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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความยุติธรรมในองค์การที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่ ผ่านการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ โดยสารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ น
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น ทั้ง 12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จานวน 180 คน แล้ว
นามาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์ สัน และการถดถอย
เชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ กระบวนการ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีอิทธิ พลกับการ
รับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ ส่ วนการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่ สาหรับการทดสอบลักษณะความเป็ นตัวแปรกลาง พบว่า การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีลกั ษณะเป็ น
ตัว แปรกลางของความยุติ ธรรมทั้งสามด้านกับ การปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้า ที่ มี การอภิ ปราย สรุ ปผล และ
ประโยชน์ของการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการวิจยั ในอนาคต
คาสาคัญ: การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้านกระบวนการ ความ
ยุติธรรมด้านการปฏิสมั พันธ์ต่อกัน ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาท
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Abstract
The objective of this research was to study the influence of organizational justice on in-role performance
through the mediating variable of perceived organizational support. Data were collected by conducting a
questionnaire based survey of 180 academic personnel and support personnel in the 12 academic schools of
Sukhothai Thammathirat Open University. Descriptive statistics for data analysis were the frequency, percentage,
Pearson’s correlation coefficient, and multiple regression analysis.
The results showed that distributive justice, procedural justice, and interactional justice had an effect on
perceived organizational support. Moreover, perceived organizational support had an effect on in-role performance.
Testing of the effect of the mediating variable indicated that perceived organizational support was a mediating
variable between the three kinds of organizational justice and in-role performance. The findings were discussed,
the implications, and suggestions were also made for further study.
Keywords: Perceived Organizational Support, Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice,
In-role Performance
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (มสธ.) เป็ นมหาวิทยาลัยเปิ ดที่ใช้ระบบการเรี ยนการสอนทางไกล ซึ่ ง
เป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่ ไม่มีช้ นั เรี ยน ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอยู่ไกลกัน แต่สามารถมีกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ร่ วมกันได้โดยอาศัยสื่ อประสม และมี รูปแบบการบริ หารองค์การเป็ นแบบรวมบริ การ ประสานภารกิ จ” ซึ่ งเป็ น
แนวคิ ดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความชานาญการร่ วมกัน ดังนั้น มสธ. จึ งกาหนดให้หน่ วยงานที่ มี
ภารกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริ การแบบรวมศูนย์เพื่อลดขั้นตอนการทางานหรื อลดระยะเวลาในการ
ทางาน อันก่อให้เกิดความประหยัดคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น ส่ วนพัสดุ ส่ วนการเงินและบัญชี ส่ วนอาคาร
สถานที่ อาคารที่ทาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องสมุด เป็ นต้น (www.stou.ac.th)
จากรู ปแบบการบริ หารงานแบบรวมบริ การ ประสานภารกิจ ทาให้องค์การมีการแบ่งส่ วนงานแตกต่าง
จากมหาวิทยาลัยในระบบปิ ดหรื อมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่ในประเทศ อย่างที่เห็นได้ชดั ในส่ วนงานที่รับผิดชอบด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน โดยมหาวิทยาลัยทัว่ ไป เรี ยกว่า “คณะ” แต่ มสธ. เรี ยกว่า “สาขาวิชา” ซึ่ งมีการบริ หารงาน
โดยประธานกรรมการประจาสาขาวิชา เทียบเท่ากับ คณบดี และมีรองประธานกรรมการประจาสาขาวิชา เลขานุการ
ประจาสาขาวิชา และกรรมการประจาสาขาวิชาเป็ นทีมบริ หาร ยังมีบุคลากรสายสนับสนุนคอยอานวยความสะดวก
ในการปฏิบตั ิงาน บทบาทหน้าที่ของคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาต้องดาเนินตามภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) งานการศึกษา
2) งานวิจยั บทความวิชาการ ตารา นวัตกรรม สิ ทธิ บตั ร อนุสิทธิ บตั ร 3) งานพัฒนาองค์กร 4) งานบริ การวิชาการ
และ 5) งานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม ซึ่ งรายละเอี ย ดในการปฏิ บัติ ง านไม่ ว่ า จะเป็ นบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
(คณาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุ นต้องปฏิ บตั ิ งานตามภารกิ จทั้ง 5 ด้าน ซึ่ งจะนาไปใช้เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ผลการ
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ปฏิ บ ัติ งานตามบทบาทหน้า ที่ ข องแต่ ละบุ ค คลในการปรั บเลื่ อนเงิ นเดื อน แม้แ ต่ การต่ อสัญญาจ้า งกรณี ที่ เ ป็ น
พนักงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะวางกรอบและการกาหนดภาระงานตามข้อตกลงมาให้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์จะจัดทาภายในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ เป็ นผูก้ าหนดและที่
มีความคล้ายกันคื อ ประธานกรรมการปรจาสาขาวิชานั้นๆ เป็ นผูม้ ีส่วนในการประเมินและให้คะแนนร้อยละ 10
จากผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล ทีมบริ หารมีหน้าที่ตรวจสอบและกลัน่ กรอง
ด้านสวัสดิการทางมสธ. ยังจัดสวัสดิการในเรื่ องต่างๆ ให้แก่บุคลากรโดยการสนับสนุนสิ่ งตอบแทนที่
เป็ นตัวเงินและการสนับสนุนจากองค์การที่ไม่ที่เป็ นตัวเงินอีกด้วย
การศึ กษาความยุติธรรมในองค์การ ซึ่ งประกอบไปด้วย ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้าน
กระบวนการ และความยุติธรรมด้านการมีปฏิ สัมพันธ์ต่อกัน ที่ มีอิทธิ พลกับผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่
ผ่ า นการรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ ก ารของบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนับ สนุ น ทั้ง 12 สาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พลของความยุติธรรมในองค์การกับผลการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ผา่ นการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความยุติธรรมในองค์การที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ผ่านการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การ
กรอบแนวคิดการวิจยั
โครงการวิจยั อิทธิ พลของความยุติธรรมในองค์การต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การ มีกรอบแนวความคิด ดังนี้
ความยุติธรรมในองค์ การ
(Organizational Justice: OJ)
- ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์
(Distributive: DIS)
- ความยุติธรรมด้านกระบวนการ
(Procedural: PRO)
- ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
(Relation Justice: RJ)

