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บทคัดยอ
บนพื้ น ฐานของทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นทางสั ง คมและบรรทั ด ฐานการตอบแทน นำ� ไปสู  ก ารศึ ก ษาที่ มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ ปจจัยสาเหตุไดแก ความยุติธรรมดานผลลัพธ และความยุติธรรมดานกระบวนการ ที่มี
ความสัมพันธกับปจจัยผล ไดแก พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
โดยผานตัวแปรกลาง การรับรูการสนับสนุนจากองคกรโดยสำ�รวจขอมูลดวยแบบสอบถามจากตำ�รวจชั้นประทวน
สำ�นักงานตำ�รวจภูธรภาค 3 ผลการวิจยั พบวา ความยุตธิ รรมดานผลลัพธและดานกระบวนการมีความสัมพันธทางบวก
กับการรับรูการสนับสนุนจากองคกร สวนการรับรูการสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกร แตไมมคี วามสัมพันธกบั ผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนาที่ สำ�หรับการทดสอบความเปน
ตัวแปรกลาง พบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคกรเปนตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวางความยุติธรรมทั้งสอง
ดานกับการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร แตไมมีลักษณะความเปนตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวางความยุติธรรม
ทั้งสองดานกับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ไดมีการอภิปราย สรุปผล และประโยชนของการศึกษา รวมทั้ง
เสนอแนะการวิจัยในอนาคต
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Abstract
The basis of social exchange theory and the reciprocity norm, lead to the objective of this research: to
investigate antecedent of Distributive Justice and Procedural Justice, in relation to Organizational Citizenship
Behavior (OCB) and In-role Performance, through the mediate of Perceived Organizational Support (POS). The
testing model uses data collected from questionnaires from provincial police region 3. The results reveal that
Distributive Justice and Procedural Justice have a positive influence on Organizational Citizenship Behavior,
but they do not have a positive influence on In-role Performance. In terms of Perceived Organizational
Support it has a mediating effect on the relationship between both dimensions of Justice and Organizational
Citizenship Behavior. However, Perceived Organizational Support has no mediating effect on the relationship
between both dimension of Justice and In-role Performance. Finally, theoretical and managerial contributions
are provided and suggestions for further research are introduced.
Keywords : 1. Perceived Organizational Support. 2. Distributive Justice. 3. Procedural Justice.
4. Organizational Citizenship Behavior. 5. In-role Performance.
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บทนำ�
ประสิทธิภาพขององคกรเกิดขึ้นจากหลากหลาย
ปจจัย สิ่งที่มีความสำ�คัญประการหนึ่ง คือ องคกรจะตอง
ประกอบด ว ยบุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามบทบาทของ
ตนเองอยางดี หรือมีผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนาที่
(In-role performance) และยั ง ต อ งมี พ ฤติ ก รรมที่
แสดงออกในลักษณะทีเ่ ปนประโยชนซงึ่ อยูเ หนือบทบาท
หนาที่ของตนดวย พฤติกรรมเหลานี้เรียกวา พฤติกรรม
การเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ร (Organizational
Citizenship Behavior: OCB) นับวาทุกองคกรตอง
การพนักงานที่มีลักษณะเชนนี้ จากการศึกษาที่ผานมา
นักวิจัยไดแบงรูปแบบของพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกรไวหลากหลาย เชน Moorman (1991)
แบงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรออกเปน
5 ดาน ไดแก การชวยเหลือผูอื่นโดยไมคำ�นึงถึงตนเอง
ความมีน้ำ�ใจเปนนักกีฬา ความสำ�นึกในหนาที่การทำ�
หนาที่พลเมืองที่ดี และการคำ�นึงถึงผูอื่น
แนวความคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ ขี ององคกร และผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนาที่
มักไดรบั การกลาวถึงควบคูก บั การรับรูก ารสนับสนุนจาก
องคกร (Perceived Organizational Support: POS) โดย
Eisenberger และคณะ (Eisenberger…et al. 1986)
ไดนยิ ามการรับรูก ารสนับสนุนจากองคกร เปนความเชือ่
ของพนั ก งานเกี่ ย วกั บ การให ค วามสำ � คั ญ ในการ
ชวยเหลือและดูแลเอาใจใสในความเปนอยูข องพนักงาน
การรับรูการสนับสนุนจากองคกรของพนักงานไดรับ
อิทธิพลมาจากนโยบายและการปฏิบัติตางๆ ที่แสดง
ออกมาในรูปวัตถุหรือสัญลักษณแหงผลตอบแทนที่เปน
ทัง้ รางวัลทีเ่ ปนตัวเงิน และเปนผลตอบแทนในรูปแบบอืน่
การรับรูการสนับสนุนจากองคกรจะทำ�ใหพนักงานเกิด
ความรูสึกเปนภาระหนาที่และจะตองแสดงพฤติกรรม
ที่ ส นั บ สนุ น เป า หมายขององค ก ร ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
ตนเองเปนอยางดี เอาใจใสในสวัสดิภาพขององคกร
และชวยเหลือองคกรใหบรรลุวตั ถุประสงค โดยพนักงาน
สามารถทดแทนการเปนหนีบ้ ญ
ุ คุณตอองคกรไดโดยผาน
ความรูสึกที่ดี ความผูกพันธ ความจงรักภักดีตอองคกร
หรือการแสดงพฤติกรรมทีด่ ตี อ องคกรและความพยายาม

ชวยเหลือองคกรในดานตางๆ
การรับรูการสนับสนุนจากองคกรนี้จะขึ้นอยูกับ
การดำ�เนินการขององคกรที่มีตอพนักงาน ถาพนักงาน
เชื่อวาการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนวัตถุ
หรือสัญลักษณแหงผลตอบแทนหรือ รางวัลที่ตนไดรับ
นัน้ มาจากความประสงคและเจตนารมณขององคกรเอง
ก็จะทำ�ใหการรับรูของพนักงานเกี่ยวกับการสนับสนุน
จากองคกรอยูในระดับสูง แตถาพนักงานเชื่อวาการ
สนับสนุนอยางเดียวกันที่ไดรับนั้นเปนผลมาจากปจจัย
ภายนอกหรื อ มาจากการถู ก ควบคุ ม และบั ง คั บ จาก
ภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐบาล
หรือการมีสหภาพแรงงานที่เขมแข็ง ก็จะทำ �ใหการ
รั บ รู  ข องพนั ก งานเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น จากองค ก ร
เปนไปในทิศทางลบได (Eisenberger, Fasolo and
Davis-LaMastro 1990)
โดยตัวแปรที่มากอนการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามี
ตัวแปรสำ�คัญ ที่ยังมีการนำ�มาศึกษาคอนขางนอย และ
ยังไมไดแสดงใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน ซึง่ ผูว จิ ยั
ไดน�ำ มาเปนปจจัยสาเหตุทมี่ ากอน ไดแก ความยุตธิ รรม
ดานผลลัพธ (Distributive Justice) และความยุติธรรม
ดานกระบวนการ (Procedural Justice) และปจจัยผล
ไดแก พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององค และผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยตางๆ ดังกลาวกับ
ตำ�รวจ กองบังคับการอำ�นวยการ ภูมิภาค 3 สำ�นักงาน
ตำ�รวจแหงชาติ ซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ
สารบรรณ ชวยอำ�นวยการ และงานเลขานุการ เปนตน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของการรับรู
ในความยุติธรรมดานผลลัพธ และดานกระบวนการ กับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ โดยผานการรับรูการ
สนับสนุนจากองคกร
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึ ก ษาทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงนำ�มาสรางกรอบแนวคิดในการ
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วิจยั สำ�หรับการศึกษาปจจัยสาเหตุไดแก ความยุตธิ รรม
ดานกระบวนการ และความยุติธรรมดานผลลัพธ ที่มี
ความสัมพันธกับปจจัยผล ไดแก พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ และทดสอบความเปนตัวแปรกลางของการรับรู
การสนับสนุนจากองคกร

