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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่ม และ
อาหารแห่งหนึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีข ององค์การ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความ
ไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ที่ดีขององค์การ
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง จานวน
332 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจในองค์การ (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และ (4) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีของ
องค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง (2) ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความไว้วางใจ
ในองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(4) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยทั้งหมด สรุปได้ว่า ความไว้วางใจในองค์การ
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(2)
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ทราบถึง ตัวแปรที่สัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ของ
องค์การ ที่แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจในองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งองค์การสามารถนาไปใช้ในการพัฒนานโยบายหรื อ
แนวทางในการดาเนิ นงานให้ มีประสิทธิภาพและส่ งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
คาสาคัญ: ความไว้วางใจในองค์การ, การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ, พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
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ABSTRACT
The purposes of this research, “The Relationships among Organizational
Trust, Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior of
Employees in A Beverage and Food Company”, are as follows: (1) to study the level
of Organizational Trust, Perceived Organizational Support and Organizational
Citizenship Behavior of employees in a beverage and food company (2) to study
the relationships among Organizational Trust, Perceived Organizational Support and
Organizational Citizenship Behavior of employees in a beverage and food company.
The samples consisted of 332 employees in a beverage and food company. The
research instrument divided into 4 parts; (1) Six items of Personal Factors. (2) Twenty
five items measuring Organizational Trust. (3) Twenty four items measuring Perceived
Organizational Support. (4) Seventeen items measuring Organizational Citizenship
Behavior. The statistical measures comprised of frequency, percentage, mean,
standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.
Finding was as follows: (1) the level of Organizational Trust, Perceived
Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior are high, (2)
Organizational Trust had significant positive correlations with Organizational
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(4)
Citizenship Behavior, (3) Organizational Trust had significant positive correlations with
Perceived Organizational Support, (4) Perceived Organizational Support had significant
positive correlations with Organizational Citizenship Behavior. In respect to
Organizational Citizenship Behavior, the researcher found that had positive
correlations with Organizational Trust and Perceived Organizational Support.
The result of this research, display the variables associated with
organizational citizenship behavior. This shows trust and perceived organizational
support correlated with organizational citizenship behavior. The organization can
be used the result of this research to develop policies or guidelines to operate
effectively and promote organizational citizenship behavior.
Keywords: Organizational Trust, Perceived Organizational Support, Organizational
Citizenship Behavior
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(5)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
ท่านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล ที่ได้กรุณาให้คาแนะนา ปรึกษา และให้แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ
สมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ศิริพานิช ประธานกรรมการสอบงานวิจัย
ส่วนบุคคล และท่านอาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู คณะกรรมการสอบงานวิจัยส่วนบุคคล ที่ได้กรุณา
ให้คาแนะนาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
และอาจารย์ สมรรถพงศ์ ขจรมณี ที่ช่วยกรุณาตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ กลุ่ ม ตั ว อย่ างของบริ ษั ทกรณีศึ ก ษาทุ กท่ านเป็น อย่า งยิ่ง ที่ใ ห้ ความ
ร่วมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม จนทาให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและทาให้งานวิจัย
ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ท้ายสุ ดนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อเฉลิมชัย รองกลัด คุณแม่ตวงรัตน์ รองกลั ด
ผู้เป็นบิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนให้กาลั งใจ แนะนา ช่วยเหลื อ
การทางานวิจัยฉบับนี้แก่ข้าพเจ้า ตลอดถึงพี่ ๆ และเพื่อน ๆ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึกษา และเป็นกาลังใจให้ กับ
ข้าพเจ้า มาโดยตลอด

นางสาววรินทร รองกลัด
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บทที่ 1 บทนา
1.1
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ขอบเขตการวิจัย
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย

1
4
4
5
5

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8

2.1 ความไว้วางใจในองค์การ (Organizational Trust)
2.1.1 ความหมายของความไว้วางใจในองค์การ
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในองค์การ
2.1.2.1 ความสาคัญของความไว้วางใจในองค์การ
2.1.2.2 ปัจจัยและองค์ประกอบที่มีผลต่อความไว้วางใจในองค์การ
2.1.2.3 ผลของความไว้วางใจในองค์การ
2.2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support)
2.2.1 ความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
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15
16
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(7)
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
2.2.2.1 ทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์การ (Organizational Support Theory)
2.2.2.2 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory)
2.2.2.3 องค์ประกอบที่มีผลต่อการเกิดการรับรู้การสนับสนุนจากขององค์การ
2.2.2.4 ผลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
2.3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship
Behavior)
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเหตุผลในการตั้งสมมติฐานการวิจัย
2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในองค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดี
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จากองค์การ
2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
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3.1.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 แนวทางในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
ในยุคปัจจุบันทุกองค์การย่อมจะต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
รวมไปถึงการแข่งขันในระดับสากลที่มีมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การเป็น
อย่างมาก การแข่งขันที่รุนแรงและมีมากขึ้นทาให้องค์การจาเป็นต้องมีการเพิ่มกาลังการผลิต หาวิธีลด
ต้นทุนการผลิต โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อต่อ สู้กับคู่แข่ง
ทางการตลาดทาให้เกิดแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
(เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556) การบริหารงานในสภาวะแวดล้อมดังกล่าวองค์การจะต้องตื่นตัวต่อการ
พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณลักษณะหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์ การนั้นคือ ปัจจัย
เกี่ยวกับทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินกิจการภายในองค์การและนาองค์การไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ย่อมมีความหลากหลาย
และแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์การ รวมไปถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์การจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ บุ คลากรมีพฤติกรรมในการทางานที่พึงประสงค์ นาไปสู่ การเพิ่มประสิ ท ธิผ ลขององค์การ
ซึ่งพฤติกรรมในการทางานที่พึงประสงค์ส่วนหนึ่ง คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จ
ในองค์การ โดยหมายถึง พฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นด้วยความสมัครใจของพนักงานที่จะกระทานอกเหนือ
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย พฤติกรรมการให้ ความช่วยเหลือ การสานึก
ในหน้าที่ การมีน้าใจนักกีฬา การคานึงถึงผู้อื่น และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Organ, 1988)
องค์ ก ารใดที่ พ นั ก งานมี พ ฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารอยู่ ใ นระดั บ สู ง ย่ อ มส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มสูงขึ้นด้วย นอกจากนั้น Brief and Motowidlo (1986) ได้กล่าวว่า
พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดีขององค์ก ารจะส่ งเสริมให้ พนั กงานเข้าใจถึงเป้ าหมายขององค์การ
เกิดความร่วมมือในการทางาน และเต็มใจที่จะกระทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การของตนเอง
และเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดการเสริมประสาน เพื่อมุ่งไปสู่ค วามสาเร็จขององค์การในระยะยาว
(นันดา ชูประกอบ, 2547)
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ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ
และองค์การควรที่จะให้ความใส่ใจเพื่อนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลและขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย
ที่ไ ด้ตั้ง ไว้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้นคือ ความไว้วางใจในองค์การ หรือที่เรียกว่า
“Organizational Trust” ความไว้วางใจในองค์การ หมายถึง การที่บุคคลมีความตั้งใจหรือเต็มใจที่จะ
กระทาให้กับบุคคลอื่นด้วยความตั้งใจที่ดี ซึ่งเกิดจากความรู้สึกเชื่ อมั่น เชื่อถือ และมั่นใจในคาพูด หรือ
การกระทาของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การใดองค์การหนึ่ง (Cook & Wall, 1980) โดยความไว้วางใจ
ในองค์การเป็น สิ่งที่จาเป็น และสาคัญต่อการดารงอยู่ขององค์การ เนื่องจากในการทางานร่ว มกัน
ภายในองค์การนั้น ย่อมต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อให้
ตนเองและองค์การประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ (Marshall, 2000) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Galford and Drapeau (2002) ที่กล่าวว่า องค์การใดที่มีระดับวัฒนธรรมของความ
ไว้วางใจในองค์การสูง มักจะมีแนวโน้มที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ต่า
อันเนื่องมาจากการที่องค์การสามารถคัดเลือกและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทางานสูง
โดยพนักงานเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งพฤติกรรมนั้น ๆ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความก้าวหน้าในการทางานขององค์การต่อไป จะเห็นได้ว่าความไว้วางใจใน
องค์การเป็นพื้นฐานสาคัญของการเกิดสัมพันธภาพระหว่างกัน ที่จะส่งผลให้เกิดความเต็มใจที่จะร่วมมือ
กันในการปฏิบัติงานและถือเป็นกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในองค์การ รวมไปถึงการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง (McAllister, 1995 อ้างถึงใน ชมนาด ฉางวัง, 2554) หากองค์การใดที่ไม่มีความ
ไว้วางใจในองค์การ องค์การนั้นย่อมปราศจากความสามัคคีในหมู่คณะ ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
นาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการทางานที่ลดลง กระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น (Shaw, 1997) ดังนั้น ความไว้วางใจในองค์การจึงมี
ส่วนในการก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การและยังส่งผลให้องค์การได้รับความสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ รวมไปถึงก่อให้เกิดการดาเนินงานภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้น นอกจากความไว้วางใจ
ในองค์การแล้ว ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนในการก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ คือ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ โดย Eisenberger, Huntington, Hutchinson, and Sowa
(1986) ได้ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า หมายถึง การรับรู้ของพนักงานถึงการที่
องค์การเห็นคุณค่าและความสาคัญของพวกเขา รวมไปถึงการสนับสนุนช่วยเหลือ และดูแลเอาใจใส่
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพนักงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การนั้น พนักงานมักจะรับรู้และ
ตีความจากประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ทางานในองค์การ ผ่านนโยบาย กระบวนการ รวมไปถึง
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ข้อกาหนดในการปฏิบัติที่องค์การได้จัดสรรให้แก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้ างที่เป็นธรรม สวัสดิการ
ต่ า ง ๆ การสนั บ สนุ น พนั ก งานในการเลื่ อ นต าแหน่ ง หรื อ การให้ ร างวั ล รวมไปถึ ง การสนั บ สนุ น
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีให้แก่พนักงาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่ านี้ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การของพนักงานทั้งสิ้น หากองค์การใดที่พนักงานมีระดับการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การในระดับสูง ย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่องค์การในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดความผูกพัน
ต่อองค์การ (Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch, & Rhoades, 2001) ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก
เชิงบวกต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจในการทางาน (e.g., George, 1989; Witt 1991; Eisenberger
et al., 2001) การมีส่วนร่วมในงานที่เพิ่มขึ้น (e.g., Cropanzano and Greenberg, 1997; O’ Driscoll
& Randall, 1999) ความเครียดในการทางานลดลง (George, Reed, Ballard, Colin, & Fielding,
1993) ความปรารถนาที่จะคงอยู่ในงานเพิ่มมากขึ้น (Nye & Witt, 1993; Witt, 1991; Witt & Nye,
1992) ผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น George and Brief (1992) ได้อธิบายว่า การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ สามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานได้ทั้งบทบาทหน้าที่หลักและบทบาทหน้าที่รอง หรืองานที่
นอกเหนือจากบทบาทหน้ าที่ของพนักงานและพฤติกรรมการขาดงาน หรือพฤติกรรมเชิงลบของ
พนักงานให้ลดน้อยลง ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพิ่มขึ้น (Eisenberger et al.,
2001) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Miao (2011) Mathumbu and Dodd (2013) Danish,
Humayon, Shahid, Ahmad, and Murtaza, (2015) ปิยวรรณ สุกดิษฐ์ (2555) ที่พบว่า การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งจะทาให้ทราบถึง
ระดับของความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมและให้ความสาคัญต่อการเพิ่มพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การให้มากขึ้น อันจะนาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานภายในองค์การ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ต่อไป ผู้วิจัยมีคาถามการวิจัย 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) ระดับ
ของความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การเป็นอย่างไร (2) ตัวแปรความไว้วางใจในองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหรือไม่อย่างไร
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรทีศ่ ึกษาในครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง จานวน
1,753 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและ
อาหารแห่งนั้น จานวน 332 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. ความไว้วางใจในองค์การ (Organizational Trust) ศึกษาตามแนวคิดของ Shaw
(1997) ซึ่งได้ทาการศึกษา วิจัย และสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในองค์การ โดยแบ่งออกเป็น
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสาเร็จในผลงานขององค์การ (Achieving Results) ความตรงไปตรงมา
(Acting with Integrity) และการแสดงความเอาใจใส่ (Demonstrating Concerns)
2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support) ศึกษา
ตามแนวคิดของ Eisenberger และคณะ (1986) โดยแบ่งองค์ประกอบที่มีผลต่อการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านจิตอารมณ์ และด้านการปฏิบัติงาน
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior)
ศึกษาตามแนวคิดของ Organ (1988) โดยแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความช่วยเหลือ (Altruism) ด้านการสานึกในหน้าที่
(Conscientiousness) ด้านการมีน้าใจนักกีฬา (Sportsmanship) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy)
และด้านการให้ความร่วมมือ (Civic virtue)
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงระดับของความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2. ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
3. ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กั บพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เพื่อนาเอาผลที่ได้นาไปพัฒนาและเสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้อย่างตรงจุด
นาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานภายในองค์การ อันเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
องค์การประสบความสาเร็จยิ่งขึ้น
1.5 คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ทางานในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ระดับหัวหน้างาน และ
ระดั บ พนั ก งานทั่ ว ไป โดยไม่ร วมถึง ระดับ ผู้ บ ริห ารของบริษั ทผลิ ต เครื่อ งดื่ มและอาหารแห่ ง หนึ่ ง
ซึ่งเป็นพนักงานประจาของบริษัท ไม่รวมถึงพนักงานสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา และลูกจ้างรายวัน
2. ความไว้วางใจในองค์การ (Organizational Trust) หมายถึง ระดับความไว้วางใจ
ของพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่งแสดงถึงความรู้สึกเชื่อมั่น เชื่อถือ และมั่นใจว่าองค์การจะสามารถ
กระทาหรือดาเนินการในสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อพนักงานในทุกภาคส่วน และพนั กงานมีความ
เต็มใจที่จะร่วมเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระทาหรือการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ภายใน
องค์การ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) ความสาเร็จในผลงานขององค์การ (Achieving Results) หมายถึง การรับรู้ของ
พนักงานว่าองค์การมีวิธีการดาเนินงานที่ก่อให้เกิ ดผลสาเร็จแก่องค์การ และสามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของพนั กงานในองค์การได้ ตลอดจนมีการกาหนดเป้าหมายขององค์การที่ชัดเจน
รวมไปถึงมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและสามารถนาเอาข้อมูลที่ได้รับจากการ
ประเมินผลนาไปใช้ในการพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น
(2) ความตรงไปตรงมา (Acting with Integrity) หมายถึง การรับรู้ของพนักงาน
ว่าองค์การมีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การอย่างซื่อตรง ซื่อสัตย์ และจริงใจต่อคาพูดและ
การกระทาอย่างสม่าเสมอ รวมไปถึงมีการเปิดเผยข้อมูล ที่เป็นจริงให้พนักงานได้รับทราบและเมื่อเกิด
ปัญหาองค์การจะดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกฝ่ายในองค์การ
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(3) การแสดงความเอาใจใส่ (Demonstrating Concerns) หมายถึง การรับรู้
ของพนักงานว่าองค์การมีความใส่ใจ และห่วงใยในเรื่องความผาสุกของพนักงานทุกระดับในองค์การ
รวมไปถึงเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละบุคคล
3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support)
หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่าองค์การเห็นคุณค่าและความสาคัญต่อความทุ่มเทในการทางานของ
พนักงาน ตลอดจนองค์การมีความห่วงใย ช่วยเหลือ และสนับสนุนพนักงานในด้านต่าง ๆ รวมไปถึง
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จาเป็นให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทางานผ่ านนโยบาย กฎระเบี ย บ และข้อ บั งคั บ ที่ เป็ น แนวทางในการปฏิบั ติ งานภายในองค์ ก าร
โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
(1) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทน หมายถึง การรั บรู้ของ
พนั กงานว่าองค์ก ารมีการจั ดสรรค่าตอบแทน เงิ นเดือน และสวั ส ดิการต่ าง ๆ ที่เหมาะสมให้ แ ก่
พนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
(2) การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ การด้า นความรู้ ใ นการท างานและโอกาส
ความก้าวหน้า หมายถึง การรับรู้ของพนักงานว่ าองค์การได้มีการสนับสนุนพนักงานในการเลื่อนขั้น
หรือเลื่อนตาแหน่งที่เหมาะสม รวมไปถึงมีการสนับสนุนความก้าวหน้าในการทางานของพนักงาน
โดยจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปปฏิบัติงานของพนักงาน
(3) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความมั่นคงในการทางาน หมายถึง
การรับรู้ของพนักงานว่าองค์การมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้โอกาสพนักงานได้
ทางานกับองค์การต่อไป โดยไม่เลิกจ้างหรือปลดออกอย่างไม่เป็นธรรม
(4) การรั บรู้ การสนับสนุน จากองค์การด้ า นจิตอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ของ
พนักงานว่าองค์การให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน ให้การยกย่องและชมเชย เมื่อพนักงาน
ปฏิบัติงานหรือทาหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้
(5) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรู้ของ
พนักงานว่าองค์การหรือตัวแทนขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้บังคับ บัญชา หรือหัวหน้างาน
ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจในการทางาน รวมไปถึงสอนงาน คอยให้ความช่วยเหลือและ
ให้คาปรึกษาแก่พนักงานเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน ตลอดจนมี
การจั ดสรรเครื่ องมื ออานวยความสะดวกให้ แก่ พนัก งาน เพื่อคุ ณภาพชี วิตในการท างานที่ดี และ
บรรยากาศในการทางานที่เหมาะสมของพนักงานด้วย
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4. พฤติ กรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากความสมัครใจของพนักงานที่จะปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจาก
บทบาทที่ตนเองได้รับมอบหมาย ก่ อให้เกิดประสิทธิผลต่องานและองค์การมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการ
กระทาด้วยความเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทนจากองค์การ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ตามแนวคิดของ
Organ (1988) ดังนี้
(1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงาน
เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดอุปสรรคต่าง ๆ ในการทางาน รวมไปถึง
เต็มใจที่จะให้คาแนะนาแก่เพื่อนร่วมงานเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
(2) พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่
พนั กงานปฏิ บั ติตามหน้ าที่ของตนเอง โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบั งคับ รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ
ที่องค์การกาหนดไว้ เช่น การตรงต่อเวลา การดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์การ การไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไปทาภารกิจส่วนตัว เป็นต้น
(3) พฤติกรรมการมีน้าใจนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงาน
แสดงถึงความอดทนอดกลั้น ต่อปัญหา อุปสรรค และความกดดัน ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการทางาน
ด้วยความเต็มใจที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นร่วมกัน
(4) พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงาน
แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น มี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึงหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่น
(5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงาน
แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือแก่องค์การในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน
เช่น การเข้ าร่ ว มประชุ ม การเสนอความคิ ดเห็ น ที่เ ป็น ประโยชน์ต่ อการนาไปปรั บใช้ใ นองค์ การ
การรักษาความลั บ ภายในองค์การ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การ เป็นต้น
รวมถึงการแสดงความร่วมมือในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือบทบาทหน้าที่หลัก เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมที่องค์การจัดขึ้น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ เป็นต้น