H1-H3

การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ
(Perceived Organizational
Support: POS)

H5a-H5c
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

H4

ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่
(In-role Performance: IOP)
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1. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
ทฤษฎี การแลกเปลี่ ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ได้พยายามอธิ บายให้เข้าใจถึ งการเพิ่ มและ
สู ญเสี ยอานาจ เหมื อนกับกระบวนการแลกเปลี่ ยนอิ ทธิ พลระหว่า งผูน้ ากับผูต้ ามที่ เ กิ ดขึ้ นตลอดเวลาในการอยู่
ร่ วมกัน ทฤษฎีน้ ี พิจารณาบนพื้นฐานของกระบวนการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อใช้อธิ บายพฤติกรรมของ
กลุ่มคนในสังคมอันซับซ้อน สิ่ งสาคัญของการมีความสัมพันธ์กนั ในสังคมก็เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรื อความ
พอใจด้านต่ างๆ กัน การนาประสบการณ์ น้ นั ๆ มาใช้ได้ ในการดาเนิ นการแลกเปลี่ ยนทางสังคม ไม่ใช่ แต่ เพี ยง
ผลประโยชน์ดา้ นวัตถุ ยังรวมทางด้านจิตใจ เช่น การถูกยอมรับ ยกย่องและผลกระทบทางจิตใจอื่นๆ ทุกคนเรี ยนรู ้
การแลกเปลี่ยนทางสังคมตั้งแต่เยาว์วยั และพัฒนาการแลกเปลี่ยนตามความคาดหวังของตนเองมากขึ้นและต้องการ
ความยุติธรรมมากขึ้นด้วย
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2553 อ้างถึงใน Blau (1964) กล่าวถึง ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมว่าถูกนามาใช้
ในงานวิจยั ทางด้านองค์การเพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับความเข้าใจในบทบาทขององค์การที่ มีต่อการสร้างความรู ้สึก
และภาระหน้าที่ของพนักงานที่จะช่วยเหลือองค์การ และแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ และเมื่อ
นาทฤษฎี การแลกเปลี่ยนทางสังคมมาใช้ในองค์การก็จะพบความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยน 2 ประเภท คื อ การ
แลกเปลี่ยนระหว่างองค์การกับพนักงาน และระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
2. ทฤษฎีการรั บรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
การรั บรู ้ ในการสนับสนุ นขององค์การ (Perceived Organization Support: POS) คื อ ความเชื่ อโดยทัว่ ไป
ของบุคลากรเกี่ยวกับการที่องค์การให้ความสาคัญแก่การช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ ในความเป็ นอยูข่ องพวกเขา ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Rhoades and Eisenberger (2002) ที่กล่าวถึงการรับรู ้สนับสนุนจากองค์กรว่าเป็ นปั จจัยที่
ก่อให้เกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร ความรู ้สึกที่สัมพันธ์กบั งาน และตอบสนองความรู ้สึกที่ส่งผลต่องานในด้าน
ความพึงพอใจในงานและอารมณ์ของพนักงานผูป้ ฏิ บตั ิงาน Homans (1958) กล่าวว่า มนุ ษย์ส่วนใหญ่จะประเมิน
ต้นทุนและผลประโยชน์อยู่เสมอว่า ต้นทุนและผลประโยชน์สมดุลกันหรื อไม่ ต้นทุนคือการทุ่มเททางาน ความรัก
ความผูกพันองค์การ ผลประโยชน์อาจเป็ นผลทางเศรษฐกิ จหรื อทางจิ ตวิ ทยา เช่ น การเห็ นคุ ณ ค่ าผลงานและ
ตัวบุคคล การใส่ ใจทุกข์สุข การดูแลความเป็ นอยู่ ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการก็คือ การทางานตามบทบาทเดิม และการทางาน
เกินบทบาท
3. ความยุติธรรมในองค์ การ
ความยุติธรรมในองค์การ (Organization Justice: OJ) คือ สิ่ งที่พนักงานรับรู ้ว่าตนได้รับการปฏิบตั ิ ในเรื่ อง
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการทางานด้วยความเป็ นธรรมหรื อไม่ ความยุติธรรมในองค์การอาจเป็ นความยุติธรรมด้าน