เปนทางการ มีการกำ�หนดปริมาณของการแลกเปลี่ยน
ที่มีความแนนอน
ผูว จิ ยั มีความสนใจเกีย่ วกับบทบาทของกระบวน
การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในองคกร โดยการนำ�ทฤษฎี
การแลกเปลี่ยนทางสังคม มาเปนพื้นฐานของงานวิจัย
ในขอบเขตนี้ การแลกเปลีย่ นทางสังคมจะทำ�ใหเกิดภาระ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร

ความยุติธรรมดานผลลัพธ
Distributive Justice

Organizational Citizenship Behavior
H6a, H6b

H1

H3

การรับรูการสนับสนุนจากองคกร

H5

Perceive Organizational Support
H2

H4
H7a, H7b

ความยุติธรรมดานกระบวนการ

ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

Procedural Justice

In-role Performance

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
			 ทฤษฏีการแลกแปลี่ยน (Exchange Theory)
โดย Blau (1964) สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท
ได แ ก ทฤษฏี ก ารแลกเปลี่ ย นทางสั ง คม (Social
Exchange Theory) และทฤษฏีการแลกเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจ (Economic Exchange Theory) การแลก
เปลี่ยนทางสังคม มีความคลายคลึงกับการแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิ จ ในส ว นที่ ทำ � ให เ กิ ด ความคาดหวั ง
เกี่ ย วกั บ ผลตอบแทนบางอย า งในอนาคต กล า วคื อ
บุคคลมีความคาดหวังวาเขาควรจะไดรับสิ่งตอบแทน
จากการลงทุนลงแรงในการแลกเปลี่ยนนั้น อยางไร
ก็ตามการแลกเปลี่ยนทางสังคมมีความแตกตางจาก
การแลกเปลี่ ย นทางเศรษฐกิ จ โดยการแลกเปลี่ ย น
ทางสังคมไมไดใหความจำ�เพาะเจาะจงถึงลักษณะของ
ผลตอบแทน และไม ไ ด เ กิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะของการ
คำ�นวณผลไดผลเสียตลอดเวลา สวนการแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจจะอยูบนพื้นฐานของสัญญาที่มีลักษณะ
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หนาที่ที่ไมเฉพาะเจาะจง เมื่อบุคคลหนึ่งปฏิบัติตอผูอื่น
เปนอยางดี บุคคลนั้นก็จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับผล
ตอบแทนอยางแทจริง กลาวคือการแลกเปลีย่ นทางสังคม
อยูบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นวาการใหประโยชนหรือ
การแสดงไมตรีจิตจะไดรับการตอบแทนในอนาคต การ
แลกเปลีย่ นทางสังคมจึงตองอาศัยความไววางใจระหวาง
กันดวย
ทฤษฏีการแลกเปลี่ยนทางสังคมถูกนำ�มาใชใน
งานวิจัยทางดานองคกรเพื่อเปนพื้นฐานสำ�หรับความ
เขาใจในบทบาทขององคกรที่มีตอการสรางความรูสึก
เปนภาระหนาที่ของพนักงานที่จะชวยเหลือองคกร และ
แสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และเมื่อ
นำ�ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมมาใชในองคกรก็จะ
พบความสัมพันธในการแลกเปลี่ยน 2 ประเภท คือ การ
แลกเปลี่ยนระหวางองคกรกับพนักงาน และระหวาง
หัวหนากับลูกนอง

ความสัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
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2. บรรทัดฐานเกี่ยวกับการตอบแทน
			 สำ � หรั บ แนวคิ ด บรรทั ด ฐานเกี่ ย วกั บ การ
ตอบแทน (Reciprocity Norm) เปนลักษณะหนาที่ทาง
ศี ล ธรรมและเป น กลไกเบื้ อ งต น ของการแลกเปลี่ ย น
ความช ว ยเหลื อ หรื อ การให ป ระโยชน ซึ่ ง กั น และกั น
เมื่อบุคคลใดก็ตามปฏิบัติตอผูอื่นเปนอยางดี จะทำ�ให
บุคคลนั้นไดรับการปฏิบัติที่ดีตอบแทน เนื่องจากบุคคล
ที่ ไ ด รั บ การปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากผู  อื่ น จะเกิ ด ความรู  สึ ก ถึ ง
ภาระหนาที่วาจะตองตอบแทนในทางที่เปนประโยชน
หรือตอบแทนดวยการปฏิบัติที่ดีในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ ง กล า วคื อ บรรทั ด ฐานเกี่ ย วกั บ การตอบแทน
ที่มีลักษณะทั่วไปจะสรางภาระหนาที่อันเปนประโยชน
กั บ ฝ า ยหนึ่ ง เมื่ อ ฝ า ยนั้ น แสดงพฤติ ก รรมที่ เ ป น
ประโยชนตอผูรับ ผูรับจะเกิดความรูสึกเปนหนี้บุญคุณ
ตอผูใหซึ่งสามารถลดความรูสึกนี้ไดโดยการตอบแทน
โดยอาจจะมีลักษณะเปนเงิน การชวยเหลือ การยอมรับ
การให ค วามเคารพ มี ค วามรู  สึ ก ชอบพอ เป น ต น
(Eisenberger…et al. 2001)
เมื่ อ นำ � บรรทั ด ฐานเกี่ ย วกั บ การตอบแทนนี้
มาใช ใ นการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ก รกั บ
พนักงาน เมื่อฝายหนึ่งไดรับการปฏิบัติที่ดีจะทำ�ใหเกิด
การตอบแทนที่จะนำ�ไปสูผลลัพธที่เปนประโยชนกับ
ทั้งสองฝาย พนักงานจะเกิดความรูสึกวาจะตองตอบ
แทนตอการปฏิบัติที่เปนประโยชนที่ไดรับจากองคกร
พนักงานมักจะไดรับการจูงใจใหตอบแทนองคกร โดย
การปฏิบัติในแนวทางที่องคกรเห็นวาเกิดคุณคาและ
มีความสำ�คัญ จากบรรทัดฐานเกี่ยวกับการตอบแทน
การกระทำ � ขององค ก รที่ เ ป น ประโยชน ต  อ พนั ก งาน
จะสรางภาระหนาที่แกพนักงานในการที่จะตอบแทนใน
แนวทางทีเ่ ปนประโยชนตอ องคกร (Eigenberger…et al.
1986) การกระทำ�ขององคกรทีแ่ สดงถึงการดูแลเอาใจใส
พนักงานจะสรางความรูสึกเปนภาระหนาที่ซึ่งจะชวย
เพิ่มพฤติกรรมในการทำ�งานของพนักงาน กลาวคือ
ผูรับการกระทำ�ที่เปนประโยชนจะเกิดความรูสึกเปนหนี้
บุญคุณซึ่งสามารถลดความรูสึกนี้ไดโดยการตอบแทน
3. ทฤษฎีการสนับสนุนจากองคกร
			 ทฤษฎีการสนับสนุนจากองคกร (Organizational
Support Theory : OST) ที่ เ กิ ด จากแนวคิ ด ของ

