของ
บคุลากรทงัหมดภายในคณะฯ ในการพัฒนาองค์กร และบุคลากรเหล่านีจะต้องมีเจตคติทีดีต่อ
องค์กรและรับรู้ว่าองค์กรได้ให้ความสําคญัและสนับสนุนบุคลากรในทุก  ๆ ด้าน  ซึงส่งผลให้
องค์กรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานระยะยาว ผู้บริหารจึงต้องอาศยัความร่วมมือทางการ
บริหารต่าง ๆ ทีมีอยู่หลากหลายเพือรักษาบุคลากรทีมีประสิทธิภาพเหล่านันให้อยู่กับองค์กร
นานทีสดุเท่าทีองค์กรต้องการ (มยริุน  แก้วประภา, 2552: 1)  
 คณุภาพชีวิตในการทํางานเป็นปัจจยัหนึงซึงเป็นลกัษณะการทํางานทีตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของบุคคล ทีทําให้เกิดความรู้สึกทีดีต่อตนเอง ความรู้สึกทีดีต่องาน
และความรู้สกึทีดีตอ่องค์กร (Hackman and Sutte, 1977, อ้างถึงใน พนิดา ศรีโพธิทอง, 2550: 2) 
ทงัยงัสามารถช่วยลดอตัราการขาดงาน การลาออกและการเกิดอบุตัิเหตรุวมถึงความเครียดทีเกิด
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จากงาน (Fossum, 1992, อ้างถึงใน พนิดา ศรีโพธิทอง, 2550: 2) ดงันนั หากพนักงานมีคณุภาพ
ชีวิตในการทํางานทีดีแล้ว พนกังานย่อมมีความสขุในการทํางาน มีความพึงพอใจในงานสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิผล และเมือพนกังานรับรู้ถึงการเอาใจใส่ และการมีคณุภาพชีวิตในการ
ทํางานทีดีแล้วก็จะสง่ผลให้เกิดความผกูพนัตอ่องค์กร  และพนกังานจะตอบแทนองค์กรด้วยความ
ตงัใจในการทํางานและทุ่มเทในการทํางานมากขึน เพือให้องค์การบรรลเุป้าหมายทีกําหนดไว้ 
องค์ประกอบทีสําคญัในการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร อีกประการหนึง  คือ 
ความยตุิธรรมซึงเป็นคณุธรรมพืนฐานทีทําให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสขุ โดยเฉพาะ
สงัคมการทํางานภายในองค์การทีมีระบบย่อย ๆ หลายระบบทีเกียวข้องสัมพันธ์กัน มีคนตงัแต่ 2 
คนขึนไป มาทํากิจกรรมร่วมกันเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ  โดยบุคคลเหล่านีได้นํา
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความอตุสาหะ ความพยายาม ความทุม่เท มาทํางานเพือแลก
กับเงินเดือน และความมนัคง หากพวกเขารับรู้ว่าการแลกเปลียนดงักล่าวมีความยุติธรรมจะทํา
ให้พวกเขารู้สึกพอใจ  และเกิดพฤติกรรมเชิงบวกในการทํางานหรือทําให้ผลปฏิบตังิานมีคณุภาพ 
(ยวุดี ศิริยทรัพย์,  2553: 1) การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์การ (Organizational Justice) จึงเป็นปัจจัย
ทีสําคญัประการหนึงซึงสามารถสง่ผลกระทบตอ่เจตคติ และพฤติกรรมการทํางานของผู้ปฏิบตัิงาน
ภายในองค์การได้ และจากผลการวิจยัเกียวกบัการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรในอดีตได้แสดงให้
เห็นวา่ผู้ปฏิบตัิงานทีรับรู้วา่องค์การมีความยตุิธรรมจะสง่ผลให้เกิดเจตคติทีดีตอ่องค์กร และปฏิบตัิ
พฤติกรรมการทํางานในทางบวก (พนิดา ทองเงา, 2548: 1) 
 พฤติกรรมทีมีความจําเป็นต่อองค์กรอีกประการหนึงคือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที
ดีต่อองค์กรซึงเป็นพฤติกรรมทีนอกเหนือจากบทบาทหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากองค์กร เป็น
สิงทีพนักงานแสดงออกมาด้วยความเต็มใจในการทําสิงต่าง ๆ  เพือให้องค์กรบรรลเุป้าหมายที
กําหนดไว้  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ เช่น พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ความ
สภุาพออ่นน้อม ความมีนําใจเป็นนกักีฬา การให้ความร่วมมือและความสํานึกในหน้าที เป็นต้น จะ
เห็นได้วา่หากพนกังานในองค์การมีพฤติกรรมดงักลา่วร่วมกบัการทีพนักงานมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตัิงานทีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผลแล้วนนั จะพาองค์กรให้บรรลเุป้าหมาย
และจะทําให้องค์กรมีความเข้มแข็ง สามัคคี และพร้อมทีจะรับมือต่อการเปลียนแปลงอย่าง
สมําเสมอ  
 จากการทีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ออกเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 
เมือวันที 7 ตลุาคม 2550  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 5 
มาตรา 36 เพือให้มหาวิทยาลยัมีการบริหารจัดการทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล  มีความคล่องตวั
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ในการดําเนินงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบทีจะดําเนินภารกิจอย่างมีคณุภาพ ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีความเชือมโยงกับนโยบายของรัฐบาล มี
การปรับการบริหารงานในส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกบัการบริหารงานบคุคลของมหาวิทยาลยัมหิดล ดงันนัจากการทีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  เปลียนเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน   
ในด้านระเบียบ ด้านงบประมาณ ระเบียบการเงิน ระเบียบพสัด ุระเบียบด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลือนขนัเงินเดือน สวัสดิการต่าง  ๆ 
ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน รวมถึงพนักงานทีปฏิบัติงานในองค์กรมีสถานภาพเป็น 
“เจ้าหน้าทีของรัฐ” โดยอาจเรียกชือวา่ “ข้าราชการมหาวิทยาลยั....” หรือ “พนกังานมหาวิทยาลยั….” 
หรือชืออืน ๆ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันทีมีการเปลียนแปลงมากขึน ทําให้บุคลากรต้อง
ปรับเปลียนบทบาทหน้าทีของตนเองหลายด้าน และต้องปรับตวัอย่างรวดเร็ว อีกทังภาระงานทีมี
ปริมาณเพิมมากขนึ  ซึงทําให้บุคลากรเกิดความตึงเครียดในการทํางาน ความพึงพอใจในการ
ทํางานลดน้อยลง มีความเบือหน่ายในการทํางานสง่ผลให้บคุลากรมีความวิตก กังวลในความมนัคง
และความแน่นอนของระบบการบริหารงานแบบใหม่ขององค์การ  โดยเฉพาะอย่างยิงในด้าน
คณุภาพชีวิตการทํางาน ความยตุิธรรมในองค์การ การสนบัสนนุจากองค์กร เป็นต้น ซึงปัจจยัทงัหมด
ทีกล่าวมาเป็นปัจจัยทีองค์การควรให้ความสําคัญและคํานึงถึง  เพราะเป็นปัจจัยทีจะช่วยสร้าง
ความพร้อมให้กบัคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบุคลากร เพือทีจะเติบโตไปสูค่วามเป็น
เลิศในระดบัสากล 
 สําหรับการศกึษาวิจยัครังนีผู้ วิจยัทําการศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางานและการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผกูพัน
ต่อองค์กร ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร  ว่าบุคลากรกลุ่มนีมีคณุภาพชีวิตในการทํางาน การรับรู้ความยุติธรรม ความ
ผกูพนัตอ่องค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรในระดบัใด  และจากการทีคณะแพทย์
ศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ออกเป็นมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ ทําให้บคุลากรต้องเผชิญ    กับการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาระงานทีมีปริมาณเพิมมากขึน  นํามาซึงความตึงเครียดในการ
ปฏิบตัิงาน  ความกังวลใจ ความขดัแย้งภายในองค์กร ขาดความพึงพอใจในงาน จนมีผลทําให้
บคุลากรขาดงาน และการลาออกหรือโอนย้ายไปหน่วยงานอืนในทีสดุ ทําให้คณะฯ ต้องสญูเสีย
คา่ใช้จ่ายในการรับสมคัรงาน  การพฒันาและฝึกอบรมบคุลากรรวมถึงคา่ใช้จ่ายอืน ๆ   ทีไมส่ามารถ
กําหนดออกมาเป็นตวัเลขได้ ดงันันองค์กรจําเป็นทีจะต้องเตรียมรับมือและหาแนวทางแก้ไข 
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โดยการรับรู้วา่บคุลากรต้องการสิงใดเพิมมากขนึ เพือทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีขวญัและ
กําลงัใจทีดี ทุ่มเทกําลงักายและกําลงัใจในการทํางาน ตลอดจนมีความตงัใจทีจะปฏิบัติงานเพือ
องค์กรตอ่ไป ผู้ วิจยัหวงัทีจะให้องค์กรได้นําประโยชน์จากการวิจัยครังนีไปใช้ในการปรับปรุงและ
บริหารงานด้านทรัพยากรบคุคล เพือการเจริญก้าวหน้าขององค์กรตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพือศกึษาคณุภาพชีวิตการทํางาน การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร ความผกูพนัตอ่
องค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของ
คณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานทีมีต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพือศกึษาอิทธิพลของการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรทีมีตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กร
ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพือศกึษาอิทธิพลของความผกูพนัตอ่องค์กรทีมีตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดตีอ่
องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 1. คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
  1.1 ผลตอบแทนทีเพียงพอมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
  1.2 สถานทีทํางานมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึง   
ในกรุงเทพมหานคร 
  1.3 โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคลมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพัน
ตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
  1.4 ความก้าวหน้าและความมนัคงในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพันต่อ
องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
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  1.5 การทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กับบุคคลอืนมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร 
  1.6 ความสมดลุระหวา่งงานกับชีวิตส่วนตวัมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพันต่อ
องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
  1.7 ลกัษณะงานทีมีความสําคญัต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพันต่อ
องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
  1.8 ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 2. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพันต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
  2.1 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทนมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึง   
ในกรุงเทพมหานคร 
  2.2 การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรด้านกระบวนการมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร 
  2.3 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านปฏิสัมพันธ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร 
 3. ความผกูพันต่อองค์กรมีอิทธิทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร
ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจัยครังนี ผู้ วิจัยทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและการรับรู้ความ
ยตุิธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรผา่นความผกูพนัตอ่องค์กร 
ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร โดย
ทําการศกึษาภายในขอบเขต ดงันี 
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 1. ขอบเขตด้านเนือหา 
  1.1 ศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางาน  จํานวน 8 ด้าน  ได้แก่ 
   1.1.1 ผลตอบแทนทีเพียงพอ   
   1.1.2 สถานทีทํางานทีมีความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ 
   1.1.3 โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคล   
   1.1.4 ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน 
   1.1.5 การทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับคุคล  
   1.1.6 ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั 
   1.1.7 ลกัษณะงานทีมีความสําคญัตอ่องค์กร   
   1.1.8 ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
  1.2 ศกึษาการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร  จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ 
   1.2.1 การรับรู้ความยตุิธรรมด้านผลตอบแทน 
   1.2.2 การรับรู้ความยตุธิรรมด้านกระบวนการ 
   1.2.3 การรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 
  1.3 ศกึษาความผกูพนัทางด้านจิตใจต่อองค์กร  ได้แก่ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด 
และพฤติกรรมทีบคุคลแสดงออกมาตอ่องค์กร 
  1.4 ศกึษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ อืน พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที พฤติกรรมความเกรงใจสภุาพอ่อนน้อม พฤติกรรม
ความมีนําใจเป็นนกักีฬา และพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในองค์การ 
 2. ขอบเขตเชงิพืนที คือ พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของ คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
 3. ขอบเขตเชงิประชากร 
  3.1 ประชากร (Population) ทีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,579 คน (คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช, 2554) 
  3.2 กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ทีใช้ในงานวิจัย ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนบัสนนุของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จํานวน  350 คน   
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพือทราบถึงอิทธิพลของคณุภาพชีวิตในการทํางานทีมีต่อความผกูพันต่อองค์กร
ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพือทราบถึงอิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีมีต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพือทราบถึงอิทธิพลของความผกูพนัตอ่องค์กรทีมีตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพือให้สามารถนําข้อมลูทีได้รับไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ของคณะแพทย์
ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ได้ตรงตามเป้าหมายและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างตรงจุด เพือพัฒนาระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางาน กับการรับรู้
ความยตุิธรรมในองค์การ และความผกูพนัทีมีตอ่องค์การให้เหมาะสม เพือสร้างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์การ  ซึงจะนําไปสูก่ารพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทียงัยืนตอ่ไป 
 
กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้องสามารถสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดการศึกษาคณุภาพชีวิตในการทํางานและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กร  ของพนักงานมหาวิทยาลัย   
สายสนบัสนนุ กรณีศกึษาคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที  1 กรอบแนวคิดในการศกึษา 
 

คณุภาพชีวิตในการทํางาน 

ความผกูพนั 
ตอ่องค์กร 

พฤติกรรมการเป็น 
สมาชิกทีดตีอ่องค์กร 

1. พฤติกรรมการใช้ความ
ช่วยเหลือผู้ อืน 

2. พฤติกรรมความสํานกึ     
ในหน้าที 

3. พฤติกรรมความเกรงใจ
สภุาพออ่นน้อม 

4. พฤติกรรมความมีนําใจ
เป็นนกักีฬา 

5. พฤติกรรมการมีสว่นร่วม
ในองค์กร 

การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร 

1. การรับรู้ความยตุิธรรม   
ด้านผลตอบแทน 

2. การรับรู้ความยตุิธรรม  
ด้านกระบวนการ 

3. การรับรู้ความยตุิธรรม  
ด้านปฏิสมัพนัธ 

1. ผลตอบแทนเพียงพอ 
2. สถานทีทํางานทีมีความ

ปลอดภยัและสง่เสริม
สขุภาพ 

3. โอกาสในการพฒันา
สมรรถภาพของบคุคล 

4. ความก้าวหน้าและความ
มนัคงในงาน 

5. การทํางานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน 

6. ความสมดลุระหวา่งงาน
กบัชีวิตสว่นตวั 

7. ลกัษณะงานทีมี
ความสําคญัตอ่องค์กร 

8. ลกัษณะงานทีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. คุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ สิงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดํารงชีวิต เช่น 
คา่ตอบแทน  ความเจริญในหน้าทีการงาน  ความปลอดภยัในการทํางาน และการมีผู้บงัคบับญัชา
และเพือนร่วมงานทีดี เป็นต้น สําหรับการวิจัยครังนีผู้ วิจัยทําการศึกษาระดบัคณุภาพชีวิตการ
ทํางานตามแนวคิดของ Walton (1973) ประกอบด้วย 8 ด้าน ดงันี 
  1.1 ผลตอบแทนทีเพียงพอ หมายถึง การทีบุคลากรได้รับค่าตอบแทน สวสัดิการ 
โบนสั และผลประโยชน์ตา่ง ๆ ทีเพียงพอตอ่การดํารงชีวิต  
  1.2 สถานทีทํางานทีมคีวามปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ หมายถึง การทีบคุลากร
มีสภาพแวดล้อมในการทํางาน บรรยากาศในการทํางาน สถานทีทํางาน อุปกรณ์เครืองมือ
เครืองใช้ต้องมีความเหมาะสม ปลอดภัย และเอืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน มีมาตรการหรือ
ระเบียบทีชัดเจน รวมถึงการควบคมุเกียวกับเรืองของเสีย แสงสว่าง เสียง กลิน  การรบกวนทาง
สายตา และสง่เสริมกิจกรรมตา่ง ๆ ทางด้านสขุภาพจากองค์กร 
  1.3 โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล หมายถึง การทีบุคลากรได้นํา
ความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทีมีอยู่ในตนเองมาใช้ในการปฏิบตัิงาน ทําให้บุคลากรมี
ความรู้และประสบการณ์เพิมมากขนึ ตลอดจนการทีคณะฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม 
การดงูาน การศกึษาตอ่ในระดบัทีสงูขนึ เพือเป็นการเพิมพนูความรู้ เพิมความรู้สกึมีคณุค่าและทํา
ให้บคุลากรทํางานทีมีความท้ายทาย รวมถึงจดัให้มีแหล่งข้อมลูข่าวสารให้กับบุคลาการรับทราบ
อย่างทวัถึง 
  1.4 ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน หมายถึง การทํางานทีมีการกําหนด
หน้าทีความรับผิดชอบทีชดัเจน ซึงเป็นหลกัประกนัให้บุคลากรเกิดความรู้สึก เชือมนัว่าเมือทุ่มเท
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานแล้ว จะได้รับโอกาสทีจะเจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน
โดยมีตําแหน่งงานสงูขนึในอนาคต และมีการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการเลือนตําแหน่งทีชดัเจน 
  1.5 การทํางานร่วมกันและความสมัพันธ์กับบุคคลอืน หมายถึง การทีบุคลากรมี
การทํางานเป็นทีม เคารพในสิทธิส่วนบุคคล การให้เกียรติหัวหน้างานและผู้ร่วมงาน มีความ
เสมอภาค ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วมในการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
ฟังความคิดเห็น รวมถึงการได้รับการยอมรับจากเพือนร่วมงานส่งผลให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมี
คณุคา่ 
  1.6 ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั หมายถึง การแบ่งเวลาให้เหมาะสมใน
การดํารงชีวิต เวลาทีใช้ในการปฏิบตัิงาน เวลาสว่นตวั เวลาสําหรับครอบครัว และเวลาพกัผอ่น  
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  1.7 ลกัษณะงานทีมีความสําคญัตอ่องค์กร หมายถึง ลกัษณะทีพนกังานได้ทําแล้ว
ได้รับคําชมเชย เกิดความภาคภมูิใจ รู้สกึวา่ตนเองมีความสําคญักบัองค์กร 
  1.8 ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม หมายถึง ความรู้สึกว่างานทีปฏิบัติงาน 
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ความภมูิใจในงานและองค์กรของตน ความมีชือเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากสงัคม การให้ความร่วมมือกบัชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอืน ๆ ในการกระทํากิจกรรม
เพือสาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ รวมถึงเป็นแหลง่เรียนรู้จากองค์กรภายนอก 
 2. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร หมายถึง การทีพนกังานรับรู้ความยตุิธรรมของ
ผลตอบแทนทีองค์กรมอบให้มีความเหมาะสมกบัสิงทีลงทนุไป รวมถึงความสมัพนัธ์ของบคุลากรที
มีตอ่ผู้บังคบับัญชา ผู้ ใต้บังคบับัญชา เพือนร่วมงาน อย่างจริงใจ และมีความเสมอภาคกัน  โดย
พนกังานจะรับรู้ถึงความยตุิธรรมในองค์กรได้จากการพิจารณานโยบาย  มาตรการ ข้อกําหนดใน
การทํางานขององค์การ สําหรับการวิจัยครังนีผู้ วิจัยได้ใช้แนวความคิดของ Greenberg (1992) 
และ Sheppard, Lewicki and Minton (1992) มาใช้ในการวิจยัครังนี  ซึงประกอบไปด้วย 
  2.1 การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน คือ การรับรู้ของพนักงานเกียวกับ
ความยตุิธรรมในการจดัสรรผลตอบแทน รางวลั โดยมีหลกัเกณฑ์การตดัสินใจทีเป็นธรรม มีความ
เสมอภาคและสมดุลกับสิงทีพนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้กับ
คณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
  2.2 การรับรู้ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ คือ การทีพนักงานรับรู้เกียวกับความ
ยตุิธรรมของวิธีการและกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทีถูกกําหนดอย่างยุติธรรม 
ซึงการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้องแม่นยํา มีความโปร่งใส ปราศจากการถูก
ครอบงําจากบคุคลใดบคุคลหนึง 
  2.3 การรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพันธ์ต่อกัน คือ การทีบุคลากรรับรู้ถึง
การได้รับการปฏิบตัิจากผู้บงัคบับญัชาด้วยความจริงใจ ให้เกียรติ เคารพในสิทธิ ตลอดจนปฏิบัติ
ต่อผู้ ใต้บังคบับัญชาด้วยความสภุาพ อ่อนโยน และมีความเสมอภาค รับรู้ข้อมลูข่าวสารจะต้อง
เป็นข้อมลูข่าวสารทีมีเจตนาทีชัดเจน ปราศจากการปิดบังซ่อนเร้น มีความถูกต้อง และอยู่บน
พืนฐานของเหตแุละผล มีความถกูต้อง และความมีเหตผุลในการตดัสนิใจในเรืองตา่ง ๆ  
 3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร หมายถึง พฤติกรรมทีนอกเหนือจาก
หน้าทีความรับผิดชอบหลกั พนกังานปฏิบตัิงานด้วยความเตม็ใจ เช่น การตรงตอ่เวลา การมีจิตอาสา
ทีช่วยเหลือผู้ อืน การเสนอความคิดเห็น ทีมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึงเป็นการกระทําทีไม่
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หวงัผลตอบแทนจากองค์กร เมือปฏิบตัิไปแล้วเกิดประโยชน์ตอ่องค์กร สําหรับการวิจัยครังนีผู้ วิจัย
ใช้แนวคิดของ Organ (1987) ซึงประกอบด้วย 
  3.1 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืน หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่
บคุคลอืน เช่น เพือนร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา ในการปฏิบตัิงานเมือบุคคลนนัประสบปัญหารวมถึง
การแนะนําเพือนร่วมงานใหมใ่นการใช้อปุกรณ์หรือทรัพยากรตา่ง ๆ  
  3.2 พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที หมายถึง การเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบายขององค์กร รักษาระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา การดแูลรักษาเครืองมือเครืองใช้
ขององค์กร ไมใ่ช้เวลาในการปฏิบตัิงานไปกบังานสว่นตวั 
  3.3 พฤติกรรมความเกรงใจสภุาพออ่นน้อม หมายถึง ความเห็นใจ หรือการคํานึงถึง
ผู้ อืน เนืองจากการปฏิบตัิงานในองค์กรนนั ต้องอาศยัการพึงพาซึงกันและกัน เมือการกระทําและ
การตดัสินใจของบุคคลหนึงอาจกระทบต่อผู้ อืนในองค์กร โดยการแสดงออกด้วยความสขุมุและ
อดทน ไมบ่่นวา่หรือแสดงความไมพ่อใจ 
  3.4 พฤติกรรมความมีนําใจเป็นนักกีฬา หมายถึง ความอดทนอดกลนัต่อสิงทีทํา
ให้เกิดความคบัข้องใจ อปุสรรค ความเครียด หรือความกดดนัตา่ง ๆ ด้วยความเตม็ใจ 
  3.5 พฤติกรรมการการมีส่วนร่วมในองค์กร หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที
ความรับผิดชอบและมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ขององค์กร รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ในงาน 
 4. ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมที
บุคคลแสดงออกต่อองค์กร ในลักษณะทีรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึงขององค์กร ยอมรับเป้าหมาย 
วฒันธรรม และค่านิยมขององค์กร ตลอดจนเกิดความรู้สึกผกูพันต่อองค์กรในแง่ทีพนักงานรู้สึก
ถึงความเป็นสมาชิกในองค์กร รู้สกึยึดมนักบัองค์กร เป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัองค์กร และการเข้าไป
มีสว่นร่วมกบัองค์กร สําหรับการวิจัยครังนีผู้ วิจัยใช้แนวคิดของตามแนวความคิดของ Allen and 
Mayer (1990) 
 5. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร หมายถึง พนกังานมหาวิทยาลยั คณะแพทย์ศาสตร์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลที
จ้างจากเงินรายได้ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหิดล (ชือ
สว่นงาน) พ.ศ. 2551 และดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าทีสายสนับสนุนวิชาการและสายสนับสนุน
ทวัไป 
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บทที 2 

 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 
 

 การศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางานและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั
สายสนบัสนนุ กรณีศกึษา: คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัทีเกียวข้อง เพือนําผลการศึกษาวิจัยนีมาพิจารณาอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
ซึงมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง ดงันี 

 1. ข้อมลูของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัคณุภาพชีวิตในการทํางาน  

 3. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความผกูพนัตอ่องค์กร  
 5. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร  
 6. งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

ข้อมูลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ประวัติ โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดสร้างขนึ ณ บริเวณวงักรมพระราชวงับวรสถานพิมขุ (วงัหลงั) 
ทางฟากตะวนัตกของแมนํ่าเจ้าพระยา ซึงพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็น
ทนุแรกเริมในการก่อสร้าง โรงพยาบาลได้สร้างเรือนพกัผู้ป่วย เปิดรักษาผู้ป่วยทวัไปทงัแผนปัจจบุนั
และแผนโบราณ ชาวบ้านทัวไปเรียกโรงพยาบาลแห่งนีว่า “โรงพยาบาลวงัหลงั” เปิดดําเนินการ
เมือวนัที 26 เมษายน พ.ศ. 2431 และพระราชทานนามวา่ "โรงศิริราชพยาบาล" ตอ่มาโรงพยาบาล 
ศิริราชมีภาระการดําเนินงานปริมาณเพิมมากขนึจนมีแพทย์ไมเ่พียงพอ จึงได้ตงัโรงเรียนแพทย์ขนึ
ในโรงพยาบาลและเริมเปิดสอนตงัแตว่นัที 5 กนัยายน 2433 เป็นต้นมา โดยจดัหลกัสตูรการศกึษา 
3 ปี สอนทงัวิชาแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณ นักศึกษารุ่นแรกได้สําเร็จการศึกษาได้รับ
ประกาศนียบตัร เมือวนัที 1 พฤษภาคม 2436 และตงัชือโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยวา่ 

"โรงเรียนแพทยากร"  
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 ตอ่มาในปี 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนแพทย์ขนึ มีอาคารถาวร 
และมีทีพกัสําหรับนกัเรียน เมือก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชดําเนินการเปิดในวนัที 3 มกราคม พ.ศ. 2443 

และพระราชทานนามใหมว่า่ “ราชแพทยาลยั” ด้วยพระมหากรุณาธิคณุของสมเด็จพระมหิตลาธิ 
เบศรอดลุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ได้ทรงพฒันายกระดบัมาตรฐานทางวิชาการแพทย์จนได้รับ
การยกย่องวา่ทรงเป็น "องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย" 
 เมือวนัที 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคณุ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระนามาภิไธย “มหิดล” เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลยั และได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหิดล พ .ศ.2512 ในครังนี
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลได้รับชือใหม่ว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล สํานกันายกรัฐมนตรี จนถึง พ.ศ. 2514 จึงเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ทบวงมหาวิทยาลยั  
 และในปี 2515 คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลได้เปิดหลักสูตรปริญญา
แพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิต โดยเน้นด้านการวิจยั โดยได้เริมฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาต่าง ๆ 
กําหนดเวลา 3 ปี และเริมมีการสอบเพือรับ "วฒุิบัตรผู้มีความรู้ความชํานาญ " ครังแรกในปี 2514  
ตอ่มาในปี พ.ศ. 2538 และ 2546 ได้มีการปรับปรุงหลกัสตูร โดยแพทยสภาได้กําหนดให้นักศึกษา
แพทยศาสตร์ตงัแตปี่การศกึษา 2546 สอบเพือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยประเมิน
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐาน (Basic Medical Science) และด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (Clinical Science) โดยสาระของการสอบอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแพทยสภาฉบบั พ.ศ. 2545 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีปณิธานทีจะผลิตบณัฑิตให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสขุ และค้นคว้าวิจัยเพือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนือง 
โดยยึดประโยชน์สขุของประชาชนทกุระดบัเป็นจดุมุง่หมายสงูสดุ 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีวิสยัทศัน์ทีเป็นสถาบนัทางการแพทย์ของแผ่นดิน 
มุง่สูค่วามเป็นเลิศในระดบัสากล 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพือผลิตบัณฑิต ทํา
การวิจยั สร้างบรรยากาศทางวิชาการและให้บริการทางการแพทย์ทีมีคณุภาพ ทันสมยั ได้มาตรฐาน 
สากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนํามาซึงศรัทธาและความนิยมสงูสุดจาก
ประชาชน รวมทงัชีนําสงัคมไทยในด้านสขุภาพอนามยัและคณุภาพชีวิต 
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 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กําหนดยทุธศาสตร์หลกั 6 ยทุธศาสตร์ ดงันี 
 ยทุธศาสตร์ที  1 สร้างความเป็นเลิศในการวิจยั (Research Excellence) 

 ยทุธศาสตร์ที  2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ (Teaching, 

Learning and Academic Excellence)  

 ยทุธศาสตร์ที  3 สร้างความเป็นเลิศในการบริการสขุภาพและบริการวิชาการ (Health 

care and Service Excellence)     

 ยทุธศาสตร์ที  4 สร้างความเป็นสากล (Internationalization) 

 ยทุธศาสตร์ที  5 บริหารจดัการมุง่สูค่วามเป็นเลิศ (Administrative Excellence)    
 ยทุธศาสตร์ที  6 รับผิดชอบและชีนําสงัคม (Social Responsibility)   

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีวฒันธรรมองค์กร ดงันี  

 Seniority = รักกนัดจุพีน้อง  
 Integrity = ซือสตัย์ ถกูต้อง เชือถือได้  

 Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงตอ่เวลา  

 Innovation = คิดสร้างสรรค์  

 Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใสใ่จเรา   

 Altruism = คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ อืนและสว่นรวมเป็นทีตงั  
 Journey to excellence and sustainability = มุง่มนัพฒันาสูค่วามเป็นเลิศอย่าง
ยงัยืน 

 โครงสร้างการบริหารองค์กร  
 1. สํานักงานคณบดี ประกอบด้วย ฝ่ายการคลงั ฝ่ายการศกึษา ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารสถานที ฝ่ายสารสนเทศ  
 2. ส่วนโรงพยาบาล ประกอบด้วย สํานักงานผู้ อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช ฝ่าย
การพยาบาล  ฝ่ายเภสชักรรม  ฝ่ายโภชนาการ  ฝ่ายวิศวกรรมบริการ  งานคลิกพิเศษนอกเวลา 
งานเคลือนย้ายผู้ป่วย งานทนัตกรรม งานบริการผ้า งานบริหารสขุภาพปฐมภมูิศิริราช งานบริหาร
ความเสียงและความปลอดภยัผู้ ป่วย งานเปลียนอวยัวะศิริราช งานพิษวิทยา งานโภชนศาสตร์
คลินิก งานโรคติดเชือ งานเวชภณัฑ์ปลอดเชือ งานเวชระเบียน งานสงัคมสงเคราะห์ งานสิทธิ
ประกนัคณุภาพ งานชีวอนามยั ศนูย์บริการพิเศษตา่ง ๆ  
 3. ภาควชิา/สถาน/สํานักงานศูนย์ ประกอบด้วย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี  
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ภาควิชาตจวิทยา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิ
วิทยาคลินิก ภาควิชาเภสชัวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาวิทยาภมูิคุ้มกัน ภาควิชาวิสญัญี
วิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม ภาควิชาเวชศาสตร์
ฟืนฟ ูภาควิชาศลัยศาสตร์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบําบัด ภาควิชาสรีรวิทยา 
ภาควิชาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ สถาน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ สถานวิทยามะเร็งศิริราช 
สถานสง่เสริมการวิจยั สํานกังานศนูย์โรคหวัใจสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีการแบ่งการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยบคุลากรประเภทตา่ง ๆ ปฏิบตัิงานอยู่ตามส่วนงานบริหารตามโครงสร้าง
คณะฯ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยตําแหน่งตา่ง ๆ ดงันี 

 1. ตําแหน่งประเภทวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ นกัวิจยั 

 2. ตําแหน่งประเภทสนบัสนนุ แบ่งเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่วิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ กลุม่สนบัสนนุทวัไป และกลุม่อืนตามทีสภามหาวิทยาลยักําหนด 

  2.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง ตําแหน่งในสายงานวิชาชีพ ได้รับเ งินประจํา
ตําแหน่ง  หรือสาขาทีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะซึงต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เช่น นักกายภาพบําบัด 
ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสชักร วิศวกรไฟฟ้า สถาปนิก นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  2.2 กลุ่มสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ตําแหน่งทีสนับสนุนวิสยัทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลยัและงานทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยโดยตรง และ /หรือตําแหน่งที
สนบัสนนุการผลิต ผลงานวิชาการทีเกียวข้องกับการเรียนการสอนหรือเป็นงานบริการทีเป็นงาน
หลกัของสว่นงาน/หน่วยงาน เช่น นักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เจ้าหน้าทีวิจยั นกัวิชาการอาชีวบําบดั ผู้ช่วยวิจยั ผู้ช่วยอาจารย์ เป็นต้น 

  2.3 กลุม่สนบัสนนุทวัไป แบ่งเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 
   2.3.1 ตําแหน่งระดบัปฏิบตัิการ หมายถึง ตําแหน่งทีสนับสนุนงานทัวไปของ
มหาวิทยาลยั/ส่วนงาน/หน่วยงาน และเป็นตําแหน่งทีมีลกัษณะงานเฉพาะด้านซึงต้องบรรจุผู้มี
คณุวฒุิระดบัปริญญาตรีขนึไป เช่น เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสมัพันธ์ นักวิชาการพัสด ุ
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นกัวิชาการสถิติ นกัวิเทศสมัพันธ์ นักสงัคมสงเคราะห์ นักวิชาการสารสนเทศ นักวิชาการพัฒนา
คณุภาพ เจ้าหน้าทีฝึกอบรม ผู้เชียวชาญด้านบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น 

   2.3.2 ตําแหน่งระดบัช่วยปฏิบตัิการด้านตา่ง ๆ หมายถึง ตําแหน่งทีสนับสนุน
งานทวัไปของมหาวิทยาลยั/สว่นงาน/หน่วยงาน ซึงเป็นตําแหน่งทีมีลกัษณะงานทีเป็นผู้ช่วยของ
ตําแหน่งระดบัปฏิบัติการและเป็นตําแหน่งทีมีลกัษณะงานทีบรรจุผู้มีคณุวฒุิตํากว่าปริญญาตรี 
เช่น ช่างทันตกรรม ช่างเครืองคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ ช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ผู้ปฏิบัติงานเภสชักรรม ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ผู้ปฏิบตัิงานรังสีเทคนิค ผู้ปฏิบตัิงานกายภาพบําบดั เป็นต้น 

 เนืองจากพนักงานกลุ่มนีเปรียบเสมือนฟังเฟืองเล็ก ๆ ในการช่วยขบัเคลือนองค์กร 
ซึงจะเห็นวา่ในแตล่ะกลุม่ตา่งก็มีภาระงานทีรับผิดชอบแตกต่างกันแต่มีความเชือมโยงกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันทีจะมุ่งสู่ความสําเร็จขององค์กร ดงันนั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ควรมีวิธีการในการกระตุ้นและมีสิงจงูใจให้บคุลากรนําความรู้ความสามารถทีมีอยู่ในตวัเองมาใช้
ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเตม็ที โดยคณะฯ ต้องมีกลยทุธ์ในการบริหารจดัการในเรืองคณุภาพชีวิต
ในการทํางาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีตอ่องค์กร เมือบคุลากรมีความสขุและมีความพึงพอใจแล้ว ก็จะเกิดความตงัใจในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทีจะอุทิศเวลา แรงกาย และแรงใจในการขับเคลือนองค์กรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทีวางไว้ โดยจะทําให้บุคลากรทุกระดับเกิดความผูกพันต่อองค์กร และแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร 
 

แนวคดิและทฤษฎีเกียวกับคุณภาพชีวติในการทาํงาน 
 แนวคิดเกียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานเกิดขึนและได้แพร่หลายในประเทศ
อตุสาหกรรมซึงใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกั  แต่ในเวลาเดียวกันในประเทศอืน  ๆ ก็มีแนวคิดเชิง
คณุภาพชีวิตในการทํางานเกิดขนึด้วย เช่น “Humanization of Work” ซึงมีความหมายคล้ายคลึง
กับคําว่า “Quality of Work Life” หรือ “Quality of Working Life” ซึงเป็นความหมายเดียวกันกับ
“Improvement of Working Condition” ทีใช้ในประเทศฝรังเศสหรือ “Worker-protection” ทีใช้ใน
ประเทศสังคมนิยมและ “Working Environment” ทีใช้ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย  และ
“Hatarakigal” ทีใช้ในประเทศญีปุ่ น แนวคิดเรืองคณุภาพชีวิตในการทํางานนนัได้มีผลต่อการ
เปลียนแปลงระบบการทํางานทีสําคญั กล่าวคือในช่วงปี ค.ศ.1930-1940 คณุภาพชีวิตในการ
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ทํางานนนัจะขนึอยู่กบัความมนัคงในการทํางาน การทํางานทีมีระเบียบและภาวะเศรษฐกิจของ
ผู้ปฏิบตัิงานตอ่มาในปี ค.ศ. 1950-1960 แนวความคิดนีได้ขยายออกไปกว้างขนึโดยนักจิตวิทยา
ในสมยันนัโดยได้เพิมเรืองความสมัพันธ์ในทางบวกระหว่างขวญัและกําลงัใจในการทํางานกับ
ผลผลิต ซึงสง่เสริมให้มีมนษุยสมัพนัธ์ในการทํางาน ซึงนบัเป็นอีกสิงหนึงทีแสดงถึงคณุภาพชีวิตใน
การทํางานในปี ค.ศ. 1960-1970 ได้มีการศกึษาเพิมเติมในเรืองการมีโอกาสในการทํางานทีเสมอ
ภาคและแบบแผนในการทํางานทีเป็นทีพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน และตงัแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้น
มามีการศึกษาเกียวกับเรืองนีอย่างจริงจังขนึ  โดยมุ่งไปทีประสิทธิผลขององค์กร และการเพิม
ประสบการณ์โดยธรรมชาติของบคุคลทงัทางร่างกายและจิตใจ (ภวูนยั  น้อยวงศ์, 2541: 8) 