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่ อง ความไว้ว างใจในองค์การ การรับ รู้การสนับสนุนจากองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผู้วิจัยได้ทาการสารวจเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทาการศึกษา จึงขอเสนอตัวแปรดังกล่าวและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นลาดับ
ดังนี้
2.1 ความไว้วางใจในองค์การ (Organizational Trust)
2.1.1 ความหมายของความไว้วางใจในองค์การ
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในองค์การ
2.2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support)
2.2.1 ความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
2.3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior)
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเหตุผลในการตั้งสมมติฐานการวิจัย
2.1 ความไว้วางใจในองค์การ (Organizational Trust)
2.1.1 ความหมายของความไว้วางใจในองค์การ
Cook and Wall (1980) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า หมายถึง
การที่บุคคลมีความตั้งใจหรือเต็มใจที่จะกระทาให้กับบุคคลอื่นด้วยความตั้งใจที่ดี ซึ่งเกิดจากความ
มั่นใจในคาพูดหรือการกระทาของบุคคลนั้น
Scott (1980) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า หมายถึง พลังเชิงบวก
ที่ได้รับจากการร่วมมือกันในการทางานร่วมกัน
Mishra (1996) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า หมายถึง ความเต็มใจ
ของบุคคลที่ยอมตามบุคคลอื่น โดยมีความเชื่อมั่นว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถ (Competent),
เปิดเผย (Open), ใส่ใจ (Concerned) และเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ (Reliable)
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Rousseau, Sitkin, Burt, and Camerer (1998) ให้ความหมายความไว้วางใจ
ในองค์การว่า หมายถึง สภาพหรือระดับทางจิตใจที่เกิดจากความตั้งใจที่จะยอมรับผลของความเสี่ยง
ซึ่งเกิดจากความคาดหวังเชิงบวกที่มีต่อบุคคลหรือองค์การใด ๆ
Tan and Tan (2000) ให้ความหมายความไว้ว างใจในองค์การว่า หมายถึง
ความเต็มใจของพนักงานในองค์การที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทาของผู้นาของตนเอง
ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้
Hoy and Tschannen-Moran (2003) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า
หมายถึง ความเต็มใจของกลุ่มหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นใน
องค์การ ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นในองค์การที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์
เที่ยงตรงและเปิดเผย
Six (2007) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า หมายถึง ระดับทางจิตที่
เกิดจากความเต็มใจที่จะยอมรับต่อความเสี่ยงที่เกิดการการกระทาของบุคคลอื่นบนพื้นฐานของความ
คาดหวังว่าบุคคลนั้นจะดาเนินการในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
อุชุมพร แก้วขุนทด (2550) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า หมายถึง
ระดับของความคาดหวัง ความเชื่อ และความมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริต ความมั่นคง ความเชื่อถือได้
ความเปิดเผย และความยุติธรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยความสมัครใจ และยอมทาตามการ
กระทาด้วยความคาดหวังว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นจะกระทาตามคาพูด คาสัญญา ทั้งที่เป็นภาษา
พูด ภาษาเขียน และจะกระทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยความสามารถ ความเปิดเผย ความห่วงใย
และความเชื่อถือได้ โดยไม่ต้องคานึงถึงการควบคุมตรวจสอบ
มลทิร า สุ น สุ ข (2552) ให้ ความหมายความไว้ว างใจในองค์การว่า หมายถึง
การที่บุคคลมีความเชื่อมั่นว่าองค์การ ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความสามารถที่
จะทาให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสาเร็จ ทาให้องค์การเติบโตและมี พฤติกรรมไปในทางบวกต่อ
บุคคลอื่นในองค์การ
จิรวัฒน์ ปฐมพรวิวัฒน์ (2553) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า หมายถึง
ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของแต่ละบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
พิเชษฐ์ ผุงเพิ่มตระกูล (2554) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า หมายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดจากความรู้สึก ความเชื่อมั่นของบุคคลที่มีต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่า
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถพยากรณ์ได้ มีความเมตตาต่อผู้อื่น และมีความสามารถในการ
พึ่งพาอาศัยได้ ที่แสดงออกถึงความคาดหวังในคาพูดและการกระทา รวมถึงการตัดสินใจในผู้อื่นที่มี
ผลกระทบกับตนเอง
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กรรณิกา ทองศรี (2555) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า หมายถึง
ความเชื่อมั่นที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคลอื่น ประกอบไปด้วยเจตนาที่จะยอมรับความไม่มั่นคง เป็นความเต็มใจ
ในการยอมรับความเสี่ยงของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีความเชื่อว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้
โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบควบคุมพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด
สุขเสริม สงวนพานิช (2555) ให้ความหมายความไว้วางใจในองค์การว่า หมายถึง
ความรู้สึกเชื่อมั่น ความเต็มใจที่จะยอมรับเผชิญกับความเสี่ยงในตัวบุคคลอื่น หรือกลุ่ม หรือองค์การ
โดยไม่คานึงถึงการติดตาม หรือการควบคุมบนความคาดหวังว่าจะมีพฤติกรรมไปในทางที่ก่อให้เกิด
ผลดีและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ให้ความไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็นคาพูด การกระทา
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงสรุปว่า ความไว้วางใจในองค์การ หมายถึง
ความรู้สึกเชื่อมั่น เชื่อถือ และมั่นใจ ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การใดองค์การหนึ่ง โดยเต็มใจที่จะ
ร่วมเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากความคาดหวังที่มีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ
นั้น ๆ ว่าจะสามารถกระทาหรือดาเนินการในสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อบุคคลในทุกภาคส่วนของ
องค์การ
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในองค์การ
2.1.2.1 ความสาคัญของความไว้วางใจในองค์การ
ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อการดารงอยู่
ขององค์การ นอกจากนั้น ความไว้วางใจยังมีส่วนในการก่อให้เกิดความสาเร็จขององค์การ เนื่องจาก
ในการทางานร่ว มกันภายในองค์การนั้น ย่อมต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อให้ตนเองและองค์การประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ Marshall (2000)
ในปัจจุบันพนักงานในองค์การต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวต่อความหลากหลายของ
องค์ประกอบในการทางานที่มากขึ้น ส่งผลให้ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในองค์การนั้นมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นด้วย Shaw (1997)
Galford and Drapeau (2002) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การใดที่มีระดับ
วัฒนธรรมของความไว้วางใจสูง มักจะมีแนวโน้มการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ต้นทุน
การผลิตที่ต่า อันเนื่องมาจากองค์การสามารถคัดเลือกและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีแรงจูงใจในการ
ทางานสู ง โดยพนั กงานเหล่ านี้ มีแนวโน้มที่แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เช่น
สนุกไปกับการทางาน รู้จักใช้เวลาในการทางานได้อย่างถูกต้อง กล้าที่จะคิดและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์การ เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึง
พร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ผู้นามีอิสระที่จะดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความก้าวหน้าในการทางานขององค์การต่อไป
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Lyman (2012) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การซึ่งมีระดับความไว้ว างใจสูงนั้น
พนักงานจะมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือในตัวบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการโดยมี
ความเชื่อมั่นว่าการกระทาของบุคคลนั้นจะสอดคล้องกับคาพูดที่เขาได้กล่าวไว้ นอกจากนั้นยังเกิด
ความเชื่อมั่นว่าองค์การหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมขององค์การมีการดาเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและความถูกต้อง องค์การที่มีความไว้วางใจสูงยั งทาให้พนักงานรับรู้ถึง
การได้รับความยุติธรรมและการเคารพในสิทธิของแต่ละบุคคลผ่านการสนับสนุนขององค์การ รวมไป
ถึงการรับฟังและพิจารณาในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความไว้วางใจในองค์การนั้นเป็นสิ่งที่
สาคัญและจาเป็นมากต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ ทั้งนี้ ถ้าองค์การใดปราศจากความ
ไว้วางใจย่อมส่งผลให้เกิดการขาดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในองค์การ ทาให้
ประสิทธิภาพในการทางานนั้นลดลง พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ส่งผลให้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ ลดลงตามไปด้วย องค์การก็จะขาดกระบวนการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพ
น าไปสู่ อัต ราการลาออกของพนั กงานที่ สู งขึ้ น ข่ าวลื อในทางลบภายในองค์ ก ารก็ จะเพิ่ม ขึ้ นด้ ว ย
นอกจากนั้นความไว้วางใจในองค์การ อาจเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
ขององค์การ การแสดงภาวะผู้นา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยภาวะผู้นาในองค์การจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากขาดความไว้ว างใจซึ่งกันและกันภายในองค์การ นั้นคือ องค์การจะไม่
สามารถผลักดันหรือโน้มน้าวให้พนักงานคล้อยตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
2.1.2.2 ปัจจัยและองค์ประกอบที่มีผลต่อความไว้วางใจในองค์การ
จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในองค์การ
พบว่า มีนักวิชาการหลายท่านที่มีความสนใจและได้ทาการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ รวมไปถึงได้มี การ
รวบรวมปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในองค์การอย่างหลากหลาย ดังนี้
การศึกษาความไว้วางใจในองค์การของ Mayer, Davis, และ Schooman
(1995) ได้เสนอแนวคิดว่า ความไว้วางใจในองค์การนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลหรือ เป็นองค์ประกอบหลักที่
ก่อให้เกิดความไว้วางใจในองค์การ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1. ความสามารถ (Ability)
2. ความเมตตากรุณา (Benevolence)
3. ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา (Integrity)
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โดย Mayer, Davis, และ Schooman (1995) ได้อธิบายลักษณะดังกล่าว
ว่าเป็นบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของผู้สร้างความไว้วางใจ นอกจากนั้นยังได้อธิบายถึงคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพของผู้เกิดความไว้วางใจ รวมไปถึงการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในองค์การ
ซึ่งลักษณะของผู้สร้างความไว้วางใจ มีความสาคัญต่อกระบวนการเพิ่มระดับความไว้วางใจของผู้เกิด
ความไว้วางใจ ดังภาพที่แสดงต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1 แสดงรูปแบบความไว้วางใจในองค์การของ Mayer, Davis, และ Schooman
ที่มา: Mayer, Davis, และ Schooman (1995)
คุณลักษณะของผู้เกิดความไว้วางใจ (Trustor) จะแสดงออกมาในรูปแบบ
ความไว้วางใจของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งแต่ละบุคคลมีระดับความไว้วางใจที่สูงหรือต่าแตกต่างกันออกไป
คุณลักษณะของผู้สร้างความไว้วางใจ (Trustee) จะแสดงออกมาในรูปแบบ
ของความน่าเชื่อถือของตัวผู้สร้างความไว้วางใจ (Trustee) โดย Mayer, Davis, และ Schooman (1995)
ได้จาแนกคุณลักษณะดังกล่าวออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ความสามารถ (Ability) คือ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรม
อันเป็นลักษณะส่วนบุคคล ที่แสดงถึงความสามารถในการโน้มน้าว จูงใจผู้อื่น หรือการโน้มน้าวให้เกิด
สิ่งต่าง ๆ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสามารถเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจและ
เป็นลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวของผู้สร้างความไว้วางใจ (Trustee)
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2. ความเมตตากรุณา (Benevolence) คือ ความรู้สึกเต็มใจและอยาก
ที่จะทาในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าให้กับผู้ที่ให้ความไว้วางใจแก่เราโดยปราศจากการหาประโยชน์ส่วนตน
ซึ่งความเมตตากรุณาเป็นการรับรู้ทางบวกเกี่ยวกับการแสดงออกของผู้สร้างความไว้วางใจที่กระทาต่อ
ผู้ให้ความไว้วางใจ ดังนั้นความเมตตากรุณาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อการเกิดความไว้วางใจ
3. ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา (Integrity) คือ ความสม่าเสมอปฏิบัติตน
อย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา เช่น ความเสมอต้นเสมอปลายในการกระทา มีการพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจและจากการกระทาได้อย่างเหมาะสมตรงไปตรงมา เป็นต้น
Mishra (1996) ได้จาแนกองค์ประกอบของความไว้วางใจในองค์การ
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่
1. มิ ติ ด้ า นความสามารถ (Competency Dimension) หมายถึ ง
ความไว้ ว างใจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากความเชื่ อ มั่ น ว่ า บุ ค คลนั้ น มี ค วามสามารถในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
ความสามารถในการทางานที่ดี ความสามารถในการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม มีผ ลงานที่ดี
และเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลทั่วไป รวมไปถึงมีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่น
เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ความสามารถนั้ น เป็ น องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเกิ ด
ความไว้วางใจ
2. มิติด้านความเปิดเผย (Openness Dimension) หมายถึง ความไว้วางใจ
ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติต่อกันและกันอย่างจริง ใจ ตรงไปตรงมา
ไม่บิดเบือนความจริงต่อกัน รวมไปถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นและประเมินสิ่งที่รับฟังด้วยความ
ยุติธรรม
3. มิติด้านความห่วงใย (Concern Dimension) หมายถึง ความรู้สึก
เชื่อมั่น และไว้ว างใจต่อตัว บุ คคล ว่าบุคคลนั้นจะไม่แสวงหาผลประโยชน์อันไม่เป็นธรรม โดยใ ห้
ความสาคัญ ห่วงใยต่อความผาสุกและความรู้สึกของบุคคลอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รวมไปถึงตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
อย่างสม่าเสมอ
4. มิติด้านความเชื่อถือได้ (Reliability Dimension) หมายถึง ความคาดหวัง
ว่าบุคคลนั้นจะมีความสม่าเสมอทั้งในด้านคาพูดและการกระทา นั้นคือ สามารถปฏิบัติได้ตามสิ่งที่พูด
และพูดในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งถ้าหากองค์การใดขาดความสม่าเสมอในคาพูดและการกระทาย่อมทา
ให้ความไว้วางใจมีแนวโน้มที่จะลดลงตามไปด้วย
Robbins (1996) ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับความไว้วางใจในองค์การว่า
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ดังนี้
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1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง ความซื่อตรง ยึดมั่นในความถูกต้อง
และหลักคุณธรรม
2. ความสามารถ (Competence) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และความชานาญที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลในเรื่องของงานที่ปฏิบัติอยู่
3. ความสม่าเสมอ (Consistency) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาถึง
ความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ (Reliability) มีแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า
(Predictability) รวมไปถึงมีการประเมินการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
(Good-Judgment)
4. ความจงรักภักดี (Loyalty) หมายถึง ความตั้งใจและเต็มใจที่จะปกป้อง
และรักษาหน้าที่เพื่อบุคคลอื่น
5. การเปิดเผย (Openness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เหล่านั้น
Shaw (1997) กล่าวว่า การจะให้ความไว้วางใจกับบุคคลใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลัก 3 ประการ ที่มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นภายในองค์การ ดังนี้
1. ความสาเร็จในผลงานขององค์การ (Achieving Results) การที่จะทา
ให้เกิดความเชื่อมั่นหรือไว้วางใจได้นั้น บุค คลย่อมจะต้องสร้างความชัดเจนในความมุ่งมั่นที่จะไปสู่
เป้าหมายให้สาเร็จจนก่อให้เกิดเป็นความเชื่อมั่นในความสาเร็จของบุคคล โดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่มี
ผลงาน ไร้ ความสามารถหรือไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังได้ส าเร็จ ย่อมส่งผลให้ระดั บ
ความไว้วางใจมีแนวโน้มที่จะลดลงตามไปด้วย
2. ความตรงไปตรงมา (Acting with Integrity) เป็นการแสดงออกถึง
ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ และจริงใจ ต่อคาพูดและการกระทาอย่างสม่าเสมอ นั้นคือ เมื่อพูดสิ่งใดไว้ก็จะ
ปฏิบัติตามสิ่งที่เคยพูด รวมไปถึงปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องและเป็นธรรม โดยความไว้วางใจจะ
อยู่ในระดับที่สูง หากบุคคลหรือองค์การสามารถรักษาคาพูดและปฏิบัติได้อย่างตรงไปตรงมา มีการ
เปิดเผยข้อมูล ประสานงาน รวมไปถึงทางานร่วมกันตามกระบวนการและรูปแบบที่จริงใจ ซื่อตรงต่อกัน
3. การแสดงความเอาใจใส่ (Demonstrating Concerns) เป็นการให้
ความใส่ใจต่อบุคคลรอบข้าง ซึ่งโดยทั่วไปบุคคลมักให้ความไว้วางใจแก่ผู้ที่ให้ความใส่ใจและดูแลเอาใจใส่
ห่วงใยต่อบุคคลนั้น เช่น การใส่ใจและห่วงใยในเรื่องของความผาสุกของบุคลากรทุกระดับ เข้าใจถึง
ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละบุคคล จั ดสรร และดูแลให้เรื่องสิทธิและผลประโยชน์
ต่าง ๆ ที่บุคคลนั้นควรจะได้รับ ซึ่งการแสดงความเอาใจใส่และความห่วงใยนั้น เป็นต้น ส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจในองค์การเกิดขึ้นจากการรับรู้การแสดงออกดังกล่าว
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สาหรั บการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจใน
องค์การตามแนวคิดของ Shaw (1997) ซึ่งได้ทาการศึกษา วิจัย และสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ
ในองค์ การ โดยแบ่ งออกเป็ น 3 องค์ ประกอบ ได้แก่ ความส าเร็ จในผลงานขององค์การ (Achieving
Results) ความตรงไปตรงมา (Acting with Integrity) และการแสดงความเอาใจใส่ (Demonstrating
Concerns)
2.1.2.3 ผลของความไว้วางใจในองค์การ
มีการศึกษาจานวนมากเกี่ยวกับความไว้วางใจในองค์การ ซึ่งได้มีนักวิชาการ
หลายท่านให้ความสนใจและทาการศึกษา โดยผลการศึกษาส่วนใหญ่สนับสนุนและยืนยันถึงประโยชน์ที่
องค์การได้รับจากความไว้วางใจในการทางาน ดังงานวิจัยที่ได้สรุปมาต่อไปนี้
การศึกษาของศาสตราจารย์ไซมอน โทนี่ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ซึ่งได้
ทาการศึกษา ความไว้วางใจในองค์การของพนักงานโรงแรม Holiday Inn จานวน 6,300 คน พบว่า
โรงแรมซึ่งมีผู้จัดการสาขาที่มีพฤติกรรมในการทางานที่ซื่อสัตย์ ซื่อตรง และทาตามคาพูดที่เขาเคย
กล่าวไว้มีแนวโน้มทาให้เกิดความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นและยังทาให้ผลประกอบการนั้นเพิ่มขึ้นด้วย
(Bader & Liljienstrand, 2003)
การศึกษาของ Watson Wyatt Worldwide พบว่า องค์การที่มีพนักงาน