Eisenberger และคณะ (Eisenberger…et al. 1986)
ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ ว า องค ก รจะมี ค วามสามารถรั ก ษา
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามสำ � คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ องค ก ร
ไวไดนั้น จำ�เปนตองอาศัยความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ
ตางๆ ในสิ่งที่ดีตอองคกร ทำ�ใหพนักงานในองคกรมี
ความผูกพันกับองคกร และการแสดงพฤติกรรมสำ�คัญ
ที่เปนประโยชนตอองคกร ดังนั้นตองเกิดจากการที่
องคกรตองใหการสนับสนุนในดานตางๆ แกพนักงาน
ไม ว  า จะเป น รางวั ล ที่ เ ป น ตั ว เงิ น การเลื่ อ นขั้ น เลื่ อน
ตำ�แหนง การสนับสนุนในดานการยกระดับสภาพชีวิต
ความเปนอยูใหดีขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนในดานการ
ยอมรับความคิดเห็น การมีสว นรวม การพัฒนายกระดับ
ความรูความสามารถของพนักงานในองคกร เปนตน
ซึ่งเมื่อองคกรมีการสนับสนุนในดานตางๆ ดังกลาวแลว
ก็จะสรางการรับรูใหเกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งเรียกวา
การรับรูการสนับสนุนจากองคกร ทฤษฎีนี้ในชวงตน
ไดมีผูนำ�มาใชในการศึกษาการรับรูการสนับสนุนของ
องค ก รที่ มี ต  อ ความผู ก พั น ธ ข องพนั ก งานต อ องค ก ร
แตในชวงหลังจากนั้น ไดศึกษาความสัมพันธกับตัวแปร
อื่นๆ มากขึ้น ทั้งตัวแปรที่มากอน และตัวแปรที่เปนผล
โดยปจจัยทีม่ ากอน ซึง่ มีผลตอการรับรูก ารสนับสนุนของ
องคกร ที่นับวามีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนดาน
อื่นๆ ดวย ไดแก ความยุติธรรมดานผลลัพธ และความ
ยุตธิ รรมดานกระบวนการ และการรับรูก ารสนับสนุนนัน้
ทำ�ใหเกิดผลในดานความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของ
พนักงานที่เปนประโยชนตอองคกร ในการวิจัยนี้ไดแก
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
4. การรับรูการสนับสนุนจากองคกร
			 จากการรวบรวมเอกสารงานวิจยั พบวา มีนกั
วิจัยหลายทานไดใหค�ำ นิยามการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกรอยางหลากหลายแตเปนไปในแนวทางเดียวกับ
Eisenberger และคณะ (Eisenberger…et al. 1986) ที่
นิยามไววา การรับรูก ารสนับสนุนจากองคกร (Perceived
Organizational Support : POS) เปนความเชือ่ โดยทัว่ ไป
ของพนักงานเกีย่ วกับการทีอ่ งคกรใหความสำ�คัญแกการ
ชวยเหลือและดูแลเอาใจใสในความเปนอยูของพวกเขา
นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก วิ จั ย ที่ ใ ห ค วามหมายการรั บ รู  ก าร
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สนับสนุนจากองคกรไวอีกวา เปนระดับที่องคกรหรือ
ผูบ ริหารระดับสูงแสดงความเอาใจใสในความเปนอยูข อง
พนักงานสวน George and Jones (1996) ใหความหมาย
ไววา เปนระดับทีอ่ งคกรดูแลเอาใจใสในความเปนอยูข อง
สมาชิก รับฟงขอรองเรียนตางๆ ของสมาชิก พยายาม
ช ว ยเหลื อ สมาชิ ก เมื่ อ สมาชิ ก มี ป  ญ หาและปฏิ บั ติ ต  อ
สมาชิกดวยความเปนธรรม โดยสามารถแบงการรับรู
การสนั บ สนุ น จากองค ก รของบุ ค คลออกได เ ป น สอง
ประเภท ไดแก ประเภทแรก บุคคลที่มีระดับการรับรู
การสนับสนุนจากองคกรสูง จะมีความเชื่อวาองคกร
จะใหคุณภาพชีวิตที่ดี และเห็นถึงความเสียสละในการ
ปฏิบัติงานของตน รวมทั้งจะไดรับความชวยเหลือจาก
องคกรหากมีปญ
 หาเกิดขึน้ ประเภททีส่ อง บุคคลทีม่ กี าร
รับรูการสนับนสนุนจากองคกรต่ำ� จะมีความเชื่อวา ตน
กำ�ลังถูกละเลยและมองขามความรูความสามารถ กำ�ลัง
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากองคกรอยู และเชื่อวาอาจถูก
โยกยายตำ�แหนงงาน หรือใหออกจากงานไดตลอดเวลา
5. ความยุติธรรมดานผลลัพธ
			 ความยุติธรรมดานผลลัพธ (Distributive
Justice) ใหคำ�นิยามไดวาเปนการรับรูถึงความยุติธร
รมตอผลประโยชนทไี่ ดรบั จากองคกร ในลักษณะตางๆ ที่
เปนจำ�นวนเงิน หรือการไดรบั โอกาสทีเ่ ปนประโยชนอนื่ ๆ
เชนการเลื่อนตำ�แหนง เปนตน (Niehoff and Moorman
1993 ; Rhoades, Eisenberger and Armeli 2001)
ซึ่ ง มี ผู  ศึ ก ษาป จ จั ย ด า นการรั บ รู  ค วามยุ ติ ธ รรมด า น
ผลลัพธโดยตรง หรือเปนการศึกษาถึงผลรางวัลที่ไดรับ
จากองคกร ที่มีผลตอการรับรูการสนับสนุนจากองคกร
อยูห ลากหลาย ดังเชน Allen, Shore and Griffeth (2003)
ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของการรับรูในบทบาท
การสนับสนุนจากองคกร กับการสนับสนุนในการปฏิบตั ิ
ทางดานการสรรหาทรัพยากรมนุษย ทีม่ ตี อ กระบวนการ
การลาออกจากงาน ซึ่งไดศึกษาจากพนักงานขายใน
หางสรรพสินคาจำ�นวน 215 คน พบวา การมีสว นรวมใน
การตัดสินใจของพนักงาน การไดรับผลตอบแทนอยาง
ยุติธรรม และโอกาสในการไดรับความเจริญกาวหนา
มีความสัมพันธทางบวกตอการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร อยางมีนัยสำ�คัญจากการทดสอบดวยวิธีการ
วิ เ คราะห เ ส น ทางความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ผลการ
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ศึกษาของ Loi, Hang-yue and Foley (2006) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูในความยุติธรรมดาน
ผลลัพธกับความผูกพันตอองคกร โดยมีการรับรูการ
สนับสนุนขององคกรเปนตัวแปรกลาง พบวา การรับรู
ความยุติธรรมดานผลลัพธ มีความสัมพันธในทางบวก
กับการรับรูการสนับสนุนขององคกร โดยการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช Hierachical regression ซึ่งสำ�รวจ
ขอมูลจากทนายความจำ�นวน 514 คน ในเกาะฮองกง
การศึกษาของ Hochwarter และคณะ (Hochwarter…
et al. 2003) เกีย่ วกับความสัมพันธของการรับรูน โยบาย
และผลลัพธของงาน โดยมีการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกรเปนตัวแปรกลาง ซึ่งใชวิธีการวิเคราะหเสนทาง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ดวยโปรแกรม LISREL เก็บ
ขอมูลจากพนักงานเต็มเวลาที่ทำ�งานในมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ ทางตะวั น ออกเฉี ย งใต ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบวารางวัลและสภาพการ
ทำ�งานจะสงผลตอการรับรูก ารสนับสนุนจากองคกรของ
พนักงาน
6. ความยุติธรรมดานกระบวนการ
			 ความยุตธิ รรมดานกระบวนการ (Procedural
Justice) หมายถึ ง การรั บ รู  ใ นความยุ ติ ธ รรมด า น
กระบวนการ ซึ่งเปนกระบวนการที่เปนทางการสำ�หรับ
การตัดสินใจในการกำ �หนดและจัดสรรผลลัพธ หรือ
ผลประโยชนในลักษณะตางๆ Moorman (1991) จาก
ผลการศึกษาของ Loi, Hang-yue and Foley (2006)
ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูใ นความยุตธิ รรมกับ
ความผูกพันตอองคกร โดยมีการรับรูการสนับสนุนของ
องคกรเปนตัวแปรกลาง พบวา การรับรูความยุติธรรม
ดานกระบวนการ มีความสัมพันธในทางบวกกับ การรับรู
การสนับสนุนขององคกร โดยการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช Hierachical regression ซึ่งสำ�รวจขอมูลจาก
ทนายความจำ�นวน 514 คน ในเกาะฮองกง หรือจาก
ผลการวิจัยของ Hochwarter และคณะ (Hochwarter…
et al. 2003) ที่ศึกษากับหัวหนางานและลูกนองจำ�นวน
211 คู พบวาความยุติธรรมดานกระบวนการมีความ
สัมพันธทางบวกกับการรับรูการสนับสนุนจากองคกร
และการศึกษาของ Moorman, Blakely and Niehoff
(1998) ทีศ่ กึ ษากับหัวหนางานและลูกนองในโรงพยาบาล

ความสัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิโรจน เจษฎาลักษณ

ทหารจำ�นวน 157 คู พบวาความยุติธรรมดานกระบวน
การมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูการสนับสนุน
จากองคกร
7. พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกร
			 จากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม เกี่ยว
กับการแสดงการตอบแทนสิ่งที่ไดรับการสนับสนุนจาก
องคกร ดวยการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี อง
องคกร (Organizational Citizenship Behavior : OCB)
ซึ่งในการศึกษานี้ ใหคำ�จำ�กัดความ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีตอองคกร หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลในการทำ�งานและดำ�รงอยูในองคกรนอกเหนือไป
จากขอกำ�หนดในบทบาทหนาที่ (Coleman and Borman
2000) ดังนัน้ การทีอ่ งคกรตางๆ จะสามารถทำ�หนาทีไ่ ด
อย า งสมบู ร ณ นั้ น นอกจากบุ ค คลในองค ก รจะต อ ง
ทำ�งานที่ไดรับมอบหมายใหสำ�เร็จลุลวงแลวก็ยังจะตอง
แสดงพฤติกรรมตางๆ ทีอ่ ยูน อกเหนือไปจากขอกำ�หนด
ในบทบาทหนาทีข่ องตนดวย พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกรประกอบดวย การชวยเหลือผูอื่นโดย
ไมคำ�นึงถึงตนเอง การคำ�นึงถึงผูอื่นดวยการเห็นอก
เห็นใจ ปองกันไมใหเกิดปญหาขึน้ มีน�้ำ ใจเปนนักกีฬา คือ
การระงับยับยั้งการกระทำ�บางอยาง การอดทนอดกลั้น
ต อ ความคั บ ข อ งใจ ความไม ส ะดวกสบายหรื อ
ความเครียด การทำ�หนาที่ของพลเมืองภายในองคกร
ดวยความรับผิดชอบและสรางสรรค รวมทัง้ มีความสำ�นึก
ในหนาที่ คือการปฏิบัติที่เหนือไปจากขอกำ�หนดขั้นต่ำ�
เกีย่ วกับกฎระเบียบนโยบายตางๆ เชน การตรงตอเวลา
ความมีระเบียบ การใสใจในทรัพยสนิ ขององคกร เปนตน
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการ
รั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จากองค ก ร มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร โดยรับรูการ
สนับสนุนจากองคกร เปนตัวแปรเหตุที่มีความสัมพันธ
กับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
จากการศึกษาของ Eisenberger, Fasolo and DavisLaMastro (1990) ไดศึกษาจากพนักงานที่ปฏิบัติงาน
เปนรายชั่วโมงในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ
จำ�นวน 109 คน พบวา การรับรูการสนับสนุนจาก
องคกรมีความสัมพันธทางบวกกับการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกร สอดคลองกับ Bell and Menguc (2002) ที่

ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร ที่มีตอการรับรูในคุณภาพการใหบริการของ
ลูกคา พบวา การรับรูการสนับสนุนขององคกรมีผล
ทางบวกกั บ การเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ร ศึ ก ษา
จากพนักงานขาย ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐ
อเมริกา จำ�นวน 276 คน ทดสอบสมมติฐานดวยการ
วิเคราะหเสนทาง ในโมเดลเชิงสาเหตุ ตลอดจน Chen,
Aryee and Lee (2005) ทดสอบความเปนตัวแปร
กลางของโมเดลการรั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จากองค ก ร
จากพนักงานชั่วคราวจำ�นวน 217 คน ที่ทำ�งานใน
มหาวิทยาลัย พบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคกร
มีความสัมพันธกบั การเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกร รวมทัง้
ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวที่ การรับรูก ารสนับสนุน
จากองคกร มีลักษณะเปนตัวแปรเหตุ สอดคลองกับผล
การศึกษา Ferres, Connell and Travaglione (2005) ;
Piercy…et al. (2006) ; Kaufman, Stamper and Tesluk
(2001) ; Moideenkutty…et al. (2006)
8. ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
			 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ (In-Role
Performance) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
จากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จากองคกร Turnley
และคณะ (Turnley…et al. 2003) มีงานวิจัยที่กลาวถึง
ปจจัยที่สงตอผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ ดังเชน
การวิเคราะหงานวิจัยของ Rhoades and Eisenberger
(2002) ที่ระบุการเพิ่มขึ้นของการรับรูการสนับสนุน
จากองคกร จะเพิ่มผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ของ
พนักงาน และจากการศึกษาของ Eisenberger และ
คณะ (Eisenberger…et al. 2002) ศึกษาเชิงทฤษฎี
พบวา การรับรูการสนับสนุนขององคกรผานความรูสึก
ในการตอบแทนจะเพิ่มผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ ผลการปฏิบัติงานที่นอกเหนือบทบาทหนาที่
และลดพฤติกรรมดานลบของพนักงาน และยังมีงาน
วิจยั เชิงประจักษทศี่ กึ ษาในลักษณะการวิเคราะหเสนทาง
ในโมเดลเชิงสาเหตุ พบวา การรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร มีความสัมพันธทางบวกกับผลการดำ�เนินงาน
ของพนักงาน และมีลักษณะความเปนตัวแปรกลางใน
ความสัมพันธระหวางการรับรูเกี่ยวกับนโนบายระดับ
ตางๆ ขององคกร กับผลการดำ�เนินงานของพนักงาน
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ดวย รวมทัง้ การศึกษาของ Howes และคณะ (Howes…
et al. 2000) พบวาการรับรูการสนับสนุนจากองคกร มี
ความสัมพันธทางบวกกับ ผลการปฏิบตั งิ านของทีมงาน
การศึกษาของ Lynch, Eisenberger and Armeli (1999)
ศึกษาพนักงานหลายองคกร ในอเมริกาเหนือ ที่เขารวม
ประชุม พบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคกรใน
ระดับสูง จะเพิ่มผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
และผลการปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู  น อกเหนื อ บทบาทหน า ที่
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาของ Eisenberger และคณะ
(Eisenberger…et al. 2001) ที่ศึกษาความสัมพันธ
ของการรับรูก ารสนับสนุนจากองคกรผานความรูส กึ ของ
การตอบแทน พบวา เมื่อพนักงานรับรูวาองคกรใหการ
สนับสนุนก็จะมีความรูสึกตองตอบแทนและจะเปนการ
เพิ่มผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ และลดพฤติกรรม
ในดานลบดวย ตลอดจนการศึกษาของ Stamper and
Johlke (2003) ศึกษาความสัมพันธของความเครียด
จากความขัดแยงและความไมชัดเจนในองคกร กับ
ทั ศ นคติ ต  อ งานและผลการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่
โดยผานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร พบวา การ
รับรูก ารสนับสนุนจากองคกรมีลกั ษณะเปนตัวแปรกลาง
จากการสำ�รวจเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ จึงสรุปไดวา การรับรูการ
สนับสนุนจากองคมีความสัมพันธทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
9. ขอมูลกองบังคับการตำ�รวจภูธรภาค 3
สำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ
			 พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ สำ�นักงาน
ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ. 2548 และกฏกระทรวงแบงสวนรา
ชการเปนกองบังคับการ หรือสวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยา
งอื่นในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.2548 ไดกำ�หนด
หน ว ยงานปฏิ บั ติ ก ารระดั บ พื้ น ที่ อ อกเป น 10 กอง
บัญชาการ ไดแก กองบัญชาการตำ�รวจนครบาล และ
ตำ�รวจภูธรภาค 1-9 ตำ�รวจภูธรภาค 1-9 มีอ�ำ นาจหนาที่
ในเขตอำ�นาจรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง
เกีย่ วกับการกำ�หนดยุทธศาสตร รวมทัง้ วางแผน ควบคุม
ตรวจสอบ ใหค�ำ แนะนำ� และเสนอแนะการปฏิบตั งิ านตาม
อำ�นาจหนาทีข่ องตำ�รวจภูธรภาค และหนวยงานในสังกัด
การบูรณาการรวมกับหนวยงานตำ�รวจ หรือหนวยงาน
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อื่นที่มีความสัมพันธเกี่ยวของในเขตรับผิดชอบ การ
ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ�หนวยงานในสังกัดใหเปน
ไปตามนโนยายของคณะกรรมการนโยบายตำ � รวจ
แหงชาติ และสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ การดำ�เนินการ
เกีย่ วกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคล การเงิน
การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
การดำ�เนินการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
การรักษาความสงบเรียบรอย การบริการประชาชน
การรักษาความมั่นคงภายใน การบรรเทาสาธารณภัย
การจราจร การสรรหาบุคคลมารับราชการ การคนควา
หาความรู การสรางและพัฒนาหลักสูตร
ตำ�รวจภูธรภาค 3 รับผิดชอบ 8 จังหวัด ไดแก
จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร
อุบลราชธานี และอำ�นาจเจริญ โดยมีทตี่ งั้ ตำ�รวจภูธรภาค
3 อยูที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ในแตละตำ�รวจภูธรภาค จะมีการแบงสวนราชการ
เปน กองบังคับการอำ�นวยการ มีอำ�นาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการดำ�เนินการเกี่ยวกับงานธุรการ
สารบรรณ ชวยอำ�นวยการ งานเลขานุการของตำ�รวจ
ภูธรภาค จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล งานการเงิน
การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่
งานพลาธิการ งานสงกำ�ลังบำ�รุง งานยานพาหนะ งาน
สือ่ สาร การจัดทำ�ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งานวิจยั
งานประเมินผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกฎหมาย
และวินยั งานฝกอบรม งานชุมชนสัมพันธ วิเทศสัมพันธ
งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี รวมทั้งปฏิบัติงาน
สนับสนุนหรือปฏิบตั งิ านรวมกับหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
แบงออกเปน 1 งาน และ 5 ฝายดังนี้
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบงานเกีย่ ว
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฝายอำ�นวยการ 1 (ธุรการและกำ�ลังพล) มีหนาที่
และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานธุรการ สารบรรณ งาน
เลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งาน
ศึกษาอบรม และงานสรรหาของตำ�รวจ ภูธรภาค
3. ฝายอำ�นวยการ 2 (ยุทธศาสตร) มีหนาที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานยุ ท ธศาสตร แผนงาน
โครงการ งานงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล
งานการขาว

ความสัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิโรจน เจษฎาลักษณ

4. ฝายอำ�นวยการ 3 (สงกำ�ลังบำ�รุง) มีหนาที่
และความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานการเงิน และบัญชี งาน
พลาธิการ งานพัสดุ งานสงกำ�ลังบำ�รุง งานยานพาหนะ
งานสื่อสาร
5. ฝายอำ�นวยการ 4 (กฎหมายและวินยั ) มีหนาที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินัย การรับคำ�
รองเรียน ขาราชการตำ�รวจวากระทำ�ผิดวินยั การพัฒนา
ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะหใหขอเสนอแนะ ขอ
พิจารณาเกีย่ วกับงานดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
คำ � สั่ ง สำ � นวนการสอบสวนคดี อ าญาที่ อ ยู  ใ นความ
รับผิดชอบของตำ�รวจภูธรภาค
6. ฝายอำ�นวยการ 5 (ชุมชนและมวลชนสัมพันธ)
มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับงานประชาสัมพันธ
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ
สมมติฐานการวิจัย
Hypothesis 1 ความยุ ติ ธ รรมด า นผลลั พ ธ
มีความสัมพันธทางบวกกับ การรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร
Hypothesis 2 ความยุติธรรมดานกระบวน
การมีความสัมพันธทางบวกกับ การรับรูการสนับสนุน
จากองคกร
Hypothesis 3 การรั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จาก
องคกร มีความสัมพันธทางบวกกับ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร
Hypothesis 4 การรั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จาก
องคกร มีความสัมพันธทางบวกกับ ผลการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาที่
Hypothesis 5 พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ี
ขององคกร มีความสัมพันธทางบวกกับ ผลการปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทหนาที่
Hypothesis 6a การรั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จาก
องคกร เปนตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวาง ความ
ยุติธรรมดานผลลัพธและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกร
Hypothesis 6b การรั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จาก
องคกร เปนตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวาง ความ
ยุตธิ รรมดานกระบวนการและพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร
Hypothesis 7a การรั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จาก
องคกร เปนตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวาง ความ
ยุ ติ ธ รรมด า นผลลั พ ธ แ ละผลการปฏิ บั ติ ต ามบทบาท
หนาที่
Hypothesis 7b การรั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จาก
องคกร เปนตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวาง ความ
ยุตธิ รรมดานกระบวนการและผลการปฏิบตั ติ ามบทบาท
หนาที่
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
		ประชากรของการศึกษาเปนตำ�รวจชั้นประทวน
ที่สังกัดกองบังคับการอำ�นวยการ ตำ�รวจภูธรภาค 3
สำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ มีจำ�นวน 163 คน ดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
หนวยงาน