กระบวนการ (Procedural Justice: PJ) คือกระบวนการตลอดจนกฎ ระเบียบ และเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ให้ผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนมีความถูกต้องเป็ นธรรมหรื อไม่ เลือกปฏิบตั ิหรื อเอนเอียงเป็ น 2 มาตรฐานหรื อไม่
ความเป็ นธรรมด้านผลลัพธ์ (Distributive Justice: DJ) พนักงานรับรู ้วา่ ตนได้รับผลตอบแทนหรื อค่าตอบแทนสมดุล
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กับแรงงาน แรงใจ ความทุ่มเท ความพากเพียรพยายามที่ให้กบั งานหรื อไม่ และความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกัน (Interactive Justice: IJ) พนักงานรับรู ้ว่าได้รับการยอมรับในผลงาน ความรู ้ความสามารถจากผูน้ าหรื อไม่
ได้รับสิ ทธิ ความสนใจ การเข้าพบ ความเป็ นกันเองและการอธิ บายข้อสงสัยอย่างมีเหตุผลหรื อไม่ (Greenberg and
Baron, 1997) Greenberg (1990) กล่ า วว่า ความยุติ ธรรมภายในองค์การเป็ นความยุติ ธรรมของผลตอบแทนที่
องค์การจัดสรรให้พนักงาน และความยุติธรรมของกระบวนการที่ใช้ในการกาหนดผลตอบแทน สาหรับหลักสาคัญ
ของความยุติธรรมมี 2 ประการ (Sheppard, Lewicki and Minton, 1992) คือ (1) หลักความสมดุล และ (2) หลักการ
ความถูกต้อง ดังนั้น การจัดการต้องควบคู่กบั ธรรมาภิบาล โดยคานึ งถึงหลักของความยุติธรรมและความถูกต้องใน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันไป พบว่าความยุติธรรมในองค์การ (Organization Justice: OJ) มีอิทธิ พลทางบวกต่อการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organization Support: POS) (Piercy et al., 2006; Asgari et al., 2006)
4. ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่
ผลการปฏิ บัติ งานตามบทบาทหน้า ที่ (In-role Performance) หมายถึ ง ผลการปฏิ บัติ งานที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ มีงานวิจยั ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งต่อผลการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ ดังเช่น
การวิเคราะห์งานวิจยั ของที่ ระบุการเพิ่มขึ้ นของการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ จะเพิ่มผลการปฏิ บตั ิ งานตาม
หน้าที่ของพนักงาน และจากการศึกษาของ (Eisenberger et al., 2002 อ้างถึงในวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2553) ศึกษา
เชิ งทฤษฎี พบว่า การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การผ่านความรู ้สึกในการตอบแทนจะเพิ่มผลการปฏิบตั ิ งานตาม
บทบาทหน้าที่ ผลการปฏิ บตั ิ งานที่ นอกเหนื อบทบาทหน้า ที่ และลดพฤติ กรรมด้า นลบของพนักงาน และยังมี
งานวิจยั เชิ งประจักษ์ที่ศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์เส้นทางในโมเดลเชิงสาเหตุ พบว่า การรับรู ้การสนับสนุนจาก
องค์การ มี ค วามสัมพันธ์ ทางบวกกับผลการด าเนิ นงานของพนักงาน และมี ลกั ษณะความเป็ นตัวแปรกลางใน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ เกี่ ยวกับนโยบายระดับต่างๆ ขององค์การกับผลการดาเนิ นงานของพนักงานด้วย
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาของ (Eisenberger et al., 2001 อ้างถึงในวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2553) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ของการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การผ่านความรู ้สึกของการตอบแทน พบว่า เมื่อพนักงานรับรู ้ว่าองค์การให้การ
สนับสนุนก็จะมีความรู ้สึกต้องตอบแทนและจะเป็ นการเพิ่มผลการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ และลดพฤติกรรมใน
ด้า นลบด้วย ตลอดจนการศึ กษาของ (Stamper and Johlke, 2003 อ้า งถึ งในวิโ รจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2553) ศึ กษา
