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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ระดับของทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความ
ไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน 2) ความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร และ 3) ปัจจัยท านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 
โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันในสัดส่วนท่ีไม่เท่ากัน จ านวน 133 คน เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ ซึ่งวิเคราะห์โดย
การหาค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ทุนมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยจ านวนปีที่
บุคลากรใช้ในการศึกษา มีค่าเฉลี่ยที่ 17.66 ปี กับประสบการณ์ในการท างานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ 11.11 ปี มีการ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับมาก 2) 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความไว้วางใจในผู้น ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ และ 3) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงานใน
องค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่งได้  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ,การรับรู้ความยติธรรมในองค์การ,ความไว้วางใจในผู้น า    
 

Abstract 
               The objectives of this research were: to study: 1) the level of human capitals, perception of 
organization justice, trust in the leader and good citizenship behaviors of the office workers, 2) the 
relationship between human capital, perception of organization justice, trust in the leader and good 
citizenship behaviors, and 3) the variables in predicting good citizenship behaviors. The samples were 133 
workers in a non-profit organization that were randomly selected by using stratified random sampling. The 
data were collected by 5 five-point-Likert scale questionnaire and statistically analyzed by correlation and 
multiple regression. The research findings were: 1) the human capitals, which consisting of the number of 
years for education and the number of years for working in the organization that accounting for 17.6 and 
11.11 years, respectively, were shown to have high levels of perception in organization justice, trust in the 
leader, and good citizenship behaviors scores; 2) there were positive inter-correlations between the 
organization justice, trust in the leader and good citizenship behaviors; 3) perception of organization 
justice could predict the good citizenship behaviors of the office workers in a nonprofit organization. 
Keyword: good citizenship behaviors, perception of organization justice, trust in the leader 
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1. บทน า 
     องค์การประกอบด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่อยู่
รวมกันภายในองค์การและน าความรู้ ความสามารถ และ
ทรัพยากรต่างๆ มาใช้ท ากิจกรรมเพื่อให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่องค์การก าหนดไว้ ซึ่งความสามารถ
ของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
รวมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อ
การเสริมสร้างความมีศักยภาพและประสิทธิภาพของ
องค์การ และสามารถท าให้องค์การด ารงอยู่ได้ แต่บุคคลที่
อยู่ภายในองค์การจะมีทั้งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และ
พฤติกรรมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
การได้รับการจูงใจ (motivation) และรูปแบบของการ
เป็นผู้น า (leadership style) ในระหว่างที่อยู่ในองค์การ  
    ปัจจุบันเป็นยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคแห่งการน า
เทคโนโลยี และความคิดแบบนวัตกรรมเข้ามาปรบัเปลีย่น
การด าเนินงานในองค์การส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์การ 
ให้สามารถก้าวทันถึงการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่เว้นแม้แต่
องค์การที่ด าเนินกิจการโดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร ดังนั้น
ผู้บริหารจึงต้องตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการบริหารงานภายในองค์การ 
โดยการระบุหรือก าหนดให้บุคคลได้ปฏิบัติงานเหมาะสม
กับงานตามความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้น หากองค์การมีบุคลากรที่มีทุน
มนุษย์ ที่ประกอบด้วยความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่เริ่มศึกษา
จนถึงการศึกษาสูงสุดหรือจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน มากเท่าไรก็จะส่งผลให้
องค์การมีแนวโน้มที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  หรือมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซึ่งพฤติกรรมนี้
มีความส าคัญมาก เนื่องจากบุคลากรจะมีความเต็มใจ
ปฏิบัติ งานที่องค์การไม่ ได้ก าหนดไว้  โดยมิ ได้หวัง
ผลตอบแทน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงาน การค านึงถึงผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น การ
ให้ความร่วมมือ และการส านึกในหน้าที่ ซึ่งพฤติกรรม
ข้างต้น จะส่งผลให้องค์การมีศักยภาพในการด าเนินงาน 
และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญจนา กัญจา [1] ที่พบว่า 
วุฒิการศึกษาสูงสุด (จ านวนปีที่ศึกษา) สามารถร่วม
ท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ 
นอกจากความรู้แล้ว ประสบการณ์ในการท างานยังมี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุกัญญา สุบุญสันต์ [2] 
ที่พบว่า อายุงานท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีด้านการให้ความร่วมมือที่แตกต่างกัน นอกจากนี้แล้ว
ยังมีปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ คือ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ เมื่อ
บุคลากรในองค์การมีการรับรู้ความยุติธรรม จะส่งผลให้
บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
มีศักยภาพในการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้ก าหนดไว้ ดังเช่น งานวิจัยของ ยุวดี ธัมมิกะกุล
[3] อย่างไรก็ตาม แม้การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
อาจจะสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ แต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ เพราะจากการส ารวจความ
ต้องการของคนงานประมาณ 500 คน ของเดวิส 
(Davis,1957:168) พบว่าคนงานต้องการความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงาน และยังมีความต้องการผู้น าหรือ
ผู้บังคับบัญชาท่ีดีด้วย สมพร สุทัศนีย์ [4] เนื่องจากความ
ไว้วางใจในผู้น ามีความส าคัญซึ่งท าให้เกิดความสมคัรใจใน
การให้ความร่วมมือ และความพยายามที่จะช่วยเหลือการ
ด าเนินงานขององค์การ ดังนั้นการปฏิบัติงานภายใต้ความ
ไว้วางใจในผู้น าจะท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการร่วมมือปฏิบัติงานและ
ร่วมแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค์ที่ เกิดขึ้นจนองค์การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อลงกต จิตต์ปราณี [5] ความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีใน
องค์การ  
     จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ 
ที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไร แห่งหนึ่ง ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะช่วย
ให้ผู้บริหารองค์การน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารบุคลากร 
โดยมุ่งหวังให้องค์การมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
ให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ 
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2.วัตถุประสงค ์
     2.1 เพื่อศึกษาระดับของทุนมนุษย์ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์ การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ใน
องค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยร่วมกันท านาย พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
 