จำ�นวนเจาหนาที่ประทวน

จำ�นวนกลุมตัวอยาง

ฝายอำ�นวยการ 1
ฝายอำ�นวยการ 2
ฝายอำ�นวยการ 3
ฝายอำ�นวยการ 4
ฝายอำ�นวยการ 5
รวม

31
34
38
30
30
163

20
20
20
20
20
100
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การสำ � รวจครั้ ง นี้ ไม สำ � รวจงานเทคโนโลยี
เนื่องจากมีเจาหนาที่ตำ�รวจปฏิบัติงานเพียง 3 นาย
และไดมอบหมายใหทั้งหมดมาปฏิบัติงาน และขึ้นกับ
การบังคับบัญชารวมกันกับ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำ�รวจภูธรภาค 3 ซึ่งเปนหนวยงานแยกตางหากจาก
กองบังคับการอำ�นวยการ
กลุมตัวอยาง
การสุ  ม ตั ว อย า ง ใช วิ ธี ก ารสุ  ม อย า งง า ยจาก
ตาราง (ศิริชัย กาญจนวาสี 2547) ฝายอำ�นวยการละ
20 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 คน จำ�นวนตอบ
กลับทั้งหมด 92 ชุด คิดเปนรอยละ 92 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑของจำ�นวนตอบกลับแบบสอบถาม จะตองไมต่ำ�
กวา รอยละ 20 (Aaker, Kumar and Day 2001)
จำ�นวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 65.2 อายุ 38 ป คิดเปนรอยละ 10.9
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 59.8 ระยะ
เวลาปฏิบตั งิ าน 7 ป คิดเปนรอยละ 7.6 สถานภาพสมรส
คิดเปนรอยละ 79.3 รายไดทไี่ ดรบั อยูใ นระหวาง 10,00115,000 บาท คิดเปนรอยละ 47.8 และสวนใหญปฏิบัติ
หนาที่อยูในสังกัดฝายกฎหมายและวินัย คิดเปนรอยละ
22.8
2. การวัดตัวแปร
การวัดตัวแปรที่ศึกษา ใชแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณคา Likert-scale จำ�นวน 5 ระดับ โดย
ระดับ 1 เทากับเห็นดวยนอยที่สุด ถึง ระดับ 5 เทากับ
เห็นดวยมากที่สุด โดยมีการวัดตัวแปรดังรายละเอียด
ตอไปนี้

ความยุตธิ รรมดานผลลัพธ (Distributive justice)
เปนการประเมินการรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมของ
ผลลัพธ หรือการจัดสรรทรัพยากร ที่ไดรับจากองคการ
จำ�นวน 5 ขอ ปรับจากแบบสอบถามของ Niehoff and
Moorman (1993) จำ�นวน 5 ขอ
ความยุติธรรมดานกระบวนการ (Procedural
justice) เปนการประเมินการรับรูข องความยุตธิ รรมดาน
กระบวนการ ซึง่ เปนการวัดทางดานการรับรูข องกระบวน
การทีเ่ ปนทางการสำ�หรับการตัดสินใจในการกำ�หนดและ
จัดสรรผลลัพธ จำ�นวน 6 ขอ ปรับจากแบบสอบถามของ
Moorman (1991) จำ�นวน 6 ขอ
การรับรูการสนับสนุนจากองคกร (Perceived
Organizational Support: POS) วัดโดยปรับจาก
แบบสอบถามของ Eisenberger และคณะ (Eisenberger…
et al. 2001) จำ�นวน 9 ขอ
พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ร
(Organizational Citizenship Behavior: OCB) วัดโดย
ปรับจากแบบสอบถามของ Coleman and Borman
(2000) จำ�นวน 18 ขอ
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ (In-Role
Performance) วั ด โดยปรั บ จากแบบสอบถามของ
Turnley และคณะ (Turnley…et al. 2003) จำ�นวน 5 ขอ
3. วิธีการ
การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอคำ�ถาม
แตละดาน ดวยคา Cronbach alphas ซึง่ มีคา อยูร ะหวาง
0.63 – 0.91 (Hair… et al. 2006) ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด
ตัวแปร
ความยุติธรรมดานผลลัพธ (DIS)
ความยุติธรรมดานกระบวนการ (PRO)
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ (POS)
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB)
ผลการดำ�เนินงานตามบทบาทหนาที่ (INR)
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คาความเชื่อมั่น (Cronbach Alpha)
0.63
0.63
0.73
0.91
0.85

ความสัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิโรจน เจษฎาลักษณ

สำ�หรับการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ใช
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) เพือ่ ทดสอบความสัมพันธของปจจัยตางๆ และ
Equation 1: POS		

=

การทดสอบความเปนตัวแปรกลาง ซึ่งมีสมการที่ใชใน
การทดสอบตามสมมติฐานดังตอไปนี้

β01 + β1DIS + ε

Equation 2: POS		 = β02 + β1PRO + ε
Equation 3: OCB		 = β03 + β1POS + ε
Equation 4: INR		 = β04 + β1POS + ε
Equation 5: INR		 = β05 + β1OCB + ε
Equation 6a: OCB = β06 + β1POS + β2DIS + ε
Equation 6b: OCB = β07 + β1POS + β2PRO + ε
Equation 7a: INR = β08 + β1POS + β2DIS + ε
Equation 7b: INR = β10 + β1POS + β2PRO + ε
จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแตละตัวแปรดังนี้
DIS = Distributive Justice
(ความยุติธรรมดานผลลัพธ)
PRO = Procedural Justice
(ความยุติธรรมดานกระบวนการ)
POS = Perceived Organizational Support
(การรับรูการสนับสนุนจากองคกร)
OCB = Organizational Citizenship Behavior (พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร)
INT = In-role Performance
(ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยไดแบงการนำ�เสนอเปน 2 สวน โดย
สวนที่หนึ่งนำ�เสนอดานความสัมพันธ และสวนที่สองนำ�

เสนอเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 3 และ
ตารางที่ 4

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธ
ตัวแปร
คาเฉลี่ย (Mean)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ความยุติธรรมดานผลลัพธ (DIS)
ความยุติธรรมดานกระบวนการ (PRO)
การรับรูการสนับสนุนจากองคกร (POS)
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร (OCB)
ผลการดำ�เนินงานตามบทบาทหนาที่ (INR)

DIS
2.87
0.64
0.62**
0.66**
0.39**
0.16

PRO

POS

OCB

INR

2.72
0.52

2.76
0.53

3.51
0.63

3.37
0.68

0.64**
0.24*
0.18

0.30**
0.19

0.62**

-

* p < 0.05, ** p < 0.01
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จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะห
คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความ
สัมพันธ ของตัวแปรที่ศึกษา พบวาตัวแปรสวนใหญมี

ความสัมพันธกันแตมีเพียงตัวแปร ผลการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน า ที่ ไ ม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ตั ว แปรอื่ น
ยกเวนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร

ตารางที่ 4 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรตน
1
POS

2
POS

สมมติฐานการวิจัย / ตัวแปรตาม
3
4
5
6a
6b
OCB INR
INR
OCB OCB

0.54***
ความยุติธรรมดานผลลัพธ (DIS)
0.65***
ความยุติธรรมดานกระบวนการ (PRO)
0.36*
การรับรูการสนับสนุนจากองคกร (POS)
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร (OCB)
0.43
0.41
0.08
Adjusted R2
F
69.33*** 61.96*** 8.87*

0.33*
0.24
0.23
2.98

0.67***

0.09

0.95
0.29

0.14 0.70
0.38
51.91*** 8.13** 4.37*

7a
INR
0.75

7b
INR

0.18

0.14
0.14

0.14
1.59

0.02
1.71

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

ตารางที่ 4 เปนผลการวิเคราะหความถดถอย
เชิงพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายไดดัง
ตอไปนี้
สมการที่ 1 ความยุติธรรมดานผลลัพธมีความ
สัมพันธในทางบวกกับการรับรูก ารสนับสนุนจากองคกร
อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (β=0.54, p<0.001) โดยมี
ความสามารถในการพยากรณได รอยละ 43 จากผลการ
วิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ 1
สมการที่ 2 ความยุติธรรมดานกระบวนการมี
ความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (β=0.65, p<0.001)
โดยมีความสามารถในการพยากรณได รอยละ 41 จาก
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ 2
สมการที่ 3 การรับรูการสนับสนุนจากองคกร มี
ความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร อยางมีนัยสำ�คัญทางสติถิ (β=0.36,
p<0.05) โดยมีความสามารถในการพยากรณได รอยละ
8 จากผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ 3
สมการที่ 4 การรับรูการสนับสนุนจากองคกร มี
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ความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร อยางไมมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (β=0.24,
p>0.05) จากผลการวิจัยจึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4
สมการที่ 5 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร มีความสัมพันธในทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ อยางมีนัยสำ�คัญทางสติถิ (β=0.67,
p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณได รอยละ
38 จากผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ 5
สมการที่ 6a เมื่ อ มี ก ารควบคุ ม การรั บ รู  ก าร
สนับสนุนจากองคกร ซึ่งเปนตัวแปรกลาง ผลปรากฏวา
ความยุตธิ รรมดานผลลัพธมคี วามสัมพันธทางบวกอยาง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกร (β=0.33, p<0.05) ขณะเดียวกัน การรับรูก าร
สนับสนุนจากองคกร มีความสัมพันธอยางไมมนี ยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (β=0.09, p>0.05) แสดงวาการรับรูก ารสนับสนุน
จากองคกรมีลักษณะเปนตัวแปรกลางในความสัมพันธ
ระหว า งความยุ ติ ธ รรมด า นผลลั พ ธ แ ละพฤติ ก รรม
การเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกร จากผลการวิจยั จึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 6a

ความสัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
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สมการที่ 6b เมื่อมีการควบคุมการรั บ รู  ก าร
สนับสนุนจากองคกร ซึ่งเปนตัวแปรกลาง ผลปรากฏ
วา ความยุติธรรมดานกระบวนการมีความสัมพันธทาง
บวกอยางไมมีนัยสำ�คัญทางสถิติกับ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร (β=0.95, p>0.05) ขณะเดียวกัน
การรั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จากองค ก ร มี ค วามสั ม พั น ธ
อยางไมมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (β=0.29, p>0.05) แสดง
ว า การรั บ รู  ก ารสนั บ สนุ น จากองค ก รมี ลั ก ษณะเป น
ตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวางความยุตธิ รรมดาน
กระบวนการและพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องคกร จากผลการวิจัยจึงเปนไปตามสมมติฐานที่ 6b
สมการที่ 7a และ 7b จากผลการวิจัยในสมการ
ที่ 4 การรับรูก ารสนับสนุนจากองคกร มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
อยางไมมนี ยั สำ�คัญทางสถิติ ดังนัน้ การรับรูก ารสนับสนุน
จากองคกรจึงไมมีลักษณะเปนตัวแปรกลางในความ
สัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและความ
ยุติธรรมดานกระบวนการ กับผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหทาง
สถิติ ทั้งสองสมการ เมื่อมีการควบคุมตัวแปรกลางแลว
ทั้งตัวแปรตนและตัวแปรกลางจึงมีความสัมพันธกับ
ผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนาทีอ่ ยางไมมนี ยั สำ�คัญ
ทางสถิติ จากผลการวิจัยจึง ไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ 7a และสมมติฐานที่ 7b
		
อภิปราย
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความยุติธรรม
ดานผลลัพธ มีความสัมพันธกับการรับรูการสนับสนุน
จากองคกร สอดคลองกับผลการศึกษาของการวิจัยที่
ผานมา เชน การศึกษาของ Loi, Hang-yue and Foley
(2006) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูในความ
ยุติธรรมดานผลลัพธกับความผูกพันตอองคกร โดยมี
การรับรูก ารสนับสนุนขององคกรเปนตัวแปรกลาง พบวา
การรับรูความยุติธรรมดานผลลัพธ มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับ การรับรูการสนับสนุนขององคกร เปนตน
และ ความยุติธรรมดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับ
การรับรูการสนับสนุนจากองคกร สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ Hochwarter และคณะ (Hochwarter…et al.