ด้านสายงานการผลิต ซึ่งมีความเคารพและมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในหัวหน้าอาวุโสของพวกเขา ส่งผล
ให้องค์การนั้นมีผลกาไรจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นถึงร้อยละ 42 ซึ่งมากกว่าองค์การที่ขาดความไว้วางใจ
เป็นบรรทัดฐาน (Reina and Reina, 2007)
ในปี 2009 (Hitch, 2012) ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ความไว้วางใจในองค์การ โดยพบว่า องค์การที่มีความไว้วางใจสูง มักจะมีผู้นาที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
และมีการทางานงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีด้วย จากการศึกษาในครั้งนี้ ยังพบว่า ความไว้วางใจ
สูงก่อให้เกิดผลต่อองค์การ ดังนี้
1. มีความรู้สึกมุ่งมั่นสูงสุดที่จะร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
2. มีพนักงานที่สามารถสนับสนุนและร่วมกันทางาน เพื่อไปสู่จุดหมาย
ที่ตั้งไว้
3. เกิดวัฒ นธรรมองค์การที่มีความเข้มแข็งและมีความร่วมมือในการ
ทางานสูง
4. มีผู้นาที่เป็นผู้ที่สอนงานมากกว่าผู้นาที่แค่คอยสั่งการ
5. พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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ดั งนั้ นจะเห็ นได้ ว่ า ถ้ าความไว้ วางใจในองค์ การเพิ่ มขึ้ น ย่ อมส่ งผลให้
ประสิทธิภาพในการทางาน รวมไปถึงผลประกอบการขององค์การเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้นยังเป็น
การรักษาและคงไว้ซึ่งบุคลากรขององค์ การที่มีคุณภาพ ในทางตรงกันข้ามองค์การใดที่ขาดความ
ไว้วางใจในองค์การ ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานและผลกาไรในการประกอบธุรกิจที่ลดลง
ตามไปด้วย นาไปสู่ความพึงพอใจและความผูกพันในการทางานที่ต่าลงจนนาไปสู่อัตราการลาออก
ของพนักงานที่สูงขึ้น
2.2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support)
2.2.1 ความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
Eisenberger et al. (1986) ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง การรับรู้ของพนักงานถึงการที่องค์การเห็นคุณค่าและความสาคัญของพวกเขา รวมไปถึงการ
ให้ความดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วย
Yoon and Thye (2002) ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง การรับรู้และทัศนคติของพนักงานที่มีต่อองค์การรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงว่าองค์การหรือ
ผู้บริหารมีการแสดงออกถึงความเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของพวกเขา
Erdogan and Enders (2007) ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง ระดับของความเชื่อส่วนบุคคลที่มีความเชื่อว่าองค์การของเขานั้น ได้มีการดูแลเอาใจใส่
พวกเขา ตลอดจนเห็นคุณค่าและความสาคัญของพวกเขา รวมไปถึงมีการสนับสนุนและช่วยเหลือ
พวกเขาได้
เปรมจิต คล้ายเพ็ชร์ (2548) ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานจากประสบการณ์การทางานในองค์การว่ า องค์การได้ให้คุณค่า
ให้การยอมรับและเห็นความสาคัญในความตั้งใจทางาน มีความห่วงใย มีความผูกพันต่อพนักงาน
โดยให้ การสนั บสนุ นการท างานในด้ านต่ าง ๆ ผ่ านนโยบายและตั วแทนองค์ การ เพื่ อให้ พนั กงานมี
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
ฉัฐชัย มีชั้น ช่วง (2553) ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานในองค์การ ว่าองค์การให้คุณค่า
ให้การยอมรับและเห็นความสาคั ญในการทุ่มเททางาน มีความห่วงใยและมีความผูกพันต่อพนักงาน
โดยให้การสนับสนุนการทางานในด้านต่าง ๆ ผ่านนโยบายและตัวแทนขององค์การ เพื่อให้พนักงาน
มีความเป็นอยู่ในการทางานที่ดี
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มุทิตา คงกระพันธ์ (2554) ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง ความเชื่อหรือความคิดเห็นของพนักงานจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานในองค์การว่า
องค์การให้คุณค่า ให้การยอมรับ และเห็นความสาคัญในการทุ่มเททางาน มีความห่วงใยความเป็นอยู่
ที่ดีของพนั กงานและมีความผู กพันต่อพนักงาน โดยการให้ การสนับสนุนการทางานในด้านต่าง ๆ
ผ่านนโยบาย บรรทัดฐาน กฎระเบียบและตัวแทนขององค์การ เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ในการ
ทางานที่ดี
ศศินันท์ ทิพย์โอสถ (2556) ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง ความเชื่อและความคิดของพนักงานที่มีต่อองค์การ หัวหน้าหน่วย ผู้บริหารหรือตัวแทนองค์การ
ผ่านนโยบายหรือการกระทาใด ๆ ที่แสดงถึงการยอมรับ เห็นคุณค่าและให้ความสาคัญ ตลอดจนให้
การดูแลเอาใจใส่พนักงานและตอบสนองความต้องการของพนักงานในด้านต่าง ๆ
ชัยเสกฏฐ์ พรหมศรี (2558) ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง ระดับที่พนักงานเชื่อว่า องค์การให้ความสนใจต่อความพยายามในการทางานของพวกเขา
มากน้อยเท่าใด
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงสรุปว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
หมายถึง ระดับการรับรู้ ความเชื่อและทัศคติส่วนบุคคลของพนักงานที่มีต่อองค์การ ผู้บริหาร รวมไปถึง
หัวหน้าหน่วย ผ่านประสบการณ์ตลอดระยะเวลาในการทางานในองค์การ โดยมีการรับรู้ว่าองค์การมี
การแสดงออกถึงความเอาใจใส่ ให้ความสาคัญและเห็นคุณค่าในความทุ่มเทการทางานของพนักงาน
ตลอดจนมีความห่วงใยและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีในการทางานของพนักงาน ผ่ านนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ
2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
2.2.2.1 ทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์การ (Organizational Support Theory)
Levinson (1965) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มด้านทัศนคติและมุมมอง
ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การว่า พนักงานมีมุมมองต่อองค์การในลักษณะเสมือนบุคคลมากขึ้น
โดยเกิดการรับรู้ผ่านปัจจัยต่าง ๆ ที่แสดงออกมาจากการกระทาของบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ
เช่น ผู้บริหารระดับสูงหรือหัวหน้างาน เป็นต้น ในเรื่องเกี่ยวกับการกระทาและความรับผิดชอบในด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กฎเกณฑ์ ศีลธรรมและการดาเนินการทางด้านการเงินภายในองค์การ โดยผ่าน
นโยบาย บรรทัดฐาน และวัฒนธรรมองค์การที่กระทาสืบต่อกันมา รวมไปถึงลักษณะการใช้อานาจ
ของผู้ที่เป็นตัวแทนองค์การที่กระทาต่อพนักงานภายในองค์ก าร ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ล้วนมีผลต่อการ
ประเมินและรับรู้ของพนักงานที่มีต่อองค์การ
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ดังนั้น หากพนักงานมีมุมมองที่ว่าองค์การเปรียบเสมือนตัวบุคคลและ
รับรู้ว่าองค์การได้สนับสนุนและตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้ ก็จะส่งผลให้พนักงาน
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และกระตุ้นให้เกิดความรู้สึ กและทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ก่อให้เกิด
ความสาเร็จตามที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้
Eisenberger et al. (1986) กล่าวว่า การที่พนักงานมีความเชื่อมั่นว่า
องค์การพร้ อมให้ ความช่ วยเหลื อ สนับสนุ นพนักงานในการจั ดการกั บงานและปัญหาเมื่อพนั กงาน
ต้องการ และแสดงให้เห็นว่าองค์การพร้อมที่จะตอบแทนต่อความทุ่มเท ความพยายาม ความรู้ และ
ความสามารถในการทางานให้แก่พนักงาน ด้วยการตอบสนองความต้องการ การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใย
ความเป็นอยู่ที่ดีในการทางานของพนักงาน ผ่านนโยบาย กฎระเบียบและกระบวนการต่าง ๆ และทาให้
พนักงานรู้สึกว่าองค์การสามารถเป็นที่พึ่งได้ ซึ่งจะส่งผลทาให้พนักงานมีความรู้สึกว่าต้องตอบแทน
และทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการทางานให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้น
2.2.2.2 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory)
Blau (1964) ได้แบ่งพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic Exchange) และการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange)
ซึ่งการแลกเปลี่ยนทั้ง 2 รูปแบบนั้น มีพื้นฐานของความคาดหวังที่แตกต่างกันไป โดย Blau ได้อธิบายถึง
การแลกเปลี่ยนทางสังคมว่าเป็นบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ ยนนั้น
อาจจะเป็น สิ่งที่จับต้องได้ห รือเป็น สิ่งที่จับต้องไม่ได้ โดยจานวนมูลค่าจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของแต่ละบุคคล บุคคลผู้ที่ได้รับสิ่งตอบแทนที่เขาพึงพอใจจากบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง บุคคลนั้น
ก็จะตอบแทนสิ่งที่ได้รับมาให้แก่บุคคลนั้น การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในองค์การกล่าวคือ พนักงานจะ
แลกเปลี่ย นกับ องค์การ โดยรูป แบบการแลกเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่วัตถุสิ่งของและไม่ได้มีลั กษณะที่
ตายตัวแต่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ
Eisenberger et al. (1986) ได้นาเอาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน หรือการแลกเปลี่ยนทางสังคม มาอธิบายการแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานกับองค์การ
โดยได้อธิบายถึง การแลกเปลี่ยนในองค์การว่า หมายถึง การที่พนักงานแลกเปลี่ยนกาลังแรงกาย
ในการทางานอุทิศ ทุ่มเท ตั้งใจทางานให้กับองค์การ และมีพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
โดยองค์การก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนตอบแทนให้แก่พนักงาน โดยการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
แก่ พ นั กงาน ไม่ ว่ า จะเป็ น การตอบแทนในรู ป ของ เงิ นเดื อ น สวั ส ดิก าร การเลื่ อนต าแหน่ ง งาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมไปถึง การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การจั ดหาและอานวยความสะดวก
เกี่ย วกับ สภาพแวดล้ อมที่ดีที่ จ ะเอื้อต่อการทางานของพนักงาน การให้ ความช่ว ยเหลื อและแสดง
ความใส่ใจ ห่วงใยความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เป็นต้น
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2.2.2.3 องค์ประกอบที่มีผลต่อการเกิดการรับรู้การสนับสนุนจากขององค์การ
ในการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การนั้น พนักงานมักจะรับรู้และตีความ
จากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กระบวนการ รวมไปถึงข้อกาหนดในการปฏิบัติที่
องค์การได้จัดสรรให้ แก่พนั กงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างที่เป็นธรรม สวัส ดิการต่าง ๆ การสนับสนุน
พนักงานในการเลื่อนตาแหน่งหรือการให้รางวัล รวมไปถึงการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
ให้แก่พนักงาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้การสนับสนุนต่อองค์การของพนักงาน
ทั้งสิ้นโดย Eisenberger และคณะ (1986) ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
และได้ศึกษาจาแนกองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ที่มีผลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ความยุติธรรม (Fairness)
การศึกษาความยุติธรรมในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม
ในวิธีที่ใช้ในการกาหนดการกระจายทรัพยากรระหว่างพนักงาน Shore and Shore (1995) ได้เสนอว่า
ความยุ ติธ รรมในการตัด สิ น ใจเกี่ย วกับ การกระจายทรัพยากรมีผ ลอย่างมากต่อการเพิ่ มการรับ รู้
การสนับสนุนจากองค์การของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน
Cropanzano and Greenberg (1997) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะทางโครงสร้า ง
และลักษณะทางสังคมของความยุติธ รรมในการดาเนินการ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลั กษณะทาง
โครงสร้าง เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมไปถึงนโยบายที่เป็นทางการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินที่
มีผลต่อพนักงาน ประกอบไปด้วย การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยให้ระยะเวลาที่เพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจ
จะดาเนินการ การให้ข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้อง รวมไปถึงการออกเสียง ปัจจัยทางด้านลักษณะทาง
สังคมของความยุติธรรมในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกระทาที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ การให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของพนักงาน
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการตัดสิ นใจต่อพนักงาน นอกจากนั้นแล้วยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีผล
สนับสนุน ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น งานวิจัยของ Moorman, Blakely, and Niehoff (1998) ที่ได้
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมและการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ โดยได้ ทา
การศึกษากับหัวหน้างานและลูกน้องที่ทางานภายในโรงพยาบาลทหาร จานวน 157 คู่ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า ความยุติธรรมด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าความยุติธ รรมเป็นสิ่ งที่พนักงานใช้ ในการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจถึงผลตอบแทนได้ง่ายขึ้น
ขณะเดียวกัน ความยุติธรรมด้านกระบวนการทาให้พนักงานได้รับทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยุติธรรม เช่น
สวัสดิการ เป็นต้น มีผลทาให้พนักงานเชื่อว่าองค์การคานึงถึงความเป็นอยู่ของพนักงาน Rhodes,
Eisenberger, and Aemeil (2002, อ้างถึงใน ศศินันท์ ทิพย์โอสถ, 2556)
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2. การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Supervisor Support)
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เกิดจากการรับรู้และตีความของ
พนักงาน ว่าองค์การนั้นเห็นคุณค่าและความสาคัญของพนักงานมากน้อยเพียงใด โดยพนักงานมีการรับรู้
เกี่ยวกับการประเมิน โดยองค์การผ่านหัวหน้างานที่เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์การในการดูแลเอาใจใส่
ความเป็นอยู่ที่ดีในการทางานของพนักงาน Kottke and Sharafinski (1998) รวมไปถึงการทาหน้าที่เป็น
ตัวแทนขององค์การที่มีความรับผิดชอบในการกากับดูแลและประเมินผลการทางานของพนักงานที่อยู่
ใต้บังคับบัญชา
ดั ง นั้ น พนั ก งานจะมี ทั ศ นคติ ห รื อ มุ ม มองในทางที่ ดี ห รื อ ไม่ ดี ต่ อ
หัวหน้างาน รวมไปถึงองค์การนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทาที่หัวหน้างานได้ปฏิบัติต่อพนักงาน ซึ่งเป็นตัว
บ่งชี้ของการสนับสนุนจากองค์การ (Eisenberger et al., 1986; Levinson, 1965)
3. รางวัลขององค์การและเงื่อนไขการทางาน (Organization Reward and
Job Conditions)
รางวัลขององค์การและเงื่อนไขการทางานเป็นรูปแบบการดาเนินการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การที่แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งควรจะมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้วย (Shore & Shore, 1995) นอกจากนั้นได้มี
การศึกษาความหลากหลายของรางวัล ขององค์ การและเงื่อนไข การทางานที่มีความสั มพันธ์กั บ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เช่น การยอมรับ ความเป็นอิสระ ความมั่นคงในงาน สิ่งกระตุ้นที่
ก่อให้เกิดความเครียดในงาน การฝึกอบรม และขนาดขององค์การ เป็นต้น โดยสามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้
3.1 การยอมรับ การจ่ายค่าตอบแทน และการสนับสนุน (Recognition,
Pay and Promotion) เป็นการกระทาขององค์การที่แสดงให้เห็นถึง การเห็นคุณค่าและความสาคั ญใน
ความทุ่มเทในการทางานของพนักงาน ซึ่งการให้รางวัลและผลตอบแทนต่าง ๆ ทาให้พนักงานเกิด
ทัศนคติในทางบวกต่อองค์การ รวมไปถึงการก่อให้เกิดการรับรู้การสนับสนุนต่อองค์การด้วย
3.2 ความมั่นคงในงาน (Job Security) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า
องค์การมีความตั้งใจที่จะรักษาพนักงานเหล่านั้นไว้ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการสนับสนุนของ
องค์การที่มีต่อพนักงาน (Rhoades & Eisenberger, 2002)
3.3 ความเป็นอิสระ (Autonomy) เป็นการรับรู้ของพนักงานว่าสามารถ
ที่จะจัดสรรและควบคุมการทางานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทางาน วิธีการดาเนินการ
การปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่หลากหลาย ซึ่งการให้อิสระในการทางานแก่พนักงานเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความไว้วางใจขององค์การที่มีต่อตัวพนักงาน ดังนั้น ความเป็นอิสระในการทางานจึงมีผลต่อ
การเพิ่มการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้วย
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3.4 สิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เ กิดความเครียดในงาน (Role stressors)
การเกิ ดความเครี ย ด หมายถึง สภาพแวดล้ อ มที่บุ คคลมี ความรู้สึ กว่ าตนเองไม่ส ามารถรั บมื อได้
(Rhoades & Eisenberger, 2002) สิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดในการทางานของพนักงานนั้น
อาจเกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขที่ถูกควบคุมโดยองค์การ หรือเป็นผลจากการรับรู้ถึงความกดดันภายใน
องค์การ ซึ่ง สิ่ งเหล่ านี้ ก่อให้ เกิดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานที่ล ดลง โดยสิ่ งที่
กระตุ้ น ให้ เกิ ด ความเครี ยดมี ความสั มพั นธ์ กับบทบาทในการท างาน 3 ลั กษณะที่ ท าให้ การรั บรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การลดลง ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่หรือภาระงานที่หนักเกินไป ภายใต้เงื่อนไขเวลาใน
การดาเนินงานที่จากัด 2) บทบาทที่คลุมเครือไม่มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
รวมไปถึงการขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตน 3) ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง รวมไปถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
3.5 การฝึกอบรม (Training) Wayne, Shore, and Liden (1997)
ชี้ให้เห็นว่า การที่องค์การให้พนักงานมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมนั้น แสดงให้เห็นถึงการลงทุนเพื่อการ
ทางานของพนักงานและนาไปสู่การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่เพิ่มขึ้น
3.6 ขนาดขององค์การ (Organization Size) Dekker and Barling
(1995) ชี้ให้เห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่มักมีความคิดเห็นในแง่ลบต่อองค์การที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจาก
พนักงานมักจะมีทัศนคติต่อองค์การขนาดใหญ่ว่ามักจะมีการรักษากฎระเบียบที่เคร่งครัด รวมไปถึงมี
นโยบายที่เป็นทางการและไม่มีความยืดหยุ่น ซึ่งทาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
พนักงานได้ ส่งผลให้ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานลดลง
จันทร์พา ทัดภูธร (2543) ได้ทาการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสนับสนุน
จากองค์การและการแลกเปลี่ ยนระหว่ างหั ว หน้า -ลู กน้ อง ตามการรั บ รู้ข องลู ก จ้า งที่ มี ผ ลต่ อการ
ตอบแทนของลูกจ้ าง ซึ่งได้ศึกษาถึงองค์ประกอบของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ โดยแบ่ง
องค์ประกอบออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านผลตอบแทน (Wage Incentives) ได้แก่ สิ่งจูงใจพื้นฐานที่มีความ
จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่น เงินเดือน สวัสดิการ เป็นต้น
2. ด้านความมั่นคงในการทางาน (Security) คือ ความมั่นคง ความปลอดภัย
ในการทางาน
3. ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทางาน (Opportunity for Advancement)
คือ การก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงกว่า ความเป็นอยู่ที่ดีกว่า และการมีอนาคตในการทางานที่ดีกว่า ซึ่งเป็น
ความต้องการพื้นฐานของพนักงานทุกคน
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4. ด้านสภาพการทางาน (working condition) คือ การมีสภาพการทางานที่
เหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทางานที่เพียงพอและสามารถอานวยความสะดวกต่อ
