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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การมอบอ�ำนาจในงาน
เชิงจิตวิทยากับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และอิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การมอบอ�ำนาจ
ในงานเชิงจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ประชากร คือ
ข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งและปฏิบัติงานในส่วนกลาง จ�ำนวน 796 คน หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตาราง
Krejcie and Morgan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 260 คน ท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน จากนั้นใช้วิธีการ
สุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ แบบวัดการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาและ
แบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรง ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก และ
ค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้ง 3 ฉบับ คือ 0.967, 0.935 และ 0.936 ตามล�ำดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการ
วิจัยพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านปฏิสัมพันธ์
การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้านสมรรถนะ และด้านผลกระทบมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การโดย
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 19.60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ค�ำส�ำคัญ : การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
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Abstract
This research had objectives to study the relationship between perceived organizational justice, psychological
empowerment and organizational citizenship behavior and the influence of the perceived organizational
justice and psychological empowerment on organizational citizenship behavior of government official in the
government agency. Populations were 796 government officials in the government agency and work in the center.
Regarding a calculation of sample size by Krejcie and Morgan's table. The appropriate sample size stands at 260.
Sampling was proportional stratified random sampling, then used simple random sampling method. Data were
collected using perceived organizational justice questionnaires, psychological empowerment questionnaires and
organizational citizenship behavior questionnaires. Validity, item discrimination power and reliability were tested
on each measures. The reliability of questionnaires were 0.967, 0.935 and 0.936 respectively. The statistics used
were percentage, average, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and stepwise
multiple regression analysis. Results indicated that the overall and each dimension of perceived organizational
justice were positively related to organizational citizenship behavior with statistical significance. Moreover,
overall and each dimension of psychological empowerment were positively related to organizational citizenship
behavior with statistical significance and perceived organizational justice for interaction dimension, psychological
empowerment for competency and impact had to influence with organizational citizenship behavior which could
predict organizational citizenship behavior together with the result of 19.6 percent with statistical significance.
Keywords : perceived organizational justice, psychological empowerment, organizational citizenship behavior
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บทน�ำ
ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกก�ำลังเผชิญกับ
ปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง
ระหว่างประเทศ ปัญหาการเมืองภายในประเทศ ปัญหา
สังคม ซึ่งบริบทต่างๆ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วในอนาคต ท�ำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและ
เชื่อมโยงกัน ทุกประเทศจ�ำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ วิธีการ
รูปแบบใหม่ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยกลไกหนึ่ง
ของประเทศในการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤติต่างๆ ก็คือ
ภาคราชการ ซึ่งมีข้าราชการเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นงานราชการ เพือ่ จัดการกับปัญหาต่างๆ ภาคราชการ
และข้าราชการจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจกระแสความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงประชากร ความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความเชื่อมโยงของสังคมโลก เสียง
ร้องเรียนจากประชาชน ปัญหาหนี้สาธารณะ เป็นต้น เพื่อที่
จะสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและวิธีการท�ำงานให้
สอดคล้องกับบริบทและสามารถจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Pieamsuwam, 2015)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.
2556 - 2561 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบ
ราชการ คือ ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการท�ำงาน
เพื่อประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท�ำงานกับทุกภาคส่วน
สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน โดยมีเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความน่าเชือ่ ถือไว้วางใจ พัฒนา
สุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน” (Office of Public Sector
Development Commission, 2013) แต่ละองค์การจึงต้องการ
บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ทักษะ ความสามารถในการท�ำงาน รวมทัง้
ต้องการบุคลากรที่ยินดีให้ความร่วมมือกับองค์การและ
บุคลากรทีม่ พี ฤติกรรมการท�ำงานทีส่ นับสนุนให้การด�ำเนินงาน
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ด้านต่างๆ ขององค์การประสบความส�ำเร็จด้วย แต่ละ
องค์การจึงพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อน�ำมาส่งเสริมการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรและแสดงพฤติกรรมทีส่ ร้างประโยชน์
ให้แก่องค์การได้ (Smithikrai, 2011)
พฤติกรรมหนึ่งที่บุคลากรสามารถสร้างประโยชน์ให้
องค์การได้ นัน่ คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(Organizational Citizenship Behavior) ซึ่งเป็นการท�ำงาน
นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ มีส่วนช่วยให้องค์การด�ำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสนับสนุนองค์การด้วยความ
เต็มใจ พฤติกรรมนี้บุคลากรจะกระท�ำเพื่อสนับสนุนองค์การ
โดยไม่ได้ถูกบังคับ เป็นการกระท�ำนอกเหนือจากภาระงาน
และไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆ (Organ, 1988 as cited in
Organ & Bateman, 1991, pp.275) แม้วา่ พฤติกรรมนัน้ ไม่ได้
ท�ำให้ผกู้ ระท�ำได้รบั ผลประโยชน์โดยตรงและไม่ได้เป็นส่วนหนึง่
ของงานก็ตาม จึงเป็นพฤติกรรมทีอ่ ยูน่ อกเหนือข้อก�ำหนดของ
งานและสร้างประโยชน์ให้กับองค์การ ช่วยเพิ่มผลส�ำเร็จของ
องค์การ และเพิ่มพูนสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานกับ
ผู้บังคับบัญชา ท�ำให้การติดต่อประสานงานภายในองค์การ
เป็นไปอย่างราบรืน่ และเพิม่ เสถียรภาพขององค์การ ทัง้ ยังช่วย
ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดีให้แก่องค์การด้วย (Smithikrai,
2011, pp.68-70) หากองค์การค�ำนึงถึงความส�ำคัญและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ โดยอาศัยแนวทางการเสริมสร้างการรับรูต้ อ่ องค์การ
ด้านบวก และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะท�ำให้
บุคลากรแสดงพฤติกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่องค์การ
จนท�ำให้องค์การนั้นเป็นองค์การที่มีคุณภาพและประสบ
ความส�ำเร็จต่อไป
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การส่งเสริมการปฏิบัติงานและมีผลต่อพฤติกรรมบุคลากร
เนือ่ งจากบุคลากรทีม่ คี วามเชือ่ ว่าได้รบั การปฏิบตั จิ ากองค์การ
อย่างเป็นธรรม มีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมทีส่ นับสนุนองค์การ
และกระท�ำนอกเหนือจากหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก ความยุตธิ รรม
จึงถือเป็นหลักส�ำคัญในองค์การ สามารถสร้างให้บุคลากร

เกิดการรับรูท้ ดี่ ตี อ่ องค์การได้ หากบุคลากรรับรูว้ า่ ได้รบั ความ
ยุตธิ รรมก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
องค์การ ในทางตรงข้ามหากบุคลากรรับรู้ว่าไม่ได้รับความ
ยุตธิ รรม ก็จะมีพฤติกรรมการท�ำงานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้
องค์การที่ท�ำให้บุคลากรรับรู้ความยุติธรรมในองค์การได้นั้น
จะท�ำให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายและช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ ซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การนั่นเอง (Cropanzano, Bowen, & Gilland,
2007, pp.39-40)
นอกจากนี้ ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานและ
สร้างพฤติกรรมที่เกิดประโยชน์แก่องค์การอีกปัจจัยหนึ่ง
คือ การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา (Psychological
Empowerment) ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจภายในตนเองของ
บุคลากรให้รู้สึกว่ามีอ�ำนาจและการควบคุม มีอิสระในการ
ใช้อำ� นาจ และรูส้ กึ เชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง สามารถ
พบวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย จนพัฒนาไปสู่ทัศนคติ
เชิงบวกต่อองค์การและเพิ่มพูนความยึดมั่นต่อนโยบายที่เป็น
เป้าหมายองค์การ รวมทัง้ การปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ (Lashley, 2001, pp.22-23)
แรงจูงใจภายในเกิดขึ้นภายในบุคคลท�ำให้บุคคลเห็นความ
สามารถและคุณค่าในตนเอง จนส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล เช่น ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ความพยายามอย่างแรงกล้า
ในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์
(Conger & Kanungo, 1988, pp.473-474; Spreitzer, 1995,
pp.1444) ดังนั้น การเสริมสร้างการมอบอ�ำนาจในงานเชิง
จิตวิทยาจะท�ำให้บคุ ลากรทุม่ เทการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีแ่ ละ
แสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนองค์การอย่างเต็มใจ (Jha, 2014)
หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีภารกิจ
ในการรับผิดชอบด้านการดูแลมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ และปฏิบัติงานด้านวิชาการและด้านทักษะเฉพาะทาง
ศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งขณะท�ำการวิจัยก�ำลังเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การปรับบทบาทของกระทรวง
ต้นสังกัดเพื่อพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล และการ

เตรียมความพร้อมสังคมไทยเข้าสูป่ ระชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)
ท�ำให้ต้องปรับแผนงานและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงต้นสังกัด นอกจากนี้ ยังมีการปรับโครงสร้าง
ระบบราชการภายในใหม่เพื่อให้การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนการ
ด�ำเนินงานหลายส่วนให้เหมาะสมกับสภาพงานทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป บุคลากรจึงต้องท�ำงานเพือ่ ตอบสนองต่อหน่วยงานเพิม่ ขึน้
ซึ่งหน่วยงานที่สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะช่วยให้หน่วยงานประสบความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายได้ (Podsakoff, MacKenzie, Paine, &
Bachrach, 2000, pp.544-545)
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้น
Muchinsky (2006, pp.328) กล่าวว่ามีปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
คือ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ เพราะการที่บุคลากร
เชื่ อ ว่ า ได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ ยุ ติ ธ รรมจะท� ำ ให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ
ด้านบวกในการท�ำงาน ซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อองค์การ นัน่ คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ซึ่ ง สามารถน� ำ ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นทางสั ง คม (Social
Exchange) มาอธิบายได้วา่ กระบวนการแลกเปลีย่ นทางสังคม
เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรกับองค์การ
และเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในองค์การ
ภายใต้สถานการณ์การท�ำงานต่างๆ (Organ, Podsakoff,
& MacKenzie, 2006, pp.72) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
Moorman (1991) ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ โดยบุคลากรที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การจะรับรู้ว่าองค์การมีความยุติธรรม รวมทั้งมีงานวิจัย
ที่ศึกษาในหน่วยงานราชการพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
(Tintavorn & Smuthranond, 2009; Lomtaku, 2011)
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่ง คือ การมอบอ�ำนาจ
ในงานเชิงจิตวิทยาซึ่งปัจจัยนี้ท�ำให้บุคลากรมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีความสามารถในการท�ำงาน มีความยืดหยุ่นในการ
ท�ำงาน มีความรับผิดชอบในการท�ำงานเพิ่มมากขึ้น และยัง
ท�ำให้บุคลากรไม่ลังเลที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
องค์การ (Kanter, 1979, 1983; Boudrias et al., 2009 as cited
in Jha, 2014, pp.18-19) ทั้งนี้ พฤติกรรมการท�ำงานของ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาจะไม่ได้มี
พืน้ ฐานมาจากการคาดหวังรางวัลและการลงโทษ (Thomas &
Velthouse, 1990) และยังปฏิบัติงานนอกเหนือจากบทบาทที่
ถูกก�ำหนดไว้อีกด้วย (Randolph, 1995) โดย Jha (2014, pp.