ความสัมพันธ์ของความเครี ยดจากความขัด แย้งและความไม่ชัด เจนในองค์การ กับทัศนคติ ต่องานและผลการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่โดยผ่านการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ พบว่า การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีลกั ษณะ
เป็ นตัวแปรกลางจากการสารวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ จึงสรุ ปได้วา่
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
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สมมติฐานการวิจัย
Hypothesis 1 ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ
Hypothesis 2 ความยุติธรรมด้านกระบวนการ มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ
Hypothesis 3 ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน มีอิทธิ พลกับการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ
Hypothesis 4 การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
Hypothesis 5a การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางของความยุติธรรมในองค์การ
ด้านผลลัพธ์และผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
Hypothesis 5b การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางของความยุติธรรมในองค์การ
ด้านกระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
Hypothesis 5c การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางของความยุติธรรมในองค์การ
ด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันและผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
วิธีการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ประชากรของการศึ กษาเป็ นบุ คลากรสายวิชาการ (อาจารย์) และบุ คลากรสายสนับสนุ น
(เจ้าหน้าที่) ทั้ง 12 สาขาวิชาของ มสธ. มีจานวน 414 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายสาขาวิชาละ 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 180
คน จานวนตอบกลับทั้งหมด 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ของจานวนตอบกลับแบบสอบถาม
จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 (Aaker, Kumer and Day, 2001)
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 ด้านความยุติธรรมในองค์การ จานวน 12 ข้อ แบ่ งย่อยเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ ด้าน
กระบวนการ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน อย่างละ 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ด้านการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ จานวน 17 ข้อ
ตอนที่ 4 ด้านผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ จานวน 5 ข้อ
แบบสอบถามในตอนที่ 2-4 เป็ นแบบมาตรประมาณค่า Likert-scale จานวน 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 เท่ากับ
เห็นด้วยน้อยที่สุด ถึงระดับ 5 เท่ากับเห็นด้วยมากที่สุด และทาการหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของข้อคาถามแต่ละ
ด้า นด้ว ยค่ า Cronbach alphas ซึ่ งมี ค่ า อยู่ร ะหว่า ง 0.72-0.95 โดยมี เ กณฑ์การพิ จารณาระดับ ค่ า ความยากของ
แบบสอบถามที่ 0.71≤ p < 1.00 ระดับความเชื่อมัน่ สูง (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2544) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่ าความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือวัด
ตัวแปร
ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ (DIS)
ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (PRO)
ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (RJ)
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ (POS)
ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ (INR)