 กลา่วได้วา่แนวคิดเกียวกบัคณุภาพชีวิตในการทํางานได้มีวิวฒันาการมาอย่างตอ่เนือง 
โดยเริมต้นจากการมองพืนฐานการมีความมนัคงในการทํางาน มีภาวะทางเศรษฐกิจของแต่ละ
บุคคล ต่อมาได้มีการพัฒนาให้บุคคลมีความสัมพันธ์ในการทํางาน มีโอกาสในการทํางานทีมี
ความเสมอภาค โดยบุคลากรจะต้องมีคณุภาพชีวิตทีดีในการทํางานเนืองจากปัจจัยต่าง  ๆ เช่น 
สถานทีทํางานมีความปลอดภยั มีความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน การมีการทํางานร่วมกัน
และมีความสมัพันธ์ร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาและเพือนร่วมงาน เป็นต้น ในการกระตุ้นให้เกิด
กําลงัใจในการทํางาน  
 ความหมายของคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 ธีระพนธ์ มณีสตุ (2552: 12) กล่าวว่า คณุภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ลกัษณะ
สภาพชีวิตทีดีมีความสขุทงัทางร่างกายและจิตใจของบุคคล ในขณะทํางานและมีสมัพันธภาพที
สอดคล้องผสมผสานกนัระหวา่งงานกบัชีวิต สง่ผลให้บคุคลมีขวญักําลงัใจในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 มงคล ลาวรรณา (2551: 23) ได้ให้ความหมายของคณุภาพชีวิตในการทํางาน (Quality 

of Working Life) วา่หมายถึง สิงตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกับชีวิตในการทํางาน ซึงประกอบด้วย ค่าจ้าง 
คา่ตอบแทน ชวัโมงการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ผลประโยชน์การบริการ ความก้าวหน้า
ในการทํางาน และการมีมนุษยสมัพันธ์ สิงเหล่านีล้วนแล้วแต่เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจ
สําหรับคนงาน หรือสิงตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบัชีวิตในการทํางานของแตล่ะบคุคล และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานภายในองค์กร แตม่ีเป้าหมายสําคญัร่วมกนัอยู่ทีการลดความตงึเครียดทางจิตใจ เพือ
เพิมความพึงพอใจในการทํางาน ซึงถือเป็นกลไกสําคญัในการปรับปรุงคณุภาพชีวิตในสถานที
ทํางาน  
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 ธิดาวลัย์ ปลมืคิด (2551: 13) คณุภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ
ของบคุลากรทีมีตอ่การปฏิบตัิงานในมิติด้านตา่ง ๆ อาทิ ด้านค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม 

ด้านสภาพการทํางานทีคํานึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสขุภาพ  ด้านความมันคงและ
ความก้าวหน้าในงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านการบูรณาการทาง
สงัคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านความสมดลุระหว่างงานกับชีวิต
สว่นตวัและด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

 วรวรรณ บญุล้อม (2551: 17) ให้ความหมายของคณุภาพชีวิตในการทํางานว่า สิงต่าง ๆ 
ทีเกียวข้องกบัชีวิตการทํางานซึงประกอบไปด้วยคา่จ้าง ระยะเวลาในการทํางาน สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ผลประโยชน์เพิมเติมต่าง ๆ ความมนัคงและความปลอดภยัในการทํางาน การได้รับ
การปฏิบตัิทีเป็นธรรม การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ การมีความก้าวหน้าในอาชีพ ความสมัพันธ์
ระหวา่งชีวิตการทํางานกบัการดําเนินชีวิตโดยทวัไป ความสอดคล้องทางสงัคมกับชีวิตการทํางาน 
รวมทงัการพฒันาสมรรถนะของมนษุย์ ซึงมีผลโดยตรงตอ่ความพึงพอใจในงาน  และเป็นแรงจูงใจ
ให้บคุลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสามารถสรุปประเดน็ความหมายตา่ง ๆ ได้ดงันี 
 1. ความหมายอย่างกว้าง คือ สิงต่าง  ๆ ทีเกียวข้องกับการทํางาน ประกอบด้วย 
คา่จ้าง เวลาการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ผลประโยชน์ ความก้าวหน้าในการทํางานและ 
ความสมัพนัธ์ภายในองค์กร ซึงสิงเหลา่นีเกียวข้องกบัการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน 

 2. ความหมายอย่างแคบ คือ สิงทีบุคลากรควรได้รับในการปรับปรุงองค์กรและ
ลกัษณะงาน การทําความเข้าใจในความแตกต่างของบุคลากรในแต่ละส่วน เพือส่งเสริมระดับ
คณุภาพในการทํางาน เพือให้เกิดความพอใจ และการมีสว่นร่วมในการตดัสินในปัญหาตา่ง ๆ ของ
องค์กรทีจะมีผลตอ่สภาพการทํางานของบคุล 

 ดํารงฤทธิ จันทมงคล (2550: 8) คณุภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกจาก
การประเมินตนเองของบคุลากร ซึงได้รับมาจากประสบการณ์การทํางานในองค์กรของเขา ทําให้
เขามีความพึงพอใจ มีความสขุในการทํางานและมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตทีสมบูรณ์ คณุภาพ
ชีวิตในการทํางาน  เป็นการสนองตอบความต้องการของบคุลากรในองค์กร หากองค์กรมีบุคลากร
ทีมีคณุภาพชีวิตในการทํางานทีดี จะสง่ผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน ซึงจะส่งผล
ถึงประสิทธิภาพตอ่องค์กรตอ่ไป 

 บงกช เทพจารี (2547: 9) ได้ให้ความหมายของคณุภาพชีวิตในการทํางานวา่ หมายถึง 
ความรู้สกึหรือทศันคติของบคุคลทีรับรู้ได้จากประสบการณ์การทํางานของตนเอง โดยมีการทํางาน
ทีมีความหมาย คุณค่า  บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน โดยได้รับการตอบสนองความ
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ต้องการทงัด้านร่างกาย จิตใจ สงัคมและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอและยุติธรรม และมีการดําเนิน
ชีวิตอย่างมีความสขุ 

 Walton (1973, อ้างถึงใน สรุชัย แก้วพิกุล, 2552: 21-22) กล่าวไว้ว่า คณุภาพชีวิตใน
การทํางานเป็นลกัษณะการทํางานทีตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล 
โดยจะพิจารณาจากสภาพตวับคุคลหรือสงัคม ซึงองค์กรจะประสบความสําเร็จหรือไม่นนัสามารถ
วดัได้จากเกณฑ์ชีวดั จํานวน 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนทีเพียงพอ สภาพแวดล้อมทีปลอดภยัและ
สง่เสริมสขุภาพ โอกาสทีได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล โอกาสความก้าวหน้า
และความมนัคงในการทํางาน การทํางานร่วมกันและความสมัพันธ์กับบุคคลอืน สิทธิส่วนบุคคล
ในการทํางาน การทํางานและการดําเนินชีวิตโดยรวมและการงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

 จากความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานพอสรุปได้ว่า  คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของพนักงานทีมีต่อการทุ่มเทความรู้ ความสามารถ 
สติปัญญา ความเชียวชาญด้านต่าง  ๆ รวมถึงทุ่มเทกําลังแรงกาย แรงใจ และเวลาในการ
ปฏิบตัิงาน เพือให้องค์กรประสบความสําเร็จ โดยองค์กรให้สิงตอบแทนกลบัมาในรูปค่าตอบแทน  
ความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ความปลอดภยัในการทํางาน และการมีผู้บังคบับัญชาและเพือน
ร่วมงานทีดี เป็นต้น ซึงการวิจยัครังนีศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางาน 8 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทน
เพียงพอ สถานทีทํางานทีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสขุภาพ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของบคุคล ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน การทํางานร่วมกันและความสมัพันธ์กับบุคคล
อืน ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั ลกัษณะงานทีมีความสําคญัต่อองค์กร และลกัษณะ
งานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

 ในการดําเนินการขององค์กรให้ประสบความสําเร็จได้ องค์กรจําเป็นต้องให้
ความสําคญัในด้านคณุภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน ซึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยพืนฐานของการ
ดําเนินชีวิตทีดี ซึงเป็นตวักําหนดคณุภาพชีวิตการทํางาน  ส่งผลต่อการปฏิบัติงานพร้อมทัง
ความรู้สึกทีเกิดจากการรับรู้ความพึงพอใจ ขวญั และกําลงัใจของพนักงานอนัเป็นปัจจัยทีทําให้
การทํางานมีประสิทธิผล ซึงความรู้สึกของบุคคลทีสามารถดํารงชีวิตในการปฏิบัติทีท้าทายใน
สภาพแวดล้อม สามารถสนองความต้องการทงัด้านร่างกาย จิตใจได้อย่างมีความสขุตามความ
พึงพอใจ โดยมีผู้ เสนอแนวคิดเกียวกับองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตในการทํางานไว้  ดงันี  
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 ศิริพร พนัธลุี (2546) อธิบายวา่ คณุภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง การรับรู้ถึงสภาพ
ความเป็นอยู่หรือความสขุของชีวิตโดยรวมซึงเกียวข้องกบัการทํางานทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 
8 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านผลตอบแทนทียตุิธรรมและเพียงพอ หมายถึง การได้รบัรายได้และผลตอบแทน
ทียุติธรรมและเพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐาน  ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและ    
เป็นธรรมเมือเปรียบเทียบกบัรายได้อืน ๆ  
 2. ด้านสภาพทีทํางานทีถูกสุขลกัษณะและปลอดภัย หมายถึง การปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมทีเหมาะสม สถานทีทํางานไมส่ง่ผลเสียตอ่สขุภาพ และไมเ่สียงอนัตราย 

 3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ  หมายถึง การรับรู้ถึงโอกาสทีสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนจากงานทีทํา โดยพิจารณาจากลักษณะงานทีปฏิบัติ   ได้แก่ งานทีได้ใช้
ทักษะความสามารถหลากหลาย งานทีท้าทายความสามารถ งานทีผู้ปฏิบัติมีความเป็นตวัของ
ตวัเองในการทํางาน 

 4. ด้านความก้าวหน้า หมายถึง ความเป็นไปได้ทีจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพและ
ตําแหน่งและทําให้มีความมนัคงในชีวิต 

 5. ด้านสงัคมสมัพนัธ์ หมายถึง การรับรู้ถึงการเป็นทียอมรับของผู้ ร่วมงานทีทํางานมี
บรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอืออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า
ผู้ปฏิบตัิงานได้รับการยอมรับยกย่อง และมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อืน 

 6. ด้านลกัษณะการบริหารงาน หมายถึง การบริหารงานมีความยตุิธรรม มีการปฏิบัติ
ต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม และพนักงานได้รับการเคารพในสิทธิและความเป็นปัจเจกบุคคล
ผู้บงัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององค์กรมีความเสมอภาคและ
ความยตุิธรรม 

 7. ด้านภาวะอิสระจากงาน หมายถึง การรับรู้ตอ่ความสมดลุต่อช่วงระยะเวลาทีใช้ใน
การทํางานและและช่วงระยะเวลาทีได้ผอ่นงานจากทีรับผิดชอบ มีความเป็นส่วนตวั และสามารถ
ตดัความกงัวลใจหรือความเครียดจากงานออกไปได้ 

 8. ความภมูิใจในองค์กร หมายถึง การรับรู้ถึงความภมูิใจทีได้ทํางานในองค์กรทีมี
ชือเสียงและรับรู้วา่องค์กรอํานวยประโยชน์และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 Walton (1973, อ้างถึงใน สรุชยั แก้วพิกลุ, 2552: 21-22) กลา่ววา่ คณุภาพชีวิตในการ
ทํางานประกอบ ด้วย 8 ด้าน ดงันี 
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 1. คา่ผลตอบแทนทียตุิธรรมเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation) 
หมายถึง คา่ตอบแทนเป็นสิงหนึงบอกถึงคณุภาพชีวิตในการทํางานได้ เนืองจากพนักงานทุกคนมี
ความต้องการทางเศรษฐกิจ ซึงความต้องการนีเป็นสิงจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต ซึงนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนทีตนได้รับแล้ว พนักงานยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผู้ อืนในประเภทของงานแบบ
เดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ดงันนัเกณฑ์ในการตดัสินเกียวกบัคา่ตอบแทนทีจะบ่งชีวา่มีคณุภาพชีวิต
ในการทํางานนนัจะพิจารณาในเรือง ความเพียงพอต่อการดํารงชีวิตในสงัคมและยุติธรรมโดย
ประเมินจากคา่ตอบแทนทีได้รับจากการปฏิบตัิงาน 

 2. สภาพการทํางานทีมีความปลอดภัยและส่งเสริมสขุภาพ  (Safe and Healthy 

Working Conditions) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทีปลอดภยัทงัในด้าน
ร่างกายและสิงแวดล้อมของการทํางานทีป้องกนัอบุัติเหตแุละไม่เกิดผลเสียต่อสขุภาพ และควรมี
การเตรียมพร้อมและมีการกําหนดมาตรฐานทีจะส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้กับ
พนกังาน ซึงเป็นการควบคมุสภาพทางกายภาพ 

 3. ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน  (Future Opportunity for Continued 

Growth and Security) หมายถึง งานทีพนักงานได้รับมอบหมายจะมีผลต่อการคงอยู่และการ
ขยายความสามารถของตนเองให้ได้รับความรู้และทกัษะใหม่ ๆ มีแนวทางหรือโอกาสในการเลือน
ตําแหน่งหน้าทีทีสงูขนึในลกัษณะของคณุภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ 

  3.1 การทํางานทีพัฒนา หมายถึง ได้รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายงานในปริมาณ
งานทีมากขนึ 

  3.2 มีแนวทางก้าวหน้า หมายถึง มีความคาดหวงัทีจะได้รับการเตรียมความรู้
ทกัษะเพืองานในหน้าทีทีสงูขนึ 

  3.3 โอกาสความสําเร็จ หมายถึง โอกาสทีจะทํางานให้ประสบความสําเร็จใน
องค์กร หรือในสายงานอาชีพอนัเป็นทียอมรับของผู้ ร่วมงาน สมาชิกครอบครัวหรือผู้ เกียวข้อง 
 4. โอกาสในการใช้และพฒันาขีดความสามารถของบุคคล (Immediate Opportunity 

to Use and Develop Human Capacities) หมายถึง การพฒันาสมรรถภาพของพนักงานในการ
ทํางานโดยการสง่เสริมเรืองการศกึษา อบรม การพฒันาการทํางานและอาชีพของบคุคล ซึงเป็นสิง
บ่งบอกถึงคณุภาพชีวิตในการทํางานประการหนึง โดยจะทําให้บุคคลสามารถทําหน้าทีโดยใช้
ศกัยภาพทีมีอยู่อย่างเตม็ที  มีความเชือมนัในตนเอง และเมือมีปัญหาก็จะใช้การแก้ไขตอบสนอง
ในรูปแบบการดําเนินชีวิตทีเหมาะสมเป็นผลให้พนกังานประสบความสําเร็จ 
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 5. การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอืน (Social Integration in the 

Work Organization) หมายถึง การทีพนกังานเห็นวา่ตนเองมีคณุคา่ สามารถปฏิบตัิงานให้ประสบ
ผลสําเร็จได้ มีการยอมรับและร่วมมือกันทํางานอย่างดี ซึงเป็นการเกียวข้องกับสังคมองค์กร 
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร มีผลต่อบรรยากาศในการทํางานซึงลกัษณะ ดงักล่าวนี
พิจารณาได้จากความเป็นอิสระจากอคติ มีการทํางานเป็นทีม ไม่มีการแบ่งชันวรรณะ มีการ
สนบัสนนุช่วยเหลือกนัในกลุม่ ยอมรับการเปลียนแปลงในการทํางานร่วมกนั มีการติดตอ่สือสารใน
ลกัษณะเปิดเผย เป็นต้น 

 6. สิทธิสว่นบคุคลในสถานทีทํางาน (Constitutionalism in the Work Organization) 
หมายถึง การบริหารจัดการทีให้พนักงาน ได้มีสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตทีได้รับมอบหมาย
และแสดงออกในสิทธิซึงกนัและกนั หรือการกําหนดแนวทางในการทํางานร่วมกันบุคคลต้องได้รับ
การเคารพสิทธิสว่นตวั เป็นองค์ประกอบหนึงของการบ่งชีคณุภาพชีวิตในการทํางานซึงสามารถ
พิจารณาได้จากการมีอิสระในการพูด มีความเสมอภาค การให้ความเคารพต่อหน้าที  ความเป็น
มนุษย์ของผู้ ร่วมงาน และความสามารถเฉพาะของตน  เช่น มีสิทธิทีจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตวัและ
ข้อมลูภายในครอบครัวซึงไมเ่กียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

 7. ความสมดลุระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตวั  (Work and the Total Life 

Space) หมายถึง การทีพนักงานมีการบริหารเวลาในการทํางานของตนเองให้เหมาะสม และมี
ความสมดลุกบับทบาทชีวิตของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอืน ๆ  
 8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม (The Social Relevance of Work Life) หมายถึง 
กิจกรรมการทํางานทีดําเนินไปในลกัษณะทีได้รับผิดชอบตอ่สงัคม ซึงจะก่อให้เกิดการเพิมคณุค่า
ความสําคญัของงานและอาชีพของผู้ปฏิบัติ เช่น ความรู้สึกของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทีรับรู้ว่าองค์กร
ของตนได้มีสว่นร่วมเกียวกบัผลผลิต การกําจดัของเสีย การมีสว่นร่วมในการรณรงค์ด้านการเมือง
และอืน ๆ  
 Huse & Cumming (ภทัรา แสงอรุณ, 2543: 10) อธิบายว่า คณุภาพชีวิต ประกอบไป
ด้วยลกัษณะ 8 ประการ ดงันี 

 1. ผลตอบแทนทียุติธรรมเพียงพอ หมายถึง การได้รับผลตอบแทนและรายได้ที
เพียงพอสอดคล้องกบัมาตรฐานสงัคม และเหมาะสมเมือเปรียบเทียบกบัรายได้จากงานอืน ๆ  
 2. สถานทีทํางานทีถกูสขุลกัษณะ และปลอดภยั หมายถึง การทีพนักงานได้ปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม สภาพทีทํางานไมเ่สียงอนัตราย และไมเ่ป็นผลเสียตอ่สขุภาพ 
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 3. การพฒันาศกัยภาพ หมายถึง การทีผู้ปฏิบตัิงานได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนจากงานทีทํา พิจารณาจากลักษณะงาน ได้แก่ งานทีได้ใช้ทักษะ และความสามารถ
หลากหลาย งานทีมีลกัษณะเฉพาะตวั งานทีผู้ปฏิบตัิมีความเป็นตวัของตวัเองในการทํางาน งานที
มีโอกาสรับทราบผลการปฏิบตัิงาน และงานทีได้รับการยอมรับวา่มีความสําคญั 

 4. ความก้าวหน้าและความมนัคงในอาชีพ หมายถึง การทีผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสทีจะ
ก้าวหน้าในอาชีพและตําแหน่ง ได้รับโอกาสในการขยายขีดความสามารถ การได้พัฒนาทักษะ 
ความรู้ และมีความมนัคงในอาชีพ 

 5. สงัคมสมัพนัธ์ หมายถึง การทีผู้ปฏิบตัิงานเป็นทียอมรับของเพือนร่วมงาน สถานที
ทํางานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุน่ เอืออาทร พนกังานให้การยอมรับซึงกันและ
กนั รวมถึงมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อืน 

 6. ลกัษณะการบริหารงาน หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการ
ปฏิบตัิตอ่บคุลากรอย่างเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ผู้บังคบับัญชายอมรับฟังความ
คิดเห็นของพนกังาน บรรยากาศภายในองค์กรมีความเสมอภาคและยตุิธรรม 

 7. ภาวะอิสระจากงาน หมายถึง ภาวะทีบคุคลมีความสมดลุของช่วงเวลาการทํางาน
กบัช่วงเวลาการดําเนินชีวิตโดยสว่นรวม มีช่วงเวลาได้คลายเครียดจากภาระหน้าทีทีรับผิดชอบ 

 8. ความภมูิใจในองค์กร หมายถึง ความรู้สกึของพนกังานทีมีความภมูิใจทีได้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรทีมีชือเสียง และรับรู้วา่องค์กรอํานวยประโยชน์และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 จากองค์ประกอบของคณุภาพชีวิตในการทํางาน จะเห็นได้ว่าคณุภาพชีวิตในการ
ทํางาน เป็นเรืองของความรู้สึกของแต่ละบุคคลทีมีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร ซึงผู้ วิจัยมองว่า
มนษุย์มคีวามต้องการเพือให้ตนเองมีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีจึงพยายามทีจะพัฒนาตนเองในด้าน
ต่าง ๆ และหวังว่าองค์กรจะตอบแทนความทุ่มเทนนัด้วยการให้ผลตอบแทนทีคุ้มค่า มีการจัด
สถานทีในการปฏิบตัิงานทีความปลอดภยั มีเพือนร่วมงานทีดี มีความก้าวหน้าและความมนัคงใน
อาชีพ รวมถึงมีหน้ามีตาในสงัคม ช่วยให้บุคคลมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตทีดี ก่อให้เกิดความ 
พึงพอใจในการปฏิบตัิงาน เกิดขวญัและกําลงัใจในการทํางาน และทําให้งานบรรลเุป้าหมาย   
 แนวคดิและทฤษฎีแรงจูงใจ 
 1. ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขนัของ Maslow  
  ทฤษฎีความต้องการตามลําดบัขนัของ Maslow (Abraham Harold Maslow, 1980, 

อ้างถึงใน ชุตินธร สวนนุช, 2553: 24-25) การศึกษาเกียวกับการจูงใจโดยให้ข้อเสนอแนะว่า 

ความต้องการของมนุษย์เป็นจุดเริมต้นของกระบวนการจูงใจ  เขาเชือว่าพฤติกรรมทีมนุษย์
แสดงออกมานัน เกิดจากความต้องการของมนุษย์ มีความต้องการอยู่เสมอโดยทีไม่มีทีสินสดุ 
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ซึงความต้องการทีได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิงจูงใจของมนุษย์อีกต่อไป  ในทางตรงข้าม
ความต้องการทียงัไมไ่ด้รับการตอบสนองกลบัเป็นสิงทีจงูใจของมนษุย์ ซึงความต้องการของมนษุย์
จะมีลกัษณะเป็นลําดบัขนัจากตําไปหาสงู ตามลําดบัขนัของความสําคญั เมือความต้องการใน
ระดบัขนัต่างได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์ก็จะมีความต้องการในลําดบัขนัทีสูงไปตามลําดับ  

Maslow ได้จดัลําดบัความต้องการของมนษุย์เป็น 5 ระดบั คือ 

  1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ 
ขนัพืนฐานเพือการอยู่รอดของมนษุย์ เช่น อาหาร นําดืม อากาศ เครืองนุ่งห่ม ทีอยู่อาศยั ยารักษา
โรค เป็นต้น 

  1.2 ความต้องการความมนัคงหรือความปลอดภยั (Security or safety Needs) 

เป็นความต้องการทีเป็นอิสระจากอนัตรายทางกาย และความกลวัต่อการสญูเสียงาน ทรัพย์สิน 
เช่น ความปลอดภยัจากภยนัตรายต่าง ๆ ความปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจ็บ ความมนัคงในอาชีพ 

ความมนัคงในทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

  1.3 ความต้องการทางสงัคมและความรัก (Belongingness And Love Needs) 

เนืองจากบุคคลอยู่ในสงัคมจึงต้องการการยอมรับจากผู้ อืน เช่น ความต้องการทีจะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในองค์กรหรือสงัคม ความต้องการให้สงัคมยอมรับในความสําคญัของตน  ความต้องการ
มิตรภาพ การได้รับการยอมรับจากหวัหน้างานและเพือนร่วมงาน เป็นต้น 

  1.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เมือบุคคลได้รับการยอมรับแล้ว 
ลําดบัตอ่ไปจะต้องได้รัการยกย่องจากตวัเองและจากบคุคลอืน ความต้องการนีเป็นความต้องการ
ในด้านอํานาจ (Power) ความภาคภมูิใจ (Prestige) และความเชือมนัในตนเอง (Self confidence) 

เช่น ความต้องการให้มีความเชือมนัในตนเอง มีความรู้ความสามารถ ได้รับคําสรรเสริญมีเกียรติ  
มีชือเสียงในสงัคม การทําหน้าทีทีมีความสําคญั การได้เลือนตําแหน่งทีสงูขนึ เป็นต้น 

  1.5 ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Needs for self-actualization ) เป็นความ
ต้องการขนัสงูสดุของมนษุย์เป็นความปราถนาทีจะประสบความสําเร็จ เพือเพิมศกัยภาพและบรรลุ
เป้าหมายในสิงใดสิงหนึงในระดบัสงู เช่น งานทีท้าทายและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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ตารางที 1 แสดงทฤษฎีลําดบัขนัความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy Theory of 

Needs) และการจดัการตอบสนองความต้องการของบคุลากรโดยองค์กร  
 

ความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ 
การจดัการตอบสนองความ
ต้องการบุคลากรโดยองค์กร 

ความสําเร็จในชีวิต  
(Self-actualization) 

ความเจริญเติบโต (Growth) 
ความก้าวหน้า 
(Advancement) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) 

ความท้าทาย (Challenge) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 
การเลือนตําแหน่ง (Promotion) 

การยกย่อง (Esteem) 
 

การยกย่อง (Self-esteem) 
ความภาคภมูิใจ (Prestige) 
สถานภาพ (Status) 

การยกย่อง (Self-esteem) 
ตําแหน่ง (Title) 
สถานะ (Status) 

ความรักและความเป็น
เจ้าของ (Belongingness 

and Love needs) 

ความรัก (Love) 
ความรู้สกึทีดี (Affection) 
การยอมรับ (Sense of 

belonging) 

ทีมงาน (Teamwork) 
การจดัการด้านมนษุยสมัพนัธ์ 

(Friendly management) 

ความปลอดภยั (Safety) ความปลอดภยั (Safety) 
ความมนัคง (Security) 
เสถียรภาพ (Stability) 

ความมนัคง (Job security) 
ความปลอดภยัในการทํางาน      
 (Safety on the job) 

ร่างกาย (Physiological) 
 

อาหาร (Food)  
นํา (Water) 
ทีอยู่อาศยั (Shelter) 

ความร้อน (Heat)  
อากาศ (Air) 
คา่ตอบแทนทีเพียงพอ 

(Adequate pay) 
 

ทีมา: รังสรรค์  ประเสริฐศรี,  การจัดการสมัยใหม่: Modern Management. Diamond in 

Business World  (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2549), 245. 

 

  สรุป จากทฤษฎีของ Maslow นี  แสดงให้เห็นวา่บคุลากรมีความต้องการเป็นลําดบั
ขนัจากความต้องการพืนฐานไปสู่ความต้องการประสบความสําเร็จ  และสมหวงัในชีวิต ดงันนั
องค์กรควรให้ความสําคญักับเรืองการพัฒนาคณุภาพชีวิตในด้านต่าง  ๆ ทงัในด้านค่าตอบแทน 
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สถานทีทํางานมีความปลอดภยั  ความเจริญก้าวหน้าและความมนัคงในการทํางานร่วมกันและ
ความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน การมอบหมายงานทีท้าทายและสร้างสรรค์   เป็นต้น เพือให้บุคลากร
แสดงความสามารถตา่ง ๆ ทีมีอยู่ในตวัเองออกมาพฒันาองค์ ดงันนัผู้ วิจยัเชือวา่ถ้าหากพนกังานมี
คณุภาพชีวิตทีดีก็จะมีพลงัในการขบัเคลือนให้องค์กรพฒันาได้อย่างยงัยืน  

 2. ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg (Two -factor Theory) 

  ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Frederick Herzberg (1982: 260-263) เป็นทฤษฎีทีเกียวข้องกบั
การพิจารณาถึงความต้องการของบคุลากรในองค์กร หรือการจงูใจจากการทํางาน ซึงในช่วงของปี 
ค.ศ. 1969 ทฤษฎี 2 ปัจจยั ประกอบด้วย 
  2.1 ปัจจยัจงูใจ (Motivation factor) เป็นปัจจัยทีจูงใจให้คนชอบและรักงานทีทํา 

หากสิงเหล่านีไม่มีอยู่ ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะไม่มีความพอใจในงาน  โดยมีปัจจัยที
เกียวข้อง คือ 

   2.1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง ความสําเร็จทีได้รับเมือ
ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกว่าเขาทํางานสําเร็จหรือมีความต้องการทีจะทํางานให้สําเร็จ  สิงที
จําเป็นนนัก็คือ งานนนัควรเป็นงานทีท้าทายความสามารถ 

   2.1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการ
ยอมรับนบัถือไมว่า่จากผู้บงัคบับญัชา เพือน ผู้มาขอรับบริการ ซึงการยอมรับนีอาจจะอยู่ในรูปของ
การยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี การให้กําลงัใจ หรือการแสดงออกอืนใดทีบอกถึงการ
ยอมรับในความสามารถ เมือได้ทํางานอย่างใดอย่างหนึงบรรลผุลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝง
อยู่ในความสําเร็จของงานด้วย 

   2.1.3 ลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ (Work Itself) หมายถึง งานทีน่าสนใจ งานที
ต้องอาศยัความคิดริเริมสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือปฏิบตัิ เป็นงานทีสามารถทําตงัแต่ต้นจนจบได้
โดยลําพงั 
   2.1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขนึ
จากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที   

โดยไมม่ีการตรวจสอบหรือควบคมุอย่างใกล้ชิด 

   2.1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับการเลือนขนั เลือน
ตําแหน่งให้สงูขนึของบคุคลในองค์กร การมีโอกาสศกึษาหาความรู้เพิมเติม หรือได้รับการฝึกอบรม 
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  2.2 ปัจจัยคําจุนหรือปัจจัยสขุอนามยั (Maintenance factors หรือ Hygiene 

factors) หมายถึง ปัจจัยทีเกียวกับการมาทํางาน หรือการขาดงานของพนักงาน เป็นปัจจัย
ภายนอกทีป้องกนัไมใ่ห้พนกังานเกิดความไมพ่อใจในการทํางาน ประกอบด้วย 

   2.2.1 นโยบายและการบริหารงาน (Company policy and administration 

policies) หมายถึง ความสามารถในการจัดลําดบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ ของการทํางาน ซึงสะท้อนให้
เห็นนโยบายทงัหมดของหน่วยงาน  ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย 

   2.2.2 การบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง สถานการณ์ทีผู้บงัคบับญัชา
สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้ทํางานได้ ไมว่า่จะเป็นสถานการณ์ทีมีลกัษณะอยู่ในขอบเขต 

หรือเป็นการทํางานอิสระก็ตาม 

   2.2.3 เงินเดือน (Salary) หรือค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง 
ผลตอบแทนจากการทํางาน ซึงอาจจะเป็นในรูปของคา่จ้าง เงินเดือนหรือสิงอืน ๆ ทีได้รับจากการ
ปฏิบตัิงาน 

   2.2.4 ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations) หมายถึง การ
ติดต่อสือสาร การสงัสรรค์ การแสดงถึงความสมัพันธ์ทีดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกันได้และมี
ความเข้าใจซึงกนัและกนั 

   2.2.5 ความมนัคงในงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อ
ความมนัคงในการทํางาน ความยงัยืนของอาชีพ หรือความมนัคงขององค์กร 
   2.2.6 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนนัเป็นทียอมรับนับถือของ
สงัคม มีเกียรติ และมีศกัดิศรี 
   2.2.7 สภาพการทํางาน (Working conditions) หมายถึง สภาพในการทํางาน 

ปริมาณงานทีได้รับมอบหมาย หรือความสะดวกทีเหมาะสมทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง 
อากาศ ชวัโมงการทํางาน รวมทงัความสบายในการทํางาน เป็นสภาพทางกายภาพของงาน เช่น 

แสง เสียง อากาศ ชวัโมงการทํางาน รวมทงัลกัษณะสิงแวดล้อม อืน ๆ เช่น อปุกรณ์ และเครืองมือ
ตา่ง ๆ  
   2.2.8 ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกทีดีหรือไม่ดี
ขนึ เป็นผลทีได้รับจากงานในหน้าที เช่น การทีบคุคลต้องถกูย้ายไปทํางานในทีแห่งใหม่ ซึงห่างไกล
จากครอบครัว ทําให้ไมม่ีความสขุ และไมพ่อใจกบังานในทีแห่งใหม ่
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   2.2.9 โอกาสเจริญเติบโต (Possibility of growth) หมายถึง สถานการณ์ที
บคุคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทกัษะวิชาชีพ 

  จากทฤษฎี 2 ปัจจัย หรือปัจจัยอนามยัในการจูงใจของ Herzberg (Herzberg's 

two -factor Theory) สรุปได้ว่า การทีองค์กรจะรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้นนั จะต้องนํา
หลกัของปัจจัยจูงใจมาใช้ในการพัฒนาศกัยภาพของบุคคลากรทําให้บุคลากรเกิดความพอใจ
ในงาน  ถ้ามีความพึงพอใจแล้วก็จะทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
และนําหลกัปัจจัยคําจุนมาใช้เพือป้องกันมิให้บุคลากรเกิดความไม่พอใจในงาน  ซึงจะเป็นส่วน
ช่วยในการสง่เสริมให้บคุลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

เพือขบัเคลือนให้องค์กรก้าวหน้าตอ่ไป และผู้บริหารควรเน้นในเรืองความ เจริญก้าวหน้าในหน้าที
ความรับผิดชอบมากกว่าเน้นด้านการลงทุน การสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เช่น อปุกรณ์สํานักงานที
พิเศษเกินความจําเป็น เป็นต้น 

  จากการศึกษาทฤษฎีของ Maslow และทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg ข้างต้น 
ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า การศึกษาทฤษฎีทงัสองมีความครอบคลมุในการศึกษาเรืองคณุภาพชีวิต 
ในการทํางาน ตามแนวความคิดของ Walton (1973, อ้างถึงใน สรุชัย แก้วพิกุล, 2552: 21-22) 
โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดงันี 1) ผลตอบแทนทีเพียงพอ  2) สถานทีทํางานทีมีความปลอดภยัและ
สง่เสริมสขุภาพ 3) โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคล  4) ความก้าวหน้าและความมนัคง
ในงาน  5) การทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน  6) ความสมดลุระหว่างงานกับชีวิต
สว่นตวั  7) ลกัษณะงานทีมีความสําคญัตอ่องค์กร  8) ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ดงันนั
ผู้บริหารจึงต้องกําหนดนโยบายทีชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนืองเพือให้พนักงานมีความสขุทงัด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ สําหรับการวิจัยครังนี
ได้นําทฤษฎีทังสองมาประยุกต์ใช้โดยนํามาเปรียบเทียบในเรืองคณุภาพชีวิตในการทํางาน      
ดงัตารางที 2 
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ตารางที 2 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งทฤษฎีการจงูใจของมาสโลว์ ทฤษฎีการจงูใจของทฤษฎี 
2 ปัจจยัของ Herzberg และคณุภาพชีวิตในการทํางานตามแนวคิดของ Walton  

 

ทฤษฎีของ Maslow ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg คุณภาพชวีติในการทาํงาน 

  ความสําเร็จในชีวิต  
(Self-actualization) 

1. งานทีท้าทาย (Challenging 

work) 

2. ความสําเร็จ (Achievement) 

3. ความเจริญก้าวหน้าในงาน  

(Growth in the job) 

4. ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) 

5. ความก้าวหน้า (Advancement) 

6. การยอมรับ (Recognition) 

1. ความก้าวหน้าและความ
มนัคงในงาน 

2. ความสมดลุระหวา่งงานกบั
ชีวิตสว่นตวั 

3. ลกัษณะงานทีมี
ความสําคญัตอ่องค์กร 

4. ลกัษณะงานทีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

การยกย่อง  
(Esteem) 

ความรักและความเป็น
เจ้าของ  
(Belongingness and 

Love needs) 

1. สถานะ (Status) 

2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล  
(Interpersonal relations) 

3. คณุภาพของการควบคมุ  
(Quality of supervision) 

4. นโยบายและการบริหารของ
บริษัท (Company policy and 

administration) 

5. สภาพการทํางาน (Working 

conditions) 

6. ความมนัคงในการทํางาน  
(Job security) 

7. เงินเดือน (Salary) 

1. ผลตอบแทนทีเพียงพอ   
2. สถานทีทํางานทีมีความ

ปลอดภยัและสง่เสริม
สขุภาพ 

3. โอกาสในการพฒันา
สมรรถภาพของบคุคล 

4. การทํางานร่วมกนัและ
ความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน   

ความปลอดภยั 
(Safety) 
ด้านร่างกาย 
(Physiological) 

 

ทีมา: สุรชัย  แก้วพิกุล, “คณุภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลตํารวจ ,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2552), 21-22. 
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 ประโยชน์ของการสร้างเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน  

 Greenberg และ Baron (1995, อ้างถึงใน อจัฉรา เนียมหอม, 2551: 32) กล่าวว่า 
คณุภาพชีวิตในการทํางานทําให้เกิดประโยชน์ คือ  การเพิมความรู้สึกพึงพอใจในการทํางาน    
สร้างความรู้สกึผกูพนัตอ่องค์กร ลดอตัราการเปลียนงาน และเพิมประสิทธิผลขององค์กร 
 Schluer และคณะ (1989, อ้างถึงใน วรวรรณ บุญล้อม, 2551: 22) กล่าวสรุปถึง
ประโยชน์ของคณุภาพชีวิตในการทํางานไว้วา่ 