23-28) มองว่าบุคลากรที่รับรู้ถึงการมอบอ�ำนาจในงานเชิง
จิตวิทยาจะรูส้ กึ มีความสุขกับงานทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ รับรูว้ า่ งานนัน้
มีความหมายและท้าทาย ดังนั้น จึงท�ำให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการ
มอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (Muadiad, 2007; Sutabhaha, 2011;
Washington, 2012; Taylor, 2013)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การและการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา
น่าจะมีความส�ำคัญต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ซึ่งข้าราชการ
ในหน่วยงานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักในแต่ละส่วนงานและเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ในหน่วยงานจึงถือเป็นกลไกส�ำคัญในการ
ผลักดันการด�ำเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้น พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการ
ขับเคลือ่ นงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง ผลการศึกษา
ครั้งนี้จะน�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และ
เสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
ข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามยุตธิ รรม
ในองค์การ การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยากับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ และอิทธิพลของการรับรูค้ วาม
ยุติธรรมในองค์การ การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาที่มี
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการ
ในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
ซึ่งจากการตรวจเอกสารผู้วิจัยได้สรุปความหมายว่า คือ
กระบวนการตี ค วามหรื อ แปลความหมายของบุ ค ลากร
ที่พิจารณาและตัดสินการจัดสรรผลตอบแทน กระบวนการ
จัดสรรผลตอบแทน และวิธีปฏิบัติภายในองค์การว่ามีความ
ยุติธรรม และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้องค์ประกอบของ
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การตามแนวคิดของ Colquitt,
Conlon, Wesson, and Porter (2001) 3 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านผลตอบแทน (Distributive Justice) หมายถึง การ
ตีความหรือแปลความหมายของบุคลากรทีใ่ ช้ประเมินค่าหรือ
ค�ำนวณระดับผลตอบแทนของตนเองว่ามีความยุติธรรม โดย
เปรียบเทียบจากสิ่งที่ตนเองทุ่มเทให้องค์การกับผลตอบแทน
ที่ได้รับ และเปรียบเทียบจากผลตอบแทนของตนเองกับ
ผลตอบแทนของผู้อื่น
ด้านกระบวนการ (Procedure Justice) หมายถึง
การตีความหรือแปลความหมายของบุคลากรเกี่ยวกับวิธีการ
ที่องค์การใช้จัดสรรผลตอบแทนและการพิจารณาตัดสินเพื่อ
ให้ได้ผลตอบแทนว่าต้องมีความยุติธรรม
ด้านปฏิสมั พันธ์ (Interactional Justice) หมายถึง การ
ตีความหรือแปลความหมายของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติ
จากองค์การ ที่ต้องแสดงออกด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ ให้

ความเคารพ และต้องมีการอธิบายข้อมูลอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal
Justice) หมายถึง การตีความหรือแปลความหมายของ
บุคลากรเกี่ยวกับสิ่งที่องค์การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ
สุภาพ ให้เกียรติ และเคารพ ทัง้ จากการด�ำเนินการกระบวนการ
ต่างๆ และการจัดสรรผลตอบแทน
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Justice) หมายถึง
การตีความหรือแปลความหมายของบุคลากรเกี่ยวกับการ
อธิบายข้อมูลที่เพียงพอแก่บุคลากร โดยให้ข้อมูลหรือความรู้
อย่างทัว่ ถึงเกีย่ วกับกระบวนการขององค์การทีใ่ ช้ในการจัดสรร
ผลตอบแทนและเหตุผลของการจัดสรรผลตอบแทนนั้น
ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะศึกษาการรับรูค้ วามยุตธิ รรมด้าน
ปฏิสัมพันธ์โดยรวม เนื่องจากอธิบายความหมายได้ชัดเจน
และครอบคลุมด้านรองทั้งสองด้านแล้ว
2. แนวคิดเกีย่ วกับการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา
ซึ่งจากการตรวจเอกสารผู้วิจัยได้สรุปความหมายว่า คือ แรง
จูงใจภายในของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากส่วน
ต่างๆ ในองค์การ ท�ำให้บุคลากรรับรู้ว่าสามารถปฏิบัติงานที่
เป็นประโยชน์ให้องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะสะท้อน
ออกมาในการท�ำงานของแต่ละบุคคล และในการวิจัยครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ใช้องค์ประกอบของ Spreitzer (1995) ทีเ่ สนอแนวคิดการ
มอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาว่าสะท้อนการท�ำงานออกมา
ในรูปแบบการรู้คิด 4 ประการ คือ
ด้านความหมาย (Meaning) หมายถึง คุณค่าของ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการท�ำงานที่ถูกตัดสินภายใต้
อุดมคติหรือมาตรฐานแต่ละบุคคล ว่างานที่ท�ำอยู่มีความ
เหมาะสมกับความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของตนเอง
ด้านสมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความเชื่อ
ของแต่ละบุคคลว่าสามารถปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จได้ด้วยทักษะ
และความสามารถของตนเอง

ด้านการก�ำหนดได้ด้วยตนเอง (Self-Determination)
หมายถึง ความรู้สึกส่วนบุคคลที่ต้องการริเริ่มและก�ำหนด
การกระท�ำของตนเองทีส่ ะท้อนอิสระในตนเอง เพือ่ สร้างสรรค์
พฤติกรรมการท�ำงานที่ต่อเนื่องด้วยตนเอง
ด้านผลกระทบ (Impact) หมายถึง ระดับอิทธิพลของ
บุคคลที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการท�ำงาน ทั้งเรื่องกลยุทธ์ การ
จัดการ หรือการปฏิบัติงานในองค์การ
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ซึง่ จากการตรวจเอกสารผูว้ จิ ยั ได้สรุปความหมายว่า
คือ การกระท�ำทีไ่ ม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อย่างเป็นทางการ ซึ่งบุคลากรปฏิบัติอย่างเต็มใจโดยไม่ได้
ถูกบังคับให้ท�ำ เพื่อสนับสนุนต่อการด�ำเนินงานขององค์การ
และผลประโยชน์ขององค์การ โดยไม่ต้องการผลตอบแทน
ใดๆ และหากไม่กระท�ำก็ไม่มีบทลงโทษแต่อย่างใด และจาก
การศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านทีเ่ สนอพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การได้มกี ารแบ่งองค์ประกอบด้าน
ต่างๆ ไว้หลากหลาย ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงและมีความ
สัมพันธ์ต่อกันสูง (LePine, Erez, & Johnson, 2002) ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทขององค์การ
และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยการศึกษาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม ไม่แยกองค์ประกอบ