การทางานของพนักงานในองค์การ
5. ด้านจิตวิทยาสังคม (social psychology) คือ การเป็นที่ยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน รวมไปถึงการได้รับการยกย่องชื่นชม เมื่อพนักงานมีผลงานที่ดีหรือทา
คุณประโยชน์ให้แก่องค์การ
เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ (2548) ทาการศึกษาเรื่อง การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ ความยุติธรรมองค์การ ที่มีผลต่อความผูกพันองค์การและความตั้งใจลาออก โดยเห็นว่า
การดาเนินการต่าง ๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่แสดงให้พนักงานรับรู้ถึงการ
สนั บ สนุ น จากองค์การ ซึ่งได้แบ่ งองค์ ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับการรับ รู้การสนับสนุนจากองค์การ
ออกเป็น 5 ด้าน จากการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับเงินเดือน
และนโยบาย หรือสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์การ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัว
2. ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า หมายถึง การรับรู้ว่าองค์การ
ให้โอกาสในการเลื่ อนตาแหน่ ง ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ จัดการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทางานและเพื่อความเติบโตในสายอาชีพ
3. ด้านความมั่นคงในการทางาน หมายถึง การรับรู้ ว่าองค์การให้โอกาส
และยังคงจ้างให้ทางานต่อไป เช่น ไม่ปลดออกหรือเลิกจ้าง
4. ด้ า นจิ ต อารมณ์ หมายถึ ง การรั บ รู้ ว่ า องค์ ก ารได้ ใ ห้ ก ารยอมรั บ
เห็น คุณค่าและให้ความส าคัญ ยกย่องหรือให้เกียรติ เมื่อทางานได้สาเร็จและให้มีส่ว นร่ว มในการ
ทางาน ตลอดจนเข้าใจ เห็นใจ เมื่อตัดสินใจหรือทางานผิดพลาด
5. ด้า นการปฏิ บัติ ง าน หมายถึ ง การรับ รู้ ว่า ผู้ บริ ห ารและหั ว หน้ า ให้
การสนับสนุน ให้ความเชื่อใจ และให้คาแนะนาช่วยเหลือในการทางาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
และสร้างบรรยากาศที่ดีให้การทางาน
2.2.2.4 ผลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรั บรู้การสนับสนุนจาก
องค์ ก าร ผลการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ พบว่ า การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามส าคั ญ และ
เป็นประโยชน์แก่องค์การเป็นอย่างมาก ซึ่งมีนักวิจัยหลายท่านที่ได้ทาการศึกษาการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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1. ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment)
บนพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานในการแลกเปลี่ยนผลตอบแทน
การรั บรู้ การสนั บสนุ นจากองค์ การมี ส่ วนในการก่อให้ เกิดความรู้ สึ กผู กพั นที่ เกิ ดจากสวัส ดิ การหรื อ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานได้รับจากองค์การ (Eisenberger et al., 2001) และทาให้พนักงานตระหนักรู้
ว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องรักและดูแลองค์การของตัวเอง (Foa & Foa, 1980) จากการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การของพนักงานนั้น ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพนักงานมีความรู้สึก
และมีการรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รวมไปถึงมีความรู้สึกถึงการมีความสาคัญในบทบาท
หน้าที่ของตนเองในองค์การ นอกจากนั้นการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การยังก่อให้เกิดความรู้สึก ที่
ต้องการคงอยู่ในองค์การด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่การคงอยู่กั บองค์การเพราะความจาเป็นที่จะต้องอยู่
(Rhoades, Eisenberger and Armeli, 2001)
2. อารมณ์ความรู้สึกในการทางาน (Job-Related Affect)
จากการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ทาให้ มีการตั้งสมมติฐานในเรื่ องของอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผ ลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ทั่วไปของพนักงานในการทางาน รวมไปถึงความพึงพอใจในการทางานและ
อารมณ์เชิงบวกของพนักงาน (Witt, 1991) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การจะนาไปสู่ความพึงพอใจใน
การทางานโดยรวมของพนักงาน เนื่องจากเกิดการตอบสนองต่อความต้องการทางอารมณ์และสังคมที่
เพิ่มขึ้นจากความคาดหวังในรางวัลจากผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ จากองค์การเมื่อพนักงานมีความจาเป็น (George, 1989) ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ ทาให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสาคัญต่อองค์ การ
และนาไปสู่การเกิดสภาพอารมณ์ที่ดีในการทางานเพิ่มขึ้นด้วย (Eisenberger et al., 2001; George &
Brief, 1992)
3. การมีส่วนร่วมในงาน (Job Involvement)
การมีส่วนร่วมในงาน หมายถึง การที่พนักงานแสดงออกถึงตัวตนและ
แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมในการทางานใดงานหนึ่ง ที่จะก่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ
(Cropanzano & Greenberg 1997; O’Driscoll & Randall, 1999) การรับรู้ความสามารถของพนักงาน
พบว่า มีค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ พ นัก งานนั้น สนใจ การเพิ่ม การรั บรู้ การสนั บ สนุ นจากองค์ก าร
อาจทาได้โดยการเพิ่มและให้ความสนใจในความสามารถของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่ม
ระดับความสนใจต่อการมีส่วนร่วมในงานของพนักงาน (Eisenberger, Rhoades, & Cameron, 1999)
4. ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ สามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานได้
ทั้งบทบาทหน้าที่หลักและบทบาทหน้าที่รองหรืองานที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของพนักงาน
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(George & Brief, 1992) ยกตัวอย่างเช่น การให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การดาเนินการเพื่อปกป้อง
องค์การจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นาเสนอข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ต่อองค์การ รวมไปถึงการเพิ่มความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานในองค์การ เป็นต้น
5. ความเครียด (Strains)
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การถูกคาดหวังว่าจะช่ว ยลดสภาพ
จิตใจในแง่ลบ รวมถึงการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่เกิดจากความเครียด เช่น ความเหนื่ อยหน่ายทาง
อารมณ์ ความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย ความเครียดในการทางาน ความวิตกกังวลและอาการเจ็บป่วย
ต่าง ๆ ที่เกิดจากความเครียดในการทางาน เป็นต้น โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การแสดงให้
เห็นว่าองค์การมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เมื่อพนักงาน
มีความจาเป็นที่จะต้องเผชิญกับความต้องการสูงในการทางาน (George et al., 1993; Robblee, 1998)
6. ความปรารถนาที่จะคงอยู่ในงาน (Desire to Remain)
วิตต์ และคณะ ปี ค.ศ. 1993 (Nye & Witt, 1993; Witt, 1991; Witt &
Nye, 1992) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความปรารถนา
ที่จะคงอยู่ในงาน โดยได้ทาการประเมินแนวโน้มของพนักงานที่จะลาออกจากองค์การเดิมไปทางาน
กับองค์การใหม่ ถ้าได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า เช่น ผลตอบแทนที่สูงกว่า มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นหรือตาแหน่ง
มากกว่า และการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีกว่า เป็นต้น โดยผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความปรารถนาที่จะคงอยู่ในงาน ความปรารถนาที่จะคงอยู่ในงาน
นั้น จะแตกต่างจากความรู้สึ กที่จ าเป็นต้องคงอยู่ในงาน อั นเนื่องมาจากพนักงานจะต้องเผชิญกับ
ค่าใช้จ่ายทีส่ ูงหากพนักงานลาออก
7. พฤติกรรมการขาดงาน (Withdrawal Behavior)
พฤติกรรมการขาดงาน หมายถึง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทางาน
ต่อองค์การที่ลดลงของพนักงาน โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับ
ความตั้งใจในการลาออกจากงาน พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การช่วยลดพฤติกรรมในเชิงลบ
ของพนักงาน เช่น การขาดงาน ความเฉื่อยชาหรือไม่มีความกระตือรือร้นในการทางาน และการสมัคร
ใจลาออกจากองค์การ เป็นต้น โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การจะช่วยเพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การและก่อให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ขึ้น เช่น การรักษาและดารงอยู่ในการทางานในองค์การ
รวมไปถึงพฤติกรรมการมาปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานได้ทั้งบทบาทหน้าที่หลักและบทบาทหน้าที่รองของ
พนักงาน เช่น การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การดาเนินการเพื่อปกป้ององค์การจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น แสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์การ เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วย
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ลดพฤติกรรมเชิงลบของพนักงาน เช่น การขาดงาน การสมัครใจลาออกจากองค์การ เป็นต้น โดยการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การจะช่วยเพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อองค์การและก่อให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์
เช่น การรั กษาและดารงอยู่ ในการทางานร่วมกับองค์การ รวมไปถึงพฤติ กรรมที่จะปฏิบัติ นอกเหนื อ
บทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินการภายในองค์การมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่
มีผลต่อการเกิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดของ Eisenberger และคณะ
(1986) โดยแบ่งองค์ประกอบที่มีผลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านผลตอบแทน
2. ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
3. ด้านความมั่นคงในการทางาน
4. ด้านจิตอารมณ์
5. ด้านการปฏิบัติงาน
2.3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior)
2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เมธี ศรี วิ ริ ยะเลิ ศกุ ล (2542) ให้ ความหมายพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ของ
องค์การว่า หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่องค์การไม่ได้กาหนดไว้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แต่
พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อองค์การและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
กรรณิการ์ วัฒนาวิโส (2551) ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์ก ารว่า หมายถึง พฤติก รรมที่พ นักงานแสดงออกมา โดยพฤติก รรมนั้น อยู่น อกเหนือ หน้ า ที่
ที่องค์การได้กาหนดไว้ และพนักงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของงานและขององค์การ
โดยไม่หวังได้รับสิ่งใดตอบแทนจากองค์การ
พนิดา ศรีโพธิ์ทอง (2550) ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ว่ า หมายถึ ง พฤติ ก รรมทางบวกของพนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น อกเหนื อ บทบาทหน้ า ที่ ที่ อ งค์ ก าร
มอบหมายให้อย่างเป็นทางการด้วยความเต็มใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินการภายในองค์การ
ทั้งยังช่วยยกระดับและประสิทธิผลขององค์การอีกด้วย
สาวิตร พรหมมี (2554) ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การว่า
หมายถึง พฤติกรรมโดยสมัครใจของพนักงานซึ่งเกิดขึ้นเอง นอกเหนือจากหน้าที่ที่องค์การกาหนดไว้
เป็นพฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อองค์ก าร โดยพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้
การดาเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ
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Organ (1998) ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การว่า หมายถึง
พฤติกรรมที่พนักงานกระทานอกเหนือจากบทบาทของตนเองที่ได้รับมอบหมายโดยสมั ครใจ ซึ่งเป็น
การกระทาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานและองค์การ
Dyne (1995) ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การว่า หมายถึง
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือการกระทาเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์การ เป็นดุลยพินิจ
ของบุคคลหรือพนักงานที่กระทาบทบาทเกินความคาดหวังที่องค์การตั้งไว้
Izhar (2009) ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การว่า หมายถึง
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ซึ่งพฤติกรรมและการกระทาดังกล่าวไม่ได้ถูกกาหนดให้
เป็นบทบาทหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ และไม่ได้เกิดจากการให้คาสัญญาหรือให้ค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ที่
กระทาพฤติกรรมนั้น
Davoudi (2012) ให้ความหมายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การว่า
หมายถึง การกระทาของพนักงานที่นอกเหนือไปจากหน้าที่หลักที่คาดหวัง โดยไม่ได้มีการกาหนด
บทบาทหน้าที่นั้น ๆ และไม่ได้มีรางวัลหรือผลตอบแทนที่ชัดเจน
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากความสมัครใจของพนักงาน โดยปฏิบัติ หน้าที่นอกเหนือจาก
บทบาทที่ตนเองได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน การเคารพกฎขององค์การ
การเสี ย สละเวลาเพื่ อการทางาน และพฤติ กรรมอื่ น ๆ ที่ ก่ อให้ ป ระสิ ท ธิผ ลต่ องานและองค์ ก าร
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการกระทาโดยความเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทนจากองค์การ
2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสาคั ญและก่อให้เกิดประโยชน์
แก่องค์การ องค์การที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานนั้น พบว่า ส่วนมากพนักงานจะกระทาบทบาท
และหน้าที่มากกว่าภาระงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น
เกินเป้าหมายที่องค์การคาดหวังไว้
ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้น ได้มีนักวิจัยให้
ความสนใจที่จ ะทาการศึกษาอย่ างแพร่ห ลาย รวมไปถึงได้มีนักวิช าการที่ได้อธิบายถึงทฤษฏีและ
องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนี้
Organ (1988) ได้ทาการศึกษาและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ โดยได้จาแนกประเภทของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น 5 มิติ
ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงาน
เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดอุปสรรคต่าง ๆ ในการทางาน เช่ น
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การให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงาน
ของเพื่อนร่วมงาน และสับเปลี่ยนวันหยุดให้กับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
2. พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่
พนั กงานปฏิ บั ติ ตามหน้ าที่ ของตนเอง รวมไปถึงการปฏิ บั ติ งานนอกเหนือจากบทบาทหน้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เช่น การเคารพกฎระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัด การตรงต่อเวลา การดูแลรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ ขององค์การ และไม่ใช้เวลางานไปปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว เป็นต้น
3. พฤติกรรมการมีน้าใจนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงาน
มี ความเข้ าใจถึ งอุ ป สรรคและปั ญหาเฉพาะหน้ า ที่ อาจเกิ ดขึ้ นในการท างาน ซึ่ งอาจจะก่ อให้ เกิ ด
ความคับ ข้องใจหรื อความไม่สะดวกสบาย ในเรื่องต่าง ๆ โดยปราศจากความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้น
4. พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การเคารพในสิ ทธิของบุ คคลอื่น มีความเห็ นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึงหลีกเลี่ ยงไม่ให้ เกิด
ความขัดแย้งกับผู้อื่น
5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ รวมไปถึงความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือแก่องค์การในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์การ การเก็บรักษาความลับขององค์การ เป็นต้น
Graham (1991) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ Citizen responsibilities ซึ่งเป็นแนวคิด
และทฤษฎีทางการเมืองสมัยใหม่ พบว่า Citizen responsibilities สามารถนาเอามาอธิบายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ โดยได้แบ่งลักษณะของพฤติกรรมออกเป็น 3 มิติ ได้แก่
1. การเชื่อฟังองค์การ (Organizational obedience) เป็นพฤติกรรมที่พนักงาน
ปรับตัวและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด
2. ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational loyalty) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อองค์การ ผู้นาองค์การ รวมไปถึงหน่วยงานของตนเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ด้วยความเต็มใจ โดยอยู่เหนือผลประโยชน์ของตนเอง
3. การมีส่วนร่วมกับองค์การ (Organizational participation) เป็นพฤติกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือแก่องค์การ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการทางาน การให้ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานให้ดีขึ้น เป็นต้น
Williams and Anderson (1991) ได้แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น 2 มิติ ดังนี้
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1. พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ารที่ มุ่ ง ไปสู่ ตั ว บุ ค คลโดยตรง
(Organizational Citizenship Behavior Directed Toward Individuals - OCBI) เป็นพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคล เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการทางาน การให้คาแนะนาหรือ
ข้อเสนอทีเ่ ป็นประโยชน์ในการทางานแก่พนักงานคนอื่น ๆ เป็นต้น
2. พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ารที่ มุ่ ง ไปสู่ อ งค์ ก ารโดยตรง
(Organizational Citizenship Behavior Directed Toward Organization - OCBO) เป็นพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยรวม (ทั้งองค์การและหัวหน้างาน) เช่น การปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับองค์การ และการรักษาผลประโยชน์ของ
องค์การ เป็นต้น
Podsakoff and MacKenzie (1997) ได้แบ่งองค์ประกอบประเภทของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีออกเป็น 3 มิติ โดยพัฒนามาจากแนวคิดของ Organ (1988) ดังนี้
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Helping Behavior)
2. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue)
3. พฤติกรรมการมีน้าใจนักกีฬา (Sportsmanship)
ผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
ผลของพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของ
องค์การ (Organizational Performance and success)
จากการศึกษาของ Podsakoff and MacKenzie (1997, อ้างถึงใน ทัศนา
เจนวณิชสถาพร, 2553) ได้กล่าวถึงผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในบริบทขององค์การ 3 ด้าน
ดังนี้
1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การช่วยลดความต้องการที่จะใช้ ทรัพยากร
ที่หายากขององค์การ ดังนั้นจึงสามารถใช้ทรัพยากรที่หายากเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิด
ผลผลิตที่มากกว่า
2. ช่วยส่งเสริมผลิตภาพของเพื่อนร่วมงาน หรือผลิตภาพของผู้บริหาร
3. ช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้
จากการศึกษาแนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การต่าง ๆ
พบว่า มีการจาแนกรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยการ
ศึกษาวิจั ยในครั้ งนี้ ผู้ วิจั ยเลื อกใช้แนวคิดองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ Organ
(1988) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ
นอกจากนั้นการแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ Organ (1988) มีความครอบคลุม