 1. เพือเพิมความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัพนกังาน 

 2. ลดอตัราการขาดงานของพนกังาน สง่ผลให้ผลผลิตเพิมขนึ 

 3. การทํางานมีประสิทธิภาพมากขนึ เนืองจากพนักงานมีส่วนร่วมในการทํางานและ
สนใจในการทํางานมากขนึ 

 4. ลดความเครียด และอบุตัิเหตหุรือการเจ็บป่วยจากการทํางาน ซึงจะสง่ผลถึงการลด
ต้นทนุด้านคา่รักษาพยาบาล รวมถึงต้นทนุคา่ประกนัด้านสขุภาพ 

 5. เพิมความยืดหยุ่นด้านกําลงัคน และความสามารถในการสลบัเปลียนพนักงานมี
มากขนึ นนัคือ พนกังานสามารถเรียนรู้งานและมีทกัษะในการทํางานตําแหน่งอืนเพิม 

 6. ทําให้พนักงานรู้สึกสนใจงานมากขนึ  เนืองจากพนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในงาน และจากการเคารพสิทธิของพนกังานมากขนึ 

 7. ทําให้เกิดมาตรฐานคณุภาพชีวิตทีดี เนืองจากคณุภาพชีวิตในการทํางานย่อมสง่ผล
ถึงคณุภาพชีวิตโดยรวมของพนกังานด้วย 

 ดงันนัสรุปได้ว่า ประโยชน์ของคณุภาพชีวิตในการทํางานเป็นการเพิมผลผลิตให้กับ
องค์กร  สร้างความพึงพอใจในงาน  ส่งเสริมขวญัและกําลงัใจในการทํางานให้กับพนักงานและ
ช่วยปรับปรุงศกัยภาพของพนกังาน ให้พนักงานทุ่มเทความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
พยายามในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้อตัราการขาดงานและการลาออกลดลง และนําไปสู่ความ
ผกูพนัตอ่องค์กร 
 

แนวคดิและทฤษฎีเกียวกับการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร 
 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีความสัมพันธ์กับปัจจัยหลายประการในศาสตร์  
สาขาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์กร ได้แก่ แรงจงูใจ (Motivation) อารมณ์ความรู้สกึ (Emotion) 

การรับรู้ (Cognitive) การลาออก (Turnover) พฤติกรรมของบุคคล (Behavior) ผลการปฏิบัติงาน 

(Performance) ความไว้วางใจ (Trust) การขาดงาน (Absenteeism) ความพึงพอใจในงาน (Job 

Satisfaction) ความผกูพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) และพฤติกรรมการเป็น
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สมาชิกทีดีในองค์กร (Organizational Citizenship Behavior) เป็นต้น (Cohen-Charash and 

Spector, 2001; Muchinsky, 2003) องค์กรจึงพยายามแสวงหาและพฒันาวิธีการตา่ง ๆ เพือสร้าง
ความยุติธรรมให้เกิดขนึในองค์กรเป็นเหตใุห้มีการศึกษาวิจัยเกียวกับการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์กรเพิมขนึ (นฤเบศร์ สายพรหม, 2548: 12) โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการรับรู้
ความยตุิธรรมไว้ดงันี 

 ความหมายของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 
 ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2553: 31-32) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร หมายถึง 
การทีพนักงานรับรู้ถึงความยุติธรรมทีพนักงานได้รับจากองค์กร  ทังในด้านผลตอบแทน 

กระบวนการในการพิจารณาผลตอบแทน  การมีปฎิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้บังคบับัญชากับ
ผู้ ใต้บังคบับัญชา รวมทงัระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยพนักงานจะรับรู้ถึงความยุติธรรมใน
องค์กรได้จากการพิจารณานโยบาย มาตรการ ข้อกําหนดในการทํางานขององค์กร 
 อจัฉรา ศรแก้วดารา (2549: 15) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร หมายถึง 
การรับรู้ของพนักงานในองค์กรถึงความเทียงตรงและเสมอภาคทีมีความเกียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าทีของพนักงาน ผลตอบแทนทีพนักงานได้รับ ความเกียวข้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ
ภายในองค์กร การมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้บังคบับัญชากับผู้ ใต้บังคบับัญชา และงานด้านการ
บริหารภายในองค์กรทีได้รับ 

 พนิดา  ทองเงา (2548: 7) กลา่ววา่ การรับรู้ความยตุิธรรมภายในองค์กรของพนักงาน 
หมายถึง การทีพนกังานได้รับรู้วา่ผลตอบแทนทีตนได้รับจากองค์กร กระบวนการทีองค์กรใช้เพือ
ตดัสินใจเกียวกับการให้ผลตอบแทน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและพนักงานมีความ
ยตุิธรรม 
 เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ (2548: 35-36) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 
หมายถึง การทีพนกังานพิจารณาเกียวกบัความยุติธรรมทีตนได้รับจากการทํางานในองค์กร โดย
ตดัสินจากประสบการณ์การได้รับการปฏิบตัิจากองค์กร โดยผา่นนโยบาย มาตรการ ข้อกําหนดใน
การทํางาน และจากการกระทําของตวัแทนขององค์กร 
 ภทัรนฤน พันธุ์สีดา (2543: 13) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร หมายถึง 
การรับรู้ของพนักงานว่าได้รับความยุติธรรมจากองค์กร  ทงัในด้านผลตอบแทน กระบวนการ
ตดัสินใจเพือกําหนดผลตอบแทนในองค์กร  การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างผู้บังคบับัญชากับ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาและระบบตา่ง ๆ ภายในองค์กร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

32

 Judge และ Colquitt (2004: 395) กลา่ววา่ ความยตุิธรรมในสภาพการทํางาน หมายถึง 
การทีพนกังานเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างสิงทีเขาทุ่มเทและสิงทีเขาได้รับ ความเหมาะสม
ของกระบวนการในการตดัสินใจ และความเหมาะสมของการปฏิบตัิระหวา่งบคุคลตา่ง ๆ  
 จากความหมายทีได้กลา่วมานี จะเห็นได้วา่การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร หมายถึง 
การทีพนกังานรับรู้ความยตุธิรรมของผลตอบแทนทีองค์กรมอบให้มีความเหมาะสมกับสิงทีลงทุน
ไป กระบวนการในการประเมินผลรวมถึงความสัมพันธ์ของบุคลากรทีมีต่อผู้บังคับบัญชา 
ผู้ ใต้บังคบับัญชา เพือนร่วมงานอย่างจริงใจ และมีความเสมอภาคกัน  โดยพนักงานจะรับรู้ถึง
ความยตุิธรรมในองค์กรได้จากการพิจารณานโยบาย มาตรการ และข้อกําหนดในการทํางานของ
องค์กร 
 แนวคดิเกียวกับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 
 Greenberg (2002, อ้างถึงใน โสมสดุา เลก็อดุากร, 2547: 20) ทฤษฎีความยุติธรรมของ
องค์กร เป็นการอธิบายความสมดลุระหวา่งผลตอบแทน (Output) และคณุลกัษณะทีใช้ในการทํางาน
ของพนักงาน (Input) ทฤษฎีความยุติธรรมมีข้อสมมติว่าบุคคลจะได้รับการจูงใจโดยการรักษา
ความยตุิธรรมหรือความเท่าเทียมเป็นความสมัพันธ์ระหว่างตวัเขาเองกับคนอืน  ๆ โดยหลีกเลียง
ความสมัพันธ์ทีไม่ยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียม การตดัสินใจว่าเกิดความยุติธรรม โดยการที
พนักงานเปรียบเทียบตัวเขาเองกับคนอืน  โดยมีตวัแปรทีสําคัญ 2 ตวั ดังนี ตวัแปรแรก คือ
ผลตอบแทน เป็นสิงทีพนกังานได้รับจากการทํางาน เช่น การจ่าย ผลกําไรเกียรติยศ และคณุลกัษณะ
ทีใช้ในการทํางาน เช่น ทกัษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม ความพยายาม อายุ การศึกษา ความ
ภกัดีตอ่องค์กร ผลการทํางานในอดีตและ ผลการทํางานในปัจจุบันจํานวนผลผลิต ซึงช่วยในการ
ตดัสินใจในรูปของสดัสว่น นนัคือเป็นความเกียวข้องระหว่างผลตอบแทนและคณุลกัษณะทีใช้ใน
การทํางาน ซึงการรับรู้ดงักล่าวไม่มีมาตรฐานทีชัดเจน เช่น บุคคลทีมีความตงัใจในการทํางาน
บางครังอาจไมเ่ห็นด้วยกบัการปฏิบตัิด้วยความยตุิธรรมขององค์กร ซึงถ้าบุคคลทีรับรู้ว่าเขาได้รับ
ผลตอบแทนทีตํากวา่คณุลกัษณะทีพนกังานใช้ในการทํางาน จะสง่ผลให้พนกังานพยายามทีจะลด
คณุลกัษณะทีใช้ในการทํางาน (ตวัอย่างเช่น การทํางานอย่างลวก ๆ  มาถึงทีทํางานช้า การออกจาก
ทีทํางานเร็ว การใช้เวลาในช่วงพกัทีนาน และทํางานน้อยลง หรือทํางานให้มีคณุภาพตําลง หรืออาจ
ลาออกจากงาน) หรือเพิมผลตอบแทน ให้เพิมขนึ (ตวัอย่างเช่น การถามถึงเงินเดือนทีเพิมขนึ หรือ
แม้แตค่วามพยายามทีจะขโมยของจากองค์กร) ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานได้รับผลตอบแทนที
มากกว่าคุณลักษณะทีใช้ในการทํางาน พนักงานจะพยายามเพิมคุณลักษณะในการทํางาน 

(ตวัอย่างเช่น การเพิมความพยายามทํางานให้มากขนึในเวลาทํางานทีเพิมขนึ และพยายามทําสิง    
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ทีมีประโยชน์ต่อบริษัท) หรืออาจพยายามลดผลตอบแทนให้น้อยลง (ตวัอย่างเช่น พนักงานไม่
ขอรับประโยชน์จากผลกําไร หรือวนัพกัผอ่นทีบริษัทเสนอ) 

 Adams (1975, อ้างถึงใน ไตรภพ จตรุพาณิชย์, 2548: 20-22) ซึงเป็นผู้สร้างทฤษฎี
ความเสมอภาค กล่าวว่า พนักงานจะเปรียบเทียบระหว่างความพยายามในการทํางาน  และ
ผลตอบแทนทีได้รับกบัพนกังานคนอืนทีอยู่ในสายงานเดียวกนั โดยม ี4 องค์ประกอบทีสําคญั คือ 

 1. ตวับคุคล ได้แก่ ผู้ซึงได้รับความยตุิธรรมหรือไมย่ตุิธรรม 

 2. ตวัเปรียบเทียบ ได้แก่ บคุคลหรือกลุม่บคุคลทีใช้อ้างอิงโดยดจูากสดัสว่นของปัจจัย
นําเข้าและผลลพัธ์ทีได้ 

 3. ปัจจยันําเข้า ได้แก่ ลกัษณะเฉพาะของบุคคลทีนํามาใช้ในการทํางาน เช่น ทักษะ
ประสบการณ์การเรียนรู้ และยงัรวมไปถึง เพศ อาย ุเชือชาติ เป็นต้น 

 4. ผลลพัธ์ ได้แก่ สิงทีได้รับจากการทํางาน เช่น การเป็นทียอมรับ สวัสดิการ 
ผลตอบแทน เป็นต้น 

 ทฤษฎีของ J. Stacy Adams (1965) กล่าวว่า บุคคลจะรับรู้ความเสมอภาคเมือ
ผลตอบแทนของพวกเขาเสมอภาคกบัผลตอบแทนทีบคุคลอืนได้รับจากการมีส่วนช่วยเหลืออย่าง
เดียวกนั พวกเขาเชือวา่การปฏิบตัิตอ่พวกเขาจะยุติธรรมเสมอ บุคคลจะประเมินความเสมอภาค
โดยอัตราส่วนระหว่างสิงทีเพิมเติมให้กับงาน (Input) ได้แก่ การศึกษา สติปัญญา และ
ประสบการณ์ของบคุคล เป็นต้น และสิงทีได้รับจากงาน (Outcomes) ได้แก่ ผลตอบแทน การยกย่อง 
สวสัดิการ และการเลือนตําแหน่ง เมือบคุคลรู้สกึวา่ได้รับความเสมอภาคบคุคลนนัจะมีทัศนคติทีดี
ตอ่การประเมินผลยอมรับและพอใจในกระบวนการประเมินผล มีแรงจงูใจในการทํางาน ไว้วางใจ
ผู้บังคับบัญชา มีความผูกพันต่อองค์กร และมีความตงัใจในการปฏิบัติงานเพือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ซึงลกัษณะสําคญัของทฤษฎีเสมอภาคสรุปได้ ดงันี 
 1. ผลลพัธ์ (Output) หรือรางวลั (Rewards) ของบคุคลหนึง = ผลลพัธ์ (Output) หรือ
รางวลั (Rewards) ของอีกบคุคลหนึง 
 2. ปัจจยันําเข้า (Input) ของบคุคลหนึง = ปัจจยันําเข้า (Input) ของอีกบคุคลหนึง 
 ในทางตรงข้ามถ้าบุคลากรรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในองค์กรแล้วจะแสดง
พฤติกรรมตา่ง ๆ ออกมา ดงันี  
 1. เขาจะเปลียนแปลงการทํางานหรือความทุ่มเททีมีให้ลดความพยายามและลด
ความสามารถทีมีอยู่ 
 2. เมือเขาลดความพยายามและความสามารถลงก็จะกระทบกระเทือนตอ่ผลงานทีจะ
ออกมา 
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 3. การทีเขาพยายามเปลียนแปลงตวัเอง และผลทีจะออกมานนัเพือจะบอกตวัเองว่า
เขาได้รับความยตุิธรรมจากสิงทีได้กระทําลงไป 

 4. เขาจะพยายามเปรียบเทียบกบัคนอืนทีน่าเปรียบเทียบกวา่เขาจะพยายามชกัจงูคน
อืนให้เปลียนพฤติกรรมด้วย คือ พยายามชกัจงูให้คนอืนลดความพยายามหรือใช้ความสามารถให้
น้อยลงถ้าบุคคลไม่สามารถทีจะบรรลคุวามสําเร็จเรืองความยุติธรรมในการทํางานแล้วเขาก็จะ
ลาออก 

 พนกังานจะเปรียบเทียบความสมัพันธ์ระหว่างผลลพัธ์ทีได้รับจากการทํางานของตน
กับบุคคลอืนโดยความสมัพันธ์ระหว่างผลลพัธ์กับปัจจัยนําเข้าของบุคคลหนึงกับอีกบุคคลหนึง   
ต้องมีความเท่าเทียมกนั เนืองจากถ้าพนักงานรู้สึกว่ารางวลัทีได้รับจากการทํางานมีความไม่เท่า
เทียมกนัเมือเปรียบเทียบกบัรางวลัทีพนกังานคนอืนได้รับจากการทํางาน พนกังานจะรู้สึกว่าได้รับ
ความยุติธรรมน้อยกว่าบุคคลอืน โดยจะทุ่มเทให้กับการทํางานน้อยลงหรือตดัสินใจลาออก แต่
หากได้รับรางวลัทีเท่าเทียมกนัก็จะทุ่มเทให้กบังานในระดบัเท่าเดิมตอ่ไป และถ้ารางวลัสงูกว่าสิงที
เป็นความเสมอภาคจะทํางานหนกัมากขนึ ดงัภาพที 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 แสดงทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory)  
ทีมา: รังสรรค์  ประเสริฐศรี,  การจัดการสมัยใหม่: Modern Management. Diamond in 

Business World (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2549), 250. 

ความเสมอภาคและความ
ไมเ่สมอภาคของรางวลั 

รางวลัทีเท่าเทียมกนั 

(Equitable reward) 

รางวลัทีไมเ่ท่าเทียมกนั 

(Equitable reward) 

เหนือกวา่รางวลัทีเท่าเทียม 

(Equitable reward) 

ความตอ่เนืองกนัในระดบั 

ผลผลิตเดียวกนั 

งานหนกัขนึและ 

รางวลัลดลง 

ความไมพ่ึงพอใจและ 

ผลิตลดลง 

พฤติกรรมของพนกังาน 
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 พนักงานจะเปรียบเทียบความเสมอภาคในรูปของปัจจัยนําเข้าไปสู่ผลลพัธ์ โดยจะ
เปรียบเทียบจากรางวัลและสิงต่าง ๆ  เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการ สิทธิประโยชน์ เป็นต้น โดย
เปรียบเทียบกบัเพือนร่วมงานในองค์กร  เมือบคุคลรับรู้ถึงความไมเ่สมอภาค เกิดความรู้สึกไม่เป็น
ธรรมในการทํางาน พนักงานจะแสดงออกด้วยการพยายามทํางานน้อยลง และลาออก  ดังนัน
ผู้บริหารควรจะมีการบริหารงานให้เกิดความยตุิธรรม เกิดความเสมอภาคอย่างทวัถึง เช่น ลกัษณะ
งานทีเหมือนกนั มีความตงัใจในการทํางานเท่าเทียมกนัก็ควรได้รับรางวลัหรือเงินเดือนทีเท่าเทียม
กนั เป็นต้น ดงัภาพที 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 3 แสดงทฤษฎีความเสมอภาคและบทบาทของการเปรียบเทียบในสงัคม (Equity theory 

and the role of social comparison)  
ทีมา: รังสรรค์  ประเสริฐศรี,  การจดัการสมัยใหม่: Modern Management. Diamond in 

Business World  (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร, 2549), 251. 
 

รางวลัของบคุคลหนึง 
(Personal rewards) 

หาร 
ปัจจยันําเข้าของบคุคลหนึง 

(Personal Input) 
  การเปรียบเทียบ 

(Are compare to) 

ผลลพัธ์ 

(With the result) 

ผลลพัธ์ (รางวลั) ของอีกบคุคลหนึง 
(Other’ rewards) 

หาร 
ปัจจยันําเข้าของบคุคลหนึง 

(Personal Input) 

การรับรู้ถึงความเสมอภาค 
(Perceived equity) 

บคุคลจะมคีวามพอใจและ 

มีความตอ่เนืองของพฤติกรรมเดิม 

การรับรู้ถึงความไมเ่สมอภาค 
(Perceived inequity) 

บคุคลจะเกิดความไมพ่ึงพอใจ 
และผลผลิตจะลดลง 
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 Greenberg (1987) กลา่ววา่ ทฤษฎีทีเกียวกบัความยตุิธรรมในองค์กรแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 

ได้แก่ 
 1. ทฤษฎีด้านการโต้ตอบ/ทฤษฎีด้านการส่งเสริม ทฤษฎีด้านการโต้ตอบ จะ
เกียวพนักบัการทีบคุคลมีพฤติกรรมโต้ตอบในสิงทีเขาคิดว่าไม่ยุติธรรม  ซึงตวัอย่างของแนวคิดนี
คือ ทฤษฎีความเสมอภาคของ  Adams (1965) ซึงกลา่ววา่ บคุคลจะเปรียบเทียบสดัส่วนระหว่าง
ความพยายามของเขากบัผลตอบแทนทีได้รับ ถ้าเขารู้สกึวา่ผลตอบแทนทีได้รับน้อยเกินไป เขาจะ
ทําการโต้ตอบโดยการลดความพยายามในการทํางาน หาทางทีจะเพิมผลตอบแทน ทําการปรับ 
เปลียนอตัราสว่นระหว่างความพยายามและผลตอบแทน  เปลียนตวัเปรียบเทียบ หรือแม้กระทัง
ลาออกไปในทีสดุ อีกทฤษฎีหนึงทีจัดอยู่ในหมวดนีคือ ทฤษฎีเกียวกับการสญูเสียของ Davies 

(1959) ซึงกลา่ววา่ เมือบคุคลรู้สกึวา่ผลตอบแทนทีได้รับไมเ่หมาะสมเมือเปรียบเทียบกบับคุคลอืน 
ๆ จะก่อให้เกิดความรู้สกึสญูเสียและไมพ่อใจ ซึงก่อให้เกิดพฤติกรรมทีตามมาไมว่า่จะเป็นทางด้าน
ตวับคุคล เช่น ความเชือมนัในตนเองทีลดลง หรืออาการอืน ๆ ทีเป็นในทางลบ และทางด้านระบบ  

เช่น  อาจสง่ผลให้เกิดความวุน่วายขนึในองค์กรหรืออาจก่อให้เกิดการจลาจล เป็นต้น ส่วนทฤษฎี
การสง่เสริมคือความพยายามในการเสนอและชีแนะเพือก่อให้เกิดความยตุิธรรม  

 2. ทฤษฎีด้านกระบวนการ/ทฤษฎีด้านเนือหา ทฤษฎีด้านกระบวนการจะเน้นไปที
กระบวนการทีนํามาใช้พิจารณาการให้ผลตอบแทนว่ามีความยุติธรรมเพียงใด หรือเรียกอีกอย่างว่า 

ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ ส่วนทฤษฎีทางด้านเนือหาจะให้ความสนใจทีการจัดสรรเพือให้
เกิดความยตุิธรรมโดยดจูากผลตอบแทนขนัสดุท้ายทีมีให้แก่บคุคล 

 สรุปว่า จากแนวคิดและทฤษฎีทีกล่าวมาข้างต้นอธิบายถึงสาเหตุของการแสดง
พฤติกรรมของพนกังาน เช่น การทีพนกังานคนหนึงทุ่มเทการทํางานมากแตก่ลบัได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนน้อยกว่าพนักงานทีไม่ได้ทุ่มเททํางาน ทําให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความ
ยตุิธรรมจากองค์กร เป็นผลให้แรงจงูใจในการทํางานลดลง ความทุ่มเททีมีให้กับงานน้อยลง อีกทงั
ยงัพยายามเปรียบเทียบกับผู้ อืนและชักจูงให้ผู้ อืนลดความพยายามในการทํางาน เปลียนแปลง
พฤติกรรมตามตนเองด้วย  สง่ผลให้ความผกูพนัตอ่องค์กรตํา ดงันนั ผู้บริหารควรพิจารณารูปแบบ
และกระบวนการในการให้ผลตอบแทน เงินรางวลั การเลือนขนั โดยคํานึงถึงความสําคญัในเรือง
ความยตุิธรรม และความเสมอภาค 
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 ปัจจัยของการเลือกรับรู้ 
 การรับรู้สิงเร้าหรือสถานการณ์ของบุคคลนัน จะมีการรับรู้แค่เพียงบางส่วนเท่านัน    
ซึงการรับรู้จะขนึอยู่กบัปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ 
 1. ปัจจัยความสนใจจากภายนอก หมายถึง ลักษณะบางอย่างของสิงเร้าหรือ
สถานการณ์ เช่น ความเข้มของแสง สี เสียง ขนาดของวัตถุ ซึงมีผลต่อการรับรู้สิงเร้าหรือ
สถานการณ์ของบุคคลรับรู้สิงนนัได้ชัดเจน และเมือมีการกระทําซํา ซึงจะทําให้บุคคลเกิดความ
สนใจมากกวา่การกระทําเพียงครงัเดียว 

 2. ปัจจัยความสนใจจากภายใน เป็นปัจจยัทีเกิดขนึภายในของบุคคล เช่น การได้รับ
แรงจูงใจ ประสบการณ์ การเรียนรู้ และบุคลิกภาพ โดยบุคคลย่อมมีความต้องการในสิงต่าง ๆ 
(Needs) ทงัทางกายภาพและจิตใจ และจะพยายามตอบสนองความต้องการของตน  จึงทําให้
บุคคลเลือกทีจะรับรู้เฉพาะสิงเร้าหรือสถานการณ์ทีจะทําให้บรรลเุป้าหมายหรือความต้องการ
นนั ๆ  
 หลักสําคัญทีใช้ในการตัดสินความยุติธรรม 

 Sheppard, Lewicki, และ Minton (1992: 12) ได้กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมตงัอยู่
บนหลกัพืนฐาน 2 ประการ  ดงันี 

 1. หลักความสมดุล (Balance) เป็นการเปรียบเทียบคณุค่าของสิงทีตนลงทุน ผลที
ตนเองได้รับกบับคุคลอืนทีทํางานเหมือนกบัตนเอง ซึงถ้าพนกังานให้คณุคา่ของสิงทีตนลงทุนมาก
แตร่ับรู้วา่สิงทีตอบแทนกลบัมามีคณุคา่น้อย จะทําให้พนกังานรับรู้ถึงความไมย่ตุิธรรมทีเกิดขนึใน
องค์กร แตถ้่าพนกังานให้คณุคา่ของสิงทีตนเองลงทนุมากและรับรู้วา่สิงทีตอบแทนกลบัมามคีณุคา่
มากเช่นเดียวกนักบัสิงทีตนเองลงทนุไป จะทําให้พนกังานรับรู้ถึงความยตุิธรรมในองค์กร  
 2. ความถูกต้อง (Correctness) ซึงเป็นการประเมินค่าของกระบวนการ การกระทํา 

และการตดัสินใจขององค์กร ซึงหลกัความถูกต้องนีจะต้องประกอบด้วยลกัษณะดงัต่อไปนี  คือ
ความคงทีแน่นอน (Consistency) ความแม่นยํา (Accuracy) ความชัดเจน (Clearity) กระบวนการที
โปร่งใส (Procedural Thoroughness) และความสอดคล้องกับคณุธรรมและค่านิยมในช่วงเวลา
นนั (Compatibility with the Morals and Values of the Times) 

 การรับรู้ความยตุิธรรมมีอิทธิพลตอ่ทศันคติของบุคคลต่อองค์กร เมือพนักงานเข้าร่วม
เป็นสมาชิกขององค์กร จะค้นหาความยตุิธรรมในการทํางานอยู่ตลอดเวลา ซึงมกัจะเปรียบเทียบ
สิงทีตนลงทนุในการทํางาน และผลลพัธ์ทีได้ ซึงอาจเปรียบเทียบรางวลัทีได้รับกับบุคคลอืน หรือ
เปรียบเทียบตามการคาดหวังว่าตนสมควรจะได้รับ ซึงสิงทีบุคคลลงทุน และผลลัพธ์ในการ
เปรียบเทียบความยตุิธรรมในองค์กรเป็นดงัตารางที 3 
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ตารางที 3 แสดงสิงลงทนุ กบัผลลพัธ์ในการเปรียบเทียบความยตุิธรรมในองค์กร 
 

สงิลงทุน ผลลัพธ์ทีได้ 

เวลา คา่ตอบแทน/เงินพิเศษ 
ระดบัการศกึษา/การฝึกอบรม ผลประโยชน์/สวสัดิการ 
ทกัษะ การมอบหมายงานทีท้าทาย 
ความคิดสร้างสรรค์ ความมนัคงในงาน 
ความอาวโุส ความก้าวหน้าในอาชีพ/การเลือนตําแหน่ง 
ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร สถานภาพ 
อาย ุ สภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภยั/น่าพึงพอใจ 
ลกัษณะบคุลิกภาพ โอกาสในการเติบโตก้าวหน้า/โอกาสในการพฒันา 
การทุ่มเทแรงกาย แรงใจ การยอมรับและเห็นความสําคญั 
รูปลกัษณะ การเข้าร่วมในการตดัสินใจทีสําคญัในการทํางาน 

 

ทีมา: เปรมจิตร  คล้ายเพ็ชร์, “การรับรู้การสนบัสนนุจากองค์การ ความยุติธรรมองค์การทีมีผลต่อ
ความผกูพนัองค์การ และความตงัใจลาออก,” (วิทยานิพนธ์ปริญามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548), 36. 

 

 เป้าหมายของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 
 Sheppard, Lewicki และ Mintor (1992, อ้างถึงใน พจณีย์ ไหลพนิชถาวร, 2550: 13) 
กลา่ววา่ ทงับคุคลและองค์กรตา่งต้องให้การดําเนินงานตา่ง ๆ ในองค์กรเป็นไปด้วยความยุติธรรม 
โดยเป้าหมายทีต้องการให้เกิดขนึแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 

 1. เป้าหมายด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Performance Effectiveness) 

เป้าหมายด้านนีสะท้อนถึงผลสมัฤทธิ (Achievement) โดยเฉพาะอย่างยิงผลสมัฤทธิของบุคคล 
โดยพิจารณาถึงการทีบุคคล กลุ่ม ฝ่าย และองค์กรสามารถผลิตผลงานทีมีคุณภาพสูงและมี
ปริมาณมาได้ 

 2. เป้าหมายด้านการบรรลผุล และคงไว้ซึงความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกัน (Sense 

of Community) โดยบคุคลพยายามทีจะมีพฤติกรรม และสร้างความรู้สึกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
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(Membership) มีความเป็นอันหนึงอันเดียวกันและมีเอกลักษณ์ (Identification) ในกลุ่มทาง
สงัคมทงัในหน่วยงาน ฝ่าย และองค์กร 
 3. เป้าหมายด้านความมีเกียรติศกัดิศรี และความเป็นมนษุย์ (Individual Dignity and 

humanness) โดยองค์กรต้องมีการดําเนินการทางด้านผลตอบแทน กระบวนการ และระบบต่าง ๆ 
ในองค์กร เพือให้บุคคลมีความเป็นอยู่ทีดี (Well Being) คํานึงถึงความมีเอกลกัษณ์ และคณุค่า
ของตวัเอง (Personal worth) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดงักลา่วสรุปได้วา่ การทีองค์กรจะมุง่สูค่วามเป็นเลิศนนั ปัจจัย
หนึงทีองค์กรควรให้ความสําคญั คือ การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรโดยองค์กรต้องทําให้พนกังาน
รู้สกึวา่สิงทีพวกเขาลงทนุไปในเรือง เวลา ความรู้ความสามารถ การทุ่มเทกําลงัแรงกายแรงใจไป
กบัการทํางานพวกเขาจะต้องได้รับผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับสิงทีลงทุนไป เพราะถ้าหาก
พนักงานรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันแล้วจะทําให้ผลงานทีออกมาลดลง ดงันนัองค์กรควรให้
ความสําคญัในเรือง กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานต้องมีความเหมาะสม มีความถูกต้อง 
โปร่งใสและด้านคา่ตอบแทน เงินรางวลั ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพือเป็นแรงจูงใจในการ
ทํางานให้กบัพนกังานตอ่ 

 

องค์ประกอบของการรับรู้ความยุตธิรรมในองค์กร 
 การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทนขององค์กร (Distributive Justice) 

 1. ความหมายของการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทนขององค์กร 
  วิสทุธิ สงวนศกัดิ (2550: 4) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน
หมายถึง การทีพนกังานตีความเกียวกบัผลตอบแทนทีตนได้รับจากองค์กรวา่มีความเหมาะสมและ
ความถกูต้องในการจดัสรรผลตอบแทน เมือเปรียบเทียบกบัสิงตา่ง ๆ ทีพนกังานนํามาลงทุนให้กับ
องค์กร เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

  Judge และ Colquitt (2004: 395) กล่าวว่า ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน 
หมายถึง การทีบคุลากรรับรู้เกียวกบัความยตุิธรรมจากสิงทีได้รับจากการตดัสินใจขององค์กร 
  Sheppard Lewicki และ Minton (1992: 12) กล่าวว่า ความยุติธรรมด้าน
ผลตอบแทน หมายถึง การทีบคุลากรรับรู้วา่ผลตอบแทนทีตนได้รับมีความเสมอภาค ความสมดลุ 
และถกูต้อง  
  Greenberg (1990: 399) กลา่ววา่ การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน หมายถึง 
การทีบคุลากรได้รับรู้ผลตอบแทนทีได้รับจากองค์กรนนัมีความยตุิธรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

40

  จากความหมายดงักลา่ว สรุปได้วา่ ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน หมายถึง การ
รับรู้ของพนักงานเกียวกับความยุติธรรมในการจัดสรรผลตอบแทน รางวลั โดยมีหลกัเกณฑ์การ
ตดัสินใจทีเป็นธรรม มีความเสมอ และสมดลุกับสิงทีพนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบตัิงานให้กบัคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 2. หลักการของการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน 

  นฤเบศร์ สายพรหม (2548: 26-27) กลา่วว่า หลกัเกณฑ์ทีใช้เป็นมาตรฐานในการ
ตดัสินความยุติธรรมด้านการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์กร ได้แก่ 1) ความเป็นธรรม (Equity) 

หลกัเกณฑ์ความเป็นธรรม หมายถึง การทีพนกังานได้รับผลตอบแทนหรือรางวลัทีเหมาะสมกับสิง
ทีตนเองได้สร้างสรรค์หรือทุ่มเทให้กบัองค์กร 2) ความเสมอภาค (Equality) หลกัเกณฑ์ความเสมอ
ภาคหมายถึง การทีพนกังานทกุคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการได้รับผลตอบแทนหรือรางวลัโดยไม่
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 3) ความต้องการ (Need) หลกัเกณฑ์ความต้องการ
หมายถึง การทีผลตอบแทนหรือรางวลันนัจะต้องจัดสรรโดยพิจารณาพืนฐานความต้องการของ
พนกังานแตล่ะคน 

  Sheppard, Lewicki และ Minton (1992, อ้างถึงใน ปรีดี  อิทธิพงศ์, 2552: 8) กล่าว
ว่า จากเป้าหมาย 3 ประการของการตดัสินความยุติธรรมของผลตอบแทน ก่อให้เกิดเกณฑ์ 3 
ประการ ในการตดัสินความถกูต้องดงักลา่ว ได้แก่ 
  1. มาตรฐานความคงทีภายใน (Internal Consistency) กล่าวคือ ในการจ่าย
ผลตอบแทนทียตุิธรรมจําเป็นต้องมีข้อมลูทีครบถ้วน และถกูต้อง หากมีความผิดพลาดเกิดขนึก็จะ
ทําให้การตดัสินใจผิดพลาด และนําไปสูค่วามไมย่ตุิธรรมในองค์กร 
  2. มาตรฐานกฎหมาย หรือนโยบาย (Law and Policy) กล่าวคือ การจะบรรลุ
เป้าหมายของการอยู่ร่วมกนันนั การประเมินเพือจดัสรรผลตอบแทนจะต้องสอดคล้องกบักฎหมาย 
กฎเกณฑ์ นโยบายของสงัคม หรือมาตรฐานของชมุชน 

  3. มาตรฐานสถานะของชีวิต (Station in Life) กล่าวคือ การมอบผลตอบแทน
ให้กบับคุลากรในองค์กรนนัจะต้องคํานึงถึงความเชียวชาญ ความอาวโุส ระดบัอาชีพ และความ
นบัถือในวิชาชีพ เพือบรรลเุป้าหมายของความมีเกียรติ และศกัดิศรีความเป็นมนษุย์ 

 3. แนวคดิของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทน 

  Sheppard Lewicki และ Minton (1992: 19) ได้กล่าวถึง ความยุติธรรมด้าน
ผลตอบแทนเกิดจากการพิจารณาหลกัพืนฐานสําคญั 2 ประการ ได้แก่ ความสมดลุและความ
ถูกต้อง และเป้าหมายของความยุติธรรม 3 ประการ ได้แก่ เป้าหมายในด้านประสิทธิผลในการ
ปฏิบตัิงาน เป้าหมายด้านความรู้สกึเป็นอนัหนึงอนัเดียวกัน และเป้าหมายด้านศกัดิศรีของความ
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เป็นปัจเจกชนและความเป็นมนุษย์ จากหลักการข้างต้นนํามาซึงมาตรฐานทีจะตัดสินความ
ยตุิธรรมด้านผลตอบแทนมีความแตกตา่งกนั 6 ด้าน ดงัแสดงในตารางที 4 ดงันี 

 

ตารางที 4 แสดงแนวคิดเกียวกบัการรับรู้ความยตุธิรรมด้านผลตอบแทน 

 

เป้าหมายของความยุติธรรม ความสมดุล ความถูกต้อง 
เป้าหมายด้านผลการปฏิบตังิาน ดลุยภาค  

(Equity) 

ความคงทีภายใน  
(Internal Consistency) 

เป้าหมายด้านความเป็น 

อนัหนึงอนัเดียวกนั 
ความเสมอภาค  

(Equality) 
กฎหมายหรือนโยบาย  

(Law and Policy) 

เป้าหมายด้านศกัดิศรีของความเป็น
ปัจเจกชนและความเป็นมนษุย์ 

ความต้องการ 
(Need) 

การดําเนินชีวิต  
(Station in Life) 

 

ทีมา: Sheppard, Lewicki and Minton, Organizational Justice (United State of America: 

Macmillan, 1992), 12. 