จากการศึกษาและทบทวนเอกสารเกีย่ วกับความหมาย
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การดังกล่าว น�ำไปสู่การก�ำหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัย 3 สมมติฐาน ดังนี้
หนึ่ง : การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการ
ในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
สอง : การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการ
ในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
สาม : การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาของข้าราชการในหน่วยงานราชการ
แห่งหนึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัยเป็นข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 796 คน หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิด
ตาราง Krejcie and Morgan ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 260 คน จึงท�ำการสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมติ ามสัดส่วน (Proportional
Stratified Random Sampling) ตามส่วนงานต่างๆ จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีจับฉลากจากรายชื่อประชากร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่หนึ่ง : ตัวแปรอิสระ คือ
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ และด้านปฏิสัมพันธ์ และการมอบ
อ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา ประกอบด้วย ด้านความหมาย ด้านสมรรถนะ ด้านการก�ำหนดได้ด้วยตนเอง และด้านผลกระทบ
กลุ่มที่สอง : ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ให้
ครอบคลุมตามแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ�ำนวน 6 ข้อ
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ข้อค�ำถามเป็นแบบเติมข้อความและตรวจรายการ ตอนที่ 2
แบบวัดเกีย่ วกับการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การเป็นแบบวัด
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิดของ Colquitt et
al. (2001) มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า ประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม จ�ำนวน 30 ข้อ ลักษณะข้อค�ำถามประกอบด้วย
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 แบบวัดเกี่ยวกับการมอบอ�ำนาจ
ในงานเชิงจิตวิทยาเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
จากแบบวัดของ Songsang (2009) มีลักษณะเป็นแบบ
มาตรประเมินค่า ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 31 ข้อ
ลักษณะข้อค�ำถามประกอบด้วยระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอน
ที่ 4 แบบวัดเกีย่ วกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากแบบวัดของ Tintavorn
(2010) มีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า ประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม จ�ำนวน 18 ข้อ ลักษณะข้อค�ำถามประกอบด้วย
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ สม�่ำเสมอ บ่อยครั้ง บางครั้ง
น้อยครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ
การตรวจสอบเครื่องมือด้วยการหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
เนื้อหา การใช้ภาษา และลักษณะข้อค�ำถามที่เหมาะสมกับ
ประชากรที่ศึกษา การวิเคราะห์ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกด้วยวิธี
วิเคราะห์คุณภาพรายข้อ เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อค�ำถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมของแบบทดสอบ (Item-Total Correlation)
ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยการหา
ค่าความสอดคล้องภายในจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการรับรู้ความ
ยุติธรรมขององค์การทั้งฉบับ เท่ากับ 0.967 แบบวัดการมอบ
อ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาทั้งฉบับเท่ากับ 0.935 และแบบวัด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.936

จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
โดยส่งหนังสือเรียนหัวหน้าหน่วยงาน ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวนทั้งสิ้น 260 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาทั้งหมด จ�ำนวน 260 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ จ�ำนวน 260 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามทัง้ หมด จากนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามไปท�ำการ
ตรวจให้คะแนน และน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การ
การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยากับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อ
วิเคราะห์หาอิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาวิจัย
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน149 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3
อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 35 - 46 ปี จ�ำนวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.3 อายุงานส่วนใหญ่ต�่ำกว่า 9 ปี จ�ำนวน 100 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จ�ำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และมีรายได้
ต�่ำกว่า 20,001 บาท จ�ำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยากับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง

ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวมและด้านปฏิสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.191 และ 0.220
ตามล�ำดับ ส่วนด้านผลตอบแทนและด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.143 และ 0.157 ตามล�ำดับ นอกจากนี้
การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.412, 0.344, 0.348, 0.243 และ 0.306
ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน เมื่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการมอบอ�ำนาจในงาน
เชิงจิตวิทยาเป็นตัวแปรอิสระ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นตัวแปรตาม

การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การด้านปฏิสมั พันธ์ การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้านสมรรถนะ และการมอบอ�ำนาจ
ในงานเชิงจิตวิทยาด้านผลกระทบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้
ร้อยละ 19.60 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 2 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้
OCB = 1.495 + 0.130 (OJ_Interactional) + 0.345 (PE_Competence) + 0.176 (PE_Impact)
และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
OCB = 0.170 (OJ_Interactional) + 0.325 (PE_Competence) + 0.178 (PE_Impact)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวมและรายด้านของข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อาจเนื่องมาจากกระทรวงต้นสังกัดได้วางนโยบายส�ำคัญ
ด้านหนึ่งไว้ คือ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ หน่วยงานจึงเน้นความถูกต้อง ความยุตธิ รรม ให้เกิดขึน้ ทัว่ หน่วยงาน เช่น การพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสประจ�ำปี
จะมีการประชุมก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนทุกครัง้ ซึง่ จะพิจารณาจากผลสัมฤทธิต์ ามตัวชีว้ ดั ในแต่ละปี และจัดสรรให้ขา้ ราชการ
แต่ละส่วนงานอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งประกาศแจ้งให้ทราบ ท�ำให้ข้าราชการรับรู้ว่ามีการจัดสรรที่เสมอภาคและเหมาะสม
แล้ว ทั้งยังมีวิธีการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง นอกจากจะท�ำ ให้เป็นขวัญก�ำลังใจแก่
ข้าราชการแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและทัศนคติทดี่ ตี อ่ หน่วยงาน มีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงาน
ดังที่ Muchinsky (2006, pp.328) กล่าวว่า การที่บุคลากรเชื่อว่าได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมจะท�ำให้เกิดทัศนคติด้านบวก
ในการท�ำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Tintavorn & Smuthranond, 2009; Jungthaweesoot
& Chongvisal, 2009; Pareke & Susetyo, 2011)
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เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการรับรูค้ วามยุตธิ รรม
ในองค์ ก ารด้ านผลตอบแทนมีความสัม พัน ธ์ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อาจเนื่องมาจาก
ข้าราชการได้เปรียบเทียบผลตอบแทนของตนเองกับเพื่อน
ร่วมงานแล้วเห็นว่าเท่าเทียมและเหมาะสมกับปริมาณงานที่
รับผิดชอบ ผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน โบนัส
ค่าตอบแทนพิเศษตามตัวชีว้ ดั สวัสดิการด้านต่างๆ ข้าราชการ
จึงตอบสนองด้วยการปฏิบตั งิ านตามต�ำแหน่งหน้าทีอ่ ย่างเต็ม
ก�ำลังความสามารถ และกระท�ำหน้าที่ต่างๆ นอกเหนือจาก
ภารกิจตามต�ำแหน่งโดยไม่มีใครบังคับ ซึ่ง Cropanzano
et al. (2007, pp.39-40) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติต่อบุคลากร
ด้วยความยุติธรรมท�ำให้บุคลากรยินยอมปฏิบัติงานตาม
นโยบาย มีส�ำนึกในหน้าที่ และช่วยเหลือผู้อื่นในองค์การ
ด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีพ่ บว่าการรับรูค้ วาม
ยุติธรรมด้านผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Tintavorn & Smuthranond,
2009; Jungthaweesoot & Chongvisal, 2009; Golparvar
& Javadian, 2012; Garg, Rastogi, & Kataria., 2013)
ผลการวิจัยยังพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
ด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ อาจเนือ่ งมาจากการทีข่ า้ ราชการ
เห็นว่าวิธกี ารพิจารณาผลตอบแทนมีความน่าเชือ่ ถือ สามารถ
ตรวจสอบได้ และยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการ
พิจารณาผลตอบแทนได้ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากระบบประเมิน
ผลงานของหน่วยงานที่ยึดตามแนวทางการประเมินของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ถือเป็นกระบวนการ
ที่ ไ ด้ ม าตรฐานและมี แ บบแผนชั ด เจน รวมทั้ ง ได้ รั บ การ
ประเมินจากผู้บังคับบัญชาที่ร่วมงานกับตนเอง ซึ่งมีเกณฑ์
การพิจารณาจากผลงานช่างที่ผลิตออกมาแต่ละชิ้น และ
เพื่อนร่วมงานทุกคนก็ได้รับการประเมินด้วยกระบวนการ
เดี ย วกั น หากไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผลการประเมิ น ก็ ส ามารถ
ร้องเรียนได้หลายช่องทาง จึงปฏิบตั งิ านด้วยความเต็มใจเพือ่
สนับสนุนผลประโยชน์ของหน่วยงานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
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ที่ Folger and Cropanzano (1998) กล่าวไว้ว่าหากบุคคล
เชื่อว่ากระบวนการตัดสินใจไม่ยุติธรรม จะลดพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หากต้องการเพิ่มการรับรู้ความ
ยุติธรรมด้านกระบวนการ กระบวนการที่ใช้ในองค์การ
จะต้องค�ำนึงถึง ความสอดคล้อง ปราศจากอคติ แม่นย�ำ
แก้ไขปัญหาที่ผิดพลาด มีสิทธิแสดงความคิดเห็น และตั้งอยู่
บนจริยธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าการรับรู้
ความยุตธิ รรมด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ ก าร (Chotchakornpant,
Junearung, & Wongchaikittiphorn, 2008; Moorman,
1991; Farh, Early, & Lin., 1997; Golparvar & Javadian,
2012; Garg et al., 2013)
นอกจากนี้ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้าน
ปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ อาจเนื่องมาจากข้าราชการมองว่า
หน่วยงานปฏิบัติต่อตนเองอย่างความเหมาะสม ทั้งยังมีการ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงอีกด้วย เช่น การดูแล
สวัสดิการอย่างทั่วถึง การเสนอข้อมูลจริงแก่ข้าราชการเมื่อมี
การเปลีย่ นแปลงในหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม
ประจ�ำปีหลายกิจกรรม เช่น กีฬาสี งานครบรอบก่อตัง้ หน่วยงาน
งานจัดแสดงผลงานแต่ละส่วนงาน เป็นต้น เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของข้าราชการอย่างสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้ขา้ ราชการ
ทุกระดับมีความใกล้ชิดกัน อีกทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ก็เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งในรูปแบบของหนังสือเวียนอย่างเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร หรือการแจ้งข้อมูลแก่หวั หน้าส่วนงานต่างๆ
เพือ่ กระจายข้อมูลสูผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชา สอดคล้องกับที่ Greenberg
(2010, pp.40-43) กล่าวว่า การส่งเสริมความยุติธรรมใน
องค์การด้วยการอธิบายข้อมูลการตัดสินใจให้บคุ ลากรทุกคน
ทราบในลักษณะที่ให้เกียรติและเคารพบุคลากร จะมีผลต่อ
ความรู้สึกของบุคลากรอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Farahbod,
Azadehdel, Dizgah, & Jirdehi, 2012; Garg et al., 2013)

ผลการวิจัยของการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา
โดยรวมและรายด้านของข้าราชการในหน่วยงานราชการ
แห่งหนึง่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การ อาจเนือ่ งมาจากการทีข่ า้ ราชการมองว่าตนเอง
สามารถควบคุมการท�ำงานได้ โดยประเมินจากส่วนต่างๆ