ค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach Alpha)
0.77
0.87
0.95
0.92
0.72

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และใช้ส ถิ ติ เ ชิ งอนุ มาน ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ เ พี ย ร์ สั น ส าหรั บการทดสอบ
สมมติ ฐานของการวิจัย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อทดสอบความมี
อิ ท ธิ พ ลของปั จจัย ต่ า งๆ และการทดสอบลักษณะความเป็ นตัวแปรกลาง ซึ่ งมี ส มการที่ ใช้ในการทดสอบตาม
สมมติฐานดังต่อไปนี้
Equation 1: POS
= ß01 + ß1DIS + ε
Equation 2: POS
= ß02 + ß2PRO + ε
Equation 3: POS
= ß03 + ß3RJ + ε
Equation 4: INR
= ß04 + ß4POS + ε
Equation 5a: INR = ß05 + ß5POS +ß6DIS + ε
Equation 5b: INR = ß06 + ß7POS +ß8PRO + ε
Equation 5c: INR = ß07 + ß9POS +ß10RJ + ε
จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแต่ละตัวแปรดังนี้
DIS = Distributive Justice
(ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์)
PRO = Procedural Justice
(ความยุติธรรมด้านกระบวนการ)
RJ = Relation Justice
(ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน)
POS = Perceived Organizational Support (การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ)
INR = In-role Performance
(ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่)
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
จานวนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 74.4 มีอายุ 46 ปี ขึ้ นไป คิ ดเป็ นร้อยละ
50.0 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 48.3 มีระดับการศึกษาปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 36.1 ระยะเวลาการทางาน
ในมหาวิทยาลัย 1-10 ปี คิ ดเป็ นร้อยละ 40.0 รายได้ที่ได้รับอยู่ในระหว่าง 30,001-45,000 บาท คิ ดเป็ นร้อยละ 37.8
ส่ วนใหญ่ปฏิ บตั ิ ตาแหน่ งสายวิชาการ คิ ดเป็ นร้อยละ 63.9 และมีสถานภาพในการทางานเป็ นข้าราชการ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 40.0
ผลการวิจยั ได้แบ่ งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนที่ หนึ่ งนาเสนอด้านความสัมพันธ์ และส่ วนที่ สอง
นาเสนอเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ค่ าเฉลีย่ ค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์
ตัวแปร
DIS
PRO
ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.32
3.22
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
1.04
1.05
ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ (DIS)
ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (PRO)
0.65**
ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (RJ)
0.54** 0.61**
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ (POS)
0.69** 0.57**
ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ (INR)
0.16* 0.25**
*p<0.05, **p<0.01

RJ
3.56
1.04

POS
3.16
1.04

INR
3.64
0.67

0.60**
0.14

0.23**

-

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสัมพันธ์ข อง
ตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ตัวแปรส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์แต่มีเพียงตัวแปร ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่น ยกเว้นความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และการรับรู ้การ
สนับสนุนจากองค์การ
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรต้น