Ref. code: 25595606035375XCO

29
ต่อเนื้อหาและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)
2. พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness)
3. พฤติกรรมการมีน้าใจนักกีฬา (Sportsmanship)
4. พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy)
5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue)
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเหตุผลในการตั้งสมมติฐานการวิจัย
2.4.1 งานวิจั ย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารและพฤติก รรมการเป็ น
สมาชิกที่ดี
งานวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในประเทศไทยนั้น กรรณิกา ทองศรี (2555) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงาน ความไว้วางใจภายในองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ โดยทาการศึกษากับพนักงานบริษัทตัวแทนจ าหน่ ายรถยนต์โตโยต้าแห่งหนึ่ง
จานวน 144 คน ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุงาน ความไว้วางใจในองค์การ ด้านความ
ไว้วางใจระหว่างพนักงานและองค์การ ด้านความไว้วางใจระหว่างพนักงานและหัวหน้า การรับรู้คุณค่าของ
ตนเองในการจ้างงาน ด้านการรับรู้คุณค่าของอาชีพในองค์การปัจจุบั น และด้านการรับรู้คุณค่าตนเอง
นอกองค์การปัจจุบันสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมของ
พนักงานได้อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .001 (R2Adj =.646) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับผลการวิจัยข้างต้น ดังนี้
อุชุมพร แก้วขุนทด (2550) ศึกษา ความไว้วางใจในผู้นาองค์การ ความไว้วางใจ
ภายในองค์ ก าร และความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก าร ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เนตบีเคเค จากัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ พนักงาน บริษัท เนตบีเคเค
จ ากัด จ านวน 112 คน ผลการวิ จั ย พบว่ า ปัจจัยด้านความไว้ว างใจในองค์การ สามารถร่ วมกั น
พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานได้ร้อยละ
63.5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (R2Adj =.635)
Wong, Ngo, and Wong (2004) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยทาการศึกษากับกลุ่มพนักงานชาวจีน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผู้บังคับบัญชาและกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาใน
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หน่วยงานกิจกรรมร่วมค้า (Joint Ventures) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากโรงงานในมณฑลกวางตุ้ง
จานวน 295 และ 253 คน ตามลาดับ โดยผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในกลุ่มตัวอย่างที่มาจากหน่วยงานกิจกรรมร่วมค้า
(Joint Ventures) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.16 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05
และในกลุ่มตัวอย่างที่มาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่เท่ากับ 0.17
โดยมีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 0.01
Shimon, Shay, and Yehuda (2005) ได้ทาการศึกษา การทดสอบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มพนักงานที่แบ่งตามเพศ อายุ และภูมิลาเนา จานวน
230 คน โดยผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.14, p<.01)
Hassanreza and Keyvan (2011) ได้ทาการศึกษา บทบาทของความยุติธรรม
ในการดาเนินการ ความไว้วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในองค์การ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนของรัฐบาลในระดับชั้น
ประถมศึกษาจานวน 652 คน ผลการศึกษา พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.17, p<.01)
Yildiz and Ayla (2012) ได้ทาการศึกษา อิทธิพลของตัวแปรกากับที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทจานวน 190 คนในตุรกี ผลการวิจัย พบว่า ความไว้วางใจ
ในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r=.42, p<.01)
จากการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า ผลการวิจัยส่ว นใหญ่ให้ ผ ลที่
สอดคล้ องกัน คือ ความไว้ ว างใจในองค์ การมีความสั มพัน ธ์กับ พฤติก รรมการเป็น สมาชิกที่ ดีของ
องค์การ โดยความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 1 ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 1.1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ
สมมติฐานที่ 1.2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึกในหน้าที่
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สมมติฐานที่ 1.3 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา
สมมติฐานที่ 1.4 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น
สมมติฐานที่ 1.5 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ
2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจในองค์การและการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีงานวิจัยของต่างประเทศที่ได้มีการศึกษาวิจัย
ในเรื่องดังกล่าวมีดังนี้ Mansour (2014) ที่ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และการรับรู้ความไว้วางใจในองค์การ โดยได้ทาการศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทในประเทศซาอุดีอาระเบีย จานวน 200 คน ผลการวิจัยพบว่า
การรับรู้ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r=.75, p<.01)
Cevat and Ozge (2012) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ
ในองค์ก าร ความผู กพัน ต่ อองค์การ และการรับรู้ก ารสนับสนุนจากองค์การในองค์กรการศึกษา
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัยคือ ครูที่ทางานในโรงเรียนของรัฐในระดับชั้นประถมศึกษา จานวน
315 คน จากทั้งหมด 18 โรงเรียน ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ในด้านความไว้วางใจในการจัดการ ความไว้วางใจใน
การกาหนดงานและความไว้วางใจในทีม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.42, p<.01)
Dursun (2015) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ โดยทาการศึกษากับผู้บริหารและครูที่
ทางานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศตุรกีจานวน 601 คน ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า
การรับรู้ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r=.56, p<.01)
จากการรวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า ผลการวิจัยส่วนใหญ่ให้ผลการศึกษา
ที่สอดคล้องกัน คือ ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 2 ดังนี้
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สมมติฐานที่ 2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ
สมมติฐานที่ 2.1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทน
สมมติฐานที่ 2.2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
สมมติฐานที่ 2.3 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านความมั่นคงในการทางาน
สมมติฐานที่ 2.4 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านจิตอารมณ์
สมมติฐานที่ 2.5 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติงาน
2.4.3 งานวิ จั ยที่ เ กี่ย วข้องกับการรั บรู้ ก ารสนั บสนุ น จากองค์ การและพฤติ กรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
รชฎ ชยสดมภ์ (2550) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการศึกษาคือ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการในฝ่ ายผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง จ านวน 335 คน ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.60, p<.01)
ทัศนา เจนวณิชสถาพร (2553) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ การมองโลกในแง่ดี และการรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กรณีศึกษาหน่วยงานในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง โดยได้ทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น บุคลากร
ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานใหญ่ของหน่วยงานในกากับของรัฐแห่งหนึ่ง จานวน 152 คน
จากการศึกษา พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.20, p<.05)
ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2553) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างคือ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในคณะต่าง ๆ 16 คณะวิชา จานวน 395 คน ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ (r=.32, p<.01) และการรั บรู้การสนับสนุนจากองค์การสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้
ธิดา เขื่อนแก้ว (2554) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ การรับรู้ การสนั บสนุ นจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาคือ
พนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง จานวน
123 คน ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (r=.23, p<.01)
ปิย วรรณ สุก ดิษ ฐ์ (2555) ได้ทาการศึก ษา ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการรับ รู้
การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ของพนักงานบริษัทพานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จากัด
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ พนั ก งานแผนกผลิ ต ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารและหั ว หน้ า งานของ
บริ ษั ท พานาโซนิ ค ออโต้ โมที ฟ ซิ สเต็ มส์ เอเชี ย แปซิ ฟิ ค (ประเทศไทย) จ ากั ด จ านวน 300 คน
ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ และ
คุ ณ ลั ก ษณะงาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r=.33, p<.01) นอกจากนั้น การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและคุณลักษณะงาน
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้
Miao (2011) ได้ทาการศึกษา การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความพึงพอใจ
ในงาน ผลการปฏิ บั ติ งาน และพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ขององค์ การ โดยกลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ใน
การศึกษา คือ พนักงานจากรัฐวิสาหกิจในประเทศจีน จานวน 159 คน ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้การ
สนั บ สนุ น จากองค์ การมี ความสั มพั นธ์ เ ชิ งบวกกั บพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ขององค์ การอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r=.50, p<.001)
Mathumbu and Dodd (2013) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
การสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร ความผู ก พั น ในงาน และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พยาบาลที่ทางาน ณ โรงพยาบาลวิคตอเรีย ในทวีปอเมริกาใต้
จานวน 106 คน ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.23, p<.01)
Maryam and Akbar (2015) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี โดยกลุ่มตัวย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
คือ พนักงานที่ทางานในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองอิสฟาฮาน จานวน 173 คน ผลการศึกษา พบว่า
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การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.39, p<.01)
Danish et al. (2015) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยทาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงานบนทางหลวงแห่งชาติ เขตการปกครองของประเทศปากีสถาน จานวน 200 คน ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.12, p<.01)
จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลการศึกษาส่วนใหญ่ให้ผลที่สอดคล้อง
กันนั้นคือ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่ 3 ดังนี้
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 3.1 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ
สมมติฐานที่ 3.2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึกในหน้าที่
สมมติฐานที่ 3.3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา
สมมติฐานที่ 3.4 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น
สมมติฐานที่ 3.5 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ
ในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของ
พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหาร
แห่งหนึ่ง จานวน 1,753 คน (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2559)
3.1.2 การเลือกตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional
Stratified Random Sampling) ตามสายงานหลัก 6 สายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลั กที่มีความสาคัญ
ต่อการดาเนินงานภายในองค์การ ดังนี้
1. สายงานการตลาด
2. สายงานขาย
3. สายกลุ่มการเงินและการบัญชีกลาง
4. สายกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
5. สายกลุ่มงานจัดซื้อกลาง
6. สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้แก่ สายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสายวิศวกรรมและสารสนเทศ
จากนั้นหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรแต่ละสายงานและใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3.1.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คานวณเพื่อหาจานวนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรด้วยค่าความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
สัมพันธ์เท่ากับ 0.05 โดยการใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ในการคานวณเพื่อหาจานวน
กลุ่มตัวอย่างจากประชากร ดังนี้
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n=
โดยที่

n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง

แทนค่า
n =

1,753
1 + (1,753×0.052)

= 325.68
จากการคานวณดังกล่าวได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 325 คน แต่เพื่อป้องกัน
ข้อมูลสูญหายและให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกลุ่มประชากรมากที่สุด ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 350 คน ในการศึกษาในครั้งนี้ และสามารถจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามสายงาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.1
จำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
จานวนพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งหมด
(จาแนกตามสายงาน)
พนักงานสายงานการตลาด
พนักงานสายงานขาย
พนักงานสายกลุ่มการเงินและการบัญชีกลาง
พนักงานสายกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานสายกลุ่มงานจัดซื้อกลาง
พนักงานสายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมจานวนพนักงานทั้งหมด

จานวนประชากร จานวนกลุ่มตัวอย่าง
582
605
194
280
30
62
1,753

116
121
39
56
6
12
350
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่
1. ความไว้วางใจในองค์การ (Organizational Trust) ศึกษาตามแนวคิดของ Shaw
(1997) โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 ความสาเร็จในผลงานขององค์การ (Achieving Results)
1.2 ความตรงไปตรงมา (Acting with Integrity)
1.3 การแสดงความเอาใจใส่ (Demonstrating Concerns)
2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support) ศึกษา
ตามแนวคิดของ Eisenberger และคณะ (1986) โดยแบ่งองค์ประกอบที่มีผลต่อการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านผลตอบแทน
2.2 ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
2.3 ด้านความมั่นคงในการทางาน
2.4 ด้านจิตอารมณ์
2.5 ด้านการปฏิบัติงาน
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior)
ตามแนวคิดของ Organ (1988) ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติ กรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ออกเป็น
5 องค์ประกอบ ได้แก่
1.1 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)
1.2 พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness)
1.3 พฤติกรรมการมีน้าใจนักกีฬา (Sportsmanship)
1.4 พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy)
1.5 พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic virtue)
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ตารางที่ 3.2
แสดงระดับกำรวัดตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
ตัวแปร
1. ความไว้วางใจในองค์การ
2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ระดับการวัด
Interval Scale
Interval Scale
Interval Scale
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3.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ ของพนักงานบริษัท
ผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ
ความไว้วางใจในองค์การ
Shaw (1997)
- ความสาเร็จในผลงานของ
องค์การ
- ความตรงไปตรงมา
- การแสดงความเอาใจใส่