3. นิยามปฏิบัติการ 
     3.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
หมายถึง พฤติกรรมการท างานของบุคลากรที่มีความ
สมัครใจ และมุ่งหวังให้องค์การประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่องค์การไม่ได้
ร้องขอ และนอกเหนือจากที่องค์การมอบหมายบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     3.2 ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ ที่สั่งสมอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล โดย
บุคลากรได้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การมี
ศักยภาพในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน ซึ่งในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ จ านวนปีที่
ใช้ในการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  
     3.3 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง การ
ที่บุคลากรรับรู้องค์การให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
พิจ ารณาผลตอบแทนตามความ เป็ นจริ ง  โ ดยมี
กระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและสามารถตรวจได้ และ
บุคลากรมีการรับรู้ว่าตนเองได้รับการปฏิบัติจากองค์การ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับบุคลากรในองค์การ 
     3.4 ความไว้วางใจในผู้น า หมายถึง บุคลากรมี
ความรู้สึกต่อผู้น าในทางบวก โดยบุคลากรมีความเต็มใจที่
จะร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์การประสบ
ความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
 
4. ประโยชน์ของการวิจัย   
     4.1 ท าให้ทราบถึง ระดับทุนมนุษย์ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางในผู้น า และพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     4.2 ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางในผู้น า และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     4.3 ท าให้ทราบปัจจัยทีสามารถร่ วมกันท านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน 
ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 
     จากการศึกษา ผู้บริหารองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร 
สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภายในองค์การ เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การต่อไป 
 

5. สมมติฐานการวิจัย 
     5.1 ทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 
ความไว้วางใจในผู้น า  มีความสัมพันธ์ เ ชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานใน
องค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     5.2 ทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 
ความไว้วางใจในผู้น า สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 
 
6. ขอบเขตการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร ได้แก่ บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย บุคลากรส านักงาน
ของสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง จ านวน 140 คน บุคลากร
ของมูลนิธิแห่งหนึ่ง จ านวน 2 คน และบุคลากรส านักงาน
ของสถาบันการศึกษา จ านวน 58 คน รวมประชากรที่ใช้
ในการศึกษาท้ังหมด จ านวน 200 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรส านักงาน ในองค์การที่
ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ันในสัดส่วนท่ีไม่เท่ากัน จ านวน 133 คน  
6.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     6.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1)ทุนมนุษย์ 2)การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และ 3) ความไว้วางใจในผู้น า  
     6.2.2 ตัวแปรตาม คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 
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 7.วิธีด าเนินการวิจัย 
7.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ดังน 
     ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ ระดับการศึกษา จ านวนปีที่ใช้ในการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถาม
จากแนวคิดของ Organ (1988)  ประกอบด้วย 
พฤติกรรม 5 ด้าน ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 27 ข้อ ครอบคลุม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 5 ด้าน คือ 
ด้านการให้ความช่วยเหลือ จ านวน 4 ข้อ ด้านการ
ค านึงถึงผู้อื่น จ านวน 8 ข้อ ด้านการมีความอดทนอด
กลั้น จ านวน 5 ข้อ ด้านการให้ความร่วมมือ จ านวน 5 
ข้อ และ ด้านการส านึกในหน้าท่ี จ านวน 5 ข้อ 
    ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ โดยผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากแนวคิด
ของ Folger and Cropanzano (1998) ประกอบด้วย
การรับรู้ความยุติธรรม 3 ด้าน ที่มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 23 
ข้อ ครอบคลุมการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 3 ด้าน 
คือ ด้านการแบ่งปันผลตอบแทน จ านวน 7 ข้อ ด้าน
กระบวนการแบ่งปันผลตอบแทนขององค์การ จ านวน       
7 ข้อ และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 
จ านวน 9 ข้อ     
     ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจในผู้น า 
โดยผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถาม จากแนวคิดของ Misha 
(1996) ประกอบด้วยความไว้วางใจในผู้น า 4 ด้าน ที่มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
5 ระดับ จ านวน 33 ข้อ ครอบคลุมความไว้วางใจในผู้น า  
4 ด้าน คือ ด้านความสามารถของผู้น า จ านวน 10 ข้อ 
ด้านการเปิดเผยข้อมูลของผู้น า จ านวน 9 ข้อ ด้านความ
ห่วงใยที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน 9 ข้อ และความ
น่าเชื่อถือของผู้น า จ านวน 5 ข้อ 
 
 

7.2 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
     1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ด้วยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับเนื้อหา (Index of Item Objective 
Congruence) หรือ IOC โดยใช้ค่า IOC ≥ 0.67 และหา
ค่าอ านาจจ าแนก โดยการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected 
Item- Total Correlation) และหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ด้วยวิธี หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอน
บาด (Cronbach alpha coefficient) โดยได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ดังนี้ 1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .95 2) การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าเท่ากับ .94 และ 3) ความไว้วางใจในผู้น าองค์การ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .97  
 
7.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     7.3.1 สถิติพื้นฐานท่ัวไป อธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของ
บุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ประกอบด้วย เพศ และระดับการศึกษา ค่าร้อยละ 
(Percentage) และระดับของตัวแปร 1) ทุนมนุษย์       
2) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 3) ความไว้วางใจใน
ผู้น า และ 4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร
ส านักงาน ในองค์การที่ ไม่มุ่ งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 
ค่าเฉลี่ย (X ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
     7.3.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การหาค่า
สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ แบบ เพี ยร์ สั น ( Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
     7.3.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)เพื่อศึกษาปัจจัยร่วมท านายของ
ตัวแปร 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
     8.1 ระดับของทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง 
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ตารางที่ 1 แสดงระดับของทุนมนุษย์ การรับรูค้วามยตุิธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

ตัวแปร      X ̅ S.D. ระดับ 
ทุนมนุษย ์    
จ านวนปีท่ีใช้ในการศึกษา 17.66 2.19 Max 23 

Min 12 
ประสบการณ์ในการท างาน  11.11 10.10 Max 40   

Min .1 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ    
ด้านการแบ่งปันผลตอบแทน 3.47 .64 มาก 
ด้านกระบวนการการแบ่งปันผลตอบแทน 3.45 .83 มาก 
ด้านปฏสิัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 3.77 .72 มาก 

รวม 3.56 .62 มาก 
ความไว้วางใจในผู้น า    
ด้านความสามารถของผู้น า 3.96 .83 มาก 
ด้านการเปดิเผยข้อมลูของผู้น า 3.95 .80 มาก 
ด้านความห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 3.88 .88 มาก 
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้น า 3.83 .91 มาก 

รวม 3.91 .81 มาก 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ    
ด้านการให้ความช่วยเหลือ  3.55 .42 มาก 
ด้านการค านึงถึงผู้อื่น  3.68 .39 มาก 
ด้านการมคีวามอดทนอดกลั้น 4.08 .51 มาก 
ด้านการให้ความร่วมมือ 3.76 .68 มาก 
ด้านการส านึกในหน้าท่ี 4.11 .45 มาก 