 

 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (Procedural Justice) 

 1. ความหมายเกียวกับการรับรู้ความยุตธิรรมด้านกระบวนการ 
  พนิดา  ทองเงา (2548: 7) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 
หมายถึง การทีพนกังานรับรู้วา่โครงสร้างของกระบวนการทีองค์กรใช้ในการตดัสินใจเกียวกับการ
ให้ผลตอบแทนถกูกําหนดขนึอย่างยตุิธรรมและองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะข้อมูล เพือนํามาใช้เป็นพืนฐานในการกําหนดกระบวนการตัดสินใจเกียวกับการให้
ผลตอบแทนขององค์กร 
  เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ (2548: 7-8) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 
หมายถึง ความคิดทีมีต่อวิธีการ กลไก หรือกระบวนการตดัสินใจเพือกําหนดปริมาณและการ
จดัสรรให้รางวลัหรือตอบแทนให้มีความยตุิธรรม กลา่วคือ มีกระบวนการครอบคลมุทีจะต้องไม่ถูก
ครอบงําโดยบคุคลใดบคุคลหนึง บคุลากรมีโอกาสทีจะแสดงความคิดเห็น และสามารถตรวจสอบ
กระบวนการตัดสินใจทีเกิดขึนในองค์กรได้  ข้อมูลทีนํามาประกอบการตดัสินใจเพือกําหนด
ผลตอบแทนในองค์กรจะต้องมีความถกูต้องเหมาะสม แมน่ยํา มีความคงทีแน่นอน ปราศจากอคติ
สามารถเชือถือไว้วางใจได้ และมีการคํานึงถึงด้านศีลธรรมจรรยา 
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  Folger และ Cropazano (1998, อ้างถึงใน ปรีดี  อิทธิพงศ์, 2552: 18 ) กล่าวว่า 
ความยุติธรรมด้านกระบวนการ หมายถึง การทีปัจเจกชนรับรู้ว่าวิธีการ กลไก หรือกระบวนการ  
ตา่ง ๆ ทีใช้ในการกําหนดผลตอบแทนในความยตุิธรรม 

  John (1996, อ้างถึงใน ภทัรนฤน พันธุ์สีดา, 2543: 30) กล่าวว่า ความยุติธรรม
ด้านกระบวนการจะเกิดขนึเมือบุคคลเห็นว่ากระบวนการทีใช้ในการตดัสินผลตอบแทนมีความ
สมเหตสุมผล โดยในกระบวนการตดัสินใจจะต้องประกอบด้วยลกัษณะ ดงันี 

  1. มีเหตผุลเพียงพอในการตดัสินใจ 

  2. กระบวนการหรือวิธีปฏิบตัิมีความคงทีแน่นอนกบัทกุคนในทกุช่วงเวลา 

  3. มีข้อมลูทีชดัเจนและปราศจากอคติ 

  4. กระบวนการหรือผลตอบแทนมีความดงึดดู 
  สรุปได้วา่ความหมายของการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ หมายถึง การที
พนกังานรับรู้เกียวกบัความยตุิธรรมของวิธีการและกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานที
ถูกกําหนดอย่างยุติธรรม ซึงการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้องแม่นยํา มีความ
โปร่งใส ปราศจากการถกูครอบงําจากบคุคลใดบคุคลหนึง 
 2. หลักของความถูกต้องเกียวกับการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 
  2.1 ความเป็นกลาง (Neutral) ข้อมลูทีหาได้มาต้องครบถ้วน มีความถูกต้อง และ
ยอมรับการทบทวน และแก้ไขหากพบข้อมลูเพิมเติมทีมีความถกูต้องเพิมมากขนึ 

  2.2 ความคงทีของกระบวนการ (Consistent with Specified Proce- dures) 

กระบวนการตา่ง ๆ ในองค์กรจะต้องมีความคงทีและสามารถเชือถือได้ 

  2.3 สถานะของบุคคลในกลุ่ม (Standing) กระบวนการจะต้องทําให้แน่ใจว่า
ปัจเจกชนได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัในฐานะทีเป็นหนึงในกลุม่หรือองค์กร 
 3. แนวคดิเกียวกับการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 
  Sheppard Lewicki และ Minton (1992: 31) กล่าวว่า บุคคลจะรวบรวมหลกัฐาน
ต่าง ๆ เกียวกับความยุติธรรมด้านกระบวนการเช่นเดียวกับความยุติธรรมด้านผลตอบแทน  
โดยบคุคลทีเชือวา่กระบวนการเป็นตวักําหนดผลตอบแทนทีจะได้รับการพิจารณาความยุติธรรม
ด้านกระบวนการตามหลกัของความยตุิธรรม 2 ด้าน คือ ความสมดลุ และความถูกต้อง ประกอบ
กับเป้าหมายของความยุติธรรม 3 ประการ ได้แก่ ด้านประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้สกึเป็นอนัหนึงอนัเดียวกัน การมีเกียรติศกัดิศรีและความเป็นมนุษย์ของปัจเจกชน ทําให้
เกิดเป็นมาตรฐาน 6 ประการ ของความยตุิธรรมด้านกระบวนการ ดงัแสดงในตารางที 5 ดงันี 
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ตารางที 5 แผนภาพแสดงแนวคิดเกียวกบัการรับรู้ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ 
 

เป้าหมายของ 
ความยุติธรรม 

ความสมดุล ความถูกต้อง 

ด้านผลการปฏิบตัิงาน การตรวจสอบและความสมดลุ ความเป็นกลาง 
ด้านการอยู่ร่วมกนั ความสมดลุของอํานาจ ความคงทีของกระบวนการ 
ด้านศกัดิศรี ความสมดลุของการลงทนุ สถานะของบคุคลในกลุม่ 

 

ทีมา: Sheppard, Lewicki and Minton, Organizational Justice (United State of America: 

Macmillan, 1992), 31. 

 
 การรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 
 1. ความหมายของการรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏสัิมพันธ์ 

  องัคณา อินทแสง (2552: 7) กลา่ววา่ การรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสมัพันธ์
ต่อกันระหว่างผู้บังคบับัญชาและผู้ ใต้บังคบับัญชา หมายถึง การรับรู้ของผู้ ใต้บังคบับัญชาว่า
ผู้บังคบับัญชาปฏิบัติต่อผู้ ใต้บังคบับัญชาด้วยความยุติธรรม  มีเหตผุลชัดเจน และเพียงพอทีจะ
อธิบายผลการตดัสินใจในงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา รวมทงัมีความสมัพันธ์ทีดี ปฏิบัติตนต่อ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างให้เกียรติ เคารพซึงกนัและกนั และให้การยอมรับ 

  พนิดา ทองเงา (2548: 7) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหวา่งองค์กรและพนกังาน หมายถึง การทีพนกังานรับรู้วา่องค์กรหรือผู้ทีได้รับมอบหมายอํานาจ
จากองค์กร (เช่น หวัหน้างาน) แสดงความจริงใจให้เกียรติ และคํานึงถึงสิทธิของพนกังานอย่างเป็น
ธรรม รวมทงัมีการให้ข้อมลูและอธิบายถึงเหตผุลในการตดัสินใจเกียวกบัเรืองตา่ง ๆ ขององค์กรตอ่
พนกังานตามความเป็นจริง 
  ภทัรนฤน พันธุ์สีดา (2543: 35-36) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านการมี
ปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัระหวา่งผู้บังคบับัญชาและผู้ ใต้บังคบับัญชา หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่า
ผู้บังคบับัญชาปฏิบัติต่อผู้ ใต้บังคบับัญชาด้วยความยุติธรรม  กล่าวคือ ผู้บังคบับัญชามีเหตผุล
ชดัเจนและเพียงพอทีจะอธิบายผลของการตดัสินใจในงานของผู้ใต้บงัคบับัญชา รวมทงัปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยความสภุาพออ่นโยนและให้การยอมรับ 
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  Folger และ Cropazano (1998, อ้างถึงใน ปรีดี อิทธิพงศ์, 2552: 20-21) ให้
ความหมายของการรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ หมายถึง การทีบคุคลได้รับการปฏิบัติ
จากคนอืนด้วยความยตุิธรรม      
  ผู้ วิจยัขอสรุปการรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพันธ์ หมายถึง การทีบุคลากร
รับรู้ถึงการได้รับการปฏิบตัิจากผู้บงัคบับญัชาด้วยความจริงใจ ให้เกียรติ เคารพในสิทธิ ตลอดจน
ปฏิบัติต่อผู้ ใต้บังคบับัญชาด้วยความสภุาพ อ่อนโยน และมีความเสมอภาค รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จะต้องเป็นข้อมลูขา่วสารทีมีเจตนาทีชดัเจน ปราศจากการปิด บงัซ่อนเร้น มีความถูกต้อง และอยู่
บนพืนฐานของเหตแุละผล มีความถกูต้อง และความมีเหตผุลในการตดัสินใจในเรืองตา่ง ๆ  
 แนวคดิเกียวกับการรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 

 นฤเบศร์ สายพรหม (2548: 27) ได้จําแนกความยุติธรรมด้านการมีปฏิสมัพันธ์ไว้ 2 
ประเภท คือ 

 1. การรับรู้ความยุติธรรมด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (Interpersonal 

Justice) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานเกียวกับความยุติธรรมในการแสดงออกขององค์กรด้วย
การให้ความสําคญั การให้เกียรติ และให้ความเคารพต่อพนักงานในฐานะทีพนักงานผู้นนัเป็น
บคุคลทีมีเกียรติ มีศกัดิศรี 
 2. การรับรู้ความยุติธรรมด้านข้อมูลข่าวสารในองค์กร (Informational Justice) 
หมายถึง การรับรู้ของพนักงานเกียวกับความยุติธรรมในการนําเสนอข้อมลูข่าวสารหรือความรู้
เกียวกบักระบวนการขององค์กรทีพนักงานให้ความสนใจหรือต้องการทราบ โดยข้อมลูข่าวสารที
ก่อให้เกิดการรับรู้ความยุติธรรมนนั จะต้องเป็นข้อมลูข่าวสารทีมีเจตนาทีชัดเจน ปราศจากการ
ปิดบงัซ่อนเร้น มีความถกูต้อง และอยู่บนพืนฐานของเหตแุละผล 

 จากแนวคิดเกียวกับการรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสมัพันธ์ทีได้กล่าวมานี การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์เป็นความรู้สึกที
พนกังานมีตอ่ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงานว่ามีความจริงใจ ให้เกียรติกัน เคารพในสิทธิอย่างเท่า
เทียมกนัรวมถึงมีการสือสารข้อมลูขา่วสารโดยทวัถึงกนั 

 ประโยชน์ของความยุติธรรมในองค์กร 
 Gilliland และ Langdon (1998, อ้างถึงใน ไตรภพ จตรุพาณิชย์, 2548: 24) กล่าวว่า 

เราสามารถพิจารณาอิทธิพลของรูปแบบการบริหารจดัการทีเป็นธรรม ได้จากทศันคติและปฏิกิริยา
ของบคุคลทีมีตอ่รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

ทศันคติทีมีตอ่องค์กรและการเรียกร้องทางด้านกฎหมายโดยสามารถจําแนกได้ ดงันี 
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 1. ทศันคติและปฏิกิริยาของพนกังานทีมตีอ่การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

  1.1 ยอมรับในผลการประเมินการปฏิบตัิงาน 

  1.2 พึงพอใจกบัระบบทีใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 2. แรงจงูใจและผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

  2.1 พนกังานมีแรงจงูใจทีจะปรบัปรุงผลการปฏิบตังิานของตนเอง 
  2.2 ผลการปฏิบตัิงานดีขนึ 

 3. ทศันคตทีิมีตอ่องค์กรของพนกังาน 

  3.1 เกิดความไว้วางใจในตวัผู้บงัคบับญัชา 

  3.2 เกิดความผกูพนัตอ่องค์กร 
  3.3 มีความตงัใจทีจะคงอยู่ในองค์กรตอ่ไป 

 4. สถานะขององค์กรจากการเรียกร้องทางด้านกฎหมายของพนกังาน 

  4.1 เพิมระดบัการป้องกนัตนเองทางกฎหมาย 

  4.2 ลดความน่าจะเป็นในการถกูเรียกร้องหรือฟ้องร้องทางกฎหมายจากพนกังาน 

 สําหรับการวิจยัครังนีผู้ วิจยัได้ศกึษาความยุติธรรมในองค์กร โดยศึกษาการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กรจํานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน 2) การรับรู้
ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ  3) การรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสมัพันธ์ต่อกัน  ซึงผู้ วิจัย
เห็นวา่ผู้บริหารควรรับทราบวา่พนกังานมีระดบัการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรอยู่ในระดบัใดเพือ
นําไปเป็นแผนในการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเสมอภาค ความสมดลุ 
และความถกูต้อง ในการจดัสรรผลประโยชน์ให้กบับคุลากร  เมือพนกังานรู้สกึถึงความเสมอภาคก็
จะเกิดทัศนะคติทีดีต่อการประเมินผล ยอมรับและพอใจในกระบวนการประเมินผล ทําให้มี
แรงจูงใจในการทํางาน มีความไว้วางใจผู้บังคบับัญชา นําพาไปสู่ความผูกพันต่อองค์กร ทําให้
พนกังานมีความตงัใจในการปฏิบตัิงานเพือให้องค์กรพฒันาไปอย่างยงัยืนและนําไปสูก่ารเป็นเลิศ
ในระดบัสากลตามวิสยัทศัน์ทีตงัไว้ 
 

แนวคดิ และทฤษฎีเกียวกับความผูกพันต่อองค์กร 
 นกัวิชาการหลาย ๆ ท่าน ทีศกึษาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ มกัจะให้ความสําคญัใน
เรืองพฤติกรรมของบคุคลในองค์กร เนืองจากนํามาซึงประสิทธิภาพในการทํางาน ดงันนัจึงมีผู้ ที
ศกึษาเรืองความผกูพนัตอ่องค์กรกันมา ซึงการศึกษาเรืองนีทําให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของคน 
เข้าใจถึงกระบวนการหรือขนัตอนทีสร้างความผกูพันหรือความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึงของสงัคม
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ย่อย ๆ ขนึมา ซึงความเข้าใจในกระบวนการนีจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของคนได้มากขนึด้วย
เช่นกนั โดยมีนกัวิชาการให้ความหมายของความผกูพนัตอ่องค์กร ดงัตอ่ไปนี 

 ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
 นฤเบศร์ สายพรหม (2548: 31) ความผกูพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกเป็นหนึง
เดียวและความผูกพันของบุคคลทีมีต่อองค์กรทีตนเองปฏิบัติงานอยู่อย่างเหนียวแน่น  ซึง
ประกอบด้วยการยอมรับคา่นิยมและเป้าหมายขององค์กร ความตงัใจทีจะปฏิบัติงานเพือองค์กร
ด้วยความวิริยะอตุสาหะ และความปรารถนาทีจะดํารงสถานภาพในการเป็นส่วนหนึงขององค์กร
โดยการปฏิบตัิงานร่วมกบัองค์กรตอ่ไป 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 96) ให้ความหมายของความผกูพันต่อองค์กร 
หมายถึง ระดบัของความต้องการทีจะมีสว่นร่วมในการทํางานให้กบัหน่วยงานหรือองค์กรทีตนเอง
เป็นสมาชิกอยู่อย่างเตม็กําลงัความสามารถและศกัยภาพทีมีอยู่ หรือหมายถึง ระดบัทีพนกังานเข้า
มาเกียวข้องกบัเป้าหมายขององค์กรและต้องการรักษาสภาพความปรารถนาทีจะเป็นสมาชิกของ
องค์กร บคุคลใดมีความรู้สกึผกูพนักบัองค์กรสงู คนเหลา่นนัจะมีความรู้สกึวา่เขาเป็นสว่นหนึงของ
องค์กร 
 Porter  และคณะ (1974, อ้างถึงใน เพลินพิศ ศิริสมบรูณ์, 2547: 9) ได้ให้ความหมาย
ของความผกูพันต่อองค์กรว่า เป็นความสมัพันธ์อย่างแน่นแฟ้นของบุคคลกับองค์กรทีแสดงถึง
ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกัน และเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรทีบุคคลเป็นสมาชิก ประกอบด้วย
ลกัษณะ 3 ประการ 
 1. มีความเชือแรงกล้า ยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององค์กร 
 2. มีความเตม็ใจทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบตัิงานเพือผลประโยชน์ของ
องค์กร 
 3. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะพยายามรักษาไว้ซึงความเป็นสมาชิกขององคก์ร 
 Steers (1977, อ้างถึงใน พิชยั อุน่นนักาศ, 2552: 26) มีความเห็นว่า ความผกูพันต่อ
องค์กร หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานทีแสดงตนเป็นหนึงเดียวกับองค์กร  มีค่านิยมที
กลมกลืนกับสมาชิกขององค์กรคนอืน ๆ และเต็มใจทีจะอทิุศกําลังกายและกําลังใจเพือปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กร ความรู้สึกนีจะต่างจากความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอนัเนืองมาจากการเป็น
สมาชิกขององค์กรโดยปกติ ตรงทีพฤติกรรมของผู้ปฏิบตัิงานทีมีความผกูพนัตอ่องค์กรอย่างแท้จริง 
จะมุง่เน้นความเตม็ใจทีจะปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 
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 จากความหมายดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ความผกูพันต่อองค์กร หมายถึง ทัศนคติ 
ความรู้สกึนึกคิด และพฤติกรรมทีบคุคลแสดงออกตอ่องค์กร ในลกัษณะทีรู้สกึวา่เป็นส่วนหนึงของ
องค์กร ยอมรับเป้าหมาย วฒันธรรม และค่านิยมขององค์กร ตลอดจนเกิดความรู้สึกผกูพันต่อ
องค์กรในแง่ทีพนักงานรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกในองค์กร รู้สึกยึดมนักับองค์กร เป็นอนัหนึงอัน
เดียวกบัองค์กร และการเข้าไปมีสว่นร่วมกบัองค์กร     
 แนวคดิเกียวกับความผูกพันต่อองค์กร 
 Buchanan (1997) และ Mowday และคณะ (1982,  อ้างถึงใน นฤปชา เมืองอินทร์,  
2551: 17) แนวคิดความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติทีส่งผลกระทบต่อความสมัพันธ์ระหว่าง
พนกังานกบัองค์กร เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัและรู้สกึเกียวพนักบัองค์กรอย่างแนบแน่น  เนืองจากมี
ความเชือในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความตงัใจทีจะทุ่มเทความพยายามเพือองค์กร 
และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจะอยู่กับองค์กร นักทฤษฎีทีเชือตามแนวคิดนีจะมองความ
ผกูพนัตอ่องค์กรวา่เป็นบางสิงทีอยู่ในกลอ่งดํา (Black box) ซึงถกูกําหนดจากองค์กรและตวับคุคล 

เช่น คณุลกัษณะสว่นบคุคล บทบาทหน้าทีเกียวข้องลกัษณะโครงสร้างองค์กรและประสบการณ์ 
ในงาน ปัจจยัเหลา่นีตา่งเป็นตวักําหนดระดบัของความผกูพนัตอ่องค์กรซึงมีผลกระทบต่อผลลพัธ์
ตา่ง ๆ เช่น การลาออกจากงาน การตรงตอ่เวลา ความพยายามในงาน และพฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือ ในขณะทีแนวคิดทีสอง คือ แนวคิดประเภทพฤติกรรม (Behavioraltype) เป็นกระบวนการ
ทีบคุคลเข้ามาสูอ่งค์กร โดยสร้างความผกูพนัขนึเพือผลประโยชน์ของตวัเองมิใช่เพือองค์กร  
 Becker (อ้างถึงใน สปุรียา เตชะอศวนันท์, 2551: 16) ได้เสนอทฤษฎี Side-Bet ที
พัฒนามาจากกรอบการศึกษาของแนวคิดเชิงแลกเปลียน (Exchange) หรือทีเรียกว่า Reward 

Cost Notation โดยมสีาระสําคญัคือการอธิบายถึงเหตผุลทีบคุคลเกิดความผกูพนัตอ่สิงหนึงสิงใด 

เป็นเพราะวา่บคุคลนนัได้สร้างการลงทนุ (Side-Bet) ตอ่สิงนนัไว้ เพราะฉะนนัถ้าหากเขาไมม่ีความ
ผกูพนัตอ่สิงนนัตอ่ไปก็จะทําให้เขาสญูเสียการผกูพนัไว้จึงเป็นสิงทีต้องทําโดยไมม่ีทางเลือก  ระดบั
ความสําคญัของการลงทนุในบางประการจะผนัแปรตามมิติระยะเวลา คือ คณุภาพของสิงทีลงทุน
ไป จะมีมลูคา่เพิมสงูขนึตามระยะเวลาทีบคุคลได้เสียไปในเรืองนนั ๆ เช่น ตวัแปรอายุการทํางาน
ในองค์กร บคุคลทีทํางานให้กบัองค์กรนานเท่าใดก็จะทําให้เกิดการสะสมทรัพยากรทีเขาจะได้รับ
จากระบบการจ้างงานขององค์กรมากขนึ ในรูปแบบของเงินเดือนสวสัดิการ และอํานาจหน้าที หรือ
สิงทีได้อทิุศในรูปแบบของกําลงักายและกําลงัใจ ดงันนับุคคลทีทํางานอยู่กับองค์กรมานานย่อม
ตดัสินใจลาออกจากองค์กรได้ยากลําบากกว่าคนทีทํางานกับองค์กรมาไม่นาน เพราะเขาจะ
พิจารณาวา่หากลาออกจากองค์กรก็เท่ากับว่าการลงทุนของเขาทีได้สะสมไว้ย่อมสญูเสียไปด้วย 

ซึงอาจจะไมคุ่้มคา่กบัผลประโยชน์ทีจะได้รับจากองค์กรใหม ่
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 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร 
 ความผกูพันต่อองค์กร เป็นสิงทีมีความสําคญัมากสําหรับองค์กร หากองค์กรใดทีมี
บคุลากรทีมีความผกูพนัตอ่องค์กรสงูย่อมทีจะนําพาให้องค์กรบรรลเุป้าหมายได้ จากแนวคิดของ
นกัวิชาการหลายท่าน ได้กําหนดแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความผกูพนัตอ่องค์กร ดงันี 

 Greenberg (1995, อ้างถึงใน ปัทมวรรณ ชูสาย, 2547: 20) แบ่งองค์ประกอบของ
ความผกูพนัตอ่องค์กรไว้ ดงันี 

 1. ความผกูพนัด้านการคงอยู่กบัองค์กร (Continuance Commitment) หมายถึง การ
ทีบคุคลต้องการจะอยู่ทํางานกบัองค์กรเพราะเขามีความเชือวา่ หากเขาลาออกอาจจะไมคุ่้ม ยิงถ้า
อยู่กบัองค์กรเป็นเวลานาน หากลาออกก็ยิงจะทําให้สญูเสียสิงทีได้ลงทุนกับองค์กรในช่วงเวลาที
ผา่นมา เช่น ประโยชน์ทีได้จากการเกษียณอาย ุมิตรภาพ พนกังานยงัคงทํางานอยู่กบัองค์กรเพียง
เพราะวา่พวกเขาไมต้่องการทีจะสญูเสียสิงเหลา่นีไป อาจกลา่วได้วา่ บุคคลเหล่านีเป็นผู้ ทีมีความ
ผกูพนัด้านการคงอยู่ในองค์กรในระดบัสงู 
 2. ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง การทีบุคคล
ต้องการจะอยู่ทํางานกบัองค์กร เพราะวา่เขาเห็นพ้องกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร คนทีมี
ความผกูพันด้านความรู้สึกมากจะเป็นผู้ ทีเห็นพ้องกับสิงทีองค์กรกําลงัทําอยู่และเต็มใจทีจะให้
ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีองค์กรกําลงัดําเนินการให้เกิดเปลียนแปลง พนักงาน
อาจจะสงสยัวา่คา่นิยมของตนยงัคงสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรหรือไม่ เมือเหตกุารณ์เช่นนี
เกิดขนึพนกังานอาจจะสงสยัวา่ตนเองยงัคงเป็นสว่นหนึงขององค์กรหรือไม ่หากพนักงานคิดว่าไม่
เขาก็อาจจะลาออกไป 

 3. ความผกูพันด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง การทีบุคคล
ต้องการทีจะอยู่ทํางานกับองค์กรอนัเนืองมาจากมีแรงกดดนัจากคนอืน คนทีมีความผกูพันด้าน
บรรทดัฐานมากจะมีความกงัวลมากวา่คนอืนจะคิดอย่างไรหากตนลาออก คนเหลา่นีไมอ่ยากทีจะ
ทําให้นายจ้างผิดหวงัและกงัวลวา่เพือนร่วมงานอาจจะคิดกบัตนในทางทีไมด่หีากตนลาออก 

 Allen และ Meyer (1990: 1-18) กล่าวว่า ความผกูพันต่อองค์กร มีองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ 

 1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ (Affective Commitment) หมายถึง อารมณ์
ความรู้สกึผกูพนัตอ่องค์กรในแง่ทีพนกังานรู้สกึถึงความเป็นสมาชิกในองค์กร รู้สึกยึดมนักบัองค์กร 
เป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัองค์กร และการเข้าไปมีสว่นร่วมกบัองค์กร 
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 2. ความผกูพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) หมายถึง 
ความผกูพนัตอ่องค์กรทีเกิดจากการจ่ายคา่ตอบแทนขององค์กร เพือแลกเปลียนกับการคงอยู่กับ
องค์กรของบุคคลแต่ละคน เป็นการรับรู้ของบุคคลถึงผลประโยชน์ทีเสียไปถ้าเขาต้องออกจาก
องค์กร ซึงมีอิทธิพลตอ่การเลือกทีจะอยู่ในองค์กรตอ่ไป 

 3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง 
จิตสํานึกในการดํารงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กร รู้สกึวา่เมือเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรแล้ว ก็ต้องมี
ความผกูพนัและจงรักภกัดีตอ่องค์กร ซึงเป็นสิงทีถกูต้องและสมควรกระทํา ถือเป็นพันธะผกูพันที
ต้องมีตอ่การปฏิบตัิหน้าทีในองค์กร 
 จากแนวคิดและทฤษฎีทีกล่าวข้างต้นนี ความผูกพันต่อองค์กร เป็นการทีพนักงาน
ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที มีความรัก ความภกัดีต่อองค์กร อีกทงัยังรู้สึกว่าเป็นส่วน
หนึงขององค์กร ซึงหวงัวา่จะนําพาไปสูค่วามสําเร็จและตนเองได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน ผู้ วิจยัได้ใช้แนวคิดของ Allen และ Mayer (1990) ซึงได้ทําการศกึษาเฉพาะความผกูพัน
ด้านจิตใจเนืองจากผู้ วิจัยเห็นว่า ความผกูพันด้านจิตใจต่อองค์กรเป็นขนัแรกของความผกูพัน 
เมือพนักงานมีทัศนคติทีดีต่อองค์กรแล้ว  พวกเขาก็จะแสดงพฤติกรรมการจงรักภกัดีต่อองค์กร  
เต็มใจทุ่มเทกําลงัแรงกายและแรงใจในการทํางานเพือให้องค์กรบรรลวุัตถุประสงค์  ดงันันเมือ
พนกังานมีความพึงพอใจในการทํางานสงูสง่ผลให้เกิดความผกูพันต่อองค์กรด้านจิตใจสงูก็จะทํา
ให้เกิดความผกูพนัด้านความคงอยู่และความผกูพนัด้านบรรทดัฐานสงูตามไปด้วย 

 ปัจจัยทีก่อให้เกดิความผูกพันต่อองค์กร 
 McShane และ Glinow (2000: 210, อ้างถึงใน ปัทมวรรณ ชูสาย, 2547: 20-21) ได้
กลา่ววา่สิงตอ่ไปนีเป็นปัจจยัทีทําให้เกิดความผกูพนัตอ่องค์กร คือ 

 1. ความยุติธรรมและความพึงพอใจ (Fairness and Satisfaction) องค์ประกอบที
สําคญัทีสดุในการทําให้พนักงานมีความจงรักภกัดี (Loyalty) คือ การทีพนักงานมีความรู้สึกใน
ทางบวกและรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมในการทํางาน  องค์กรต้องสร้างความผกูพันโดยการ
แบ่งปันผลกําไรและผลประโยชน์ขององค์กรให้กบัพนกังานด้วย ไมใ่ช่ให้ประโยชน์เฉพาะผู้บริหาร 
 2. ความมนัคงในงาน (Job Security) องค์กรควรทําให้พนกังานมีความรู้สึกมนัคงใน
การทํางานและการพึงพาซึงกันและกันระหว่างพนักงานกับองค์กร การรับประกันว่าจะจ้างงาน
ตลอดชีวิตอาจไมใ่ช่สิงจําเป็น แตอ่งค์กรควรทําให้พนกังานเชือมนัวา่ผลงานของพนักงานจะได้รับ
การตอบแทน 
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 3. ความเข้าใจต่อองค์กร (Organizational Comprehension) ความผูกพันด้าน
ความรู้สกึ หมายถึง การทีบคุคลรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึงขององค์กร ซึงจะเกิดขึนเมือพนักงานมีความ
เข้าใจตอ่องค์กรพนกังานควรได้รับรู้อย่างสมําเสมอเกียวกบักิจกรรมตา่ง ๆ ขององค์กร 
 4. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Involvement) พนักงานมีความรู้สึกว่า
พวกเขาเป็นสว่นหนึงขององค์กรเมือพวกเขามีส่วนร่วมในการตดัสินใจทีเกียวข้องกับอนาคตของ
องค์กร การมีสว่นร่วมนีทําให้พนกังานได้เห็นวา่องค์กรเป็นผลสะท้อนมาจากการตดัสินใจของเขา 

 5. ความไว้วางใจในตวัพนกังาน (Trusting Employees) ความไว้วางใจเกิดขนึเมือเรา
มีการคาดหวงัในทางบวกเกียวกบัเจตนาและการกระทําของอีกฝ่ายหนึงทีมีตอ่เราในสถานการณ์ที
มีความเสียง ความไว้วางใจ หมายถึง การศรัทธาในบุคคลอืนหรือกลุ่มบุคคล ความไว้วางใจมี
ความสําคญัตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กร เพราะเป็นหวัใจของความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัพนกังาน 

 ประโยชน์ของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
 Greenberg และ Baron (2000) ได้แบ่งประโยชน์ของความผกูพนัตอ่องค์กรไว้ ดงันี 

 1. พนกังานทีมีความผกูพนัตอ่องค์กรมีแนวโน้มทีจะลาออกน้อยลง  
 2. พนักงานทีมีความผูกพันต่อองค์กรเต็มใจทีจะเสียสละเพือองค์กร ซึงพนักงาน
เสียสละผลประโยชน์สว่นตวัเพือความสําเร็จขององค์กร 
 O'Malley (2000) ได้แบ่งประโยชน์ของความผกูพนัตอ่องค์กรเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. ทําให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานขนึ (Enhance Employee Persistence) โดย
สามารถลดอตัราการลาออก การเลิกงานก่อนเวลาอนัควร การขาดงาน การมาสาย และมีการอยู่
ปฏิบตัิงานลว่งเวลา 

 2. ทําให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร (Promotes Citizenship 

Behavior) คือ เมือพนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์กรก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้ อืน 

มีศีลธรรมและคณุธรรมเพิมขนึ เช่น การลดความไมซื่อสตัย์ในองค์กร 
 3. ทําให้ผลการปฏิบัติงานดีขนึ (Increases Organizational Performance) คือ เมือ
พนกังานมีความผกูพนัตอ่องค์กรจะมีผลการปฏิบัติงานทีดีขนึ มีการบริการทีดีขนึและมีคณุภาพ
การปฏิบตัิงานทีดีขนึ พนกังานคงอยู่กบัองค์กรได้นานขนึความผกูพนัตอ่องค์กร พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์กร 
 Meyer และ Allen (1997: 24-36) กลา่วถึงผลของความผกูพนัตอ่องค์กร ดงันี 

 1. ความผกูพนัตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มในการลาออกและพฤติกรรมการ
ลาออก โดยเฉพาะความผกูพนัด้านความรู้สกึจะมีความสมัพนัธ์มากทีสดุ 
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 2. ความผกูพันด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับความตงัใจขาดงานของพนักงาน     

แตไ่มพ่บความสมัพนัธ์นีกบัความผกูพนัด้านการคงอยู่กับองค์กร แต่จะพบความสมัพันธ์ระหว่าง
การขาดงานอย่างจงใจกบัปฏิกิริยาระหวา่งความผกูพนัด้านความรู้สกึกบัด้านการคงอยู่กับองค์กร
และพบวา่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัด้านบรรทดัฐานเพียงเลก็น้อยเท่านนั 

 3. พนกังานทีมีความผกูพันด้านความรู้สึกสงูจะทํางานหนักและมีผลการปฏิบัติงาน
ดีกว่าพนักงานทีมีความผกูพันด้านความรู้สึกตํากว่า  และมีความสมัพันธ์ในทางบวกกับความ
ผกูพนัด้านบรรทดัฐาน แตไ่มพ่บวา่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัด้านการคงอยู่กบัองค์กร 
 พนกังานทีมีความผกูพนัด้านความรู้สกึและด้านบรรทดัฐานสงูจะมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์กรโดยจะพบมากในความผกูพนัด้านความรู้สกึ สว่นความผกูพนัด้านการคงอยู่
กบัองค์กรพบวา่มีทงัมีความสมัพนัธ์เชิงลบและไมม่ีความสมัพนัธ์ 

 สรรชยั กิติยานนัท์ (2552, อ้างถึงใน มทิุตา คงกระพนัธ์, 2554: 22-23) สะท้อนให้เห็น
ว่า วสูด์ดิฟ (Woodriff) ได้กล่าวถึงความสําคัญของความผกูพันต่อองค์กรของพนักงาน ไว้ว่า
พนักงานทีมีความผูกพันต่อองค์กรนันจะพยายามตัดสินใจกระทําสิงทีถูกต้องทีสุดในแต่ละ
สถานการณ์ (Discretionary effort) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็นการใช้พลัง
สติปัญญาอย่างเตม็ที และความผกูพนัทางอารมณ์ ความรู้สกึตอ่งานและต้องการทีจะพยายามทํา
สิงทีดีทีสดุในแตล่ะสถานการณ์ ซึงความพยายามนนัอาจไม่ใช่สิงจําเป็นสําหรับพนักงานให้แก่งาน 
แต่พนักงานก็ต้องการทีจะให้ความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิงทีมีประโยชน เป็นความน่าเชือถือ
ทางอารมณ์อย่างแท้จริง เพราะว่าความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนันเป็นเรืองที เชือมโยง
เหตผุลของพนกังานทีทํางานให้กบัองค์กรไม่ใช่เรืองการจ่ายเงินเป็นสําคญั  แต่เป็นปัจจัยทีไม่ใช่
เงินเข้ามามีอิทธิพล โดยเฉพาะพนักงานทีมีศกัยภาพสงู พวกเขาจะมีความคาดหวงัในเรืองการ
พัฒนาและมีความเป็นไปได้ทีจะอยู่ทีอืนได้ง่าย ถ้าเขาไม่ได้รับความรูสึกว่าจะมีการพัฒนา
เกิดขึนข้อเท็จจริงเกียวกับการจ่ายเงินเป็นสิงทีไม่จําเป็นไม่ใช่ปัจจัยสําคัญทีจะทําให้พนักงาน
ตดัสินใจทํางานหรือยงัคงดํารงอยู่กบัองค์กร ซึงมีความสําคญัเป็นการสร้างแรงจูงใจแกพนักงาน
โดยไมใ่ช่เงิน ดงันี 

 1. ความก้าวหน้าในงาน  บุคคลจะตงัเป้าหมายตําแหน่งงานทีสงูขนึไปเก็บไว้ในใจ
โดยขอบเขตนนัขนึอยู่กบัการมองเกียวกบังานทีจะให้โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพแคไหน 

 2. การให้อํานาจในการตดัสินใจแก่บุคคลทัวไป และโดยเฉพาะบคุคลทีมีศกัยภาพสงู
ชอบทีจะสามารถจดัการกบังานตนเองได้โดยรวม 

 3. การปฏิบตัิทีดี (Civilized treatment) องค์กรรู้ถึงคา่ใช้จ่ายทีสงูในการสรรหาบุคคล
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ทีมีศักยภาพสูงมาทํางาน เช่นเดียวกันค่าใช้จ่ายนีรวมถึงการลาออกของบุคคลนันด้วย การ
ลาออกนนัเป็นเพราะการได้รับการดแูล การปฏิบตัิทีไมด่ีขององค์กรทีกระทําตอ่พนักงาน ปัญหา
บ่อยครงันนัมาจากหวัหน้างานหรือผู้จดัการระดบักลางทีมีอิทธิพลกระทบต่อพนักงานระดบัล่าง 
ทําให้เกิดการทํางานภายใต้ภาวะกดดนั ซึงพฤติกรรมเหล่านีสามารถทีจะขจัดออกไปได้  โดยการ
จดัการของฝ่ายทรัพยากรบคุคลด้วยการสรรหาและจูงใจบางคนและทําบางสิงทีสามารถช่วยจัด
วางเขาในงานและประสบความสําเร็จในทีนนัได้   

 4. พันธสญัญาของนายจ้าง (Employer Commitment) พนักงานชอบทีจะรู้สึกว่า
นายจ้างมีพันธสญัญาโดยจริงใจกับพวกเขา โดยเฉพาะการนําไปสูความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของพวกเขา   

 5. สภาพแวดล้อม เป็นสภาพแวดล้อมในการทํางานทีน่าพอใจ คือ น่าอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะในงานทีต้องทํางานภายใต้สภาวะกดดนัสงู   
 6. การเปิดเผยของผู้บริหารระดบัสงู (Exposure to senior people) พนักงานส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจกับผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท และเขาสามารถทีจะเข้าถึงผู้บริหารได้หากมี
ความต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นและการแนะนํา   

 7. การชมเชยยกย่องเมือกระทําเหมาะสม (Praise when praise is due)  ลกัษณะการ
จดัการทีแย่ คือ หัวหน้าให้ปฏิกิ ริยาป้อนกลบัในทางลบ ให้การรับรู้ถึงผลการปฏิบัติงานทีไม่ดี  
แต่ไม่เคยให้ปฏิกิริยาป้อนกลบัในทางบวก เป็นการสรรเสริญ ชมเชยยกย่อง เป็นการตอบแทนทาง
อารมณ์ความรู้สกึทีมีคณุคา่มากแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 8. การสนบัสนนุ (Support) พนกังานชอบทีรู้สกึวา่มีบางคนทีสามารถให้คําแนะนําเมือ
เขาต้องการได้  