ภายในหน่วยงาน เช่น การออกแบบงานทีใ่ ห้อำ� นาจการตัดสินใจ
และอิสระในการท�ำงาน มีการมอบหมายงานเหมาะสมตาม
ความสามารถ การสือ่ สารภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างทัว่ ถึง
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนการท�ำงาน
เป็นต้น ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจภายในของข้าราชการให้
เพิม่ ขึน้ ท�ำให้มนั่ ใจว่าสามารถปฏิบตั งิ านให้หน่วยงานให้สำ� เร็จ
ได้ ข้าราชการจึงต้องการให้หน่วยงานขับเคลื่อนไปได้อย่าง
ราบรื่นและตระหนักดีว่าต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในทุกด้าน แม้ว่าจะนอกเหนือจากหน้าที่ตนเองก็ตาม ดังที่
Kanter (1979, 1983 as cited in Jha, 2014, pp.18-19) และ
Boudrias et al. (2009 as cited in Jha, 2014, pp.18-19)
กล่าวว่า การที่บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการ
ท�ำงาน มีความยืดหยุ่นในการท�ำงาน มีความรับผิดชอบใน
การท�ำงานเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้บคุ ลากรไม่ลงั เลทีจ่ ะตอบสนอง
ต่อความต้องการขององค์การ ด้วยการแสดงพฤติกรรม
ที่ส่งเสริมการท�ำงานของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ทีพ่ บว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยามีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Muadiad, 2007;
Kim & Kim, 2013; Taylor, 2013; Gorji & Ranjbar, 2013;
Saufi, Kojuri, & Agheshlouei., 2013)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมอบอ�ำนาจใน
งานเชิงจิตวิทยาด้านความหมายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อาจเนื่องมาจาก
การที่ข้าราชการเห็นถึงคุณค่าของงานที่ตนเองรับผิดชอบว่า
สามารถตอบสนองต่อตนเองได้ ในแง่ทขี่ า้ ราชการทีไ่ ด้รบั การ
บรรจุเข้ารับราชการนัน้ ถือว่าเป็นการสร้างความมัน่ คงในชีวติ
การทีข่ า้ ราชการต้องถูกให้ออกจากราชการต้องเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
ความผิดอย่างร้ายแรงเท่านั้น นอกจากนี้ หน่วยงานมีภารกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะเฉพาะทางศิลปะแขนงต่างๆ
ข้าราชการได้ปฏิบัติงานที่ตรงตามความสามารถ ทักษะของ
ตนเอง ท�ำให้มั่นใจว่าหน้าที่การงานนี้มีคุณค่ากับตนเองและ
งานที่รับผิดชอบตอบสนองกับการด�ำเนินชีวิตของตนเอง จึง
ตอบแทนหน่วยงานด้วยการแสดงพฤติกรรมทางบวกต่อ
หน่วยงาน พร้อมรับผิดชอบหน้าทีต่ ามต�ำแหน่งและนอกเหนือ
จากต�ำแหน่งไปพร้อมๆ กันด้วย ดังที่ Randolph (1995)
กล่าวว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาท�ำให้บุคลากร
ปฏิบตั งิ านนอกเหนือจากบทบาททีถ่ กู ก�ำหนดไว้ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่พบว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้าน
ความหมายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ (Muadiad, 2007; Sutabhaha, 2011; Yim,
2008; Llewell, 2008)
ผลวิจัยอีกข้อหนึ่ง คือ การมอบอ�ำนาจในงานเชิง
จิตวิทยาด้านสมรรถนะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อาจเนื่องมาจากข้าราชการ
รูส้ กึ ว่าสามารถปฏิบตั งิ านต่างๆ ได้ดว้ ยทักษะ ความสามารถ
ของตนเอง และสามารถท�ำให้งานแต่ละชิ้นประสบความ
ส�ำเร็จได้ ซึ่งข้าราชการแต่ละคนจะได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาในการท�ำงานและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความช�ำนาญในการท�ำงาน ด้วยการส่งเสริมนโยบาย
การให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
อันจะน�ำมาพัฒนางานในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เช่น หลักสูตรงานช่าง
แขนงต่างๆ หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรพัฒนา
ข้าราชการ เป็นต้น รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนให้ข้าราชการ
ศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ เช่น การให้ลาราชการเพือ่ ศึกษาต่อ
การให้ทนุ การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานที่
รับผิดชอบ เป็นต้น ข้าราชการจึงมัน่ ใจว่าจะสามารถปฏิบตั งิ าน
ที่ได้รับมอบหมายให้ส�ำเร็จได้และสามารถท�ำได้ดีเทียบเท่า
กับคนอื่น จึงมีความคิดเชิงบวกต่อหน่วยงาน ท�ำให้กระตุ้น
พฤติกรรมที่สนับสนุนต่อการด�ำเนินงานขององค์การเพิ่ม
มากขึน้ ดังที่ John (1996, pp.150) กล่าวว่า สภาพอารมณ์ใน
การท�ำงานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
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หากบุคคลมีความสบายใจ ผ่อนคลาย มีอารมณ์ทางบวก ก็จะ
แสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจยั ทีพ่ บว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้านสมรรถนะ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(Muadiad, 2007; Sutabhaha, 2011; Llewell, 2008)
ทั้งนี้ ยังพบว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา
ด้านการก�ำหนดได้ด้วยตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อาจเนื่องมาจาก
ข้าราชการสามารถตัดสินใจเกีย่ วกับการท�ำงานได้ดว้ ยตนเอง
ว่าจะท�ำงานนั้นเมื่อไรและจะท�ำงานนั้นให้ส�ำเร็จอย่างไร ถือ
เป็นการได้รับโอกาสในการแสดงความคิดริเริ่ม ซึ่งหน่วยงาน
ราชการแห่งนี้เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับช่างแขนงต่างๆ ใน
การพัฒนางานแต่ละแขนงจ�ำเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อย่างมาก หน่วยงานจึงเปิดโอกาสให้เลือกวิธีการ
ท�ำงานที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้แสดงพฤติกรรมการท�ำงานด้วยความ
เต็มใจ จึงช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดผลทางบวกต่อหน่วยงาน
และท�ำให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับที่
Gagne and Deci (2005, pp.351) กล่าวว่า การให้อิสระ
ในการท�ำงานจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ยินดี
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและแสดงพฤติกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ข้าราชการในหน่วยงานราชการ
แห่งหนึ่งจึงทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการท�ำงานด้านอื่นๆ ด้วย
นอกจากนี้ Thomas and Velthouse (1990) ได้กล่าวว่า
พฤติกรรมการท�ำงานของบุคลากรที่ได้รับการมอบอ�ำนาจใน
งานเชิงจิตวิทยาจะไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการคาดหวังรางวัล
และการลงโทษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าการมอบ
อ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้านการก�ำหนดได้ด้วยตนเองมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(Sutabhaha, 2011; Llewell, 2008; Kim, Losekoot, & Milne,