รวม 3.84 .36 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง มีจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาน้อย
ที่สุดจ านวน 12 ปี มากที่สุดจ านวน 23 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย
ที่ 17 ปี 6 เดือน และมีประสบการณ์ในการท างานน้อย
ที่สุด คือ 1 เดือน มากท่ีสุดจ านวน 40 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 
11 ปี 1 เดือน และพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
8.2 การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทุนมนุษย์การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานใน
องค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์ 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า 
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน
ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

 

 
t-ed 

t-
work 

JUS TL COB 

t-ed 1 -.11 .14 .09 .16 
t-work  1 -.07 -.30** -.08 
JUS   1 .43** .45** 
TL    1 .29** 

COB     1 



52                                                                                           วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน 2561           
 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
t-ed คือ จ านวนปีท่ีใช้ในการศึกษา 
t-work คือ ประสบการณ์ในการท างาน 
JUS คือ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 
TL คือ ความไว้วางใจในผู้น า 
COB คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 
ความไว้วางใจในผู้น า  มีความสัมพันธ์ เ ชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
     8.3 การศึกษาปัจจัยร่วมกันท านาย พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

 
ตารางที่3 แสดงการวิเคราะห์ตัวท านายระหว่างทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง 

ตัวแปรท านาย 
ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย 

B Std. Error Beta t Sig. 

การรับรูค้วามยตุิธรรมในองค์การ .25 .04 .51 6.17 .01 

ค่าคงท่ี (Constant) = 2.89   R = .51    R2 = .26      R2adj = .25     t = 6.17 
 
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหา
ตัวแปรท านายระหว่างทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมของ
องค์การ สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .51 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรในองค์การที่ไม่มุ่ งหวังผลก าไร
แห่งหนึ่งได้ร้อยละ 26 (R2 = .26) และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ ดังนี ้
     สมการคะแนนดิบ (COB) = 2.89+.25 (JUS)  
     สมการคะแนนมาตรฐาน (COB)/ = .51 (JUS)/ 
 
9. อภิปรายผล 
9.1 ระดับของทุนมนุษย์  การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง  
     9.1.1 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาน้อยที่ สุด

จ านวน 12 ปี มากที่สุดจ านวน 23 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 17 
ปี 6 เดือน อาจเนื่องจากบุคลากรเลือกเส้นทางการศึกษา
ส่วนมากจะศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาศึกษา 
มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  
     9.1.2 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีประสบการณ์ในการท างานน้อยที่สุด คือ  
1 เดือน มากที่สุดจ านวน 40 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 11 ปี     
1 เดือน อาจเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการมอบรางวัล
ปฏิบัติงานนาน ให้แก่ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ระหว่าง 10-25 ปี และรวมถึงองค์การมีการจัดระบบ
สวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น สิทธิการรักษาพยาบาลทั้ง
ส าหรับตนเองและครอบครัว และรางวัลบุคลากรดีเด่น 
ถือเป็นการจัดสวัสดิการเพื่อการธ ารงรักษาและดึงดูด
บุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ และเป็นการจัดสวัสดิการที่
ตอบสนองตามความต้องการซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับ
ขั้นความต้องการ (Maslow's Hierarchical Theory of 
Motivation) กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น     
ติดตัวมาแต่ก าเนิด และความปรารถนาเหล่านี้  จะ
เรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ 
ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ ดังนี้ 1) ความ
ต้องการทางด้านร่างกาย 2) ความต้องการความปลอดภัย 
( Safety needs ) 3) ความต้องการความรักและความ
เป็นเจ้าของ 4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง  
5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่าง 
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     9.1.3 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การอยู่ใน
ระดั บมาก อาจ เนื่ อ งจากบุคลากรรั บรู้  ว่ า ได้ รั บ
ผลตอบแทนเป็นไปตามความคาดหวัง และรับรู้ว่าองค์การ
มีความโปรงใส่ในกระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลตอบแทน รวมถึงรับรู้ได้ว่า
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากร โดยมีการปฏิบัติกับ
บุคลากรทุกระดับด้วยการให้เกียรติและเสมอภาคกัน 
     9.1.4 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีความไว้วางใจในผู้น า อยู่ในระดับมาก  
อาจเนื่องจากองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุก
ระดับให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
สามารถแก้ปัญหาในการท างานให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้ และยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในองค์การและภายในหน่วยงาน เช่น
การสัมมนาประจ าปี ท าให้บุคลากรส านักงานเกิดการรับรู้
ถึงความสามารถ การดูแลเอาใจใส่จากผู้น าของตนเอง ซึ่ง
จะเกิดความเช่ือมั่น และไว้วางใจ และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานด้วยเต็มใจจนกว่างานจะประสบความส าเร็จ 
     9.1.5 บุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผล
ก าไรแห่งหนึ่ง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอยู่ ในระดับมาก อาจเนื่องจากองค์การมี
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ด้านการสื่อสารที่ดี ส่งผลให้บุคลากรรับรู้วัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานขององค์การเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในผู้น า และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่
มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่ง     
     9.2.1 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร
แห่งหนึ่ง นั่นแปลว่า บุคลากรมีการรับรู้ความยุติธรรม
มากเพียงใดก็ตาม ก็จะท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมี
การเปรียบเทียบผลตอบแทนกับ ความรู้ความสามารถ
และความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ดังนั้นถ้าบุคลากรได้รับ

ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ก็จะมีความมุ่งมั่นในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามทฤษฎีความเสมอภาค 
(Equity Theory) ของ James Stacy Adams ที่กล่าว
ว่า โดยปกติพนักงานจะรับรู้ว่าผลตอบแทนในการท างาน
ของเขาย่อมมีความสัมพันธ์กับผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ ยุวดี ธัมมิกะกุล [3] ที่พบว่าการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านการ
แบ่งปันผลตอบแทนขององค์การ ด้านกระบวนการของ
องค์การ และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     9.2.2 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ไว้วางใจในผู้น า กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การพบว่า ความไว้วางใจในผู้น า มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร
ส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่งหนึ่งนั่น
แปลว่า บุคลากรที่มีความไว้วางใจในผู้น าในระดับที่สูงก็
จะยิ่งมีพฤติกรรมที่มุ่งมั่นท างานอย่างเต็มที่ จะท าให้
องค์การประสบความส าเร็จ ที่เป็นเช่นนี้เพราะความ
ไว้วางใจเป็นพื้นฐานในการท างานร่วมกัน เพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วาสนา 
สระทองมอญ [6] พบว่า ความไว้วางใจในหัวหน้างาน  
มีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
9.3 ปัจจัยร่วมกันท านาย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ ไม่มุ่งหวังผลก าไร
แห่งหนึ่ง  จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อหาตัว
ท านายร่วมระหว่างทุนมนุษย์ การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ ความไว้วางใจในผู้น ากับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมของ
องค์การ สามารถท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) เท่ากับ .51 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของบุคลากรส านักงาน ในองค์การที่ไม่มุ่งหวัง
ผลก าไรแห่งหนึ่ง ได้ร้อยละ 25.6 (R2 = .26) ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงษ์ โพธิ์เจริญ [7] พบว่า 
ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลในทางบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ Banerjee,Richa 
and Banerjee,Subeer [8] พบว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ร้อยละ 21 
 
10. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
10.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   10.1.1 จากผลการวิจัย พบว่าการรับรู้ความยุติธรรมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญในการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีระดับการรับรู้ความยุติธรรมที่สูงขึ้น ทั้ งนี้
องค์ การอาจมีการจั ด โครงการ ช้ีแจงการบริหาร
ค่าตอบแทนประจ าปี เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรทั้งเก่าและใหม่ และยังเป็นกระบวนการที่
แสดงให้เห็นว่าองค์การให้ความส าคัญกับบุคลากรอีกด้วย 
   10.1.2 จากผลการวิจัย พบว่าความไว้วางใจในผู้น ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของบุคลากรส านักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรแห่ง
หนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
หัวหน้างานให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรเพื่อให้มีระดับ
ของความไว้วางใจในผู้น าเพิ่มมากขึ้น เช่น การฝึกอบรม
การพัฒนาการเป็นผู้น า ความรู้ ความช านาญ และทักษะ
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ และ
สามารถวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมีความห่วงใยบุคลากร เพื่อน าไปสู่
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
10.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
   10.2.1 ท าการศึกษาบุคลากรทุกระดับขององค์การ 
เพื่อจะได้รับรู้ทัศนคติของบุคลากรทุกระดับในองค์การ 
ซึ่งจะท าให้ผลงานวิจัยครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดของ
องค์การ 
   10.2.2 ท าการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพิ่มเติม เช่น  
รูปแบบการบริหารของผู้บริหาร หรือความพึงพอใจในงาน 
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