 9. ความรู้สึกว่ามีความท้าทาย (The feeling of being challenged) พนักงานชอบ
ความรู้สึกท้าทาย  โดยให้พวกเขาเชือว่าพวกเขามีเครืองมือและทักษะทีตอบสนองสร้าง
ความสําเร็จในงานได้ สามารถตอบสนองต่อสิงทีไม่คาดคิด การต่อสู้ แข่งขนัภายนอกสามารถมี
อิทธิพลชักจูงบุคคลให้มีความกระตือรือร้นได้ เช่นเดียวกันกับการแข่งขันในส่วนงานก็สามารถ
กระตุ้นได้เช่นกนั   

 10. ความรู้สกึว่ามีความเชือถือไว้วางใจ (The feeling of being trusted) ความรู้
สกึเชือถือในการทํางาน ความรู้สกึจากประโยชน์ในสว่นงานและทีมงาน   

 11. ความรู้สกึว่ากําลังทําสิงทีดีและเป็นทีไว้วางใจขององค์กร บุคคลต้องการความ
ภาคภมูิใจในตวัของเขาและองค์กรทีทํางาน   
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 12. ความรู้สกึเกียวกบัการทํางานบนหน้าทีทีเป็นประโยชน์์ เป็นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ
แรงจงูใจของพนกังาน   

 13. ความรู้สกึถึงความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั 

 จากประโยชน์ทีกล่าวมาจะเห็นว่า ความผกูพันต่อองค์กรเป็นสิงทีจําเป็นต่อการอยู่
รอดและความมีประสิทธิภาพขององค์กรขนาดใหญ่ เพราะจุดมุ่งหมายสําคญัในการบริหารงาน
ของทุกองค์กรคือ ให้องค์กรคงอยู่และบรรลุเป้าหมาย  เมือองค์กรสามารถทําให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันต่อองค์กรได้มากเพียงใด การบริหารจัดการในด้านทรัพยากรมนุษย์ก็จะง่ายขึน  
เนืองจากบุคลากรจะลดอตัราการมาสาย การขาดงาน และลดอตัราการลาออก นอกจากนียัง
สง่ผลตอ่ทศันคติและจิตใจ ได้แก่ มีอารมณ์ดี มีความจงรักภกัดี มีแรงจูงใจในการทํางาน และมี
สว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ขององค์กร เตม็ใจทีจะเสียสละเวลา เสียสละผลประโยชน์ส่วนตวั เพือ
ความสําเร็จขององค์กร   
 ในการวิจยัครังนี ผู้ วิจยัทําการศกึษาเรืองคณุภาพชีวิตในการทํางานและการรับรู้ความ
ยตุิธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรด้านจิตใจร่วมกนั ซึงผู้ วิจัยเห็นว่า “คน” ถือ
วา่เป็นทรัพยากรทีสําคญัมากทีสดุ ดงันนัเมือองค์กรต้องการทีจะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ องค์กร
จะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานทีดี ได้รับในสิงทีพวกเขาลงทุนไปอย่าง
เหมาะสม หรือเพียงพอกบัความต้องการกบัการเสียสละเวลา การทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับการ
ทํางาน ดงันนัผู้บริหารทีดีควรมีความสามารถในการบริหารบุคคลให้ได้ทงังานและได้นําใจของ
พนักงานร่วมงาน เพือให้พนักงานในองค์กรร่วมมือกันปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ อีกทงัยงัต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจงูใจให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความพึงพอใจ
ในงาน เกิดความรัก ความศรัทธาในหน่วยงาน เกิดความเสียสละในการทุ่มเทกําลงักาย กําลงัใจ 
กําลงัความคิดและสติปัญญาหาทางปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความเป็น
เลิศในระดบัสากล   รวมถึงมีการสร้างบรรยากาศทีดีในการทํางานร่วมกันระหว่างผู้บังคบับัญชา 
ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน เมือบุคลากรรู้สึก หรือได้รับสิงต่าง  ๆ ในระดบัที
พอใจพวกเขาพอใจแล้วก็จะเกิดความพึงพอใจ เกิดความจงรักภกัดี และจะนําไปสูค่วามผกูพันต่อ
องค์กร ซึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยทีว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานและการรับรู้ความ
ยตุิธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กร ดงันี 
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การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 
 
1. การรับรู้ความยตุิธรรมด้านผลตอบแทน 

2. การรับรู้ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ 
3. การรับรู้ความยตุิธรรมด้านปฏิสมัพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 4 แสดงคณุภาพชีวิตในการทํางานและการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรมีผลตอ่ความ
ผกูพนัตอ่องค์กร 

 

แนวคดิและทฤษฎีของพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร 
 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร 

 ปัทมวรรณ ชสูาย (2547: 28) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรเป็นพฤติกรรมที
เกิดขนึจากความสมคัรใจของพนกังานทีจะปฏิบัติตนนอกเหนือจากบทบาทหน้าทีทีกําหนดไว้ใน
ลกัษณะทีสร้างสรรค์ ร่วมมือกนั และเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร โดยทีไมไ่ด้รับผลตอบแทนอย่างเป็น
ทางการจากองค์กร 
 นันดา ชูประกอบ (2547: 26) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ
องค์กร หมายถึง พฤติกรรมทีพนักงานทําด้วยความเต็มใจเพือประโยชน์ขององค์กรโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใด ๆ แม้วา่สิงนนัจะไมใ่ช่บทบาทหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากองค์กรก็ตาม  

ความผกูพนั 

ตอ่องค์กร 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน 
 
1. ผลตอบแทนเพียงพอ 

2. สถานทีทํางานทีมีความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ 

3. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคล 

4. ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน 

5. การทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน 

6. ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั 

7. ลกัษณะงานทีมีความสําคญัตอ่องค์กร 
8. ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
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 โสมสดุา เล็กอดุากร (2547: 27) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร หมายถึง 
พฤติกรรมของพนกังานทีอยู่นอกเหนือจากงานทีเป็นทางการ หรือเป็นพฤติกรรมของพนักงาน ซึง
องค์กรไม่ได้กําหนดไว้ว่าเป็นหน้าทีทีต้องปฏิบัติ แต่พนักงานปฏิบัติด้วยความเต็มใจเพือองค์กร 
เป็นกิจกรรมทีสง่เสริมความสมัพันธ์ทางสงัคม และความร่วมมือภายในองค์กร ช่วยสนับสนุนให้
เกิดความสําเร็จในองค์กร 
 Deshpande (2002, อ้างถึงใน สฎาย ุธีระวณิชตระกลู, 2549: 22) ให้ความหมายของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร โดยกล่าวว่า พฤติกรรมนีไม่ใช่พฤติกรรมทีเป็นทางการ 
แต่มนัคล้ายกบัหน้าทีหรือบทบาทพิเศษทีกระทําโดยไม่ได้มุ่งหมายต้องการรางวลัตอบแทนจาก
องค์กรตวัอย่างของพฤติกรรมเหล่านี เช่น การตรงต่อเวลา การช่วยเหลือผู้ ร่วมงานอืน  ๆ การรับ
อาสาทําสิงหนึงสิงใดทีตนไมไ่ด้ถกูระบมุอบหมายให้ต้องกระทํา การเสนอความคิดสร้างสรรค์ และ
การฝึกฝนอยู่เสมอและไม่ปล่อยเวลาให้สญูเปล่าในการทุ่มเทเพือการทํางานของคนอยู่ เสมอ 
โดยพฤติกรรมเหล่านียังรวมถึงพฤติกรรมทีคนจะละเว้นจากการกระทําอะไรบางอย่าง ถึงแม้ว่า
ความจริงอยากจะทํา เช่น ชอบจ้องจบัผิดผู้ ร่วมงานคนอืน มีอารมณ์โกรธง่าย ชอบบ่นหรือตอ่วา่ใน
เรืองเลก็น้อย ชอบโต้แย้งหรือโต้เถียงกบัผู้ อืนแม้เป็นเรืองทีไมส่ําคญั โดยสิงเหล่านีผู้ ทีมีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรจะละเว้นกระทํา  

 Katz และ Kahn (1991, อ้างถึงใน วรวรรณ บุญล้อม, 2551: 8) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรไว้ว่า เป็นพฤติกรรมทีไม่เป็นทางการในการให้ความ
ร่วมมือ ความช่วยเหลือ และความเป็นมิตร ซึงปรากฏอยู่ในการปฏิบัติงานในทีต่าง ๆ แต่ไม่ได้ถูก
ระบไุว้ในหน้าทีทีต้องปฏิบัติ แต่พฤติกรรมเหล่านีเป็นสิงจําเป็นสําหรับการดําเนินงานในองค์กร 

เนืองจากหากขาดพฤติกรรมเหลา่นีไปแล้วระบบตา่ง ๆ ในองค์กรจะไมส่ามารถดําเนินการตอ่ไปได้
อย่างราบรืน 

 Witt (1999, อ้างถึงใน สจิุตรา เกษสวุรรณ, 2550: 5) ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร หมายถึง การทํางานมากกวา่ทีองค์กรกําหนดไว้ และสนับสนุนเพือน
ร่วมงาน กลุม่ทํางานของตนหรือองค์กร ซึงจะทําให้องค์กรวางใจในผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร การยังทําให้พวกเขาช่วยเหลือเพือนร่วมงานแก้ไขปัญหาในการ
ทํางาน สง่เสริมบรรยากาศทีดีในการทํางาน อดทน ตอ่ความลําบากโดยไมบ่่น และยังช่วยปกป้อง
ทรัพยากรขององค์กรอีกด้วย 

 Organ (1988, อ้างถึงใน ปินปัทมา ครุฑพนัธุ์, 2550: 26) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์กร หมายถึง พฤติกรรมทีองค์กรไม่ได้กําหนดไว้ให้ปฏิบัติ แต่พนักงานปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจเพือองค์กร เป็นพฤติกรรมทีแสดงออกมาโดยไม่ได้ขึนอยู่กับระบบรางวลัของ

   ส
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องค์กร ประกอบด้วย พฤติกรรมการให้ความช่วย เหลือผู้ อืน พฤติกรรมการเอือเฟือต่อผู้ อืน 
พฤติกรรมความอดทนอดกลนั พฤติกรรมการรับผิดชอบและให้ความร่วมมือและพฤติกรรมการ
ตระหนกัในหน้าที 

 จากความหมายดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร 
หมายถึง พฤติกรรมทีนอกเหนือจากหน้าทีความรับผิดชอบหลกั พนักงานปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ เช่น การตรงตอ่เวลา การมีจิตอาสาทีช่วยเหลือผู้ อืน การเสนอความคิดเห็น ทีมีความคิด
ริเริมสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึงเป็นการกระทําทีไม่หวงัผลตอบแทนจากองค์กร เมือปฏิบัติไปแล้วเกิด
ประโยชน์ตอ่องค์กร  
 แนวคดิของพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร 

 ในช่วงปี ค.ศ. 1980-1990 นกัวิชาการได้ทําการศกึษาวิจัยเกียวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีในองค์กรอย่างกว้างขวาง แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที
ดีในองค์กร เป็นแนวคิดทีพยายามจําแนกและอธิบายพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของบคุคลในองคก์ร
ทีสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรโดยรวม ซึงมีแนวคิดหลกั 2 แนวคิด ได้แก่ 
แนวคิดทีจําแนกโครงสร้างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์กรออกจากพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ดงันนั ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์กรใน
แนวคิดนี จึงเป็นพฤติกรรมบทบาทพิเศษเพียงอย่างเดียว และพิจารณาว่าพฤติกรรมใดทีบุคคล
สร้างสรรค์และกระทําขึนเองด้วยความสมคัรใจนอกเหนือจากหน้าทีทีองค์กรกําหนดโดยมิได้
ตระหนกัถึงผลตอบแทนทีจะได้รับจากองค์กร เป็นพฤติกรรมทีช่วยสนบัสนนุผลการปฏิบตัิงานของ
บคุคล และสง่เสริมประสิทธิผลขององค์กร พฤติกรรมเหลา่นีจะถือว่าเป็นพฤติกรรมบทบาทพิเศษ 

แต่แนวคิดนีได้ถูกโต้แย้งจากนักวิชาการบางท่านว่า การจําแนกโครงสร้างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีในองค์กรออกจากพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอาจทําให้เกิดความ
สบัสนในการระบวุา่ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที และพฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
บทบาทพิเศษ เนืองจากความแตกต่างของพฤติกรรมทงั 2 ประเภทนี มีความหลากหลายไม่
แน่นอนขนึอยู่กบัตวับคุคล ลกัษณะงาน องค์กร เวลา รวมทงัสภาพแวดล้อมของบุคคลแต่ละคน 
แนวคิดทีสอง เป็นแนวคิดทีมีพืนฐานมาจากทฤษฎีในการศึกษาวิจัยเกียวกับประชากรในศาสตร์
สาขาปรัชญา (Philosophy) รัฐศาสตร์ (Political Science) และประวตัิศาสตร์สังคม (Social 

History) แนวคิดนีได้นิยามความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์กรในฐานะทีเป็น
พฤติกรรมเชิงบวกทงัหมดของบคุคลในองค์กร ดงันนั การศึกษาของนักวิชาการในกลุ่มแนวคิดนี 
จึงศกึษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์กรในภาพรวม ซึงประกอบด้วย 3 ลกัษณะ ได้แก่ 1) 
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พฤติกรรมตามบทบาทหน้าทีในการปฏิบัติงาน (Traditional In-Role Job Performance Behavior) 

2) พฤติกรรมบทบาทพิเศษ (Organizationally Functional Extra-Role Behavior) และ 3) พฤติกรรม
เกียวกับการเมืองการปกครอง (Political Behavior) แนวคิดนีพิจารณาว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีในองค์กรมีความเกียวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที  โดยไม่
สามารถจําแนกออกจากกนัได้อย่างชดัเจน เนืองจากบคุคลอาจแสดงออกหรือปฏิบตัิทงัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีในองค์กรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีในเวลาเดียวกัน 

ดงันนั พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีในองค์กรจึงมีพฤติกรรมการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทีเข้า
มาเกียวข้อง และเป็นพฤติกรรมทีสง่เสริมบรรยากาศในการปฏิบตัิงาน ทําให้ระบบสงัคมในองค์กร
ดําเนินไปด้วยความราบรืน ลดความขดัแย้ง และเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร  
(นฤเบศร์ สายพรหม, 2548: 40-41)  
 ดงันนั พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร เป็นสว่นสําคญัในการพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ ซึงสง่ผลตอ่การพฒันาองค์กรให้มีความยงัยืนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรทีนําไปสูก่ารพฒันาองค์กร 
ทีมา: สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, “การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร สู่การพัฒนา 
ทรัพยากรมนษุย์ในองค์กรอย่างยงัยืน,” วารสารศึกษาศาสตร์ 16, 1 (มิถนุายน-ตลุาคม 2547): 21. 

พึงพาผู้ อืน 

 (Dependence) 

การพฒันาองค์กร  
(Organization Development) 

พึงพาซึงกนัและกนั 

 (Interdependence) 

พึงพาตนเอง 
(Independence) 
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ภาพที 6 วฏัจกัรของการพฒันาองค์กรอย่างยงัยืนด้วยการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีของ 
 องค์กร  
ทีมา:  สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, “การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ในองค์กรอย่างยงัยืน,” วารสารศึกษาศาสตร์ 16, 1 (มิถนุายน-ตลุาคม 2547): 22. 

 

 การทีองค์กรจะพัฒนาหรือส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรให้เกิดแก่
สมาชิกของตนเองได้ จะสง่ผลให้เกิดการรับรู้และการเปลียนแปลงทัศนคติของพนักงาน โดยผ่าน
การได้รับข้อมลูสารสนเทศเกียวกับหลกัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร เพือสร้างการ
ยอมรับและยอมเปลียนแปลงพฤติกรรมระดับบุคคล ซึงเมือเวลาผ่านไป การถ่ายทอดข้อมูล
ดงักล่าวย่อมจะส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงวัฒนธรรมในระดับองค์กร และเกิดการยอมรับ
วฒันธรรมระดบัองค์กรดงักลา่ว จะสง่ผลตอ่พฤติกรรมระดบัองค์กรตอ่ไป ด้วยเหตนีุเมือพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรได้รับการยอมรับและเกิดการเปลียนแปลงในระดบัองค์กรแล้ว ย่อม
แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะทีพึงประสงค์แก่บุคลากรทีมาจากแรงจูงใจภายใน (Internal 

Motivation) โดยจะสง่ผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานทีดียิงขนึ อนัจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยังยืน (Sustainable Organization Development) เนืองจากเป็น
การพฒันาทีเกิดจากปัจจยัภายในตวัของสมาชิกเอง โดยไมม่ีการบงัคบั หรือถูกสงัการแต่อย่างใด 

การรับรู้และเปลยีน 

แปลงทศันคติ 

การยอมรับและ
เปลยีนแปลง 

พฤติกรรมสว่นบุคคล 

กลายเป็นวฒันธรรม 

ใหม่ขององค์กร 

การยอมรับและ 

เปลยีนแปลงพฤติกรรม 

ระดบัองค์กร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ทีดีต่อองค์กร 

เกิดการพฒันาองค์กร 
อย่างยงัยืน 

ประสทิธิผลขององค์กร
บรรลเุป้าหมายได้ง่ายขนึ 

ประสทิธิภาพในการปฏิบติังาน
ของสมาชิสงูขนึ 

วฏัจกัรของการพฒันาองค์กร 
อย่างยงัยืนด้วยการมีพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกทีดีขององค์กร 
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และจะสง่ผลย้อนกลบัไปทีต้นทางซึงทําให้สมาชิกและองค์กรเกิดการยอมรับในพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีต่อองค์กรมากยิงขนึ เพราะสมาชิกจะเห็นคณุค่าและยินดีทีจะประพฤติปฏิบัติอนัจะ
เป็นวฎัจกัรของการพฒันาองค์กรอย่างตอ่เนืองและกลายเป็นวฒันธรรมใหมที่หลอ่หลอมพนักงาน
ใหมแ่ละพนกังานเก่าเป็นผู้มีศกัยภาพในการทํางาน 
 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร 

 Organ (1987, 1990, 1991, อ้างถึงใน ปัทมวรรณ ชูสาย, 2547: 30-31) ได้ทํา 
การศกึษาพฤติกรรมบทบาทพิเศษ และกําหนดขนึเป็น “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร 
(Organizational Citizenship Behaivor-OCB)” องค์ประกอบตา่ง ๆ ทงั 5 ด้านของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์กร มีดงันี 

 1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืน (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมทีบุคคลเต็ม
ใจให้ความช่วยเหลือในเรืองงานหรือปัญหาของบุคคลอืน ๆ ในการทํางาน เช่น การช่วยเหลือให้
เพือนร่วมงานได้ตามทนัเหตกุารณ์หลงัจากทีลาป่วย 

 2. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมทีบุคคล
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด เช่น การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตน
นอกเหนือจากบรรทดัฐานของกลุม่ และสนองนโยบายขององค์กร เช่น การทีพนักงานคนหนึงทํางาน
ของตนตามบทบาทหน้าทีทีได้รับมอบหมาย ในลกัษณะทีเกินขอบเขตทีได้รับการคาดหมาย ซึงคนที
มีสํานึกในหน้าทีจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 3. พฤติกรรมความเกรงใจสภุาพออ่นน้อม (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมทีบคุคลให้
ความเคารพตอ่สิทธิของบุคคลอืน เพือป้องกันการเกิดปัญหากระทบกระทังทีอาจเกิดขนึตามมา 

เนืองจากการกระทําและตดัสินใจของบคุคลหนึงอาจจะมีผลกระทบตอ่คนอืน เช่น การเคารพสิทธิ
ของบุคคลอืนในการใช้สมบัติส่วนรวม  การช่วยผู้ อืนในการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึน  หรือ
เตรียมการลว่งหน้าเพือบรรเทาปัญหา 

 4. พฤติกรรมความมีนําใจเป็นนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมของ
บคุคลทีแสดงออกถึงการมีความอดทนอดกลนัตอ่ความคบัข้องใจ หลีกเลียงการตอ่วา่ นินทาบคุคล
อืน หรือความเครียด ความกดดนัต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ แม้จะไม่พอใจก็ตาม เนืองจากในการ
ทํางานนนัจําเป็นต้องมีการพึงพาอาศยัซึงกันและกัน ทงั ๆ ทีในบางครังมีสิทธิเรียกร้องสิทธิด้วย
ความเป็นธรรมหรือร้องทกุข์ได้ แตเ่นืองจากการร้องทกุข์จะเป็นการเพิมภาระให้กบัผู้บริหาร และจะ
เกิดการโต้เถียงกนัยืดเยือจนละเลยความสนใจในการปฏิบตัิงาน เขาจึงอดทนด้วยความเตม็ใจ และ
มีมมุมองในแง่ดีตอ่องค์กรแทนทีจะมองแตแ่ง่ลบ 

   ส
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 5. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กร (Civic Virtue) หมายถึง การมีพฤติกรรมที
สนับสนุนองค์กรในด้านการบริหารงานต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่คอยติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน 
ปัจจบุนัขององค์กรเท่านนั ยังหมายถึงการติดตามเรืองอืนทัว ๆ ไปในองค์กร เช่น การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบการดําเนินงานในองค์กร การติดต่อสือสารกับบุคคลอืน การติดตามข่าวสารภายใน
องค์กร การสนใจเข้าร่วมประชมุ การเก็บรักษาความลบัขององค์กร รวมถึงการแสดงความคิดเห็น
และเสนอข้อแนะนําทีเหมาะสมตอ่การปรับปรุงพฒันาองค์กร เพือช่วยเหลือและต้องการปรับปรุง
พฒันาองค์กรจะเห็นได้วา่พฤติกรรมการมีสว่นร่วมในองค์กรนี เป็นพฤติกรรมทีน่าชืนชมทีสดุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรเนืองจากวา่สามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพในเชิงการผลิต
ของพนกังาน 

 จากแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีตอ่องค์กร เป็นการแสดงออกของบคุคลทีทําด้วยความสมคัรใจโดยไม่หวงัสิงตอบแทน 
ซึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรเปรียบเสมือนตัวหล่อลืนเครืองจักรกลให้สามารถ
ขบัเคลือนกระบวนการทํางานในด้านตา่ง ๆ ได้โดยไมต่ิดขดั สามารถดความขดัแย้งภายในองค์กร
เพิมประสิทธิภาพและเพิมผลการปฏิบตัิงานให้กบัองค์กร ตลอดจนเป็นเครืองมือช่วยให้องค์กรเกิด
การพัฒนา ปรับปรุง จนเกิดป็นนวตักรรมใหม่ให้กับองค์กร สําหรับการวิจัยครังนีผู้ วิจัยได้นํา
แนวคิดของ Organ (1988) มาใช้ในการศึกษาครังนี ประกอบด้วย พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ อืน  พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที  พฤติกรรมความเกรงใจสภุาพออ่นน้อม  พฤติกรรมความมีนําใจ
เป็นนกักีฬา พฤติกรรมการการมีสว่นร่วมในองค์กร   
 ประโยชน์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี   
 จากการศึกษาผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรต่อประสิทธิผลของ
องค์กร Podsakoff, Ahearne และ MacKenzie (1997) สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์กรมีอิทธิพลทางตรง ในการสง่เสริมประสิทธิผลขององค์กรเนืองจาก 

 1. เป็นการลดจํานวนทรัพยากรบคุคลทีปฏิบตัิงานเพียงหน้าทีเดียว ให้บคุลากรสามารถ
ทํางานได้หลายบทบาท 

 2. ช่วยเสริมสร้างผลิตภาพในด้านการจดัการ 
 3. มีการช่วยเหลือการทํางานของผู้ ร่วมงานทงัภายในและภายนอกกลุม่งาน 

 4. มีกําลงัแรงงานเพิมขนึโดยไมต้่องเพิมจํานวนบคุลากร 
 5. สามารถรักษาและดงึดดูให้บคุลากรทีดคีงอยู่กบัองค์กรตอ่ไป 

 6. เพิมเสถียรภาพในการปฏิบตัิงานในองคก์ร 
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 7. เพิมประสิทธิภาพในการปรับตวัขององค์กร 
 8. การประยุกต์ใช้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรสู่การพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ในองค์กร อนัจะช่วยเพิมประสิทธิภาพของบุคลากรให้เป็นผู้พัฒนาตนในเกิดศกัยภาพใน
การทํางานอย่างเตม็ที และจะช่วยสร้างความสามคัคีและสมัพนัธภาพทีดีของบคุลากรในองค์กรได้
เป็นอย่างดี  
 จากประโยชน์ทีกลา่วมาจะเห็นได้วา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรเป็นกลไก
ในการทํางานภายในองค์กร ซึงทําให้กลไกการทํางานเกิดความราบรืน มีความยืดหยุ่นในการ
ทํางาน พนักงานในองค์กรมีการพึงพาอาศัยกัน เกิดความรักความสามัคคี   ซึงเป็นพฤติกรรม
พนักงานยุคใหม่  หากหากองค์กร สามารถทําให้บุคลากรภายในองค์กรมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีในระดบัสงูได้ก็จะช่วยเพิมผลการปฏิบตัิงานขององค์กรได้ และนําไปสู่ความยังยืนของ
องค์กร 
 ดงันนัจึงสรุปได้ว่า เมือพนักงานงานมีความผกูพันต่อองค์กรแล้วพนักงานก็จะแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรโดยการแสดงพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 
พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที (Conscientiousness) พฤติกรรมความมีนําใจเป็นนักกีฬา 
(Sportsmanship) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้ อืน (Courtesy) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กร 
(Civic Virtue) สิงทีตามมาคือ เป็นการลดจํานวนทรัพยากรบคุคลทีปฏิบตัิงานเพียงหน้าทีเดียว ให้
บุคลากรสามารถทํางานได้หลายบทบาท สามารถรักษา และดึงดูดให้บุคลากรทีดีให้คงอยู่ใน
องค์กรสนับสนุนความคงทีเพิมเสถียรภาพ ของการปฏิบัติงานในองค์กร ดงันนัเมือบุคลากรมี
คณุภาพชีวิตทีดี ได้รับรู้ความยุติธรรมจากองค์กร ก็จะส่งผลให้เกิดความผกูพันต่อองค์กรทําให้
บคุลากรแสดงความพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรมีความสําคญัต่อองค์กรออกมา โดย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร คือ การปฏิบตัิงานทีเกิดขนึเองโดยไม่มีใครบังคบั องค์กร
ไม่ได้กําหนดไว้ให้เป็นหน้าทีต้องปฏิบัติ  แต่เป็นพฤติกรรมทีพนักงานเต็มใจปฏิบัติ และเมือ
พนกังานทํางานให้กบัองค์กรอย่างเตม็ทีและเตม็ใจ แสดงวา่พนกังานมีความสขุในการทํางาน และ
รู้สกึวา่ตนเป็นสว่นหนึงขององค์กร สง่ผลให้พนักงานเกิดความผกูพันต่อองค์กร ทําให้การทํางาน
ภายในองค์กร เกิดความราบรืน มีความยืดหยุ่นในการทํางานคนในองค์กรมีการปรับตวั มีการ
พึงพาอาศยักันก็จะนําไปสู่ความเป็นเลิศและนําไปสู่การพัฒนาทียังยืนซึงมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Greenberg และ Baron (2000, อ้างถึงใน พนิดา ศรีโพธิทอง, 2550: 20) ที
กลา่วถึงประโยชน์ของความผกูพันต่อองค์กรว่า พนักงานทีมีความผกูพันต่อองค์กรสงูจะมีความ
เสียสละเพือองค์กร ซึงสามารถเชือมโยงกบัองค์ประกอบของแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
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ขององค์กรของ Organ (1988) ในด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืน พฤติกรรมความมี
นําใจเป็นนกักีฬา และพฤติกรรมการให้ความร่วมมืออีกด้วย ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 
ความผกูพนัตอ่องค์กรมีผลทางบวกตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร ดงัภาพที 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7 การแสดงความผกูพนัตอ่องค์กรทีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดตีอ่องค์กร 
 

งานวจิัยทีเกียวข้อง 
 ปรียาพร  พาสนาวฒุิพงศ์ (2553) ศกึษาเรืองความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัคณุภาพชีวิต
ในการทํางานและระดบัความผกูพนัทีมีตอ่องค์กรของบคุลากรสงักดัสํานกังานคลงัจังหวดั ทําการ
เปรียบเทียบปัจจยัสว่นบคุคลทีมีผลตอ่คณุภาพชีวิตการทํางานกบัความผกูพนัตอ่องค์กร โดยกลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษาครังนีใช้บุคลากรของสํานักงานคลงัจังหวัดในเขต 7 จํานวน 140 คน ผล
การศึกษา พบว่า 1) ระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และระดับ
ความผกูพนัตอ่องค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัสงู  2) เมือจําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลพบวา่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร ระดับตําแหน่ งงานที
รับผิดชอบ และรายได้ทีตา่งกนัมีคณุภาพชีวิตการทํางานไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.05 สําหรับด้านความผกูพนัทีมีตอ่องค์กร พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลโดยรวมมีความผกูพัน
ทีมีตอ่องค์กรไม่แตกต่างกัน ยกเว้นระดบัการศึกษามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 3) ความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บคุคลสํานกังานคลงัจงัหวดัมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไมม่ีนยัสําคญัทางสถิติ 

ความผกูพนัตอ่องค์กร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร 
 

1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืน  
2. พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที  

3. พฤติกรรมความเกรงใจสภุาพออ่นน้อม  

4. พฤติกรรมความมีนําใจเป็นนกักีฬา  

5. พฤติกรรมการมีสว่นร่วมในองค์กร 
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 วนิดา  เหลืองสัจจกุล (2552) ได้ทําการศึกษาเรือง คณุภาพชีวิตในการทํางานและ
ความผกูพันของพนักงานทีมีต่อ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ส่วนบริการลูกค้า
จงัหวดัราชบรีุ  โดยทําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการทํางานกับความผกูพัน
ตอ่องค์กร ประชากร จํานวน 95 คน ผลการศกึษาพบวา่ พนกังานส่วนบริการลกูค้าจังหวดัราชบุรี 
มีระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัสงู และระดบัความผูกพันต่อองค์กรโดย
รวมอยู่ในระดบัสงู และเมือจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ระดบัการศกึษา ทีแตกตา่งกนั มีคณุภาพชีวิตในการทํางานและความผกูพนัตอ่องค์กรในภาพรวม
ไมแ่ตกตา่งกนั ยกเว้นปัจจยัด้านเงินเดือนทีได้รับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 สว่นปัจจยัด้านการอบรมในสายงานพบวา่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 ทีด้านคณุภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม แต่ไม่พบความแตกต่างทีด้านความผกูพัน
ตอ่องค์กรโดยรวม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 อจัฉรา เนียมหอม (2551) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร 
คณุภาพชีวิตในการทํางาน และความผกูพันต่อองค์กร: กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) โดยเก็บข้อมลูจากพนกังานกรุงศรีอยธุยา จํากัด (มหาชน) จํานวน 383 คน พบว่า การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ และด้านการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหน้าและลกูน้องมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวิตในการทํางาน 

 สธิุนี เดชะตา (2551) ศกึษาเกียวกบัคณุภาพชีวิตการทํางาน ระดบัความผกูพันทีมีต่อ
องค์กรของบุคลากร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานทีมีผลต่อความ
ผกูพนัทีมีตอ่องค์กรของบคุลากรบริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า คณุภาพ
ชีวิตใน การทํางานของบคุลากรอยู่ระดบัสงู ความผกูพันทีมีต่อองค์กรของบุคลากร ระดบัจัดการ
แตกต่างจากบุคลากรระดับบังคับบัญชาและบุคลากรระดับปฏิบัติการ และคณุภาพชีวิตการ
ทํางานทีมีความสมัพันธ์กับความผกูพันทีมีต่อองค์กรของบุคลากรบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด 
(มหาชน) นนั มีคุณภาพการทํางานเพียง 3 ด้าน ทีมีความสมัพันธ์กับระดับความผูกพันทีมีต่อ
องค์กรของบคุลากร ซึงคณุภาพชีวิตการทํางานนนัได้แก่ ด้านค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม 
ด้านโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของตนเอง และความเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

 พิสิฎฐ วงศ์นากนากร (2549) ได้จดัทําการศกึษาเรือง “คณุภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน): ศึกษาเฉพาะกรณี
สาขาในสงักดัสํานกังานเขต 1 กลุม่ตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย จํานวน 110 คน ผลการศึกษาพบว่า 
1) คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านการได้รับผลตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม และด้าน
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สภาพแวดล้อมการทํางานดีมีความปลอดภยั อยู่ในระดบัปานกลาง  สําหรับคณุภาพชีวิตในการ
ทํางานด้านความก้าวหน้าและความมันคงในการทํางานด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน ด้านการบูรณาการทางสงัคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านสิทธิของ
พนักงาน/ธรรมนูญในองค์กร ด้านความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั และด้านความ
เกียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม อยู่ในระดบัตํา และความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตใน
การทํางานกับความผกูพันต่อองค์กรมีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 (R=0.48) 

 ไตรภพ จตรุพาณิชย์ (2548) การวิจัยเรือง การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร กับการ
อทิุศตนและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีการรับรู้ความ
ยตุิธรรมในองค์กรในระดบัปานกลาง มีการอทิุศตนและมีความผกูพนัตอ่องค์กรในระดบัสงู ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานทีมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรแตกต่างกัน  มีการอทิุศตน
และมีความผกูพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 การอทิุศตนต่อ
องค์กรมีความสมัพันธ์ทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  0.01 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรเชิงการปฏิบัติต่อบุคคล สามารถทํา นายการอทิุศตนและความ
ผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 เปรมจิตร  คล้ายเพ็ชร์ (2548) ได้ทําการศึกษาเรือง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 
ความยุติธรรมองค์กร ทีมีผลต่อความผูกพันองค์กร และความตงัใจลาออก เป็นการวิจัยเชิง
สหสมัพันธ์ กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลระดบัปฏิบัติการ โรงพยาบาลศิริราช จํานวน 500 คน ซึง
ผู้ วิจยัได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 379 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 75.8 ผลการวิจยักลุม่ตวัอย่างทีมีการ
รับรู้การสนบัสนนุจากองค์กร การับรู้ความยตุิธรรมองค์กร ความผกูพันองค์กร ความตงัใจลาออก
ในระดับปานกลาง แต่มีความผูกพันองค์กรด้านจิตใจในระดบัสูง และการรับรู้ความยุติธรรม
องค์กรทกุด้านและโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัองค์กร และมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบกบัความตงัใจลาออกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
 วเรศ ทยามนัทิรนันท์ (2547) ได้ทําการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตใน
การทํางานกบัความผกูพนัตอ่องค์กร: กรณีฝ่ายปฏิบตัิการคลงัสินค้าการบินไทย บริษัทการบินไทย
จํากดั (มหาชน) พบวา่ คณุภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ความผกูพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดบัสงู เมือพิจารณารายด้าน ระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางาน ของกลุ่มตวัอย่างทงั 
7 ด้าน คือ ผลตอบแทนทียุติธรรมและพอเพียง สภาพทีทํางานทีปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ การพัฒนาศกัยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการทํางาน ความมนัคงในการ
ทํางาน สงัคมสมัพนัธ์ลกัษณะการบริหาร อยู่ในระดบัปานกลาง แตด้่านภาวะอิสระจากงานอยู่ใน
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ระดบัสงู ระดบัความผกูพนัตอ่องค์กรทงั 4 ด้าน คือ ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร การทุ่มเทให้กบังาน 

การยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององค์กร ความภาคภมูิใจในองค์กร อยู่ในระดบัสงู การทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ คณุภาพชีวิตในการทํางานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์กรในระดบัปาน
กลางในทิศทางบวก คา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.334 ทีระดบั 0.05  