2011)
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การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้านผลกระทบมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ อาจเนื่องมาจากการที่ข้าราชการรับรู้ว่าตนเองมี
บทบาทในการท�ำงานที่ช่วยผลักดันนโยบายและแก้ปัญหา
ภายใน ท�ำให้รับรู้ว่ามีอิทธิพลต่อหน่วยงานและสร้างผลลัพธ์
ต่างๆ แก่หน่วยงานได้ ซึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานจะมีการ
รายงานสถานการณ์ภายในหน่วยงานให้ทราบอยู่เสมอ เช่น
การปรับโครงสร้างหน่วยงาน การเปลีย่ นแปลงนโยบาย ปัญหา
ต่างๆ ที่หน่วยงานก�ำลังเผชิญ โดยหน่วยงานจะระดมความ
คิดเห็นจากข้าราชการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้มีส่วนร่วม
รับรู้และจัดการสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ท�ำให้
ข้ า ราชการรู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยงานและรั บ รู ้ ถึ ง
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ ข้าราชการจึงตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ ประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน แม้งานนัน้ จะ
เป็นงานทีน่ อกเหนือหน้าทีร่ บั ผิดชอบตนเอง แต่กเ็ ต็มใจปฏิบตั ิ
อย่างเต็มที่ ดังที่ Schultz and Schultz (2010, pp.203)
กล่าวว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นความพยายามทีบ่ คุ คลกระท�ำงาน
นอกเหนือจากงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและกระท�ำมากกว่าหน้าที่
ทีก่ ำ� หนดไว้ ข้าราชการในหน่วยงานราชการแห่งหนึง่ จึงเห็นว่า
หากหน่วยงานประสบปัญหา ตนเองก็จะเกิดปัญหาเช่นกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิง
จิตวิทยาด้านผลกระทบมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (Sutabhaha, 2011; Llewell, 2008)
นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การด้านปฏิสัมพันธ์ การมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา
ด้านสมรรถนะและด้านผลกระทบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 19.60
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านปฏิสัมพันธ์
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อาจ
เนื่องมาจากข้าราชการรับรู้ว่าผู้บริหารระดับสูงเอาใจใส่
ข้ า ราชการทุ ก ส่ ว นงานอย่ า งทั่ ว ถึ ง เช่ น มี ก ารก� ำ หนด

แผนงานการตรวจราชการส่วนงานต่างๆ บ่อยครั้ง เพื่อ
รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น การให้ความส�ำคัญกับสวัสดิการของ
ข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพประจ�ำปี การ
ป้องกันอุบัตเิ หตุภายในหน่วยงาน การส่งการ์ดอวยพรวันเกิด
ให้บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการ
กระจายข้อมูลภายในหน่วยงานไปถึงบุคลากรทุกคนอย่าง
ทั่วถึง หากหน่วยงานมีการก�ำหนดนโยบายใหม่ๆ หรือการ
ประกาศยกย่องบุคลากร จะแจ้งให้ทกุ คนทราบทันที ส่งผลให้
ข้าราชการเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ องค์การและต้องการตอบแทน
หน่วยงานด้วยการสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์การและ
ผลประโยชน์ขององค์การ โดยไม่ต้องการรางวัลใดๆ ดังที่
Greenberg and Baron (2003, pp.408) และ Cropanzano
and Greenberg (1997, pp.51) กล่าวว่า หากบุคลากรได้รับ
การปฏิบัติที่ยุติธรรมจากองค์การ จะมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภายในองค์การ บุคลากรจึงให้ความ
ช่วยเหลือองค์การเมื่อองค์การต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจยั ทีพ่ บว่าการรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การด้านปฏิสมั พันธ์
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ ก าร
(Tintavorn & Smuthranond, 2009; Chanthevee, 2012;
Moorman, 1991; Farahbod et al., 2012)
และยังพบว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้าน
สมรรถนะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ อาจเนือ่ งมาจากข้าราชการรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณุ สมบัติ
เหมาะสมที่จะท�ำงานในหน้าที่รับผิดชอบและมีความมั่นใจ
ในความสามารถของตนเองว่าจะปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ส�ำเร็จได้ อีกทั้งหน่วยงานได้มีนโยบายการส่งเสริมให้
ข้าราชการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้วยการก�ำหนดตัวชี้วัด
ให้กลุม่ พัฒนาข้าราชการแสวงหาหลักสูตรใหม่ๆ ทีเ่ หมาะสม
กับข้าราชการทุกต�ำแหน่ง เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการใน
หน่วยงานพัฒนาทักษะงานช่างแขนงต่างๆ อยู่เสมอ ท�ำให้
ข้าราชการมีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง จนมั่นใจ
ในความสามารถของตนเองว่าจะสามารถท�ำงานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้สำ� เร็จได้ และเชือ่ มัน่ ว่าตนเองมีศกั ยภาพเพียงพอ

ที่จะท�ำงานได้ตามทักษะ ความช�ำนาญที่ได้ฝึกฝนมา จึง
ส่งผลให้ข้าราชการมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ทัง้ งานในหน้าทีร่ บั ผิดชอบและงานนอกเหนือจากหน้าทีต่ นเอง
สอดคล้องกับ Spector (2006, pp.259) ที่กล่าวว่าพฤติกรรม
ดังกล่าวนัน้ บุคลากรเลือกทีจ่ ะกระท�ำเอง โดยหน่วยงานไม่ได้
บังคับ การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
จึงเป็นการวางกลยุทธ์ในการท�ำงาน เพื่อให้บุคลากรพร้อม
ที่จะช่วยเหลือหน่วยงานด้วยความเสียสละ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยที่พบว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้าน
สมรรถนะ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ (Yim, 2008)
ผลการวิจัยประการสุดท้าย คือ การมอบอ�ำนาจใน
งานเชิงจิตวิทยาด้านผลกระทบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ อาจเนือ่ งมาจากปัจจุบนั หน่วยงาน
ก�ำลังมีการเปลี่ยนแปลงภายในหลายด้าน เช่น การปรับ
บทบาทกระทรวงต้ น สั ง กั ด นโยบายใหม่ ข องกระทรวง
ต้นสังกัด การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เป็นต้น และผูบ้ ริหาร
จะเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของข้าราชการในการช่วยผลักดัน
หน่วยงานเสมอ ข้าราชการแต่ละคนจึงรูส้ กึ ว่าตนเองมีอทิ ธิพล
ต่องานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมองว่างานที่
ตนเองท�ำมีความส�ำคัญและสามารถสร้างผลกระทบให้แก่
หน่วยงานได้ จึงเชื่อว่าตนเองมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดัน
เป้าหมายของหน่วยงาน หากหน่วยงานเกิดปัญหา ตนเอง
ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย จึงส่งผลให้ข้าราชการค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของหน่วยงานมาเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ เมือ่
รู้สึกว่าตนเองมีอิทธิพลต่อหน่วยงาน หากหน่วยงานประสบ
ปัญหาใดๆ ก็จะให้ความร่วมมือและยินดีชว่ ยเหลือหน่วยงาน
อย่างเต็มที่ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ดังที่ Greenberg and Baron (2003,
pp.408) กล่าวถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การว่า
นอกจากบุคลากรจะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามต�ำแหน่งอย่างเต็มทีแ่ ล้ว
ยังแสดงพฤติกรรมในรูปแบบทีไ่ ม่เป็นทางการด้วย ซึง่ เป็นการ
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กระท�ำนอกเหนือจากหน้าทีท่ เี่ ป็นทางการ เพือ่ ความผาสุกของ
องค์การและสมาชิกภายในองค์การ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ที่พบว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาด้านผลกระทบ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (Llewell,
2008; Kim et al., 2011)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ หน่วยงานควรให้ความส�ำคัญ
กับการส่งเสริมให้ข้าราชการเกิดการรับรู้ถึงความยุติธรรมใน
องค์การให้สงู ขึน้ โดยการก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับการจัดสรร
ผลตอบแทนอย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐาน มีช่องทางแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งทางการ ไม่เป็นทางการ และ
ไม่เปิดเผยตัวบุคคล เช่น ในที่ประชุม กล่องรับความคิดเห็น
กระดานสนทนาเว็บไซต์หน่วยงาน (Webboard) ซึ่งเป็นการ
ให้เกียรติข้าราชการในการแสดงความคิดเห็นและเป็นการ
ถ่ายทอดข้อมูลจากข้าราชการระดับปฏิบัติไปสู่ผู้บริหาร
ระดับสูง เมือ่ มีขอ้ มูลใดๆ ทีต่ อ้ งการแจ้งให้ขา้ ราชการภายใน
หน่วยงานทราบ ควรมีระบบกระจายข่าวสารข้อมูลหลาย
ช่องทางเพิ่มขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เช่น แมสเซนเจอร์
เฟซบุค๊ ไลน์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลต่างๆ ในหน่วยงานเข้าถึงข้าราชการ
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
นอกจากนี้ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้าน
ปฏิสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาควรท�ำให้ข้าราชการใน
สังกัดรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ และ
เคารพ รวมถึงได้รบั ข้อมูลทีช่ ดั เจนและทัว่ ถึง ทัง้ นี้ หน่วยงาน
สามารถท� ำ ได้ ห ลายแนวทางเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานรดน�้ำด�ำหัว
วันสงกรานต์ งานท�ำบุญครบรอบวันเกิดหน่วยงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการพิจารณาเรื่องใดๆ ในหน่วยงาน ผู้บังคับ
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บัญชาต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อที่จะ
สามารถอธิบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและยอมรับได้
ในส่ ว นของการมอบอ� ำ นาจในงานเชิ ง จิ ต วิ ท ยา
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งการส่งเสริมเรื่องการมอบ
อ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาจะเกีย่ วข้องกับปัจจัยต่างๆ ภายใน
องค์การ เช่น โครงสร้างหน่วยงาน ภาวะผู้น�ำ สายการบังคับ
บัญชา ระบบการประเมิน ลักษณะงาน เพื่อนร่วมงาน การ
เข้าถึงทรัพยากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยงาน
จึงควรส่งเสริมปัจจัยเหล่านี้ร่วมด้วย เช่น สร้างบรรยากาศ
หรือสภาพแวดล้อมใหม่ จัดสรรงบประมาณที่จ�ำเป็นในการ
ท�ำงาน สนับสนุนอุปกรณ์การท�ำงาน เพือ่ ส่งเสริมหรือกระตุน้
ให้ข้าราชการรู้สึกถึงการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยาให้
เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
ผลการวิจยั ยังพบว่าการมอบอ�ำนาจในงานเชิงจิตวิทยา
ด้านสมรรถนะและด้านผลกระทบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้บังคับ
บั ญ ชาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ข ้ า ราชการพั ฒ นาตนเองอยู ่ เ สมอ
โดยเฉพาะทักษะด้านช่างแขนงต่างๆ เพือ่ น�ำมาพัฒนาต่อยอด
การผลิตผลงาน ซึ่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลอาจก�ำหนด
เป็นตัวชี้วัดทุกๆ รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
กระตุ้นให้ข้าราชการมีโอกาสพัฒนาความสามารถและมั่นใจ
ในความสามารถของตนเอง รวมทั้งควรเน้นการบริหาร
จัดการทีใ่ ห้ขา้ ราชการในหน่วยงานมีสว่ นร่วม (Participative
Management) ในเรื่องของการตัดสินใจหรือในระบบงาน
ต่างๆ มากขึน้ ซึง่ จะท�ำให้ขา้ ราชการรูส้ กึ เป็นเจ้าของงานและ
ส่วนหนึ่งของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ส่งเสริมให้ขา้ ราชการระดับ
ปฏิบัติงานได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารงาน หรือเสนอความคิดเห็นในการด�ำเนินงาน
ในระดับนโยบายได้ ข้าราชการจึงจะรับรูว้ า่ ตนเองมีผลกระทบ
ต่อหน่วยงานอย่างไร และหากหน่วยงานเกิดปัญหาใดๆ ก็
รู้สึกว่าตนเองจะได้รับผลกระทบไปด้วย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาตั ว แปรอื่ น เพิ่ ม เติ ม ที่ อ าจจะอธิ บ าย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ เช่น การ
สนับสนุนทางสังคม การมีส่วนร่วมในงาน การออกแบบงาน
โครงสร้างองค์การ พฤติกรรมการบริการ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ การท�ำงานเป็นทีม เป็นต้น หรืออาจศึกษาอิทธิพลของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อตัวแปรอื่น
2. ขยายการศึกษาเพิม่ เติมกับข้าราชการหรือบุคลากร
ต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น ข้าราชการในส่วนภูมิภาค ลูกจ้างประจ�ำ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พนักงานราชการในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เป็นต้น เพื่อน�ำผลมาศึกษาเปรียบเทียบว่า
แตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร
3. อาจใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก
4. จากการใช้เทคนิควิเคราะห์การถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่ใช้
โปรแกรมช่วยคัดเลือกตัวแปรเข้าไปในสมการ อาจท�ำให้
ตัวแปรอิสระบางตัวถูกขจัดออกจากสมการ ซึง่ อาจเป็นตัวแปร
ทีส่ ง่ ผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในการศึกษา
ครัง้ ต่อไปอาจใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบอืน่ ๆ
5. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย�ำและคลาดเคลื่อนน้อยลง
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