1
POS
0.70***

2
POS

สมมติฐานการวิจยั /ตัวแปรตาม
3
4
5a
POS
INR
INR
0.02

5b
INR

5c
INR

ความยุติธรรม
ด้านผลลัพธ์ (DIS)
ความยุติธรรม
0.57***
0.13*
ด้านกระบวนการ (PRO)
ความยุติธรรมด้านการมี
0.60***
0.03
ปฏิสมั พันธ์ต่อกัน (RJ)
การรับรู ้การสนับสนุน
0.35*** 0.13*
0.07
0.13*
จากองค์การ (POS)
Adjusted R2
0.48
0.32
0.36
0.04
0.06
0.07
0.05
F
170.25*** 86.04*** 102.90*** 10.02*** 4.83*** 5.56*** 4.24***
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
จากตารางที่ 4 เป็ นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
สมการที่ 1 ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (ß=0.70, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 48 จากผลการ วิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1
สมการที่ 2 ความยุติ ธรรมด้า นกระบวนการมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บรู ้ การสนับสนุ น จากองค์การ อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ß=0.57, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 32 จากผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 2
สมการที่ 3 ความยุติธรรมด้านปฏิ สัมพันธ์ต่อกันมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ß=0.60, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 36 จากผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 3
สมการที่ 4 การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (ß=0.35, p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 4 จากผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 4
สมการที่ 5a เมื่ อมี การควบคุ มการรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การ ซึ่ งเป็ นตัวแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (ß=0.02, p>0.05) ขณะเดียวกันการรับรู ้
การสนับสนุ นจากองค์การ มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ผลการปฏิ บตั ิงานตามบทบาท
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หน้า ที่ (ß=0.13, p<0.05) แสดงว่า การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การมี ลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางระหว่างความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์และผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ จากผลการวิจยั จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 5a
สมการที่ 5b เมื่อมีการควบคุมการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ ซึ่ งเป็ นตัวแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความ
ยุติธรรมด้านกระบวนการมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติกบั ผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาท
หน้าที่ (ß=0.13, p<0.05) ขณะเดี ยวกัน การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (ß=0.07, p>0.05) แสดงว่าการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางระหว่าง
ความยุติธรรมด้านกระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ จากผลการวิจยั จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่
5b
สมการที่ 5c เมื่อมีการควบคุมการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ ซึ่ งเป็ นตัวแปรกลาง ผลปรากฏว่า ความ
ยุ ติ ธ รรมด้า นปฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ กัน มี ล ัก ษณะเป็ นตัว แปรกลางอย่ า งไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (ß=0.03, p>0.05)
ขณะเดี ยวกันการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรกลางอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติกบั ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ (ß=0.13, p<0.05) แสดงว่าการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีลกั ษณะเป็ นตัวแปร
กลางระหว่างความยุติธรรมด้านปฏิ สัมพันธ์ต่อกันและผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ จากผลการวิจยั จึ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 5c
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อ
กันมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น การศึกษาของ วิโรจน์
เจษฎาลักษณ์ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมด้านผลลัพธ์และด้านกระบวนการกับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร และผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ โดยมีการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การเป็ น
ตัวแปรกลาง พบว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการรับรู ้การ
สนับสนุนจากองค์การ เป็ นต้น และทฤษฎีของ Tepper และคณะ (Tepper…et al. 1998: p.144-160) ให้ความหมาย
ของการรับรู ้ความยุติธรรมด้านการมี ปฏิ สัมพันธ์ต่อกัน หมายถึง การรับรู ้ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่าผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั ิต่อเขาด้วยความยุติธรรมในระหว่างที่ ปฏิ บตั ิ งานด้วยกัน ดังนั้น ผลการวิจยั จึ งแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุ น รั บรู ้ ถึงความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และด้านการมี ปฏิ สัมพันธ์
ต่ อกัน ที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ ขององค์การอยู่ในระดับสู ง ก็จะทาให้เกิ ดการรั บรู ้ ถึงการสนับสนุ นขององค์การใน
ระดับสู งด้วย โดยมี การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การ เป็ นตัวแปรกลางของความยุติธรรมด้า นผลลัพธ์ ด้า น
กระบวนการ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน กับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกัน
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การจะแสดงให้เห็นว่ามี
อิทธิ พลและมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ และในการศึกษาครั้งนี้ กพ็ บว่า การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมี
อิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ และจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมทาให้บุคคลต้องแสดงการ
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ตอบแทนด้วยความรู ้สึกและการกระทา ซึ่ งจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่ งเป็ นไปตามผลการวิจยั
และสนับสนุนการศึกษาของ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2553)
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ จัย กับ บุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนับ สนุ น ทั้ง 12 สาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งเป็ นองค์การที่ มีลกั ษณะเป็ นหน่ วยงานราชการด้านการศึ กษา จึงมีวฒั นธรรม
องค์การด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งาน มีความแตกต่างจากองค์การธุ รกิ จทัว่ ไปหรื อองค์การ
ระดับอุดมศึ กษาในระบบปิ ด ดังนั้นการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ นขององค์การใน
ระดับอุดมศึกษาที่เป็ นระบบเปิ ด เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์การตามระบบการบังคับบัญชาของ
ลักษณะความเป็ นหน่วยงานราชการ รวมทั้งการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่น้ นั เกิดจากความสานึ กในหน้าที่ของ
ข้าราชการ ที่มีลกั ษณะความเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ในการให้การศึกษาเพื่อผลิตสื่ อหลักคือ เอกสารการสอนสาหรับทุกคน
ที่ ตอ้ งการจะศึ กษาสามารถศึ กษาได้ต ลอดชี วิตและเปิ ดโอกาสสาหรับทุกคน และด้วยเป็ นหน่ วยงานราชการจึ งมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนด การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การจึงสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ที่ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ และมีลกั ษณะความเป็ นตัวแปรกลางของความ
ยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ด้านกระบวนการ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน กับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1. ประโยชน์เชิ งการจัดการ (Managerial Contributions) ประโยชน์ทางการจัดการในการศึ กษาเพื่อสร้าง
ความชัด เจนในลักษณะขององค์การ ที่ มีการบริ หารในระบบราชการ และกลุ่ มตัวอย่า งมี ลกั ษณะงานอาชี พที่
เฉพาะเจาะจง มีความแตกต่างจากงานอาชีพอื่น
2. ประโยชน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ลักษณะกรอบแนวคิดในการวิจยั ก่อให้เกิดการบูรณา
การทางทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ ให้เห็นปั จจัยสาคัญที่ มาก่อน ได้แก่ ความยุติธรรมด้าน
ผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และปัจจัยที่เป็ นผลของการ
รั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์การในลักษณะของผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่ งการศึ กษาปั จจัยทั้งสาม
เปรี ยบเทียบกันทาให้เห็นความแตกต่างที่เกิ ดขึ้ นอย่างชัดเจน เนื่ องจากเป็ นปั จจัยที่ มีลกั ษณะคล้ายกัน แต่สามารถ
แยกออกจากกันได้
บทสรุป
จากการศึ กษาอิ ทธิ พลของความยุติธรรมด้ านผลลัพธ์ กระบวนการ และการมีปฏิ สัมพันธ์ ต่อกัน ต่ อผลการ
ปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้ าที่ ผ่ านการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ ผลการวิจัยพบว่ า ความยุติธรรมด้ านผลลัพธ์
กระบวนการ และการมี ปฏิ สั มพั นธ์ ต่อกั น มี อิทธิ พ ลกั บการรั บรู้ การสนั บสนุ นจากองค์ การ ส่ วนการรั บรู้ การ
สนับสนุนจากองค์ การมีอิทธิ พลต่ อผลการปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้ าที่ สาหรั บการทดสอบลักษณะความเป็ นตัว
แปรกลาง พบว่ า การรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การมีลักษณะเป็ นตัวแปรกลางระหว่ างความยุติธรรมทั้งสามด้ าน
กับการปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้ าที่
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต (Future Direction for Research) มีรายละเอียดดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติ มในส่ วนตัวแปรอื่นที่ นอกเหนื อจากงานวิจยั ครั้งนี้ โดยให้ครอบคลุมกับทุ กสาย
งานเพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริ งของบุคลากร
2. สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
3. ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ ซึ่ งผลการศึกษาเป็ นข้อมูลเชิ งสถิติ และมีขอ้ จากัดใน
การอธิ บายประเด็นทางสังคมศาสตร์ จานวนตัวอย่างที่ ศึกษาจากัดเฉพาะสาขาวิชา การศึ กษาครั้งต่อไปควรเพิ่ ม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นโดยครอบคลุมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่ งควรเพิ่มการศึกษา
เชิงลึกหรื อสัมภาษณ์ในประเด็นความยุติธรรมในองค์การ การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ และผลการปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้าที่ หรื อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การ ซึ่ งจะนาไปสู่ การสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานขององค์การเพื่อก้าวไปสู่ความเป็ นเลิศในระดับสากล
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคา ที่ให้คาแนะนาใน
การด าเนิ น การวิ จัย และขอขอบคุ ณ คณาจารย์แ ละเจ้า หน้ า ที่ ห น่ ว ยเลขานุ ก ารของทั้ ง 12 สาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ใน
การวิจยั นี้
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