 เพลินพิศ ศิริสมบรูณ์ (2547) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์กรกบัความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานระดบัปฏิบตัิการ บริษัทอตุสาหกรรมสิงทอมีกลุม่
ตวัอย่างจํานวน 278 คน  ผลการศกึษาพบวา่ พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร 
อยู่ในระดบัค่อนข้างสงู มีความผกูพันต่อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลในเรือง
ของ อาย ุ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน และระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัความผกูพันต่อองค์กร 
สว่นเพศ และระดบัรายได้ ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัความผกูพันต่อองค์กร ในเรืองของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์กร พบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรโดยรวมพฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กร  และพฤติกรรมความสํานึกในหน้าทีมี
ความสมัพันธ์กับความผกูพันต่อองค์กร ส่วนพฤติกรรมการคํานึงถึงผู้ อืน และพฤติกรรมความ
อดทนอดกลนัไมม่ีความสมัพนัธ์กบัความผกูพันตอ่องค์กร 
 สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล (2547) ได้ใช้แนวคิดเรืองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อ
องค์กรของออร์แกนเป็นแนวคิดหลักในการศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาแบบจําลอง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรของอาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 
ในมหาวิทยาลยัของรัฐ เพือวิเคราะห์เส้นทางและตวัแปรทีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที
ดีตอ่องค์กรทีมีตอ่องค์กรของอาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ โดยศกึษาตวัแปรทีจะสง่ผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร ได้แก่ ตวัแปรคณุลกัษณะงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะ
ผู้นําเปลียนสภาพ บรรยากาศองค์กร ความพึงพอใจในงานและความผกูพนัตอ่องค์กร ผลการวิจัย
พบวา่ความพึงพอใจในงานและความผกูพันต่อองค์กรทีส่งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีตอ่องค์กร สําหรับภาวะผู้นําเปลียนสภาพ บรรยากาศองค์กร ความพึงพอใจในงาน ส่ง
อิทธิพลทางอ้อมตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร ส่วนตวัแปรทีเหลือไม่ส่งอิทธิพลใด  ๆ 
ตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร 
 ปัทมวรรณ  ชสูาย (2547) ศกึษาวิจยัเรือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์กร
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรของพนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่
ในปี 2546 จํานวน 300 คน พบวา่ 1) พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ มีความ
ผกูพนัตอ่องค์กร โดยรวมเฉพาะรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านความรู้สึกและด้านการคงอยู่กับองค์กร
อยู่ในระดบัสงู ยกเว้นด้านบรรทดัฐานทีอยู่ในระดบัปานกลาง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อ
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องค์กรโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเกรงใจสภุาพอ่อนน้อม ด้านความสํานึกใน
หน้าที ด้านความมีนําใจเป็นนกักีฬา และด้านการมีส่วนร่วมในองค์กรอยู่ในระดบัสงู ยกเว้นด้าน
การให้ความช่วยเหลืออยู่ในระดบัปานกลาง 2) พนกังานมีอายงุานตา่งกนัมีความผกูพนัตอ่องค์กร 
โดยรวมและด้านความรู้สึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 และระดบั 0.01 
ตามลําดบั ยกเว้นทีเหลือ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการคงอยู่ในองค์กรและด้านบรรทดัฐานไมแ่ตกตา่งกนั 
3) พนกังานทีอยู่กลุม่งานตา่งกนัมีความผกูพันต่อองค์กรโดยรวมและด้านรายด้าน 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้สกึและด้านการคงอยู่กับองค์กรไม่แตกต่างกัน ยกเว้นทีเหลือคือ ด้านบรรทัดฐานทีมี
ความแตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 4) พนกังานทีมีอายงุานและอยู่กลุ่มงาน
ตา่งกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรทงัโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 5) ความ
ผกูพนัตอ่องค์กรโดยรวมและรายด้านทกุด้านมีความสําพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีขององค์กรโดยรวม และรายด้านทกุด้านอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 ดจุดวงใจ พทุธสวุรรณ (2546) ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม
กบัความผกูพนัตอ่องค์กร ศกึษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึง โดยเก็บข้อมลูจากครูสงักัด
โรงเรียนเอกชน จํานวน 182 คน พบวา่ การรับรู้ความยุติธรรมในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทน 
ด้านกระบวนการ และด้านระบบ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัตอ่องค์กร 
 อมรรัตน์  อ่อนนุช (2546) ศึกษาเรืองคณุภาพชีวิตในการทํางานกับความผกูพันต่อ
องค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึง พบว่า พนักงานระดับ
ปฏิบตัิการมีคณุภาพชีวิตในการทํางานและความผกูพันต่อองค์กรอยู่ในระดบัสงู คณุภาพชีวิตใน
การทํางานโดยรวมและรายด้าน 9 ด้าน  ได้แก่ ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรม ความ
ปลอดภยัในการทํางาน การพัฒนาศกัยภาพของพนักงาน ความก้าวหน้าในงาน ความมนัคงใน
งาน สังคมสัมพันธ์ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน และความภูมิใจในองค์กร มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความผกูพันต่อองค์กรทุกด้านและโดยรวม นอกจากนีคณุภาพชีวิตใน
การทํางานงาน 5 ด้านทีสามารถทํานายความผกูพันต่อองค์กรโดยรวมได้ คือ ด้านลกัษณะการ
บริหารงาน ความภมูิใจในองค์กร ความก้าวหน้าในงาน ภาวะอิสระจากงาน และความปลอดภยัใน
การทํางาน โดยร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 67 

 อาภาภรณ์  พิทักษ์กําพล (2546) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธ์ภาพกับ
ผู้บงัคบับญัชา บคุลิกภาพ ความผกูพนัตอ่องค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนกังานระดบัปฏิบตัิการของบริษัทเอกชนทีประกอบกิจกรรมด้านการให้คําปรึกษาทางธุรกิจและ
ตรวจสอบบญัชีแห่งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 383 คน ผลการวิจัยพบว่า ความผกูพัน
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ต่อองค์กรมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ     
(p < 0.01) 

 เพียงภทัร เจริญพิทยา (2546) ศึกษาวิจัยเรืองความสมัพันธ์ระหว่างความผกูพันต่อ
องค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรกบัผลการปฏิบัติงาน โดยศึกษาพนักงานในเครือ
บริษัท สเปเชียลตีกรุ๊ป จํากัด พบว่า พนักงานมีระดบัความผกูพันต่อองค์กรและระดบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรอยู่ในระดับสูง  มีผลการปฏิบัติงานในระดับดี พนักงานทีมี
ประสบการณ์การทํางานตา่งกนัจะมีผลการปฏิบตัิงานตา่งกนั นอกจากนี ความผกูพนัตอ่องค์กรยงั
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีขององค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบตัิงาน 

 ณฐัยา ไพรสงบ (2546: 75-76) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางาน
ความผกูพนัตอ่องค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิต
อาหารวา่งแห่งหนึง กลุม่ตวัอย่างเป็นพนกังาน จํานวน 270 คน รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม 

ผลการศกึษาพบวา่ แรงจงูใจในการทํางานโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพันต่อองค์กรอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ความผกูพนัตอ่องค์กรโดยรวมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์กร โดยด้านจิตใจและด้านบรรทดัฐานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีขององค์กรอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  0.01 แต่ด้านการคงอยู่กับองค์กรไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.01 ตวั
แปรทีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.01 คือ แรงจูงใจในการทํา งานด้านปัจจัยจูงใจ ปัจจัยคําจุน และความผกูพันต่อองค์กรด้าน
บรรทดัฐาน โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กรได้ร้อยละ 22.6 

 จากการศกึษางานวิจยัทีกลา่วมาข้างต้นผู้ วิจยัมีความคิดเห็นวา่ตวัแปรทีน่าจะมีผลต่อ
การวิจยัในครงันีประกอบไปด้วย 

 1. ศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางาน จํานวน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ผลตอบแทนทีเพียงพอ  
2) สถานทีทํางานทีมีความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ  3) โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
บคุคล  4) ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน 5) การทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับคุคล 
6) ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั 7) ลกัษณะงานทีมีความสําคญัต่อองค์กร 8) ลกัษณะ
งานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

 2. ศึกษาการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านผลตอบแทน 2) การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ 3) การรับรู้ความยุติธรรม
ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 
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 3. ศกึษาความผกูพนัทางด้านจิตใจต่อองค์กร  ได้แก่ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และ
พฤติกรรมทีบคุคลแสดงออกมาตอ่องค์กร 
 4. ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กร ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ อืน พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที พฤติกรรมความเกรงใจสภุาพอ่อนน้อม พฤติกรรม
ความมีนําใจเป็นนกักีฬา และพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในองค์การ 
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  (Survey Research) 

 (Quantitative Research) 

   
 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 
 

  (Population)   

   2,579  (  

SAP    23  2554) 

  (Sample)  

 

 Yamane (     , 2555) 

 5%  95%  
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n = 385=205.0

)5.01)(5.0(296.1
=2d

)P1(P2
1Z  

n = 340=

579,2

385
+1

385
=

N

)0n(
+1

0n  

 

  Finite population  2,579  

  350  (

) 

    

(Proportional Stratified Random Sampling)  

  

 (  , 2553 : 64)  

  
   =   x 350  

                  

    

1   1    

 0-1  

 

 350   6  

 

 6  

 

 /    
1.  28 4 

2.  85 11 

3.  23 3 

4.  32 4 
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 6  ( ) 

 

 /  
  

5.  63 8 

6.  22 3 

7.  17 2 

8.  34 4 

9.  19 2 

10.  43 5 

11.  75 10 

12.  31 4 

13.  104 13 

14.  79 10 

15.  31 4 

16.  81 10 

17.  82 10 

18.  25 3 

19.  71 9 

20.  51 6 

21.  22 3 

22. -  68 9 

23.    23 3 

24.  132 17 

25.  95 12 

26.  80 10 

27.  56 7 

28.  24 3 

29.   26 3 
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 6  ( ) 

 

 /  
  

30.   155 20 

31.   65 8 

32.  72 9 

33.   14 2 

34.   81 10 

35.  111 14 

36.  21 3 

37.  17 2 

38.  16 2 

39.  46 6 

40.  16 2 

41.  12 2 

42.  201 26 

43.  34 4 

44.  56 7 

45.  45 6 

46.  76 10 

47.  19 2 

  2,579 350 
 

    

350   (Accidental Sampling) 

 

 1  
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   (Closed  

Ended Question)  1    1 

  6   

  1  
       

    

  2  

 Walton (1973)      

 (2545)     (2552)   8   

 1.   4   

 2.   4  

 3.   4  

 4.   4  

 5.   4  

 6.   4  

 7.   5  

 8.   4  

  3  

 Greenberg (1993)  Sheppard Lewicki  Minton (1992)  

Folger  Cropazano (1998)      (2548)   

 (2553)  

  3    

 1.   4  

 2.   4  

 3.   4  

  4  

 Allen  Meyer (1990)    

(2548)    (2553)  

 7  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  74 

  5  

 (Organ, 1987)      

  (2547)    (2553)    (2553)  

  5   

 1.   4   

 2.   5  

 3.   4  

 4.    4  

 5.    4  

   (Likert Scale) 

 2-5      (2543 : 

58-59)  5     

  
 5  

 4  
 3  

 2  
 1  

                   

 
 

 

 

  
 

  –  = 5-1 = 0.80 

       5 
 

  

 = 0.80  
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  4.21-5.00   

  3.41-4.20   

  2.61-3.40   

  1.81-2.60   

  1.00-1.80   

 
 

   

 1.   

   

   

 

 2.  

  

 

 3. 

   

 4. 

  

 5. 

  (Try Out)        

     

30  

 6.  
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 1.  (Content Validity) 

    

 

   

      

(Index of Item Objective Congruence : IOC)  

  

      IOC =   R 
       N 

   IOC =  

        

   IOC    

R    

   N    

   3  

  +1    

  0    

  -1    

   IOC  IOC  1  IOC  0.5 

  

 

 2.  (Construct Validity) 
  

    

 (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 

      

   

  Factor Loading    0.711- 0.933  

   30   
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 7   

 

 
 
 

(Factor Loading) 

   
(Cronbach’s Alpha 

Coefficient) 
 

1.  0.752-0.898 0.904 

2.  0.711-0.840 0.902 

3.  0.771-0.853 0.898 

4.  0.774-0.867 0.897 

5.  0.775-0.877 0.897 

6.  0.778-0.837 0.903 

7.  0.779-0.867 0.900 

8.  0.731-0.893 0.900 

   
1.  0.831-0.886 0.903 

2.  0.899-0.933 0.901 

3.  0.880-0.924 0.898 

 0.785-0.897 0.904 

 
1.   0.860-0.911 0.901 

2.   0.726-0.824 0.907 

3.   0.775-0.904 0.901 

4.   0.769-0.822 0.904 

5.  0.797-0.860 0.902 

 
 3.  (Reliability) 

  (Pre - Test) 

   30  

  95% (  = 0.05)  (Validity) 
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 0.5  95%  (  - 

Coefficient)  (Cronbach) (  , 2551: 26)  0 <  < 1 

   
  0.00 - 0.20  /  

  0.21 - 0.40   

  0.41 - 0.70   

  0.71 - 1.00   

    0.71 - 1.00 

  2-5  

  

   

 (Reliability)  0.897- 0.907 

 1   

 
 

   ru =   k        1 -    si
2 

     k – 1         sx
2 

 

   ru =  

   k =  

   si
2 =  

   sx
2 =  

 
  

   

 1.   

  

 2.  
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 3. 

  

/  /

 /  

   

 4. /

  

 15    

 5.   

 

 

 
 

  

 

   

   
 1.  
  1.1  (Content Validity) 

 

   

   

 IOC (Index of Item - Objective Congruence) 

  1.2  (Construct  Validity) 

  

  (Confirmatory  Factor 

Analysis)  

  1.3  (Reliability) 

   (Cronbach ’s Alpha 

Coefficients) 
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 2.   
  2.1       

      

    (Frequency)  

(Percentage) 

 

    (Mean)  (Standard 

Deviation)  

 3.  
   (Pearson’s product moment correlation 

coefficient)  

   

  

 4.  
  4.1  (Multiple Regression Analysis) 

 

 

 

  4.2  (Simple Regression Analysis) 
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บทที 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางาน และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั
สายสนบัสนนุ กรณีศกึษาคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลูตามลําดบั ดงันี 
 ตอนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสายสนับสนุน  จําแนกตามเพศ  อาย ุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายกุารทํางาน และเงินเดือน   
 ตอนที 2 คณุภาพชีวิตในการทํางานของพนกังานสายสนบัสนนุ 
 ตอนที 3 การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรของพนกังานสายสนบัสนนุ 
 ตอนที 4 ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานสายสนบัสนนุ 
 ตอนที 5 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรของพนกังานสายสนบัสนนุ 
 ตอนที 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
   สมมติฐานที 1 การวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางานมี
อิทธิพลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานสายสนบัสนนุ 
   สมมติฐานที 2 การวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมี
อิทธิพลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานสายสนบัสนนุ 
   สมมติฐานที 3 การวิเคราะห์อิทธิพลของความผกูพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรของพนกังานสายสนบัสนนุ 
 ตอนที 7 ตารางการแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
 เพือให้การนําเสนอข้อมลูเป็นทีเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย  ผู้ วิจัยได้กําหนด
สญัลกัษณ์ทีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 X  แทน คา่เฉลีย (Mean) 
 S.D.  แทน สว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F  แทน สถิติทดสอบทีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ  F- distribution การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 t  แทน สถิติทดสอบทีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test 
 p-value แทน ระดบันยัสําคญัทางสถิติ (Sig.ifieance) 
 R  แทน ค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment  

Correlation) 
 R2  แทน คา่สมัประสิทธิของการพยากรณ์ปรับปรุง 
 b  แทน คา่สมัประสิทธิการถดถอยของตวัแปรอิสระแตล่ะตวัแปร 
  แทน คา่สมัประสิทธิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
 QWL1 แทน ผลตอบแทนเพียงพอ 
 QWL2 แทน สถานทีทํางานทีมีความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ 
 QWL3 แทน โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคล 
 QWL4 แทน ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน 
 QWL5 แทน การทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน   
 QWL6 แทน ความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั 
 QWL7 แทน ลกัษณะงานทีมคีวามสําคญัตอ่องค์กร 
 QWL8 แทน ลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
 OC แทน ความผกูพนัตอ่องค์กร 
 
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศกึษาข้อมลูทัวไปของพนักงานสายสนับสนุน สามารถจําแนกตามเพศ อาย ุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายกุารทํางาน และเงินเดือน ดงัตารางที 8  
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ตารางที 8 จํานวนและร้อยละของพนกังานสายสนบัสนนุ จําแนกตามเพศ อาย ุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อายกุารทํางาน และเงินเดือน 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 86 24.60 
 หญิง 264 75.40 

รวม 350 100.00 
อายุ   
 ไมเ่กิน 25  ปี  25 7.14 
 26-35 ปี 200 57.15 
 36-45 ปี 91 26.00 
 มากกวา่ 46 ปี 34  9.71 

รวม 350 100.00 
สถานภาพสมรส   
 โสด 198 56.58 
 สมรส 143 40.85 
 หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 9 2.57 

รวม 350 100.00 
ระดับการศึกษา    
 ตํากวา่ปริญญาตรี 19 5.43 
 ปริญญาตรี 220 62.85 
 สงูกวา่ปริญญาตรี 111 31.72 

รวม 350 100.00 
อายุการทาํงาน   
 น้อยกวา่ 5 ปี  106 30.30 
 5-10 ปี 132 37.70 
 11-15 ปี 58 16.60 
 มากกวา่ 15 ปี 54 15.40 

รวม 350 100.00 
 



 84

ตารางที 8 จํานวนและร้อยละของพนกังานสายสนบัสนนุ จําแนกตามเพศ อาย ุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อายกุารทํางาน และเงินเดือน (ตอ่) 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เงนิเดือน    
 ตํากวา่ 11,550 บาท 19 5.42 
 11,551-20,000 บาท 249 71.15 
 20,001-25,000 บาท  39 11.15 
 25,000 บาทขนึไป 43 12.28 

รวม 350 100.00 
 
 จากตารางที 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.40     
อายอุยู่ระหวา่ง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.15 รองลงมามีอายุระหว่าง 36-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.00 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.58 รองลงมา คือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 40.85 ระดบั
การศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.85 รองลงมา คือ สงูกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 31.72 มีอายงุาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.70 รองลงมามีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 30.30  ระดบัเงินเดือน 11,551-20,000 บาทตอ่เดือน คิดเป็นร้อยละ 71.15  รองลงมา คือ 
25,000 บาทขนึไป คิดเป็นร้อยละ 12.28   
 
ตอนที 2 คุณภาพชีวติในการทาํงาน 
 จากการศกึษาข้อมลูด้านคณุภาพชีวิตในการทํางาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนบัสนนุ คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าเฉลีย
และคา่เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพืออธิบายคณุลกัษณะภาพรวมรายด้านดงัตารางที 9 
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ตารางที 9 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ จําแนกตามรายด้าน 

 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชวีติ 
ในการทาํงาน 

1.  ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ 2.85 0.67 ปานกลาง 
2.  ด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ 3.45 0.68 มาก 
3.  ด้านโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคล 3.56 0.65 มาก 
4.  ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน 3.28 0.71 ปานกลาง 
5.  ด้านการทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน 3.56 0.64 มาก 
6.  ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั 3.54 0.70 มาก 
7.  ด้านลกัษณะงานทีมีความสําคญัตอ่องค์กร 3.55 0.63 มาก 
8.  ด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 3.50 0.76 มาก 

โดยรวม 3.42 0.48 มาก 
 
 จากตารางที 9 พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.42) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ในทุกด้านอยู่ในระดบั
มาก ยกเว้นด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.85) และด้านความก้าวหน้า
และความมนัคงในงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.28) 
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ตารางที 10 คา่เฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ จําแนกรายข้อ 

 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชวีติ 
ในการทาํงาน 

ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ    
1. คา่ตอบแทนทีท่านได้รับเพียงพอตอ่การดํารงชีวิต 2.82 0.73 ปานกลาง 
2. ค่าตอบแทนทีท่านได้รับเหมาะสมกับภาระงานที ท่าน

รับผิดชอบ 
2.94 0.78 ปานกลาง 

3. สวสัดิการทีท่านได้รับนอกเหนือจากค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสม 

2.83 0.85 ปานกลาง 

4. ท่านมีความพอใจในคา่ตอบแทนทีได้รับในปัจจบุนั 2.81 0.81 ปานกลาง 

โดยรวม 2.85 0.67 ปานกลาง 

 
 จากตารางที 10 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 2.85) เมือพิจารณารายข้อ พบวา่ ค่าตอบแทนทีได้รับเหมาะสมกับภาระงานทีท่านรับผิดชอบ 
มีค่าเฉลียคะแนนสูงสุด ( X = 2.94) รองลงมา คือ ข้อสวัสดิการทีท่านได้รับนอกเหนือจาก
คา่ตอบแทนมีความเหมาะสม มีคา่เฉลียคะแนน ( X = 2.83) และข้อมีความพอใจในคา่ตอบแทนที
ได้รับในปัจจบุนั มีระดบัตําสดุ ( X = 2.81)  
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ตารางที 11 คา่เฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐานและระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภยัและส่งเสริมสขุภาพ
จําแนกรายข้อ 

 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชีวติ 
ในการทาํงาน 

ด้านสถานทีทาํงานมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ    
1. สถานทีทํางานของท่านมีแสงสว่าง อุณหภูมิ ระบบการ

ถ่ายเทอากาศทีได้มาตรฐาน 
3.46 0.86 มาก 

2. องค์กรของท่านมีการบํารุงรักษาอุปกรณ์  เครืองมือ 
เครืองใช้ตา่งๆ ให้อยู่ในสภาพทีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

3.48 0.79 มาก 

3. องค์กรของท่านมีการวางแผนและเตรียมพร้อมในเบืองต้น
หากเกิดอคัคีภยัภายในองค์กร 

3.64 0.84 มาก 

4. องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมสขุภาพทีดี 
เช่น จดัสถานทีออกกําลงักาย เป็นต้น 

3.23 1.07 ปานกลาง 

โดยรวม 3.45 0.68 มาก 
 
 จากตารางที 11 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภยัและส่งเสริมสขุภาพ มีค่าเฉลีย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.45) เมือพิจารณารายข้อ  พบว่า องค์กรของท่านมีการวางแผน
และเตรียมพร้อมในเบืองต้นหากเกิดอคัคีภยัภายในองค์กร มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.64) 
รองลงมา คือ ข้อองค์กรของท่านมีการบํารุงรักษาอปุกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ตา่งๆ ให้อยู่ในสภาพ
ทีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลียคะแนน ( X = 3.48) และข้อองค์กรของท่านมีการจัด
กิจกรรมเพือส่งเสริมสขุภาพทีดี เช่น จัดสถานทีออกกําลงักาย เป็นต้น   มีค่าเฉลียคะแนนตําสดุ 
( X = 3.23) ตามลําดบั  
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลจําแนก 
รายข้อ 

 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชวีติ 
ในการทาํงาน 

ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล    
1. องค์กรของท่านสนับสนุนให้พนักงานไปเพิมพูนความรู้ 

ความสามารถ 
3.65 0.78 มาก 

2. งานทีทําอยู่มีความท้าทาย  เปิดโอกาสให้ใช้ความรู้  
ความ สามารถอย่างเตม็ที 

3.62 0.82 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้
องค์กร 

3.41 0.82 มาก 

4. องค์กรของท่านมีแหล่งความรู้ ข้อมลู ข่าวสารทีสามารถ
ค้นคว้าได้อย่างสะดวก 

3.56 0.82 มาก 

โดยรวม 3.56 0.65 มาก 
 
 จากตารางที 12 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.56) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า องค์กรของท่านสนับสนุนให้พนักงานไป
เพิมพูนความรู้ ความสามารถ  มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.65) รองลงมา คือ งานทีทําอยู่มี
ความท้าทาย เปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที  มีค่าเฉลียคะแนน ( X = 3.62)   
และข้อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้องค์กร มีค่าเฉลียคะแนนตําสุด 
( X = 3.41)  
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ตารางที 13 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน
จําแนกรายข้อ 

 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชวีติ 
ในการทาํงาน 

ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน    
1. ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตําแหน่ง

งานทีสงูขนึ 
3.16 0.91 ปานกลาง 

2. ท่านรู้สกึมีความมนัคงกบังานทีทําอยู่ในปัจจบุนั 3.51 0.81 มาก 
3. การปฏิบัติงานในองค์กรนี ทําให้ท่านมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จในชีวิตตามทีท่านต้องการ 
3.31 0.77 ปานกลาง 

4. องค์กรของท่านมีหลกัเกณฑ์ทีใช้พิจารณาความก้าวหน้า
และการเลือนตําแหน่งในการทํางานทีชดัเจน 

3.12 0.93 ปานกลาง 

โดยรวม 3.28 0.71 ปานกลาง 
 
 จากตารางที 13 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน   มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.28) เมือพิจารณารายข้อ พบวา่ บคุลากรรู้สกึมีความมนัคงกบังานทีทําอยู่
ในปัจจุบัน มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.51) รองลงมา คือ ข้อการปฏิบัติงานในองค์กรทําให้
ท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตตามทีท่านต้องการ มีคา่เฉลียคะแนน ( X = 3.31)   และข้อ
องค์กรมีหลกัเกณฑ์ทีใช้พิจารณาความ ก้าวหน้าและการเลือนตําแหน่งในการทํางานทีชัดเจนมี
คา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.16)  
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ตารางที 14 คา่เฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอืน
จําแนกรายข้อ 

 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชวีติ 
ในการทาํงาน 

ด้านการทาํงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอืน    
1. ผู้บังคับบัญชายอมรับความคิดเห็นของท่าน ทําให้ท่าน

รู้สกึมีคณุคา่ 
3.33 0.90 ปานกลาง 

2. ท่านได้รับการยอมรับ และความร่วมมือจากเพือนร่วมงาน
ในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี 

3.67 0.74 มาก 

3. เพือนร่วมงานให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล โดยไม่
ก้าวก่ายในเรืองสว่นตวัของท่าน 

3.53 0.82 มาก 

4. ท่านสามารถทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

3.68 0.77 มาก 

โดยรวม 3.56 0.64 มาก 
 
 จากตารางที 14 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอืน  มีค่าเฉลีย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.56) เมือพิจารณารายข้อ พบวา่ ท่านสามารถทํางานเป็นทีมอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.68) รองลงมา 
คือ ข้อการยอมรับ และความร่วมมือจากเพือนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  มีค่าเฉลีย
คะแนน ( X = 3.67) และข้อองค์กรมีหลกัเกณฑ์ทีใช้พิจารณาความก้าวหน้าและการเลือนตําแหน่ง
ในการทํางานทีชดัเจน  มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.33)  
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ตารางที 15 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวัจําแนก
รายข้อ 

 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชวีติ 
ในการทาํงาน 

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติส่วนตัว    
1. ท่านสามารถแบ่งเวลาในการทํางาน การใช้ชีวิตส่วนตัว 

ครอบครัว และสงัคมอย่างเหมาะสม 
3.67 1.75 มาก 

2. การทํางานของท่านในปัจจุบันไม่เป็นอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิตของครอบครัว 

3.64 0.79 มาก 

3. ท่านมีอิสระในการกําหนดวนัลากิจและลาพกัผอ่น 3.42 0.92 มาก 
4. งานของท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีความ

เป็นอยู่ทีดี 
3.42 0.77 มาก 

โดยรวม 3.54 0.70 มาก 
 
 จากตารางที 15 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนด้านความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( X = 3.54) เมือพิจารณารายข้อ พบวา่ ข้อท่านสามารถแบ่งเวลาในการทํางาน การใช้ชีวิตส่วนตวั 
ครอบครัว และสงัคมอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.67) รองลงมา คือ ข้อการ
ทํางานของท่านในปัจจบุนัไมเ่ป็นอปุสรรคในการดําเนินชีวิตของครอบครัว มีคา่เฉลียคะแนน ( X = 
3.64)  และข้อท่านมีอิสระในการกําหนดวันลากิจและลาพักผ่อน ส่วนข้องานทีทํามีส่วนช่วย
สนับสนุนให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ทีดีและข้อบุคลากรมีอิสระในการกําหนดวนัลากิจและลา
พกัผอ่น มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.42) 
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ตารางที 16 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านลกัษณะงานทีมีความสําคญัต่อองค์กรจําแนก   
รายข้อ 

 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชวีติ 
ในการทาํงาน 

ด้านลักษณะงานทีมีความสําคัญต่อองค์กร    
1. ท่านได้รับความไว้วางใจให้ทํางานทีมีความสําคัญต่อ

องค์กรอยู่เสมอ 
3.50 0.72 มาก 

2. งานทีท่านรับผิดชอบเป็นงานทีต้องใช้ทกัษะหลายๆ ด้าน 3.79 0.76 มาก 
3. ลกัษณะงานทีรับผิดชอบมีความหลากหลายไม่ซําซาก 

จําเจ จนทําให้เกิดความเบือหน่าย 
3.46 0.85 มาก 

4. งานทีท่านได้รับมอบหมายเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเริม
สร้างสรรค์ 

3.55 0.63 มาก 

5. ท่านได้รับการยอมรับจากองค์กรวา่เป็นสว่นสําคญัทีทําให้
องค์กรมีประสิทธิภาพ 

3.42 0.74 มาก 

โดยรวม 3.55 0.78 มาก 
 
 จากตารางที 16 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านลกัษณะงานทีมีความสําคญัต่อองค์กร มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.55) เมือพิจารณารายข้อ พบวา่ งานทีรับผิดชอบเป็นงานทีต้องใช้ทักษะหลายๆ 
ด้าน มีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.79) รองลงมา คือ ข้องานทีทําได้รับมอบหมายเปิดโอกาสให้
ใช้ความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีคา่เฉลียคะแนน ( X = 3.55) และข้อการได้รับการยอมรับจากองค์กร
วา่เป็นสว่นสําคญัทีทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพ มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.42)  
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ตารางที 17 คา่เฉลีย สว่นเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนด้านลักษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมจําแนก      
รายข้อ 

 

คุณภาพชวีติในการทาํงาน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพชวีติ 
ในการทาํงาน 

ด้านลักษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม    
1. องค์กรของท่านมีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 3.37 1.01 ปานกลาง 
2. ท่าน มีส่วน ร่วมกับองค์ ก รในการจั ด กิจกรรมเ พือ 

สาธารณประโยชน์ 
3.16 0.93 ปานกลาง 

3. องค์กรของท่านดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
สงัคม 

3.67 0.88 มาก 

4. งานของท่านสามารถเป็นแหลง่เรียนรู้สําหรับบคุคลอืนได้ 3.80 0.84 มาก 
โดยรวม 3.50 0.76 มาก 

 
 จากตารางที 17 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.50) เมือพิจารณารายข้อ พบวา่ ข้องานของท่านสามารถเป็นแหลง่เรียนรู้สําหรับ
บคุคลอืนได้ มีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.80) รองลงมา คือ ข้อองค์กรดําเนินการโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของสงัคม มีคา่เฉลียคะแนน ( X = 3.67)  และข้อการมีส่วนร่วมกับองค์กรในการจัด
กิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์ มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.16)   
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ตอนที 3   การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 
 จากการศกึษาข้อมลูด้านการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั
สายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพืออธิบายคุณลกัษณะภาพรวมรายด้านดงัตาราง       
ที 18 
 
ตารางที 18 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของ

พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุจําแนกรายด้าน 
 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร X  S.D. ระดับการรับรู้ 
1. ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านผลตอบแทน 3.11 0.80 ปานกลาง 
2. ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ 3.11 0.89 ปานกลาง 
3. ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 3.29 0.81 ปานกลาง 

โดยรวม 3.17 0.71 ปานกลาง 
 
 จากตารางที 18 พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนจําแนกรายด้านมีค่าเฉลียคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.17) เมือ
พิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั มีคา่เฉลียคะแนน
สงูสดุ ( X = 3.29) อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน 
และด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ มีคา่เฉลียคะแนน ( X = 3.11) อยู่ในระดบัปานกลาง 
ตามลําดบั   
 



 95

ตารางที 19 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน
จําแนกรายข้อ 

 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร X  S.D. ระดับการรับรู้ 

ด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน    
1. เมือพิจารณาโดยรวมแล้ว ผลตอบแทนทีท่านได้รับจาก

องค์กรมีความยุติธรรม  เหมาะสมกับระดับความรู้ 
ความสามารถ 

3.25 1.80 ปานกลาง 

2. ท่านได้รับการพิจารณาขึนเงินเดือนในครังทีผ่านมาใน
อตัราใกล้เคียงกบัทีท่านคิดวา่ท่านสมควรจะได้รับ 

3.06 0.81 ปานกลาง 

3. ท่านได้รับผลตอบแทนทีคุ้มค่าเมือเทียบกับเวลาทีอุทิศ
ให้กบังานและหน้าทีความรับผิดชอบในการทํางาน 

3.06 0.80 ปานกลาง 

4. องค์กรแสดงให้เห็นวา่พนกังานทีสร้างผลงานทีดีจะได้รับ
คา่ตอบแทนสงูกวา่บคุคลอืน 

3.05 0.86 ปานกลาง 

โดยรวม 3.11 0.80 ปานกลาง 
 
 จากตารางที 19  พบวา่ ความคิดเห็นตอ่การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.11) เมือพิจารณารายข้อ พบวา่ ข้อผลตอบแทนทีได้รับจากองค์กรมีความ
ยตุิธรรม เหมาะสมกบัระดบัความรู้ ความสามารถ มีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.25)  รองลงมา 
คือ ข้อการพิจารณาขนึเงินเดือนในครังทีผ่านมาในอตัราใกล้เคียงกับทีท่านคิดว่าท่านสมควรจะ
ได้รับ และข้อผลตอบแทนทีท่านได้รับคุ้มค่ากับเวลาและหน้าทีความรับผิดชอบในการทํางานมี
คา่เฉลียคะแนน ( X = 3.06) ตามลําดบั ส่วนองค์กรแสดงให้เห็นว่าพนักงานทีสร้างผลงานทีดีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนสงูกวา่บคุคลอืน มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.05) 
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ตารางที 20 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ
จําแนกรายข้อ 

 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร X  S.D. ระดับการรับรู้ 

ด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ    
1. ท่านเชือมันว่ากระบวนการในการพิจารณาผลตอบแทน

จากการทํางานไมม่ีอคติหรือลําเอียง มีความโปร่งใส และ
เป็นธรรม 

3.02 0.89 ปานกลาง 

2. องค์กรมีหลักเกณฑ์การประเมินทียุติธรรมในการใช้
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

3.19 1.82 ปานกลาง 

3. ผู้ บังคับบัญชาของท่านใช้เกณฑ์ทีเหมาะสมในการ
ประเมินผลงานกบัพนกังานทกุคน 

3.14 0.92 ปานกลาง 

4. รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทีใช้อยู่สามารถ
วดัผลการปฏิบตัิงานของท่านได้อย่างถกูต้องชดัเจน 

3.10 0.85 ปานกลาง 

โดยรวม 3.11 0.89 ปานกลาง 
 
 จากตารางที 20  พบวา่ ความคิดเห็นตอ่การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.11) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อองค์กรมีหลกัเกณฑ์การประเมินที
ยุติธรรม ในการใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.19) 
รองลงมา คือ ข้อผู้บงัคบับญัชาของท่านใช้เกณฑ์ทีเหมาะสมในการประเมินผลงานกับพนักงาน ทุก
คน มีค่าเฉลียคะแนน ( X = 3.14) และข้อท่านเชือมนัว่ากระบวนการในการพิจารณาผลตอบแทน
จากการทํางานไมม่ีอคติหรือลําเอียง มีความโปร่งใส และเป็นธรรม มีค่าเฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 
3.02) 
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ตารางที 21 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพนัธ์
ตอ่กนัจําแนกรายข้อ 

 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร X  S.D. ระดับการรับรู้ 

ด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน    
1. ผู้บังคับบัญชาของท่านบอกข่าวสารหรือข้อมูลสําคัญ  

ในการปฏิบตัิงานกบัทกุคนอย่างเหมาะสม 
3.30 0.86 ปานกลาง 

2. ผู้บังคับบัญชาของท่านปกครอง และบังคับบัญชาด้วย
ความเสมอภาค 

3.27 0.93 ปานกลาง 

3. ผู้บังคบับัญชาของท่านสามารถอธิบายถึงกระบวนการ
ประ เมินผลงานห รือการใ ห้ผลตอบแทนไ ด้อย่ าง
สมเหตสุมผล 

3.21 0.90 ปานกลาง 

4. ผู้ บังคับบัญชาของท่านพูดคุย  สือสารกับท่านอย่าง
เปิดเผยและตรงไปตรงมา 

3.35 0.92 ปานกลาง 

โดยรวม 3.29 0.81 ปานกลาง 
 
 จากตารางที 21 พบวา่ ความคิดเห็นตอ่การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีค่าเฉลีย
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.28) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อผู้บังคบับัญชาของท่าน
พดูคยุ สือสารกบัท่านอย่างเปิดเผยและตรงไป ตรงมา มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.35) รองลงมา 
คือ ข้อผู้บังคับบัญชาของท่านบอกข่าวสารหรือข้อมูลสําคัญในการปฏิบัติงานกับทุกคนอย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลียคะแนน ( X = 3.30) และข้อผู้บังคับบัญชาสามารถอธิบายถึงกระบวนการ
ประเมินผลงานหรือการให้ผลตอบแทนได้อย่างสมเหตสุมผล มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.21)  
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ตอนที 4 ความผูกพันต่อองค์กร 
 จากการศึกษาความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน เมือ
จําแนกรายข้อ ผลการศกึษาดงัตารางที 22 
 
ตารางที 22 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้ความผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุรายข้อ 
 

ความผูกพันต่อองค์กร X  S.D. ระดับความผูกพัน 
ต่อองค์กร 

1. ท่านมีความรู้สึกผูกพันทางจิตใจ และมีความสุขทีจะ
ทํางานในองค์กรตอ่ไป 

3.66 0.81 มาก 

2. ท่านมีความรู้สกึวา่องค์กร “เป็นสว่นหนึงในครอบครัว” 3.63 0.85 มาก 
3. ท่านมีความภมูิใจในองค์กร และพดูถึงองค์กรในด้านดีกับ

บคุคลภายนอกอยู่เสมอ  
3.94 0.79 มาก 

4. ท่านเต็มใจทีจะทํางานทุกอย่างเพือสร้างชือเสียงให้กับ
องค์กร 

4.02 0.73 มาก 

5. ท่านยอมรับเป้าหมายและคา่นิยมขององค์กร 3.92 0.77 มาก 
6. ท่านคิดว่าองค์กรมีบุญคุณต่อท่าน  ท่านจะพยายาม

ทํางานเพือให้องค์กรยงัยืนตอ่ไป 
4.04 0.79 มาก 

7. ท่านยินดีทีจะรักษาและปฏิบตัิตามวฒันธรรมขององค์กร 4.08 0.74 มาก 
โดยรวม 3.90 0.66 มาก 