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
Organ (1988)
-

ด้านความช่วยเหลือ
ด้านการสานึกในหน้าที่
ด้านการมีน้าใจนักกีฬา
ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
ด้านการให้ความร่วมมือ

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
Eisenberger et al., (1986)
- ด้านผลตอบแทน
- ด้านความรู้ในการทางานและ
โอกาสความก้าวหน้า
- ด้านความมั่นคงในการทางาน
- ด้านจิตอารมณ์
- ด้านการปฏิบัติงาน
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยคาถามที่ใช้เป็นคาถามแบบปลายปิด (Closed ended) ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย
ข้อคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน โดยเป็น
ข้อคาถามแบบตรวจรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจในองค์การ (Organizational Trust) ผู้วิจัย
ได้นาแบบสอบถามของ ชมนาด ฉางวัง (2554) ที่ได้สร้างขึ้นตามแนวคิดของ Shaw (1997) มาเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาแบบสอบถามในครั้ งนี้ โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จใน
ผลงานขององค์การ ด้านความตรงไปตรงมา และด้านการแสดงความเอาใจใส่ มีจานวนข้อคาถาม
ทั้งสิ้น 25 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกับ การรับ รู้ก ารสนับ สนุน จากองค์ก าร (Perceived
Organizational Support) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามของ ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2553) ซึ่งได้ทาการแปล
และปรับปรุงข้อคาถามจากมาตรวัดของ ไอเซนเบอร์เกอร์ และคณะ (Eisenberger et al., 1986)
มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบสอบถามในครั้งนี้ โดยมีข้อคาถามทั้งหมดจานวน 24 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational
Citizenship Behavior) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามของ ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2555) ซึ่งได้ทาการแปล
และปรับปรุงข้อคาถามจากแนวคิดของ Organ (1988) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว
มาเป็ น ต้น ฉบั บ ในการพัฒ นาแบบสอบถามในครั้งนี้ ซึ่งแบบสอบถามประกอบไปด้ว ย ข้อคาถาม
ทั้งหมด 17 ข้อคาถาม โดยเป็นการวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การรวม 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการสานึกในหน้าที่ ด้านการมีน้าใจนักกีฬา ด้านการคานึงถึงผู้อื่น และ
ด้านการให้ความร่วมมือ
ลักษณะแบบสอบวัดในส่วนที่ 2 3 และ 4 เป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดการประเมินค่า
แบบลิเคิร์ตสเกล (Likert Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความรู้สึก
ดังนี้
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ตารางที่ 3.3
เกณฑ์กำรให้คะแนนแบบสอบถำมสำหรับแบบคะแนนสอบถำมส่วนที่ 2 3 และ 4
ระดับความคิดเห็น
ค่าคะแนนข้อความเชิงบวก
ค่าคะแนนข้อความเชิงลบ
มากที่สุด
5
1
มาก
4
2
ปานกลาง
3
3
น้อย
2
4
น้อยที่สุด
1
5
เกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผู้ วิจัยได้ทาการหาค่าเฉลี่ย
จากคะแนนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จากนั้นนามาแบ่งระดับค่าเฉลี่ยออกเป็น 3 ระดับ
ได้แ ก่ ระดับ สู ง ระดับ ปานกลาง และระดับ ต่า โดยแบ่ งช่ว งระดั บด้ ว ยวิธี การหาความกว้ างของ
อันตรภาคชั้น ตามสูตรของ รัตนา ศิริพานิช (2533) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
=

พิสัย
จานวนชัน้

คะแนนสูงสุด  คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้

=

5 1
3

=

1.33

จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงกาหนดให้แบ่งระดับของความไว้วางใจใน
องค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 3.68 - 5.00 ระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 ระดับต่า
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3.5 แนวทางในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามความไว้วางใจในองค์การของ ชมนาด ฉางวัง (2554) ที่ได้
ศึกษาตามแนวคิดของ Shaw (1997) แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของ ยุวดี ศิริยทรพย์
(2553) ซึ่งได้ทาการแปลและปรับปรุงข้อคาถามจากมาตรวัด ของ ไอเซนเบอร์เกอร์ และคณะ
(Eisenberger et al., 1986) และแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ ธรรมรัตน์
อยู่พรต (2555) โดยศึกษาตามแนวคิดของ Organ (1988) ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาแบบสอบถามในครั้งนี้
2. ผู้ วิ จั ย ท าการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสอบถาม โดยน ามาหาความเที่ ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
เป็นผู้พิจารณาข้อคาถามว่ามีความสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งใน
แบบสอบถามผู้วิจัยได้ให้นิยามของแต่ละตัวแปรไว้ด้วยเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าใจในแนวทางเดียวกัน
กับความหมายของแต่ละตัวแปรในการศึกษาโดยมีค่าการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 3.4
แสดงคะแนนกำรประเมินควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำในแต่ละข้อคำถำม
ผลการประเมิน
คะแนน
ตรงตามเนื้อหา
+1
ไม่แน่ใจ
0
ไม่ตรงตามเนื้อหา
-1
จากนั้นนาผลคะแนนการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาอัตราส่วนความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Index of item objective congruence: IOC) ตามสูตรของ Rovinelli and Hamble
(1977) ดังนี้
R
IOC
=
N
โดยที่ R = ค่าคะแนนคาตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญที่พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
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เมื่อได้ค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจึงนามาพิจารณาตามเกณฑ์เพื่อตัดสินใจ
เก็บหรือตัดข้อคาถาม ดังนี้
ตารางที่ 3.5
แสดงเกณฑ์เพื่อตัดสินใจเก็บหรือตัดข้อคำถำม
ค่าคะแนน IOC
คะแนน
ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา สามารถนาข้อคาถามไปใช้งานได้
ต่ากว่า 0.50
ขาดความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ต้องทาการปรับปรุงข้อคาถามหรือตัดทิ้ง
3. นาแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้จากการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วไปทดสอบ
ก่อนนาไปใช้จริง (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่ใช้ในการศึกษาจานวน
60 คน เพื่อนาผลมาทาการตรวจให้คะแนนและทาการวิเคราะห์เป็นรายข้อ (Item analysis) โดยวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์รายข้อ (Item total correlation) ข้อคาถามที่มีค่ามากกว่า 0.2 ถือว่ามีค่าอานาจจาแนก
สูง สามารถนาข้อคาถามไปใช้งานได้และทาการตัดข้อคาถามที่มีค่าต่ากว่า 0.2 ทิ้ง
4. นาข้อคาถามที่สามารถใช้ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการหาค่าความคงที่ภายใน (Internal Consistency) จากวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของ
ครอนบาค (Cronbach Alpha Coeffcient) (รัตนา ศิริพานิช, 2533) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของ
เนื้อหาแบบประเมินแต่ละส่วน ดังแสดงในตารางที่ 3.6 ดังนี้
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ตารางที่ 3.6
แสดงจำนวนข้อคำถำมและค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำม ทั้งฉบับและรำยด้ำน
จานวนข้อ ค่าความเชื่อมั่น
แบบสอบวัด
คาถาม
(Reliability)
ความไว้วางใจในองค์การ
25
.932
1) ด้านความสาเร็จในผลงานขององค์การ
8
.886
2) ด้านความตรงไปตรงมา
8
.848
3) ด้านการแสดงความเอาใจใส่
9
.827
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
24
.741
1) ด้านจิตอารมณ์
6
.715
2) ด้านผลตอบแทน
3
.587
3) ด้านความมั่นคงในการทางาน
4
.791
4) ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
6
.734
5) ด้านการปฏิบัติงาน
5
.718
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
17
.871
1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ
3
.710
2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
3
.643
3) ด้านการมีน้าใจนักกีฬา
3
.676
4) ด้านการให้ความร่วมมือ
4
.684
5) ด้านการสานึกในหน้าที่
4
.761
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้ติดต่อและทาหนังสือขออนุญาตทาการเก็บข้อมูลไปยังบริษัทผลิตเครื่องดื่ม
และอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านทางผู้จัดการสานั กงานการบุคคลกลางเพื่อชี้แจงและ
ทาความเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
และจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อองค์การหรือผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยได้ทาเอกสารขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในคนผ่านประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อชี้แจงถึง
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อปฏิบัติของผู้ที่เข้าร่วมการวิจัย สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมใน
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โครงการวิจัย ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ เมื่อผ่านการพิจ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ แล้วจึงดาเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูลต่อไป
3. ทาการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละสายงานจานวน 350 ฉบับ
4. จากนั้นผู้วิจัยจะทาการเก็บแบบสอบถามกลับมา โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทน
ของแต่ล ะสายงานในการเก็บ รวบรวมแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้รับและมีความ
สมบูรณ์มาทาการลงรหัสและบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การประเมิ น ผลใช้ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากโปรแกรมส าเร็ จ รู ป และสถิ ติ ที่ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์และทดสอบแบ่งได้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (Frequency)
และร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดับของความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ มัชฌิมเลขคณิต
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การทดสอบสมมติฐานทดสอบโดยใช้สถิติต่าง ๆ ดังที่แสดงในตาราง 3.7
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ตารางที่ 3.7
แสดงค่ำสถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
สถิติที่ใช้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
Pearson’s Product
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึก ในหน้าที่
Moment Correlation
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู้ในการทางานและโอกาส
Pearson’s Product
ความก้าวหน้า
Moment Correlation
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความมั่นคงในการทางาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านจิตอารมณ์
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 3.7 (ต่อ)
แสดงค่ำสถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการสานึกในหน้าที่
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการมีน้าใจนักกีฬา
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.5 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการให้ความร่วมมือ

สถิติที่ใช้

Pearson’s Product
Moment Correlation
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การดาเนิ น การวิจั ย เรื่อ ง ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งความไว้ว างใจในองค์ก าร การรับ รู้
การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ ของพนักงานบริษัทผลิต
เครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 350 ฉบับ ได้รับ
การตอบกลั บ คืน มาจ านวน 340 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มี ความสมบูรณ์ จานวน 332 ฉบั บ
คิด เป็ น ร้ อยละ 94.85 ของจ านวนแบบสอบถามที่ส่ ง ไปทั้ง หมด จากนั้น น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ม าท าการ
วิเคราะห์เพื่อนาเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระดับของความ
ไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.1
แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง
ลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 21 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี

จานวน (คน)

ร้อยละ

151
181

45.50
54.50

2
209
91
29
1

0.60
63.00
27.40
8.70
0.30
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง
ลักษณะส่วนบุคคล
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษา หรือ ปวช.
อนุปริญญา หรือ ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
5. อายุงาน
ต่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปีขึ้นไป
6. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 16,001 บาท
16,001-30,000 บาท
30,001-45,000 บาท
45,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

241
88
3

72.60
26.50
0.90

2
17
269
44

0.60
5.10
81.00
13.30

188
102
24
13
5

56.60
30.70
7.20
3.90
1.50

10
217
81
24
332

3.00
65.40
24.40
7.20
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ พบว่า
เพศ: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 และ
เพศชาย มีจานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 ตามลาดับ
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อายุ: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ
63.00 รองลงมาได้แก่ ช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 91 คน คิดเป็นร้ อยละ 27.40 ช่วงอายุ 41-50 ปี
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และช่วงอายุ 51-60 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30
สถานภาพสมรส: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ
72.60 รองลงมาได้แก่ สถานภาพสมรสจานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และกลุ่ม ตัวอย่างที่มี
สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90
ระดับการศึกษาสูงสุด: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาได้แก่ ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.30 ระดับอนุ ปริญญา หรือ ปวส. จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 และระดับ
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60
อายุงาน: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงานต่ากว่า 5 ปี จานวน 188 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
56.60 รองลงมาคือ อายุงานในช่วง 5-10 ปี จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 30.70 อายุงานในช่วง
11-15 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 อายุงานในช่วง 16-20 ปีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
3.90 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงานตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50
รายได้ต่อเดือน: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 16,001-30,000 บาท
จ านวน 217 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 65.40 รองลงมาคือ กลุ่ ม ตัว อย่ างที่มี รายได้ต่อ เดือ นอยู่ใ นช่ว ง
30,001-45,000 บาท จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 45,001 บาท
ขึ้นไป จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 และกลุ่มตัวอย่างที่มี รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 16,001 บาท
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตารางที่ 4.2
แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับของตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเฉลี่ย
S.D.
1. ความไว้วางใจในองค์การ
3.80
0.47
2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
3.77
0.37
ด้านจิตอารมณ์
3.82
0.47
ด้านผลตอบแทน
3.83
0.55
ด้านความมั่นคงในการทางาน
3.55
0.70
ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
3.79
0.51
ด้านการปฏิบัติงาน
3.83
0.50
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
4.11
0.37
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
4.19
0.48
ด้านการสานึกในหน้าที่
4.08
0.48
ด้านการมีน้าใจนักกีฬา
3.94
0.52
ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
4.27
0.46
ด้านการให้ความร่วมมือ
4.10
0.43

ระดับคะแนน
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความไว้วางใจในองค์การอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47
เมื่อพิจ ารณาค่าเฉลี่ ยของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมี
ค่า เฉลี่ ย การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารโดยรวมอยู่ ใ นระดั บสู ง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.77
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจิตอารมณ์ ด้านผลตอบแทน
ด้านความรู้ ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า และด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82, 3.83, 3.79 และ 3.83 ตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47, 0.55,
0.51 และ 0.50 ตามลาดับ ส่วนด้านความมั่นคงในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.55 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11