2003) ที่ศึกษากับหัวหนางานและลูกนอง พบวาความ
ยุติธรรมดานกระบวนการมีความสัมพันธทางบวกกับ
การรับรูการสนับสนุนจากองคกร และการศึกษาของ
Moorman, Blakely and Niehoff (1998) ที่ศึกษากับ
หัวหนางานและลูกนองในโรงพยาบาลทหาร พบวาความ
ยุติธรรมดานกระบวนการมีความสัมพันธทางบวกกับ
การรับรูก ารสนับสนุนจากองคกร เปนตน รวมทัง้ การรับรู
การสนับสนุนจากองคกร มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ Eisenberger, Fasolo and Davis-LaMastro
(1990) ไดศึกษาจากพนักงานที่ปฏิบัติงานเปนราย
ชั่วโมงในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ พบวา
การรับรูการสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธทาง
บวกกับการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร สอดคลองกับ
Bell และ Menguc (2002) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การรับรูการสนับสนุนจากองคกร ที่มีตอการรับรูใน
คุณภาพการใหบริการของลูกคา พบวา การรับรูการ
สนับสนุนขององคกรมีผลทางบวกกับการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร
ดังนั้น จากผลการวิจัยจึงแสดงใหเห็นวา เมื่อ
ขาราชการตำ�รวจชัน้ ประทวน รับรูถ งึ ความยุตธิ รรมดาน
ผลลัพธ และความยุติธรรมดานกระบวนการ ที่เกิดจาก
การปฏิบัติขององคกร อยูในระดับสูง ก็จะทำ�ใหเกิดการ
รับรูถ งึ การสนับสนุนขององคกรในระดับสูงดวย และจาก
ทฤษฎีการแลกเปลีย่ นทางสังคม และบรรทัดฐานเกีย่ วกับ
การตอบแทน ทำ�ใหบุคคลตองแสดงการตอบแทนดวย
ความรูสึกและการกระทำ� ดังนั้น จึงทำ�ใหมีผลตอการ
แสดงพฤติกรรมที่ดีตอองคกร และจะนำ�ไปสูการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหนาที่ ซึ่งเปนไปตามผลการวิจัย และ
สนับสนุนการศึกษาของ Piercy และคณะ (Piercy…
et al. 2006) ที่พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร จะมีความสัมพันธทางบวกและสามารถทำ�นาย
พฤติกรรมที่แสดงออกในผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่
ถึงแมวาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วของกับความสัมพันธระหวางการรับรูก ารสนับสนุน
จากองคจะแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธในทางบวก
และมีความสามารถในการพยากรณไดกต็ าม แตในการ
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ศึกษาครัง้ นีพ้ บวา การรับรูก ารสนับสนุนจากองคกรไมมี
ความความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ และการรับรูการสนับสนุนจากองคกร จึงไมเปน
ตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวางความยุตธิ รรมดาน
ผลลัพธ และความยุติธรรมดานกระบวนการ กับผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ดวยเชนเดียวกัน
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยกับตำ�รวจชั้น
ประทวน สังกัดกองบังคับการอำ�นวยการ ตำ�รวจภูธร
ภาค 3 สังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ ซึ่งเปนองคกร
ที่ มี ลั ก ษณะเป น หน ว ยงานราชการ จึ ง มี วั ฒ นธรรม
องคกรดานตางๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
งาน มีความแตกตางจากองคกรธุรกิจโดยทั่วไป ดังนั้น
การปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการตำ � รวจจึ ง เป น ไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรตามระบบการ
บังคับบัญชาของลักษณะความเปนหนวยงานราชการ
รวมทั้งการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่นั้นเกิดจาก
ความสำ�นึกในหนาที่ของตำ�รวจ ที่มีลักษณะความเปน
ผูมีอุดมการณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับงานในสาขาอาชีพ
ดานอื่น รวมทั้งจากความเปนระบบราชการ จึงมีระบบ
การบริหารงานตามลำ�ดับขัน้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานอยางชัดเจน การรับรูการสนับสนุนจากองคกรจึง
สอดคลองกับผลการวิจัยที่ไมมีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนาที่ และดังนั้นจึงไมมลี กั ษณะ
ความเปนตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวางการรับรู
ในความยุติธรรมดานผลลัพธและความยุติธรรมดาน
กระบวนการ กับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ประโยชน
1. ประโยชนเชิงทฤษฎีและการวิจยั ในอนาคต
(Theoretical Contributions and Future Direction
for Research)
งานวิจัยนี้กอใหเกิดประโยชนในเชิงทฤษฎีสอง
ประการไดแก ประการแรก ลักษณะกรอบแนวคิดในการ
วิจยั กอใหเกิดการบูรณาการทางทฤษฏีเกีย่ วกับการรับรู
การสนับสนุนจากองคกร ใหเห็นปจจัยสำ�คัญที่มากอน
ไดแก ความยุตธิ รรมดานผลลัพธและความยุตธิ รรมดาน
กระบวนการ และป จ จั ย ที่ เ ป น ผลของการรั บ รู  ก าร
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สนับสนุนขององคกรในลักษณะของการแสดงพฤติกรรม
การเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค และผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามหนาที่ ซึ่งการศึกษาปจจัยทั้งสองเปรียบเทียบกัน
ทำ�ใหเห็นความแตกตางที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน เนื่องจาก
เปนปจจัยทีม่ ลี กั ษณะคลายกัน แตสามารถแยกออกจาก
กันได ประการที่สอง เปนประโยชนทางทฤษฎีในการ
ศึกษาเพื่อสรางความชัดเจนในลักษณะขององคกร ที่มี
การบริหารในระบบราชการ และกลุม ตัวอยาง มีลกั ษณะ
งานอาชีพที่เฉพาะเจาะจง มีความแตกตางจากงาน
อาชีพอื่น สำ�หรับขอเสนอแนะสำ�หรับการศึกษาวิจัย
ในอนาคต อาจมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่
มีลกั ษณะวัฒนธรรมการทำ�งานขององคกรทีแ่ ตกตางกัน
หรืออาจศึกษาตัวแปรทีเ่ ปนผลจากการรับรูก ารสนับสนุน
จากองคกรที่เปนกระบวนการทางความคิด และจิตใจ
ของกลุมตัวอยาง กอนที่จะแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร หรือการมีผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ที่ดีขึ้น โดยตัวแปรสงผานดังกลาว ที่
นาสนใจ อาจเปนตัวแปรดานความไววางใจตอองคกร
หรือตอหัวหนางาน หรือความรูสึกแหงการตอบแทน
เปนตน
2. ประโยชนเชิงการจัดการ (Managerial
Contributions)
การศึกษาความสัมพันธของปจจัยสาเหตุ การ
รับรูการสนับสนุนจากองคกร ในดานความยุติธรรม
ด า นผลลั พ ธ และความยุ ติ ธ รรมด า นกระบวนการ
กอใหเกิดประโยชนตอองคกร โดยทำ�ใหองคกรสามารถ
สรางใหพนักงานเกิดการรับรูถึงสิ่งที่องคกรจัดใหอยาง
ยุติธรมแลว ใหพนักงานมีความเขาใจที่ถูกตอง หรือ
หากองคกรพิจาณาแลวเห็นวายังไมเกิดความยุติธรรม
ก็สามารถนำ�มาปรับปรุงกระบวนและผลลัพธใหเกิด
ความยุตธิ รรมขึน้ สรางการรับรูใ นการสนับสนุนทีอ่ งคกร
มีใหกบั พนักงาน นอกจากนัน้ ยังเปนประโยชนตอ องคกร
ในการทำ�ความเขาใจสภาพขององคกร และพฤติกรรม
ของพนักงาน เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ และ
การจูงใจพนักงานดวยวิธกี ารตางๆ และประโยชนในดาน
การสรรหาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหไดพนักงานที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตอไป

ความสัมพันธระหวางความยุติธรรมดานผลลัพธและดานกระบวนการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิโรจน เจษฎาลักษณ

สรุป

จากการศึกษา ปจจัยสาเหตุไดแก ความยุตธิ รรม
ดานกระบวนการ และความยุติธรรมดานผลลัพธ ที่มี
ความสัมพันธกับปจจัยผล ไดแก พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร และผลการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ โดยผานตัวแปรกลาง การรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร ผลการวิจยั พบวา ความยุตธิ รรมดานผลลัพธและ
ดานกระบวนการมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรู
การสนับสนุนจากองคกร สวนการรับรูการสนับสนุน
จากองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกร แตไมมีความสัมพันธกับผล
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ สำ�หรับการทดสอบ
ความเปนตัวแปรกลาง พบวา การรับรูการสนับสนุน

จากองคกรเปนตัวแปรกลางในความสัมพันธระหวาง
ความยุติธรรมทั้งสองดานกับการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร แตไมมีลักษณะความเปนตัวแปรกลางในความ
สัมพันธระหวางความยุติธรรมทั้งสองดานกับผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องนี้สำ�เร็จไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณ
พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต โชตินาครพันธุ ที่ใหความ
ชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณ
ขาราชการตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจภูธรภาค 3 ซึ่ง
เปนกลุม ตัวอยาง ทีไ่ ดตอบแบบสอบถาม เพือ่ เปนขอมูล
สำ�หรับการวิเคราะหในการวิจัยนี้
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