 
 จากตารางที 22 พบว่า ความคิดเห็นต่อการรับรู้ความผกูพันต่อองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสาย มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.90) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า      
ข้อท่านยินดีทีจะรักษาและปฏิบัติตามวฒันธรรมขององค์กร มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 4.08) 
รองลงมา คือ ข้อองค์กรมีบุญคณุต่อท่าน ท่านจะพยายามทํางานเพือให้องค์กรยังยืนต่อไป มี
คา่เฉลียคะแนน ( X = 4.04) และท่านมีความรู้สกึวา่องค์กร “เป็นสว่นหนึงในครอบครัว” มีคา่เฉลีย
คะแนนตําสดุ ( X = 3.63)  
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ตอนที 5 พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร 
 จากการศกึษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนบัสนนุเมือจําแนกด้าน ผลการศกึษาดงัตารางที 23 
 
ตารางที 23 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ

พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุจําแนกรายด้าน 
 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร X  S.D. 
ระดับพฤติกรรม 
การเป็นสมาชกิ 
ทีดีต่อองค์กร 

1. ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืน 3.80 0.66 มาก 
2. ด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที 3.88 0.61 มาก 
3. ด้านพฤติกรรมความเกรงใจสภุาพออ่นน้อม 4.00 0.58 มาก 
4. ด้านพฤติกรรมความมีนําใจเป็นนกักีฬา 3.80 0.67 มาก 
5. ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในองค์กร 3.92 0.57 มาก 

โดยรวม 3.88 0.48 มาก 
 
 จากตารางที 23 พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุจําแนกรายด้านมีคา่เฉลียคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.88) 
เมือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านพฤติกรรมความเกรงใจสภุาพอ่อนน้อม มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ 
( X = 4.00) อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กร มีค่าเฉลียคะแนน 
( X = 3.92) อยู่ในระดบัมาก ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืนและด้านพฤติกรรมความมี
นําใจเป็นนกักีฬา มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.80) อยู่ในระดบัมาก  
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ตารางที 24 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืน
จําแนกรายข้อ 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร X  S.D. 
รดับพฤตกิรรม 
การเป็นสมาชกิ 
ทีดีต่อองค์กร 

ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อืน    
1. ท่านปฏิบตัิงานแทนเพือนร่วมงานทีไมไ่ด้มาทํางาน 3.78 0.75 มาก 
2. ท่านให้ความช่วยเหลือเพือนร่วมงานทีทํางานไมท่นั หรือมี

งานล้นมือ 
3.82 0.73 มาก 

3. ท่านให้ความช่วยเหลือ ให้คําแนะนําแก่เพือนร่วมงานที
ประสบปัญหาในการทํางาน 

3.79 0.78 มาก 

4. ท่านให้คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานใหม ่
แม้วา่ไมใ่ช่งานในหน้าที 

3.76 0.71 มาก 

โดยรวม 3.80 0.66 มาก 
 
 จากตารางที 24 พบว่า ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืน มีค่าเฉลียโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.80) เมือพิจารณารายข้อพบว่า ท่านให้ความช่วยเหลือเพือนร่วมงานที
ทํางานไมท่นั หรือมีงานล้นมือ มีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.82) รองลงมา คือ ข้อการให้ความ
ช่วยเหลือ ให้คําแนะนําแก่เพือนร่วมงานทีประสบปัญหาในการทํางาน มีค่าเฉลียคะแนน ( X = 
3.79) และข้อการให้คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่แม้ว่าไม่ใช่งานในหน้าที มี
คา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.76)  
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ตารางที 25 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าทีจําแนก   
รายข้อ 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร X  S.D. 
ระดับพฤติกรรม 
การเป็นสมาชกิ 
ทีดีต่อองค์กร 

ด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที    
1. เมือถึงเวลานัดหมายการประชุมหรือทํางานร่วมกับผู้ อืน 

ท่านมกัมาก่อนเวลาทีกําหนด 
3.76 0.71 มาก 

2. เมือท่านหยิบของส่วนรวมไปใช้ หลังเสร็จภารกิจท่านจะ
นํามาวางไว้ทีเดิมอย่างเป็นระเบียบ 

4.14 1.64 มาก 

3. ท่านมีการวางแผน และพัฒนาวิธีการทํางานเพือป้องกัน
ไมใ่ห้เกิดปัญหาในการทํางาน 

3.84 0.68 มาก 

4. ท่านตรงต่อเวลาในการมาปฏิบัติงานทังตอนเช้าและ  
ตอนพกักลางวนั 

3.73 0.77 มาก 

5. หากงานไม่เสร็จ ท่านจะทํางานเลยเวลาพักหรือเวลา  
เลิกงาน หรือนํางานกลบัไปทําตอ่ทีบ้าน 

3.91 0.83 มาก 

โดยรวม 3.88 0.61 มาก 
 
 จากตารางที 25 พบว่า ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.88) เมือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อเมือท่านหยิบของส่วนรวมไปใช้ หลงัเสร็จ
ภารกิจท่านจะนํามาวางไว้ทีเดิมอย่างเป็นระเบียบ มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 4.14) รองลงมา 
คือ ข้อหากงานไม่เสร็จ ท่านจะทํางานเลยเวลาพักหรือเวลาเลิกงาน หรือนํางานกลบัไปทําต่อที
บ้าน มีคา่เฉลียคะแนน ( X = 3.91) และข้อท่านตรงต่อเวลาในการมาปฏิบัติงานทงัตอนเช้าและ
ตอนพกักลางวนั มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.73) 
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ตารางที 26 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านพฤติกรรมความเกรงใจสภุาพอ่อนน้อม
จําแนกรายข้อ 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร X  S.D. 
ระดับพฤติกรรม 
การเป็นสมาชกิ 
ทีดีต่อองค์กร 

ด้านพฤติกรรมความเกรงใจสุภาพอ่อนน้อม    
1. ท่านปรึกษาหารือกับหัวหน้าและเพือนร่วมงานก่อน

ตดัสินใจกระทําสิงใดทีก่อให้เกิดผลกระทบกบัผู้ อืน 
3.97 0.72 มาก 

2. ท่านคํานึงถึงการกระทําของตนเองทีอาจส่งผลกระทบกับ
เพือนร่วมงาน 

4.03 0.68 มาก 

3. ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพือนร่วมงานเสมอ 4.06 0.65 มาก 
4. ท่านมีพฤติกรรมตามคํากล่าวทีว่า “ยิมและอดทนในการ

ทํางาน” 
3.94 0.73 มาก 

โดยรวม 4.00 0.58 มาก 
 
 จากตารางที 26  พบว่า ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนด้านพฤติกรรมความเกรงใจสุภาพอ่อนน้อม มีค่าเฉลีย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.00) เมือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่านรับฟังความคิดเห็นของ
เพือนร่วมงานเสมอ มีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 4.06) รองลงมา คือ ข้อท่านคํานึงถึงการกระทําของ
ตนเองทีอาจส่งผลกระทบกับเพือนร่วมงาน มีค่าเฉลียคะแนน ( X = 4.03) และข้อท่านมีพฤติกรรม
ตามคํากลา่วทีวา่ “ยิมและอดทนในการทํางาน”  มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.94)  
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ตารางที 27 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านพฤติกรรมความมีนําใจเป็นนักกีฬาจําแนก
รายข้อ 

 

การรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร X  S.D. 
พฤติกรรมการ 
เป็นสมาชกิทีดี 
ต่อองค์กร 

ด้านพฤติกรรมความมีนําใจเป็นนักกีฬา    
1. ท่านมีความอดทนตอ่ข้อจํากัด และความไม่สะดวกต่างๆ 

ทีเกิดขนึภายในองค์กร 
3.81 0.65 มาก 

2. ท่านไม่แสดงความก้าวร้าว หรือไม่พอใจ เมือได้รับคําสงั
หรือถกูมอบหมายงานเพิมเติม 

3.95 1.72 มาก 

3. ท่านอาสาให้ความช่วยเหลือทํากิจกรรมทีจะช่วยสร้าง
ภาพพจน์ให้แก่องค์กร โดยไมต้่องร้องขอ 

3.72 0.70 มาก 

4. ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี เมือเกิดความขัดแย้ง 
กบัเพือนร่วมงาน 

3.71 0.75 มาก 

โดยรวม 3.80 0.67 มาก 
 
 จากตารางที 27 พบว่า ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านพฤติกรรมความมีนําใจเป็นนกักีฬา มีคา่เฉลียโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.80) เมือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่านไม่แสดงความก้าวร้าว หรือไม่พอใจ 
เมือได้รับคําสงัหรือถกูมอบหมายงานเพิมเติม มีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 3.95) รองลงมา คือ
ข้อท่านมีความอดทนต่อข้อจํากัด และความไม่สะดวกต่างๆ ทีเกิดขนึภายในองค์กร มีค่าเฉ ลีย
คะแนน ( X = 3.81) และข้อท่านสามารถควบคมุอารมณ์ได้ดี เมือเกิดความขดัแย้งกับเพือนร่วมงาน  
มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.71) 
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ตารางที 28 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กรจําแนก  
รายข้อ 

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กร X  S.D. 
พฤติกรรมการ 
เป็นสมาชกิทีดี 
ต่อองค์กร 

ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กร    
1. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม  

ขององค์กร 
3.68 0.74 มาก 

2. ท่านใช้อปุกรณ์และทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมดัระวงั 
ประหยดัและคุ้มคา่ 

4.03 0.67 มาก 

3.  ท่านให้ความสนใจกบัผู้มาติดตามงานทีโต๊ะทํางานทนัที 4.07 0.66 มาก 
4. ท่านให้คําแนะนําทีสร้างสรรค์ เกียวกับวิธีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางาน 
3.87 0.72 มาก 

โดยรวม 3.92 0.57 มาก 
 
 จากตารางที 28  พบว่า ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์กรมีค่าเฉลียโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.92) เมือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่านให้ความสนใจกับผู้มาติดตามงานที
โต๊ะทํางานทนัที มีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ ( X = 4.07) รองลงมา คือ ข้อท่านใช้อปุกรณ์และทรัพย์สิน
ขององค์กรอย่างระมดัระวงั ประหยดัและคุ้มค่า มีค่าเฉลียคะแนน ( X = 4.03) และข้อท่านมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร มีคา่เฉลียคะแนนตําสดุ ( X = 3.68)   
 
ตอนที 6  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 การวเิคราะห์อทิธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางานทีมีต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานสายสนับสนุน 
 ผู้ วิจยัทําการตรวจสอบคณุสมบตัิของตวัแปรวา่ข้อมลูเหมาะสมกับเทคนิควิเคราะห์ การ
ถดถอยแบบง่ายและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคณู ด้วยการหาค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ระหว่างกลุ่มตัวแปรร่วมกับการหาเมทริกซ์
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ความสมัพันธ์ ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เพือหลีกเลียงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีสูง
เกินไป ปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตัวแปร (Multicollinearity) โดยพิจารณาประกอบการ
ทดสอบ ค่าความทนทาน (tolerance) และค่า VIF (variance inflation factors) ของตวัแปรแต่
ละตวั เพราะปัญหา   การร่วมเส้นตรงหลายตวัแปรจะไม่เกิดขนึ ถ้าค่าทนทานมากกว่า 0.1 (Hair 
et al, 1995, อ้างถึงใน สรรค์ชยั กิติยานันท์, 2552: 132) และค่า VIF ไม่เกิน 10 (Belsley, 1991, 
อ้างถึงใน สรรค์ชยั กิติยานนัท์, 2552: 132)  ผลการวิเคราะห์ผู้ วิจยัได้นําเสนอ ในตาราง ดงันี 
 
ตารางที  29 คา่เฉลีย คา่ความเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสมัพันธ์ของคณุภาพชีวิต

ในการทํางานกบัความผกูพนัตอ่องค์กรในภาพรวม 
 
ตัวแปร QWL1 QWL 2 QWL 3 QWL 4 QWL 5 QWL 6 QWL 7 QWL 8 OC VIF 

X  2.85 3.54 3.56 3.28 3.56 3.54 4.43 3.50 3.90  
S.D 0.67 0.68 0.65 0.71 0.64 0.70 0.78 0.76 0.66  

QWL 1          1.37 
QWL 2 0.25* 

(0.00)         
1.57 

QWL 3 0.28* 
(0.00) 

0.52* 
(0.00)        

2.53 

QWL 4 0.47* 
(0.00) 

0.52* 
(0.00) 

0.65* 
(0.00)       

2.56 

QWL 5 0.40* 
(0.00) 

0.37* 
(0.00) 

0.54* 
(0.00) 

0.61* 
(0.00)      

1.93 

QWL 6 0.34* 
(0.00) 

0.26* 
(0.00) 

0.27* 
(0.00) 

0.39* 
(0.00) 

0.42* 
(0.00)     

1.36 

QWL 7 0.25* 
(0.00) 

0.26* 
(0.00) 

0.60* 
(0.00) 

0.53* 
(0.00) 

0.51* 
(0.00) 

038* 
(0.00)    

1.84 

QWL 8 0.27* 
(0.00) 

0.41* 
(0.00) 

0.56* 
(0.00) 

0.52* 
(0.00) 

0.46* 
(0.00) 

0.28* 
(0.00) 

0.62* 
(0.00)   

1.64 

OC 0.26* 
(0.00) 

0.35* 
(0.00) 

0.43* 
(0.00) 

0.49* 
(0.00) 

0.54* 
(0.00) 

0.42* 
(0.00) 

0.44* 
(0.00) 

0.46* 
(0.00)  

 

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที 29 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์ของคณุภาพชีวิตในการทํางานกับความผกูพันต่อองค์กร พบว่า     
ตวัแปรสว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (P-value = 0.00) โดย
มีคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระวา่ง 0.26-0.54  และเมือทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า 
VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตวัแปรอิสระมีค่าตงัแต่ 1.36-2.56 มีค่ามากกว่า 0.1 แต่มีค่าน้อยกว่า 
10 แสดงว่า  ตวัแปรอิสระมีความสมัพันธ์ในระดบัตํา จึงนําไปสู่การทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ 
ในรูปตาราง ดงันี 
 
ตารางที 30 การทดสอบอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางานทีมีต่อความผูกพันต่อองค์กร      

ในภาพรวม 
 

ตัวแปร 
ความผูกพันต่อองค์กร (OC) 

t p-value สัมประสิทธ์
ถดถอย 

ความคลาด 
เคลือนมาตรฐาน 

ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ -0.04 0.085 -0.81 0.41 
ด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภัยและ
สง่เสริมสขุภาพ 

0.07 0.09 1.51 0.13 

ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
บคุคล 

-0.02 0.11 -0.43 0.66 

ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน 0.10 0.16 1.99 0.04* 
ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์
กบับคุคลอืน 

0.26 0.10 4.54 0.00* 

ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวั 0.17 0.08 3.55 0.00* 
ด้านลกัษณะงานทีมีความสําคญัตอ่องค์กร 0.13 0.08 1.98 0.04* 
ด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 0.17 0.08 3.30 0.00* 
R = 0.63,  Adjusted R2  = 0.39, F = 29.15,  p-value = 0.00 
*  มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 ตารางที 30 พบว่า จากการวิเคราะห์คณุภาพชีวิตในการทํางานกับความผกูพันต่อ
องค์กรด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้เทคนิควิธี
นําเข้า (Enter) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 39 ในภาพรวมพบว่า คณุภาพ
ชีวิตในการทํางานมีความอิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร คือ ด้านการทํางานร่วมกัน
และความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน มีคา่ ( = 0.26) รองลงมา คือ ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิต
สว่นตวัมี ซึงมีคา่ (  = 0.17) ด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ซึงมีค่า (  = 0.17) ด้าน
ความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน มีค่า (  = 0.10) และด้านลกัษณะงานทีมีความสําคญัต่อ
องค์กร มีคา่ (  = 0.13)   
 สําหรับคณุภาพชีวิตในการทํางานรายด้านทีไม่มีอิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อ
องค์กรคือ ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ มีคา่ (  = -0.04) ด้านโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของ
บคุคล มีคา่ (  = -0.02) และด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภยัและส่งเสริมสขุภาพ มีค่า (  = 
0.07)  
 ดังนัน สมมติฐานที 1 มีการยอมรับสมมติฐานรองในด้านการทํางานร่วมกันและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอืน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั ด้านลักษณะงานทีมี
ความสําคัญต่อองค์กร ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน ด้านสถานทีทํางานมีความ
ปลอดภยัและสง่เสริมสขุภาพ และด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผกูพนัตอ่องค์กร และปฏิเสธสมมติฐานรองด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ  ด้านสถานทีทํางานมี
ความปลอดภยัและส่งเสริมสขุภาพ และด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 การวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสนับสนุน 
 การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของตัวแปรระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับ
ความผกูพนัตอ่องค์กรในภาพรวม เพือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) ดงัตารางที 31 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 108 

ตารางที 31 ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการรับรู้    
ความยตุิธรรมในองค์กรกบัความผกูพนัตอ่องค์กรในภาพรวม 

 

ตัวแปร 
การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้าน
ผลตอบแทน 

การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้าน
กระบวนการ 

การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้าน
การมีฏิสัมพันธ์ 

ต่อกัน 

ความผูกพัน 
ต่อองค์กร 

VIF 

X  3.11 3.11 3.29 3.90  
S.D 0.80 0.89 0.81 0.66  

การรับรู้ความยตุิธรรม 
ด้านผลตอบแทน 

    1.45 

การรับรู้ความยตุิธรรม 
ด้านกระบวนการ  

0.54* 
(0.00) 

   2.30 

การรับรู้ความยตุิธรรม  
ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์
ตอ่กนั 

0.48* 
(0.00) 

0.71* 
(0.00) 

  2.11 

ความผกูพนัตอ่องค์กร 0.31* 
(0.00) 

0.38* 
(0.00) 

0.48* 
(0.00) 

  

*  มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 31 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผูกพันต่อองค์กร   
พบวา่ตวัแปรสว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์กนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (P-value = 0.00) 
โดยมีคา่สมัประสิทธิสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.31-0.48 และเมือทําการทดสอบ Multicollinearity 
โดยใช้คา่ VIF ปรากฏวา่  คา่ VIF ของตวัแปรอิสระ มีค่าตงัแต่ 1.45-2.30   มีค่ามากกว่า 0.1 แต่มี
ค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตวัแปรอิสระมีความสมัพันธ์ จึงนําไปสู่การทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ 
ในรูปตาราง ดงันี 
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ตารางที 32 การทดสอบอิทธิพลของการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรทีมีตอ่ความผกูพันต่อองค์กร
ในภาพรวม 

 
 

ตัวแปร 
ความผูกพันต่อองค์กร (OC)  

t 
 

p-value สัมประสิท
ธ์ถดถอย 

ความคลาด 
เคลือนมาตรฐาน 

ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านผลตอบแทน 0.09 0.08 1.75 0.07 
ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ 0.03 0.09 0.46 0.64 
ด้ านการรับ รู้ความยุติ ธ รรม ด้านการ มี
ปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 

0.41 0.09 6.04 0.00* 

R = 0.49,  Adjusted R2  = 0.23, F = 36.88,  p-value = 0.00 
*  มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 ตารางที 32 พบวา่ จากการวิเคราะห์การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรกับความผกูพัน
ตอ่องค์กรด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) โดยใช้เทคนิควิธี
นําเข้า (Enter) โดยมีคา่การพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 23 ในภาพรวม พบว่า การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกกบัความผกูพนัตอ่องค์กร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 คือ 
ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั มีคา่ (  = 0.41)  
 สําหรับการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรรายด้านทีไมม่ีอิทธิพลทางบวกกับความผกูพัน
ตอ่องค์กร คือ  ด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน มีค่า (  = 0.09) ด้านการรับรู้ความ
ยตุิธรรมด้านกระบวนการ มีคา่ (  = 0.03)  
 ดงันนั สมมติฐานที 2 มีการยอมรับสมมติฐานรองในด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้าน
การมีปฏิสมัพันธ์ต่อกัน และปฏิเสธสมมติฐานรองด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน 
และด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 การวิเคราะห์อิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชกิทีดีต่อองค์กรของพนักงานสายสนับสนุน 
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์กรกบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรในภาพรวม เพือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติคา่สมัประสิทธิสหสมัพันธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) ดงัตารางที 33 
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ตารางที 33 คา่เฉลีย คา่ความเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสมัพันธ์ของความผกูพัน
ตอ่องค์กรกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรในภาพรวม 

 

ตัวแปร ความผูกพันธ์ต่อองค์กร 
พฤติกรรมการเป็น 

สมาชกิทีดี 
X  3.90 3.88 
S.D 0.66 0.48 
ความผกูพนัธ์ตอ่องค์กร   
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด ี 0.48* 

(0.00) 
1 

*  มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 33 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของความผูกพันต่อองค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อ
องค์กร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (P-value = 0.00) มีค่าสหสมัพันธ์เท่ากับ 0.48     
จึงนําไปสูก่ารทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ ในรูปตารางดงันี 
 
ตารางที 34 การทดสอบอิทธิพลของความผกูพนัตอ่องค์กรทีมีตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อ

องค์กรในภาพรวม 
 

ตัวแปร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี
ต่อองค์กร 

t p-value 
สัมประสิทธ์
ถดถอย 

ความคลาด 
เคลือนมาตรฐาน 

ความผกูพนัตอ่องค์กร 0.48 0.34 12.01 0.00* 
R = 0.53,  Adjusted R2  = 0.27, F = 144.38,  p-value = 0.00 
*  มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 ตารางที 34 พบว่า จากการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์กรกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีต่อองค์กรด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย  (Simple Regression Analysis) 
โดยใช้เทคนิควิธีนําเข้า (Enter) ความผกูพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีดีตอ่ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  โดยมีค่า (  = 0.48) และมีความสามารถ
ในการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 27 
 ดังนัน จึงยอมรับสมมติฐานที 3 คือ ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์
แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที 7 การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที 35  การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที 1   คณุภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
1.1 ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อ

องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนของคณะแพทย์แห่ง
หนึงในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.2 ด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.3 ด้านโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคลมีอิทธิพลทางบวกตอ่
ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของ
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

1.4 ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของ
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที 35   การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ่) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.5 ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอืนมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.6 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวัมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของ
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.7 ด้านลักษณะงานทีมีความสําคัญต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของ
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

1.8 ด้านลักษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของ
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมุติฐานที 2 การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพันต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
2.1 การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทนมีอิทธิพลทางบวก

ตอ่ความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน
ของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.2 การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรด้านกระบวนการมีอิทธิพลทางบวก
ตอ่ความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน
ของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.3 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านปฏิสมัพันธ์มีอิทธิพลทางบวก
ตอ่ความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน
ของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที 35   การแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ่) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมุติฐานที 3  ความผกูพนัตอ่องค์กรมีอิทธิทางบวกต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของ
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 
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บทที 5 

 

สรุปผลการวจิัย อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางาน และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั
สายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัได้สรุปผล
การศกึษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี 

 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 1. เพือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของ
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพือศกึษาการรับรู้ความยตุธิรรมในองค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ
ของ คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของ
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพือศกึษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 5. เพือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทํางานทีมีต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 6. เพือศกึษาอิทธิพลของการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรทีมีตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กร
ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร  
 7. เพือศกึษาอิทธิพลของความผกูพนัตอ่องค์กรทีมีตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดตีอ่
องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 วธีิการดําเนินการวจิัย 

 1. ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพหานคร จํานวน 350 คน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. เครืองทีใช้ในการวิจยั ได้ผา่นกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ ด้วยวิธีการหาความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)   ความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และ
การหาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability) ซึงแบบสอบถามดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบคณุภาพเครืองมือแล้ว สามารถนํามาใช้งานวิจยัได้จริง 
 3. การเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้เก็บข้อมลูด้วยตนเอง และนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยคํานวณค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีย (Arithmetic Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์สมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson,s Coefficient 

Correlation) เพือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นกบัตวัแปรอิสระ โดยทําการทดสอบสมมติฐาน
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์
ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ผู้ วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่งเนือหาเป็น 6 สว่น ดงันี 

  สว่นที 1  ข้อมลูทวัไปเกียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม      
  สว่นที 2  คณุภาพชีวิตในการทํางาน   
  สว่นที 3  การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร   
  สว่นที 4  ความผกูพนัตอ่องค์กร   
  สว่นที 5  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร  
  สว่นที 6  การทดสอบสมมตฐิาน 
 

สรุปผลการวจิัย 

 ส่วนที 1  ข้อมูลทัวไปส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทย์แห่ง
หนึงในกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 264 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.40  อายุระหว่าง 26-30 ปี มีจํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15 มีสถานภาพโสด 
จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 56.58 มีระดับการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จํานวน 220 คน  
คิดเป็นร้อยละ 62.85 มีอายุการทํางานระหว่าง 5-10 ปี จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 
และได้รับเงินเดือนอยู่ระหวา่ง 11,551-20,000 บาท จํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 71.15 
 ส่วนที 2  คุณภาพชีวติในการทาํงาน จากการศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางานของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.42) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียคะแนน
สูงสุด คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลและด้านการทํางานร่วมกันและ
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ความสมัพนัธ์กบับคุคลอืนอยู่ โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.56)  รองลงมา คือ ด้านลกัษณะงานทีมี
ความสําคญัตอ่องค์กร โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.55)  และคา่เฉลียตําสดุ คือ ด้านผลตอบแทนที
เพียงพอ โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 2.85)  เมือจําแนกรายข้อตามกลุ่มคําถามในแต่ละด้านของ
คณุภาพชีวิตในการทํางาน พบวา่ 

 ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์
แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 2.85)  
เมือจําแนกรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ คือ ข้อพนกังานสว่นใหญ่ คิดวา่คา่ตอบแทน
ทีได้รับเหมาะสมกับภาระงานทีรับผิดชอบ โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 2.94)  รองลงมา คือ ข้อ
สวสัดิการทีท่านได้รับนอกเหนือจากคา่ตอบแทนมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 2.83)  
และข้อทีมีคา่เฉลียตําสดุ คือ ข้อความพอใจในค่าตอบแทนทีได้รับในปัจจุบัน โดยมีค่าเฉลียอยู่ที 
( X = 2.81) 
 ด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภยัและส่งเสริมสขุภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
คา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.45) เมือจําแนกรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ คือ บคุลากรคิดวา่
องค์กรมีการวางแผนและเตรียมพร้อมในเบืองต้นหากเกิดอคัคีภยัภายในองค์กร โดยมีค่าเฉลียอยู่
ที ( X = 3.64)  รองลงมา คือ ข้อองค์กรมีการบํารุงรักษาอปุกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ตา่งๆ ให้อยู่ใน
สภาพทีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.48) และข้อทีมีคา่เฉลียตําสดุ คือ ข้อ
องค์กรมีการจดักิจกรรมเพือสง่เสริมสขุภาพทีดี เช่น จดัสถานทีออกกําลงักาย โดยมีค่าเฉลียอยู่ที 
( X = 3.23)   
 ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย
อยู่ที ( X = 3.56) เมือจําแนกรายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียคะแนนสงูสุด คือ องค์กรสนับสนุนให้
พนกังานไปเพิมพนูความรู้ ความสามารถ โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.65) รองลงมา คือ ข้องานที
ทําอยู่มีความท้าทาย เปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความ สามารถอย่างเต็มที โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 

3.62) และข้อทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ ข้อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้
องค์กร โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.41) 

 ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงานของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน
ของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียอยู่ที 
( X = 3.28) เมือจําแนกรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ คือ บุคลากรรู้สึกมีความมนัคง
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กบังานทีทําอยู่ในปัจจบุนั โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.51) รองลงมา คือ ข้อการปฏิบตัิงานในองค์กรนี
ทําให้ท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตตามทีท่านต้องการ โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.31) 
และข้อทีมีคา่เฉลียตําสดุ คือ ข้อองค์กรของท่านมีหลกัเกณฑ์ทีใช้พิจารณาความก้าวหน้าและการ
เลือนตําแหน่งในการทํางานทีชดัเจน โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.12) 
 ด้านการทํางานร่วมกนัและความสมัพนัธ์กบับุคคลอืนของพนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย
อยู่ที ( X = 3.56)  เมือจําแนกรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลยีคะแนนสงูสดุคือ ท่านสามารถทํางานเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย  โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.68) 
รองลงมา คือ ข้อท่านได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากเพือนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างดี โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.67) และข้อทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ ข้อผู้บังคบับัญชายอมรับ
ความคิดเห็นของท่านทําให้ท่านรู้สกึมีคณุคา่ โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.33) 
 ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวัของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน
ของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 

3.54) เมือจําแนกรายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียคะแนนสูงสดุ คือ ท่านสามารถแบ่งเวลาในการ
ทํางาน การใช้ชีวิตส่วนตวั ครอบครัว และสงัคมอย่างเหมาะสม  โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.67) 

รองลงมา คือ ข้อการทํางานของท่านในปัจจุบันไม่เป็นอปุสรรคในการดําเนินชีวิตของครอบครัว  

โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.64) และข้อทีมีคา่เฉลียตําสดุ คือ ข้อท่านมีอิสระในการกําหนดวนัลากิจ
และลาพักผ่อน และข้องานของท่านมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ทีดี โดยมี
คา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.42) 

 ด้านลกัษณะงานทีมีความสําคญัต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน
ของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 

3.55) เมือจําแนกรายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ คือ งานทีท่านรับผิดชอบเป็นงานที
ต้องใช้ทกัษะหลายๆ ด้าน โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.79) รองลงมา คือ ข้องานทีท่านได้รับมอบหมาย
เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเริมสร้างสรรค์ โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.55) และข้อทีมีค่าเฉลียตําสดุ 
คือ ข้อท่านได้รับการยอมรับจากองค์กรว่าเป็นส่วนสําคญัทีทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพ โดยมี
คา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.42) 

 ด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของ
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 

3.50) เมือจําแนกรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุคือ ข้องานของท่านสามารถเป็นแหล่ง
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เรียนรู้สําหรับบคุคลอืนได้ โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.80) รองลงมา คือ ข้อองค์กรของท่านดําเนินการ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสงัคม โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.67) และข้อทีมีค่าเฉลียตําสดุ คือ 
ข้อการมีส่วนร่วมกับองค์กรในการจัดกิจกรรมเพือสาธารณะประโยชน์ โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 

3.16)   
 ส่วนที 3 การ รับ รู้ความยุติ ธรรมในอง ค์กรในภาพรวมของพนักงาน
มหาวทิยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.17) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลีย
คะแนนสงูสดุ คือ ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 

3.29) และคา่เฉลียตําสดุ คือ ด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทนและด้านการรับรู้ความ
ยตุิธรรมด้านกระบวนการอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.11)  เมือจําแนกรายข้อ
ตามกลุม่คําถามในแตล่ะด้านของการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร พบวา่ 

 ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านผลตอบแทน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
คา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.11)  เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ คือ ข้อเมือ
พิจารณาโดยรวมแล้ว ผลตอบแทนทีท่านได้รับจากองค์กรมีความยุติธรรม เหมาะสมกับระดับ
ความรู้ ความสามารถ โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.25)  รองลงมา คือ ข้อท่านได้รับการพิจารณาขนึ
เงินเดือนในครังทีผา่นมาในอตัราใกล้เคียงกับทีท่านคิดว่าท่านสมควรจะได้รับ  และข้อท่านได้รับ
ผลตอบแทนทีคุ้มคา่เมือเทียบกับเวลาทีอทิุศให้กับงานและหน้าทีความรับผิดชอบในการทํางาน
โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.06)  และข้อทีมีคา่เฉลียตําสดุ คือ ข้อองค์กรแสดงให้เห็นว่าพนักงานที
สร้างผลงานทีดีจะได้รับผลตอบแทนสงูกวา่บคุคลอืน  โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.05) 
 ด้านการรับรู้ความยตุิธรรมด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
คา่เฉลยีอยู่ที ( X = 3.11) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียคะแนนสงูสดุ คือ ข้อองค์กรมี
หลกัเกณฑ์การประเมินทียตุิธรรมในการใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีค่าเฉลีย
อยู่ที ( X = 3.19) รองลงมา คือ ข้อผู้บงัคบับญัชาของท่านใช้เกณฑ์ทีเหมาะสมในการประเมินผล
งานกับพนักงานทุกคน โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.14) และข้อทีมีค่าเฉลียตําสุด คือ ข้อท่าน
เชือมนัวา่กระบวนการในการพิจารณาผลตอบแทนจากการทํางานไม่มีอคติหรือลําเอียง มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.02) 
 ด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสมัพันธ์ต่อกัน  ในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.29) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ 
คือ ข้อผู้บงัคบับญัชาของท่านพดูคยุ สือสารกบัท่านอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยมีค่าเฉลีย
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อยู่ที ( X = 3.35) รองลงมา คือ ข้อผู้บังคับบัญชาของท่านบอกข่าวสารหรือข้อมลูสําคญัในการ
ปฏิบตัิงานกบัทกุคนอย่างเหมาะสม โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.30) และข้อทีมีค่าเฉลียตําสดุ คือ
ข้อผู้บงัคบับญัชาของท่านสามารถอธิบายถึงกระบวนการประเมินผลงานหรือการให้ผลตอบแทน
ได้อย่างสมเหตสุมผล โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.21) 
 ส่วนที 4  ความผูกพันต่อองค์กรภาพรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.90)  เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียคะแนนสงูสดุ คือ ข้อท่าน
ยินดีทีจะรักษาและปฏิบตัิตามวฒันธรรมขององค์กร โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 4.08) รองลงมา คือ 
ข้อท่านคิดว่าองค์กรมีบุญคุณต่อท่าน ท่านจะพยายามทํางานเพือให้องค์กรยังยืนต่อไป  โดยมี
คา่เฉลียอยู่ที ( X = 4.08) และข้อทีมีคา่เฉลียตําสดุคือ ข้อท่านมีความรู้สกึวา่องค์กร “เป็นส่วนหนึง
ในครอบครัว”  โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.63) 
 ส่วนที 5  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรในภาพรวมของพนักงาน
มหาวทิยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.88) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียคะแนน
สงูสดุ คือ ด้านพฤติกรรมความเกรงใจสภุาพอ่อนน้อม โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 4.00)  รองลงมา 
คือ ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในองค์กร โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.92)  และคา่เฉลียตําสดุ คือ
ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืนและด้านพฤติกรรมความมีนําใจเป็นนักกีฬา โดยมี
คา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.80)  เมือจําแนกรายข้อตามกลุม่คําถามในแต่ละด้านของการรับรู้พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรพบวา่ 

 ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย
อยู่ที ( X = 3.80) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียสงูสดุ คือ ข้อท่านให้ความช่วยเหลือ
เพือนร่วมงานทีทํางานไมท่นัหรือมีงานล้น โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.82) รองลงมา คือ ข้อท่านให้
ความช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่เพือนร่วมงานทีประสบปัญหาในการทํางาน โดยมีค่าเฉลียอยู่ที 
( X = 3.79) และข้อทีมีคา่เฉลียตําสดุ คือ ข้อท่านให้คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน
ใหมแ่ม้วา่ไมใ่ช่งานในหน้าที โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.76)   
 ด้านพฤติกรรมการสํานึกในหน้าที ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียอยู่ที 
( X = 3.88) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียสงูสดุ คือ ข้อเมือท่านหยิบของส่วนรวม
ไปใช้ หลงัเสร็จภารกิจท่านจะนํามาวางไว้ทีเดิมอย่างเป็นระเบียบ โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 4.14) 
รองลงมา คือ ข้อหากงานไมเ่สร็จท่านจะทํางานเลยเวลาพักหรือเวลาเลิกงาน หรือนํางานกลบัไป
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ทําตอ่ทีบ้าน โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.91) และข้อทีมีค่าเฉลียตําสดุ คือ ข้อท่านตรงต่อเวลาใน
การปฏิบตัิงานทงัตอนเช้าและตอนพกักลางวนั โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.73) 
 ด้านพฤติกรรมความเกรงใจสภุาพออ่นน้อม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย
อยู่ที ( X = 4.00) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียสงูสดุ คือ ข้อท่านรับฟังความคิดเห็น
ของเพือนร่วมงาน โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 4.06) รองลงมา คือ ข้อท่านคํานึงถึงการกระทําของ
ตนเองทีอาจส่งผลกระทบกับเพือนร่วมงาน โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 4.03) และข้อทีมีค่าเฉลีย
ตําสดุ คือ ข้อท่านมีพฤติกรรมตามคํากลา่วทีวา่ “ยิมและอดทนในการทํางาน” โดยมีค่าเฉลียอยู่ที 
( X = 3.94) 
 ด้านพฤติกรรมความมีนําใจเป็นนกักีฬา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียอยู่ที 
( X = 3.80) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียสงูสดุคือข้อท่านไม่แสดงความก้าวร้าว 
หรือไม่พอใจ เมือได้รับคําสังหรือถูกมอบหมายงานเพิมเติม  โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 3.95)  
รองลงมา คือ ข้อท่านมีความอดทนตอ่ข้อจํากดั และความไมส่ะดวกต่างๆ ทีเกิดขนึภายในองค์กร 
โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.81) และข้อทีมีคา่เฉลียตําสดุ คือ ข้อท่านสามารถควบคมุอารมณ์ได้ดี
เมือเกิดความขดัแย้งกบัเพือนร่วมงาน โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.71) 
 ด้านพฤติกรรมการมีสว่นร่วมในองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลียอยู่ที 
( X = 3.92) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อทีมีคา่เฉลียสงูสดุ คือ ข้อท่านให้ความสนใจกบัผู้มา
ติดตามงานทีโต๊ะทํางาน โดยมีค่าเฉลียอยู่ที ( X = 4.07) รองลงมา คือ ข้อท่านใช้อปุกรณ์และ
ทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมดัระวงั ประหยดัและคุ้มคา่ โดยมีคา่เฉลียอยู่ที ( X = 4.03) และข้อที
มีค่าเฉลียตําสุด คือ ข้อท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร โดยมี
คา่เฉลียอยู่ที ( X = 3.68) 
 

การทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานที 1  คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กร โดยมีคา่พยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 39 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และเมือแยก
เป็นรายด้าน พบวา่ 
  สมมติฐานที 1.1 ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพัน
ตอ่องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร   
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอไม่มีอิทธิพลทางบวกกับความผกูพัน
ตอ่องค์กร มีคา่ (  = -0.04, p <0.05)  ซึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที 1.1 
  สมมติฐานที 1.2 ด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพไม่มี
อิทธิพลทางบวกตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์
แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภยั
และสง่เสริมสขุภาพไมม่ีอิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร มีค่า (  = 0.70, p <0.05) ซึง
ปฏิเสธสมมติฐานข้อที 1.2 

  สมมติฐานที 1.3 ด้านโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคลมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ด้านโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบคุคล
ไมม่ีอิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร มีค่า (  = -0.02, p <0.05) ซึงปฏิเสธสมมติฐาน 
ข้อที 1.3 

  สมมติฐานที 1.4  ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงานมี
อิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร  มีค่า (  = 0.10, p <0.05)  ซึงยอมรับสมมติฐาน  
ข้อที 1.4 

  สมมติฐานที 1.5  ด้านการทํางานร่วมกนัและความสมัพันธ์กับบุคคลอืนมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่ง
หนึงในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านการทํางานร่วมกันและความสมัพันธ์
กับบุคคลอืนมีอิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร มีค่า (  = 0.26, p <0.05) ซึงยอมรับ
สมมติฐานข้อที 1.5 

  สมมติฐานที 1.6 ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวัมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านความสมดลุระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั 
มีอิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร  มีค่า (  = 0.17, p <0.05) ซึงยอมรับสมมติฐาน
ข้อที 1.6 

  สมมติฐานที 1.7  ด้านลกัษณะงานทีมีความสําคญัตอ่องค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงใน
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กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านลกัษณะงานทีมีความสําคญัต่อองค์กรมี
อิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร มีค่า (  = 0.13, p <0.05) ซึงยอมรับสมมติฐาน
ข้อที 1.7 
  สมมติฐานที 1.8  ด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านลกัษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมี
อิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร มีค่า (  = 0.17, p <0.05) ซึงยอมรับสมมติฐาน
ข้อที 1.8 

 สมมติฐานที 2 การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพันต่อ
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพัน
ตอ่องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร
โดยมีคา่พยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 23 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เมือแยกเป็นรายด้าน
พบวา่ 

  สมมติฐานที 2.1 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านผลตอบแทนมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่ง
หนึงในกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้าน
ผลตอบแทนไมม่ีอิทธิพลทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร มีค่า (  = 0.09, p <0.05) ซึงปฏิเสธ
สมมติฐานข้อที 2.1 

  สมมติฐานที 2.2 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้านกระบวนการมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่ง
หนึงในกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรด้าน
กระบวนการไมม่ีอิทธิพลทางบวกกบัความผกูพันต่อองค์กร มีค่า (  = 0.03, p <0.05) ซึงปฏิเสธ
สมมติฐานข้อที 2.2 

  สมมติฐานที 2.3 การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรด้านปฏิสมัพันธ์มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนของคณะแพทย์แห่งหนึงใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรด้านปฏิสมัพันธ์มี
อิทธิพลทางบวกกบัความผกูพนัตอ่องค์กร มีคา่ (  = 0.41, p <0.05) ซึงยอมสมมติฐานข้อที 2.3 
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 สมมติฐานที 3 ความผกูพนัตอ่องค์กรมีอิทธิทางบวกตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานครผล
การทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์กรมีอิทธิทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
มีคา่ (β = 0.48, p <0.05) โดยมีคา่พยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 27 ซึงยอมสมมติฐานข้อที 3 

 
อภปิรายผล 

 จากผลการศกึษาเรือง คณุภาพชีวิตในการทํางาน และการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กร
ทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผกูพันต่อองค์กรของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ กรณีศกึษาคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร  มีประเด็นสําคญั
ทีผู้ วิจยันํามาอภิปรายในประเดน็สําคญั ดงันี 

 จากการศึกษาคณุภาพชีวิตในการทํางานทีมีอิทธิพลต่อความผกูพันต่อองค์กร ตาม
แนวคิดของ Walton (1973) ทงั 8 ด้าน  พบวา่  
 ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ จากการศึกษาวิจัย พบว่า ด้านผลตอบแทนทีเพียงพอ
ไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร เนืองจากพนักงานยอมรับในนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนขององค์กร  ซึงเป็นไปตามมาตรฐานของระบบราชการ ทําให้บุคลากรเกิดความ       
พึงพอใจทีจะได้รับผลตอบแทนตามทีองค์กรกําหนดเมือเปรียบเทียบกับหน่วยงาน อืน อีกทัง
บคุลากรทีเข้ามาปฏิบตัิงานไมม่องในเรืองคา่ตอบแทนเป็นหลกั แตม่องในเรืองความมนัคงในการ
งานเป็นหลกั เพราะพนกังานรับรู้วา่การขนึเงินเดือนจะปรับขนึตามลําดบั และเมือมีอายงุานทีเพิม
มากขนึก็จะได้รับเงินเดือนเพิมมากขึน ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามลําดบัขนัของ 

Maslow (Abraham Harold Maslow, 1980, อ้างถึงใน ชุตินธร สวนนุช, 2553: 24-25) กล่าวว่า
ความต้องการของมนษุย์เป็นจดุเริมต้นของกระบวนการจูงใจ เขาเชือว่าพฤติกรรมทีมนุษย์แสดง
ออกมานนัเกิดจากความต้องการของมนุษย์ไม่มีทีสินสดุ ซึงความต้องการทีได้รับการตอบสนอง
แล้วจะไมเ่ป็นสิงจงูใจของมนษุย์อีกตอ่ไป ในทางตรงข้ามความต้องการทียงัไมไ่ด้รับการตอบสนอง
กลบัเป็นสิงทีจงูใจของมนษุย์ ซึงความต้องการของมนษุย์จะมีลกัษณะเป็นลําดบัขนัจากตําไปหา
สงู ตามลําดบัขนัของความสําคัญ เมือความต้องการในระดบัขนัต่างได้รับการตอบสนองแล้ว
มนษุย์ก็จะมีความต้องการในลําดบัขนัทีสงูไปตามลําดบั และแนวคิดของ Walton (1973, อ้างถึง
ใน สรุชัย แก้วพิกุล, 2552: 21-22) กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นสิงหนึงบอกถึงคณุภาพชีวิตในการ
ทํางานได้ เนืองจากพนกังานทกุคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจ ซึงความต้องการนีเป็นสิงจําเป็น
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สําหรับการดํารงชีวิต นอกเหนือจากคา่ตอบแทนทีตนได้รับแล้ว พนกังานยงัมองในเชิงเปรียบเทียบ
กับผู้ อืนในประเภทของงานแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  ดงันนั เกณฑ์ในการตดัสินเกียวกับ
คา่ตอบแทนทีจะบ่งชีวา่มีคณุภาพชีวิตในการทํางานนนัจะพิจารณาในเรือง ความเพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตในสังคมและยุติธรรมโดยประเมินจากค่าตอบแทนทีได้รับจากการปฏิบัติงาน ซึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วนิดา  เหลืองสจัจกลุ (2552) ได้ทําการศกึษาเรือง คณุภาพชีวิตในการ
ทํางานและความผกูพนัของพนกังานทีมีตอ่ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) กรณีศึกษา ส่วนบริการ
ลกูค้าจงัหวดัราชบรีุ  โดยทําการศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตในการทํางานกับความ
ผกูพนัตอ่องค์กร ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัด้านเงินเดือนทีได้รับมีความแตกตา่งกนั 
 ด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ จากการศึกษาวิจัย
พบว่า ด้านสถานทีทํางานมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ผกูพนัตอ่องค์กร เนืองจากพนกังานกลุม่นีเป็นพนักงานสายสนับสนุนซึงมีความเสียงต่ออนัตราย
ทางกายภาพน้อยมากเมือเปรียบเทียบกบัพนกังานสายแพทย์และพยาบาล สง่ผลให้พนกังานมอง
ว่าความปลอดภยัในทีทํางานไม่มีความสําคัญมากนัก อีกทงัองค์กรมีระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภยั มีการวางแผนและเตรียมพร้อมด้านอัคคีภยัภายในองค์กรทีดี ซึงสอดคล้องกับ 
ทฤษฎีของ Maslow กล่าวไว้ว่าคนต้องการความปลอดภยัในชีวิตและในสถานทีทํางาน ซึงหาก
สภาพการทํางานไม่ความมีความปลอดภยัหรือมีความเสียงสงูก็จะทําให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ
สง่ผลตอ่ความผกูพันต่อองค์กร ดงันนัผู้บริหารควรให้ความสําคญัด้านสวสัดิการ รวมถึงอํานวย
ความสะดวกในด้านตา่งๆ เช่น ทีจอดรถ มีการดแูลด้านชีวอนามยั เป็นต้น ให้กบัพนกังาน 
 ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล จากการศึกษาวิจัย พบว่า ด้าน
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร  
เนืองจากพนกังานกลุม่นีมองวา่พวกเขาได้รับการสนบัสนนุในด้านการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ 
อีกทงัองค์กรเปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที รวมถึงให้มีส่วน
ร่วมในการพฒันาการทํางานในองค์กร โดยมีแหลง่ข้อมลู ขา่วสารทีสามารถค้นคว้าได้อย่างสะดวก 
หากพนักงานคนใดทีมีโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพมากก็จะสามารถนําความรู้และ
ความสามารถมาใช้แก้ปัญหาภายในองค์กรได้มาก  เมือถึงจุดอิมตวัก็จะมองหางานทีมีความท้า
ทายมากขนึ โดยยงัปฏิบตัิงานในองค์กรเดิม หรือหาองค์กรใหม่ในการทํางาน ดงันันพนักงานทีมี
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลมากจึงไม่ให้ความสําคญักับความผกูพันต่อองค์กร  
จากทฤษฎีของ Walton (1973, อ้างถึงใน สรุชัย แก้วพิกุล, 2552: 21-22) กล่าวว่า การพัฒนา
สมรรถภาพของพนกังานในการทํางานโดยการส่งเสริมเรืองการศึกษา อบรม การพัฒนาการทํางาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 125 

และอาชีพของบุคคล ซึงเป็นสิงบ่งบอกถึงคณุภาพชีวิตในการทํางานประการหนึง  โดยจะทําให้
บุคคลสามารถทําหน้าทีโดยใช้ศกัยภาพทีมีอยู่อย่างเต็มที  มีความเชือมนัในตนเอง และเมือมี
ปัญหาก็จะใช้การแก้ไขตอบสนองในรูปแบบการดําเนินชีวิตทีเหมาะสมเป็นผลให้พนักงานประสบ
ความสําเร็จ ดงันนัองค์กรจึงควรให้การสนบัสนนุบคุลากรให้มีสว่นร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา
งาน เปิดโอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเตม็ที และจดัหาแหลง่ความรู้ ข้อมลู ขา่วสารตา่งๆ 
รวมถึงอปุกรณ์ทีสามารถค้นคว้าได้อย่างสะดวก เพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน และ
ควรมีระบบการธํารงรักษาพนกังานทีกลุม่นีไว้เพือพฒันาองค์กรให้สูค่วามยงัยืนตอ่ไป 
 ด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน จากการศึกษาพบว่า ด้านความก้าวหน้า
และความมนัคงในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพันต่อองค์กร เนืองจากองค์กรเป็นสถาบัน
ทางการแพทย์ทีมีอายนุานถึง 124 ปี มีระบบการจ้างพนกังานทีเป็นระบบ มีความชัดเจน ยึดหยุ่น
และมนัคง ทําให้พนกังานปฏิบัติงานได้นานเท่าทีต้องการหรือจนเกษียณอายุราชการ ยกเว้นใน
กรณีทีกระทําความผิดร้ายแรง และองค์กรมีกระบวนการในการสือสารขนัตอนการขอตําแหน่งงาน
ทีชัดเจน ทําให้พนักงานมีโอกาสได้ก้าวหน้าในสายงาน สอดคล้องกับทฤษฎีของ Huse และ 

Cumming (อ้างถึงใน ภทัรา แสงอรุณ, 2543: 10) กล่าวว่า การทีผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสทีจะก้าวหน้า
ในอาชีพและตําแหน่ง ได้รับโอกาสในการขยายขีดความสามารถ การได้พฒันาทกัษะ ความรู้ และ
มีความมนัคงในอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฎฐ วงศ์นากนากร (2549) การศึกษาเรือง 
“คณุภาพชีวิตในการทํางานกบัความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) พบวา่คณุภาพชีวิตในการทํางานด้านความก้าวหน้ามีความผกูพนัตอ่องค์กร  
 ด้านการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอืนมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร เนืองจากบุคลากรเห็นว่าตนเองมีคณุค่า มีการทํางานเป็นทีม มีความ
เชือใจซึงกันและกัน มีบรรยากาศในการทํางานทีเป็นมิตร ช่วยเหลือเกือกูล มีการแก้ไขปัญหา
และมีความไว้วางใจซึงกนัและกนั โดยได้นําเอาหลกัวฒันธรรมองค์กร เรืองความเป็นพีเป็นน้องมา
ใช้ในการปฏิบตัิงาน จึงสง่ผลให้พนกังานมีความสขุทงัทางด้านร่างกายและจิตใจในการทํางานอีก
ทงัองค์กรมีการสนบัสนนุด้านความก้าวหน้าและความมนัคงในงาน ทําให้พนกังานเกิดความพึงพอใจ
และเกิดความผกูพนัตอ่องค์กร ซึงสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Walton (1973, อ้างถึงใน สรุชยั แก้วพิกุล, 

2552: 21-22) กลา่ววา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในองค์กร มีผลตอ่บรรยากาศในการทํางาน ซึง
ลกัษณะดงักลา่วนีพิจารณาได้จากความเป็นอิสระจากอคติ มีการทํางานเป็นทีม ไม่มีการแบ่งชนั
วรรณะ มีการสนบัสนนุช่วยเหลือกนัในกลุม่ ยอมรับการเปลียนแปลงในการทํางานร่วมกัน มีการ
ติดตอ่สือสารในลกัษณะเปิดเผย เป็นต้น และสอดคล้องกับคํากล่าวของ สรรชัย กิติยานันท์ (2552) 
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ซึงกล่าวไว้ว่า  ด้านความสัมพันธ์กับเพือนร่วมงาน อีกทังความสัมพันธ์ (Relationships) เป็น
เรืองทีมีผลอย่างยิงต่อการสร้างให้เกิดความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังาน ไมว่า่จะเป็นสมัพันธภาพ
ระหวา่งเพือนร่วมงานหรือหัวหน้างาน  ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อความผกูพันต่อองค์กรของพนักงาน
ทงัสนิ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ นชุจิรา  ต๊ะส ุ(2552) ภทัรา  แสงอรุณ (2543) และอมรรัตน์  
ออ่นนชุ (2546) ผลการวิจัยพบว่า คณุภาพชีวิตในการทํางานมีความสมัพันธ์กับความผกูพันต่อ
องค์การของบคุลากร  
 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวติส่วนตัวมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร เนืองจากพนักงานมีการบริหารเวลาในการทํางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
สามารถแบ่งเวลาในการทํางานกบัการใช้ชีวิตส่วนตวั ครอบครัว สงัคม ได้อย่างสมดลุ มีอิสระใน
การกําหนดวันลาพักผ่อน ไม่ถูกบังคับจากผู้บังคับบัญชา  ซึงสอดคล้องกับทฤษฎี Huse และ 

Cumming (อ้างถึงใน ภทัรา  แสงอรุณ, 2543 : 10) กลา่ววา่ ภาวะอิสระจากงาน หมายถึง ภาวะที
บคุคลมีความสมดลุของช่วงเวลาการทํางานกบัช่วงเวลาการดําเนินชีวิตโดยสว่นรวม มีช่วงเวลาได้
คลายเครียดจากภาระหน้าทีทีรับผิดชอบ และทฤษฎีของ Walton  (1973: 12-16) กล่าวว่าความ
สมดลุระหวา่งชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตวั  (Work and the Total Life Space) หมายถึง การที
พนกังานมีการบริหารเวลาในการทํางานของตนเองให้เหมาะสม และมีความสมดลุกบับทบาทชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอืน ๆ ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อมรรัตน์ ออ่นนุช (2546) ที
พบวา่ด้านความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตสว่นตวัมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กร 
 ด้านลักษณะงานทีมีความสําคัญต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร ทงันีเป็นเพราะมีกระบวนการในการสรรหาบคุลากรทีมีประสิทธิภาพทําให้ได้บุคลากร
ทีมีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงานอีกทังหน่วยงานยังเปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาส
รับผิดชอบงานทีมีความหลากหลาย ไม่ซําซากจําเจ  และผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บงัคบับัญชา ทําให้พนักงานรู้สึกมีคณุค่า เกิดความพึงพอใจและเกิดความ
ผกูพนัตอ่องค์กรในทีสดุ ซึงสอดคล้องกบัทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก กล่าวว่าเป็น
งานทีน่าสนใจ งานทีต้องอาศยัความคิดริเริมสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือปฏิบตัิ เป็นงานทีสามารถ
ทําตงัแตต้่นจนจบได้โดยลําพัง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภทัรา แสงอรุณ (2543) อมรรัตน์  
ออ่นนชุ (2546) และพิสิฎฐ วงศ์นากนากร (2549) พบวา่ คณุภาพชีวิตในการทํางานด้านลกัษณะ
งานทีมีความสําคญัตอ่องค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่องค์กร 
 ด้านลักษณะงานทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีอทิธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กร ทงันีเป็นเพราะองค์กรเป็นสถาบนัทางการแพทย์ทีก่อตงัมาถึง 124 ปี ดงันนับุคลากรจึงมี
ความภาคภมูิใจทีได้ปฏิบตัิงานในองค์กรนี เนืองจากเป็นองค์กรทีได้รับการยอมรับ มีเกียรติและ
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ศกัดิศรี ทําประโยชน์และรับผิดชอบตอ่สงัคม นํามาซึงศรัทธาและความนิยมสงูสดุจากประชาชน 

รวมทงัชีนําสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามยัและคณุภาพชีวิต และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย 
สง่ผลให้บคุลากรรู้สกึวา่องค์กรมีชือเสียงเป็นทียอมรับของบคุคลภายนอก สร้างความภมูิใจให้กับ
พนกังาน ปัจจยัเหลา่นีจึงทําให้พนกังานมีความผกูพันต่อองค์กร สอดคล้องกับลายพระหัตถ์ของ
สมดจ็พระมหิตลาธิเบรศ อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทีวา่ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตวัเป็นที
สอง ประโยชน์ของเพือนมนษุย์เป็นกิจทีหนึง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่าน
ทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสทุธิ” และสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการพืนฐานของมนุษย์ของ 
Maslow ในขนัที 3 เรืองความต้องการทางสงัคมและความรัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาพร  
พาสนาวฒุิพงศ์ (2553)  เรืองการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการทํางานและความ
ผกูพนัทีมีตอ่องค์กรของบคุลากรสํานกังานคลงัจังหวดั พบว่า  ปัจจัยด้านชีวิตการทํางานมีความ
เกียวข้องกับสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผกูพันต่อองค์กร ของพิสิฎฐ วงศ์นากนากร 
(2549) และสุธินี เดชะตา (2551) พบว่าคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านลักษณะงานทีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัตอ่องค์กร 
 สมมติฐานข้อที 2 การรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพัน
ตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพลต่อความผกูพันต่อองค์กร 
ตามแนวคิดของ Greenberg (1993) และ Sheppard, Lewicki and Minton (1992) ทงั 3 ด้าน
พบวา่ 

 การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทนไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร ทงันีองค์กร เนืองจากพนักงานกลุ่มนีมีความกระตือรือร้นสูง และทุ่มเทกําลังกาย
กําลงัใจในการทํางานมาก แตเ่มือเปรียบเทียบกบัสิงทีตนลงทนุไปกบัสิงทีได้รับมา ยังมีความรู้สึก
ไมย่ตุิธรรมเมือเทียบกบังานทีทํา จึงเกิดความรู้สกึไมพ่อใจ ส่งผลให้บุคคลทุ่มเทการทํางานลดลง
หรือตัดสินใจลาออก ความผูกพันต่อองค์กรก็จะมีน้อยตามลําดับ สอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Greenberg (2002: 87, อ้างถึงใน โสมสดุา  เล็กอดุากร, 2547: 20)  กล่าวว่า บุคคลจะได้รับการ
จงูใจโดยการรักษาความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมเป็นความสมัพันธ์ระหว่างตวัเขาเองกับคน
อืนๆ โดยหลีกเลียงความสมัพันธ์ทีไม่ยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียม การตดัสินใจว่าเกิดความ
ยตุิธรรม โดยการทีพนกังานเปรียบเทียบตวัเขาเองกบัคนอืน ในเรืองผลตอบแทนเป็นสิงทีพนกังาน
ได้รับจากการทํางาน บคุคลทีมีความตงัใจในการทํางานบางครังอาจไมเ่ห็นด้วยกบัการปฏิบัติด้วย
ความยตุิธรรมขององค์กร ซึงถ้าบคุคลทีรับรู้วา่เขาได้รับผลตอบแทนทีตํากว่าคณุลกัษณะทีพนักงาน
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ใช้ในการทํางาน จะส่งผลให้พนักงานพยายามทีจะลดคณุลกัษณะทีใช้ในการทํางาน และจาก
ทฤษฎีความเสมอภาคของ Adams (1965) ซึงกลา่ววา่ บคุคลจะเปรียบเทียบสดัสว่นระหวา่งความ
พยายามของเขากบัผลตอบแทนทีได้รับ ถ้าเขารู้สกึวา่ผลตอบแทนทีได้รับน้อยเกินไป เขาจะทําการ
โต้ตอบโดยการลดความพยายามในการทํางาน หาทางทีจะเพิมผลตอบแทน ทําการปรับเปลียน
อตัราสว่นระหวา่งความพยายามและผลตอบแทน เปลียนตวัเปรียบเทียบ หรือแม้กระทงัลาออกไป
ในทีสดุ 
 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
ทังนีเนืองจากองค์กรมีการกําหนดสมรรถนะหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Core 

Competency) โดยผู้บริหารระดบัสงูซึงมีความเข้าใจยาก การถ่ายทอดจากระดบับนลงสูร่ะดบัลา่ง
ยังมีความไม่ชัดเจน พนักงานเห็นว่ากระบวนการทีนํามาใช้ในการตัดสินยังมีการเหลือมลํา 
พนักงานบางส่วนรู้สึกว่าระบบการประเมินผลยังมีความไม่เหมาะสม ขาดการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น อีกทงัพนักงานทีมีอายุงานระว่าง 5-10 ปี มีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร
ด้านกระบวนการน้อย และต้องการมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายต่างๆ แต่ด้วยตําแหน่งหน้าที
ของพนักงานกลุ่มนีเป็นพนักงานสายสนับสนุนไม่ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายในระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน ประกอบกบัพนกังานกลุม่นีปฏิบตัิตามคําสงัของผู้บังคบับัญชาโดยไม่โต้แย้ง 
จึงทําให้พนกังานกลุม่นีมีการรับรู้ความยตุิธรรมในองค์กรด้านกระบวนการน้อย ตามแนวคิดของ
จอห์น (John, 1996, อ้างถึงใน ภทัรนฤน พันธุ์สีดา, 2543: 30) กล่าวว่า ความยุติธรรมด้าน
กระบวนการจะเกิดขึนเมือบุคคลเห็นว่ากระบวนการทีใช้ในการตัดสินผลตอบแทนมีความ
สมเหตสุมผล โดยในกระบวนการตดัสินใจจะต้องประกอบด้วยลกัษณะ ดงันี 1) มีเหตผุลเพียงพอ
ในการตัดสินใจ 2) กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติมีความคงทีแน่นอนกับทุกคนในทุกช่วงเวลา  
3) มีข้อมลูทีชัดเจนและปราศจากอคติ 4) กระบวนการหรือผลตอบแทนมีความดึงดดู และจาก    
คํากลา่วของเปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ (2548: 7-8) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ
หมายถึง ความคิดทีมีต่อวิธีการ กลไก หรือกระบวนการตดัสินใจเพือกําหนดปริมาณและการ
จดัสรรให้รางวลัหรือตอบแทนให้มีความยตุิธรรม กลา่วคือ มีกระบวนการครอบคลมุทีจะต้องไม่ถูก
ครอบงําโดยบคุคลใดบคุคลหนึง บคุลากรมีโอกาสทีจะแสดงความคิดเห็น และสามารถตรวจสอบ
กระบวนการตัดสินใจทีเกิดขึนในองค์กรได้ ข้อมูลทีนํามาประกอบการตดัสินใจเพือกําหนด
ผลตอบแทนในองค์กรจะต้องมีความถกูต้องเหมาะสม แมน่ยํา มีความคงทีแน่นอน ปราศจากอคติ
สามารถเชือถือไว้วางใจได้ และมีการคํานึงถึงด้านศีลธรรมจรรยา  
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 การรับรู้ความยตุิธรรมด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความผกูพนัตอ่
องค์กร ทงันีพนกังานมหาวิทยาลยัรับรู้ได้ว่าผู้บังคบับัญชาปฏิบัติต่อผู้ ใต้บังคบับัญชาด้วยความ
ยุติธรรม เสมอภาค มีเหตผุล เป็นธรรม สภุาพอ่อนน้อม มีความจริงใจ และอยู่ร่วมกันดจุพีน้อง 
และรู้สึกว่าได้รับข้อมลูข่าวสารทีชัดเจนปราศจากการปิดบังซ่อนเร้น มีความถูกต้อง และอยู่บน
พืนฐานของเหตุผล ส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร  ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Tepper และ Eisenbach (1998: 144-160) ให้ความหมายของการรับรู้ความยุติธรรมด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การรับรู้ของผู้ ใต้บังคับบัญชาว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อเขาด้วยความ
ยุติธรรมในระหว่างทีปฏิบัติงานด้วยกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไตรภพ จตรุพาณิชย์ 
(2548) พบวา่ การรับรู้ความยุติธรรมองค์กรด้านการมีปฏิสมัพันธ์ต่อกันมีความสมัพันธ์ทางบวก
กบัความผกูพนัตอ่องค์กร 
 สมมติฐานข้อที 3 ความผกูพนัตอ่องค์กรมีอิทธิทางบวกตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีดีตอ่องค์กรของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุของคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร 
 ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อ
องค์กร ทงันีพนกังานมหาวิทยาลยัมีพฤติกรรมทีไมใ่ช่พฤติกรรมทีเป็นทางการ เช่น การตรงต่อเวลา 
การช่วยเหลือผู้ ร่วมงาน การสํานึกในหน้าที การแสดงพฤติกรรมความเกรงใจ สภุาพออ่นน้อม การ
มีนําใจเป็นนกักีฬา เป็นต้น ซึงหากองค์กรใดทีมีพนกังานเหลา่นีมากๆ จะทําให้องค์กรสามารถไปสู่
ความยงัยืนได้ ซึงสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Organ (1988) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี
ขององค์กร หมายถึง พฤติกรรมทีองค์กรไมไ่ด้กําหนดไว้ให้ปฏิบตัิ แตพ่นกังานปฏิบตัิด้วยความเตม็
ใจเป็นพฤติกรรมทีแสดงออกมาโดยไม่ได้ขึนอยู่กับระบบรางวัลขององค์กร ประกอบด้วย 
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อืน พฤติกรรมการเอือเฟือต่อผู้ อืน พฤติกรรมความอดทนอด
กลนั พฤติกรรมการรับผิดชอบและให้ความร่วมมือและพฤติกรรมการตระหนักในหน้าที และ
สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Deshpande (2002, อ้างถึงใน สฎาย ุธีระวณิชตระกูล, 2549: 22) กล่าว
วา่ พฤติกรรมนีไมใ่ช่พฤติกรรมทีเป็นทางการ แตม่นัคล้ายกบัหน้าทีหรือบทบาทพิเศษทีกระทําโดย
ไมไ่ด้มุง่หมายต้องการรางวลัตอบแทนจากองค์กรตวัอย่างของพฤติกรรมเหล่านี เช่น การตรงต่อ
เวลา การช่วยเหลือผู้ ร่วมงานอืนๆ การรับอาสาทําสิงหนึงสิงใดทีตนไมไ่ด้ถกูระบมุอบหมายให้ต้อง
กระทํา การเสนอความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกฝนอยู่เสมอและไมป่ล่อยเวลาให้สญูเปล่าในการ
ทุ่มเทเพือการทํางานของคนอยู่เสมอ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรวรรณ บุญล้อม (2551) 
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตในการทํางานความผกูพันต่อองค์การ กับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององค์การ ของข้าราชการครูวิทยาลยัเทคนิคในพืนทีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
พบวา่ความผกูพนัตอ่องค์การทกุด้านมีความสมัพันธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกับพฤติกรรมการ
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เป็นสมาชิกทีดีขององค์การและ ปัทมวรรณ  ชูสาย (2547) สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล (2547)  
เพียงภทัร เจริญพิทยา (2546) และอาภาพร  ทศันแสงสรูย์ (2552) พบวา่ ความผกูพันต่อองค์กรมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร 
  
ประโยชน์จากการศกึษา 
 งานวิจัยเรือง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางาน และการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์กรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร มี
ประโยชน์และข้อเสนอแนะ ดงันี 
 ประโยชน์เชิงทฤษฎีและการวิจัยในอนาคต (Theoretical Contribution and 

Future Direction for Research) 

 งานวิจัยนีก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเพือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
เกียวกบัคณุภาพชีวิตในการทํางาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ความผกูพันต่อองค์กร และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านคา่ตอบแทน ความก้าวหน้าและ
ความมนัคงในการทํางาน การพฒันาสมรรถภาพของบคุคล การทํางานร่วมกันและความสมัพันธ์
กบับคุคลอืน กระบวนการในการรับรู้ความยตุิธรรม ซึงสิงต่างๆ เหล่านีล้วนเป็นปัจจัยสําคญัทีจะ
ส่งผลต่อความผกูพันต่อองค์กรทงัสิน กล่าวคือเมือบุคลากรมีคณุภาพชีวิตทีดี มีความรู้สึกด้าน
บวกกับการรับรู้ความยุติธรรมแล้วจะทําให้บุคลากรเกิดความผกูพันต่อองค์กรและนําไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิทีดีต่อองค์กรทีนอกเหนือจากหน้าทีการทํางาน เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ อืน การสํานึกในหน้าที การมีนําใจเป็นนักกีฬา และการมีส่วนร่วมในองค์กร ซึงสิง
เหล่านีเป็นพลังในการขับเคลือนให้องค์กรบรรลไุปสู่เป้าหมาย และสู่ความยังยืนต่อไป ดงันัน
งานวิจยัครังนีน่าจะเป็นแนวทางในการทําให้องค์กรทราบความต้องการของบุคลากรเพิมมากขนึ 
เพือให้องค์กรนําไปบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ในส่วนของข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยใน
อนาคต มีดงันี 
 1. ควรมีการศึกษาเพิมเติมในส่วนตวัแปรอืนทีนอกเหนือจากงานวิจัยครังนี โดยให้
ครอบคลมุกบัทกุสายงาน เพือให้ทราบปัญหาความต้องการทีแท้จริงของบุคลากร สามารถนําไป
บริหารทรัพยากรมนษุย์ได้มากขนึ 

 2. การศกึษาครังนีเป็นการศกึษาวิจยัเชิงปริมาณ ซึงผลการศึกษาเป็นข้อมลูเชิงสถิติ 
และมีข้อจํากัดสําหรับการอธิบายประเด็นทางสังคมศาสตร์ จึงควรมีการศึกษาเชิงลึกหรือ
สมัภาษณ์ในเรืองคณุภาพชีวิตในการทํางาน ความยตุิธรรมในองค์กร ความผกูพันต่อองค์กร และ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กร ซึงจะนําไปสูก่ารสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางานของ
องค์กรเพือก้าวไปสูค่วามเป็นเลิศในระดบัสากล 

 ประโยชน์เชงิการจัดการ (Managerial Contributions)  
 การศกึษาคณุภาพชีวิตในการทํางาน และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรทีมีอิทธิพล
ตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีต่อองค์กรผ่านความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั
สายสนับสนุน คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าด้านผลตอบแทนที
เพียงพอ และด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรภาพของบุคคลไม่มีอิทธิพลทางบวกกับความผกูพัน
ตอ่องค์กร ดงันนั ผู้บริหารควรมีการทบทวนกลยทุธ์ในการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบุคคลให้มี
ความเหมาะสม เพือให้บคุลากรดงึความรู้ความสามารถทีมีอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานงานได้
เตม็ศกัยภาพ อีกทงัในปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต้องเตรียมตวัเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน อนัจะนํามาซึงการเปลียนแปลงภายในองค์กร ดงันนัพนกังานกลุม่นีจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ 
ทีมีความสําคัญในการขับเคลือนองค์กร องค์กรจําเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถเพือรองรับการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนตอ่ไป ผู้บริหารควรให้ความสาํคญักบับคุลากร
กลุม่นีเพิมมากขนึ โดยการเน้นความเสมอภาค และความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดบั เพือลด
ปัญหาด้านการลาออก การขาดงาน และเพือป้องกนัการสญูเสียคา่ใช้จ่ายในการรับสมคัรงาน การ
พฒันาและฝึกอบรมของบคุลากร ดงันี 
 1. คณุภาพชีวิตในการทํางานของมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ กรณีศึกษาคณะแพทย์
แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึงในด้านผลตอบแทนทีเพียงพออยู่ในระดบั
น้อยทีสดุ ดงันนัองค์กรควรมีการปรับโครงสร้างคา่ตอบแทนหรือเงินเดือนให้มีความเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ และภาระงานของบุคลากรเพือสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานแก่
บคุลากร และควรแจ้งข้อมลูให้บคุลากรรับทราบ 

 2. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษา
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านการรับรู้ความ
ยตุิธรรมด้านผลตอบแทน และด้านการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการอยู่ในระดบัปานกลาง
เป็นอนัดบัสดุท้าย  ดงันนัองค์กรควรมีการส่งเสริมเรืองการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร  โดยให้
บคุลากรทกุคนรับทราบหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล กระบวนการในการประเมินผล และรูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานทีมีความชดัเจนและเหมาะสม มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีการ
จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้ากับบุคลากรทุกคนระหว่างผู้บริหารกับผู้ ใต้บังคบับัญชา 
เพือให้บคุลากรปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และเพือให้เกิดผลสมัฤทธิเพิมมาก
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ขนึ อีกทงัยงัเป็นการช่วยลดการเข้าใจผิดในเรืองขนัตอนการประเมินผลทีอาจเกิดขนึกับบุคลากร 
และมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพือนําข้อเสนอแนะมาพัฒนา
วางแผนตอ่ไป  

 3. ความผกูพนัตอ่องค์กรของมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่ง
หนึงในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จะเห็นได้ว่าพนักงานมีความผกูพันต่อองค์กร  
ซึงความผกูพนันีเป็นความรู้สกึทางอารมณ์ โดยไมเ่น้นเรืองการจ่ายผลตอบแทนเป็นสําคญั ดงันนั
องค์กรควร 1) มอบหมายงานทีมีความสําคญัและมีความหมายให้กบับคุลากร เนืองจากพนักงาน
สว่นใหญ่ต้องการเป็นคนสําคญัอยู่เสมอ  2) การกําหนดนโยบายตา่งๆ ไมค่วรเน้นด้านผลงานมาก
จนเกินไป 3) มีระบบการยกย่องเชิดชเูกียรติ 4) มีระบบการสือสารสองทางโดยการเปิดโอกาสให้
พนกังานได้มีการซกัถามหรือมีการแลกเปลียนข้อมลูตา่งๆ 5) มีการจดัระบบการประเมินผลทีเป็น
ธรรม 6) องค์กรควรจะมีการกําหนดสายความก้าวหน้าให้กบัพนกังานในตําแหน่งงานตา่ง ๆ  พร้อม
ทงักําหนดวิธีการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพือสร้างโอกาสความก้าวหน้า
ให้กบัพนกังาน 

 4. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีตอ่องค์กรของมหาวิทยาลยัสายสนบัสนนุ กรณีศกึษา
คณะแพทย์แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เป็นสิงทีองค์กรควรมีความภมูิใจ 
เพราะพฤติกรรมเหลา่นีเป็นพฤติกรรมทีพนกังานแสดงออกมาด้วยความเตม็ใจ ไมเ่กียวข้องกับผล
รางวลั ดงันนัองค์กรควรรักษาบรรยากาศการทํางานแบบนีไว้ โดยอาจมีการเพิมกิจกรรมทีต้องทํา
ร่วมกนั หรืออาศยัรูปแบบการทํางานเป็นทีมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนควรสร้างให้เกิด
ความคิด ความเข้าใจเชิงระบบเพือให้เกิดความสมัพนัธ์ทียงัยืน 
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