Ref. code: 25595606035375XCO

52
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการ
สานึกในหน้าที่ ด้านการมีน้าใจนักกีฬา ด้านการคานึงถึงผู้ อื่น และด้านการให้ความร่วมมือ อยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19, 4.08, 3.94, 4.27 และ 4.10 ตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48, 0.48, 0.52, 0.46 และ 0.43 ตามลาดับ
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 1.1 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ
สมมติฐานที่ 1.2 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึกในหน้าที่
สมมติฐานที่ 1.3 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา
สมมติฐานที่ 1.4 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น
สมมติฐานที่ 1.5 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ
ตารางที่ 4.3
แสดงค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงควำมไว้วำงใจในองค์กำรกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ
องค์กำร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ความไว้วางใจในองค์การ
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
.298**
ด้านการสานึกในหน้าที่
.255**
ด้านการมีน้าใจนักกีฬา
.244**
ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
.207**
ด้านการให้ความร่วมมือ
.423**
** p<.01
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จากตารางที่ 4.3 เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไว้ ว างใจในองค์ ก ารกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง 5 ด้าน พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการสานึกในหน้าที่ ด้านการมีน้าใจนักกีฬา ด้านการคานึงถึงผู้อื่น และ
ด้านการให้ความร่วมมือ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .298, .255, .244, .207 และ .423 ตามลาดับ โดย
ทั้งหมดมีค่า p<.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 และสมมติฐานที่ 1.5 ตามลาดับ
สมมติฐานที่ 2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ
สมมติฐานที่ 2.1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การด้านผลตอบแทน
สมมติฐานที่ 2.2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
สมมติฐานที่ 2.3 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การด้านความมั่นคงในการทางาน
สมมติฐานที่ 2.4 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การด้านจิตอารมณ์
สมมติฐานที่ 2.5 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การด้านการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.4
แสดงค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงควำมไว้วำงใจในองค์กำรกับกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์
ความไว้วางใจในองค์การ
ด้านผลตอบแทน
.470**
ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
.482**
ด้านความมั่นคงในการทางาน
.202**
ด้านจิตอารมณ์
.678**
ด้านการปฏิบัติงาน
.578**
** p<.01

Ref. code: 25595606035375XCO

54
จากตารางที่ 4.4 เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความไว้ ว างใจในองค์ ก ารกั บ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การทั้ง 5 ด้าน พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์ด้านผลตอบแทน
ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านจิตอารมณ์
และด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .470, .482, .202, .678 และ .578 ตามลาดับ โดยทั้งหมดมี
ค่า p<.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 และสมมติฐานที่ 2.5 ตามลาดับ
สมมติฐานที่ 3 การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 3.1 การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ
สมมติฐานที่ 3.2 การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึกในหน้าที่
สมมติฐานที่ 3.3 การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา
สมมติฐานที่ 3.4 การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น
สมมติฐานที่ 3.5 การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ
ตารางที่ 4.5
แสดงค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรกับพฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกที่ดีขององค์กำร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
.368**
ด้านการสานึกในหน้าที่
.393**
ด้านการมีน้าใจนักกีฬา
.369**
ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
.386**
ด้านการให้ความร่วมมือ
.488**
** p<.01
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จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
กับพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง 5 ด้าน พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการสานึกในหน้าที่ ด้านการมีน้าใจนักกีฬา ด้านการคานึงถึง
ผู้อื่น และด้านการให้ ความร่วมมือ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .368, .393, .369, .386 และ .488
ตามลาดับ โดยทุกด้านมีค่า p<.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 และสมมติฐานที่ 3.5
ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและ
อาหารแห่งหนึ่ง” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับของความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนั บสนุนจากองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง จานวน
1,753 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและ
อาหารแห่งนั้น โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ในการคานวณเพื่อหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 325 คน เพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้ นจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 350 คน ในการศึกษาในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยคาถามที่ใช้เป็นคาถามแบบปลายปิด (Closed ended) ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย
ข้อคาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน โดยเป็นข้อ
คาถามแบบตรวจรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจในองค์การ (Organizational Trust)
มีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 25 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร (Perceived
Organizational Support) มีข้อคาถามทั้งหมดจานวน 24 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational
Citizenship Behavior) มีข้อคาถามทั้งหมด 17 ข้อ
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การแจกแบบสอบถามให้ กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ พนั กงานบริษั ทผลิ ต
เครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง จานวนทั้งสิ้น 350 ฉบับ ได้รับการตอบกลับคืนมา และมีความสมบูรณ์
จานวน 332 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจานวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด จากนั้นผู้ วิจัยนา
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) มัชฌิมเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
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Deviation) และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ผลการวิจัย
ปรากฏดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 และ
เพศชาย มีจานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี จานวน 209 คน
คิดเป็นร้อยละ 63.00 สถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 241 คนคิดเป็นร้อยละ 72.60
สาเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 ส่วนใหญ่มีอายุงาน
ต่ากว่า 5 ปี จานวน 188 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.60 และรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 16,001-30,000
บาท จานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 ของกลุ่มประชากรทั้งหมด
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
เมื่อทาการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ไว้วางใจในองค์การอยู่ในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.80 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.47
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ซึ่งเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านจิตอารมณ์ ด้านผลตอบแทน ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
และด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82, 3.83, 3.79, และ 3.83 ตามลาดับ
ส่วนด้านความมั่นคงในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการสานึกในหน้าที่ ด้านการมี
น้าใจนักกีฬา ด้านการคานึงถึงผู้อื่น และด้านการให้ความร่วมมือ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.19, 4.08, 3.94, 4.27 และ 4.10 ตามลาดับ
5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย สามารถสรุปผลได้
ตามตารางที่ 5.1 ดังนี้
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ตารางที่ 5.1
แสดงผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึก ในหน้าที่
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู้ในการทางานและโอกาส
ความก้าวหน้า
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความมั่นคงในการทางาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านจิตอารมณ์
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติงาน

ผลการทดสอบ
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .298, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .255, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .244, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .207, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .423, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .470, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .482, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .202, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .678, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .578, p < .01)
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
แสดงผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้
ความช่วยเหลือ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึกในหน้าที่
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.4 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น
สมมติฐานการวิจัยที่ 3.5 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้
ความร่วมมือ

ผลการทดสอบ
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .368, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .393, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .369, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .386, p < .01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .488, p < .01)

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้ว างใจในองค์การ การรับรู้การ
สนั บ สนุ น จากองค์ ก าร และพฤติ ก รรมการเป็น สมาชิก ที่ ดี ข ององค์ ก าร ของพนัก งานบริ ษั ทผลิ ต
เครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง” สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
5.2.1 การวิเคราะห์ความไว้วางใจในองค์การ
จากการศึกษาความไว้วางใจในองค์การของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความไว้วางใจในองค์การอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัย
มีความเห็ นว่า เนื่ องจากองค์การที่ศึกษาเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่ มีการดาเนินกิจการมาเป็นระยะ
เวลานาน มี ชื่ อ เสี ย งในสั ง คมทั้ ง ในและต่ า งประเทศในเรื่ อ งของการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและ
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มาตรฐาน นอกจากนี้องค์การยังมีเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจน เหมาะสม โดยให้ความสาคัญ
ในการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ มีการจัดประชุมในทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ
พนักงานให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ นโยบายขององค์การ ตลอดจนผลประกอบการประจาปี รวมถึง
แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การให้พนักงานได้รับทราบ นอกจากนั้นองค์การยังมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม โปร่งใส โดยพนักงานจะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง ผ่านการพูดคุยโดยตรงกับหัวหน้างาน เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของตนและสิ่งที่ควรจะ
ได้รับการปรับปรุงพัฒนาต่อไป และยังทาให้องค์การสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงาน
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและนามาใช้ในการพัฒนาระบบงานอีกด้วย นอกจากนี้องค์ก าร
ยังให้ความสาคัญและให้ความใส่ใจต่อสวัสดิภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และจัดสภาพแวดล้อม ในการทางานที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์ต่อการทางานของพนักงานอีกด้วย จากที่
กล่ าวมาข้ างต้ น จึ งก่ อให้ เกิ ดการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวั งของพนั กงาน ทาให้
พนักงานเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ และส่งผลให้พนักงานมีความไว้วางใจในองค์การในระดับสูง ซึ่งตรงกับ
งานวิจัยของ Galford and Drapeau (2002) ที่กล่าวว่า องค์การที่มีร ะดับของความไว้วางใจใน
องค์ก ารสูง มัก จะมีแ นวโน้ม ที ่จ ะผลิต สิน ค้า และบริก ารที ่มีค ุณ ภาพ ภายใต้ต้น ทุน การผ ลิต ที่ต่ า
เนื่องมาจากการที่องค์การสามารถคัดเลือกและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทางานสูง โดย
พนักงาน เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งพฤติกรรมนั้น ๆ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความก้าวหน้าในการทางานขององค์การต่อไป
5.2.2 การวิเคราะห์การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
จากการศึ ก ษาการรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 3.77
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การด้านจิตอารมณ์
ด้านผลตอบแทน ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า และด้านการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82, 3.83, 3.79 และ 3.83 ตามลาดับ ส่วนการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ ด้านความมั่นคงในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 จากผล
การวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานในองค์การมีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
โดยรวมอยู่ ในระดับสู ง เนื่ องจากพนั กงานมีการรั บรู้ว่าองค์การให้ ความส าคัญและเห็ นคุณค่าต่อการ
ทุ่มเทและเสียสละในการทางานของพนักงาน ตลอดจนองค์การมีความห่วงใย ช่วยเหลือ และสนับสนุน
พนักงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้านจิตอารมณ์ องค์การมีการรับรู้ถึงคุณค่าและความสาคัญของพนักงาน โดยสร้าง
ค่านิยมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักว่า ทุกคนในองค์การเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็น
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พนักงานระดับ ใด รวมไปถึงให้การยอมรับและชื่นชมเมื่อพนักงานปฏิบัติงานหรือทาหน้าที่ได้ตาม
เป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้ เช่น การปรับระดับ การเลื่อนตาแหน่ง การปรับเงินเดือน เป็นต้น
ด้านผลตอบแทน องค์การได้กาหนดโครงสร้างค่าจ้างที่เป็นธรรม มีการปรับค่าจ้าง
ตามผลการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จาเป็นให้แก่พนักงานอย่างเต็ม
กาลังที่บริษัทสามารถจ่ายได้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว
ของพนักงานผ่านนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายในองค์การ
เช่น การจ่ายโบนัสประจาปี สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี เครื่องแบบพนักงาน
งานกีฬาสี ทุนสาหรับการศึกษาสาหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อ สิทธิประโยชน์กรณีพนักงานเสียชีวิต
แหวนหรือเหรียญที่ระลึกเกษียณอายุ ทุนการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน เป็นต้น
ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า องค์การได้มีการส่งเสริมและ
ผลักดันให้พนักงานเกิดการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาในหัวข้อ
ที่หลากหลาย เพื่อให้ พนักงานได้เลือกตามความสนใจและจาเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์การ
พร้อมทั้งยังสนับสนุนให้โอกาสพนักงานได้พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชา
ที่พนักงานสนใจและสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานของพนักงาน โดยองค์การจะ
เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้ เป็นต้น
ด้ านการปฏิ บั ติ งาน องค์ การหรื อตั ว แทนขององค์ การ ไม่ ว่ าจะเป็ นผู้ บริ หาร
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานในระดับต่าง ๆ จะคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงาน เมื่อเกิดปัญหาในการทางาน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ ตลอดจนการที่
องค์การได้มีจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกใน
การทางานให้แก่พนักงาน ทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ ว
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานให้แก่พนักงานอีกด้วย
ด้านความมั่นคงในการทางาน องค์การและผู้บริหารได้ให้ความสาคัญที่จะรักษา
ไว้ซึ่งพนักงานให้อยู่ในองค์การจนถึงเกษียณอายุการทางาน แต่ทั้งนี้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์การเป็นอย่างยิ่ง
เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ชลอตัว การแข่งขันของธุรกิจที่ผลิตเครื่องดื่มและอาหารที่มากขึ้น รวมไปถึง
นโยบายของรั ฐด้ านต่ าง ๆ เช่น การจัดเก็บภาษีธุรกิจที่ผลิ ตเครื่องดื่มเพิ่ มมากขึ้น การห้ ามจาหน่าย
เครื่องดื่ม ในช่วงเทศกาล วันสาคัญต่าง ๆ เป็นต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนิน ธุรกิจขององค์การ
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจจะทาให้เกิดผลกระทบต่อการรับรู้ของพนักงานในด้านความมั่นคงในการทางาน
ส่งผลให้การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทาให้พนักงานเกิดการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งเกิดจากการรับรู้ของบุคคลถึงการแสดงความเอาใจใส่ต่อพนักงาน
ผ่ านการก าหนดกฎ ข้ อบั งคั บ และนโยบายต่ าง ๆ ที่ องค์ การสร้ างขึ้ นมา สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ
Eisenberger et al. (1986) กล่าวว่า การที่พนักงานมีความเชื่อมั่นว่าองค์การพร้อมให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนพนักงานในเรื่องต่าง ๆ เมื่อพนักงานต้องการและแสดงให้เห็นว่าองค์การพร้อมที่จะตอบแทน
ต่อความทุ่มเทความพยายาม ความรู้ และความสามารถในการทางานให้แก่พนักงาน ด้วยการตอบสนอง
ความต้องการการดูแลเอาใจใส ห่ ว งใยความเป็นอยู่ที่ดีในการทางานของพนักงาน ผ่ านนโยบาย
กฎระเบียบและกระบวนการต่าง ๆ และทาให้พนักงานรู้สึกว่าองค์การสามารถเป็นที่พึ่งได้ ซึ่งจะส่งผล
ทาให้พนักงานมีความรู้สึกว่าต้องตอบแทนและทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการทางานให้แก่องค์การ
มากยิ่งขึ้น
5.2.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
จากการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการสานึกในหน้าที่ ด้านการมีน้าใจนักกีฬา ด้านการคานึงถึงผู้อื่น และด้านการให้ความร่วมมือ
อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19, 4.08, 3.94, 4.27 และ 4.10 ตามลาดับ จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลข้างต้น พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับสู ง ทั้งนี้
อาจเกิดจากการที่องค์การมีการปลูกฝังพนักงานอย่างสม่าเสมอในเรื่องของการให้ความสาคัญกับ
พนักงานและบุคลากรในองค์การว่าทุกคนเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทาให้พนักงานรับรู้
และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และต้องการที่จะร่วมพัฒนาองค์การให้ไปสู่ ความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งพฤติกรรมของพนักงานที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ
ที่จะกระทานอกเหนือบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
ด้านการให้ความช่วยเหลือ พนักงานส่วนใหญ่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานหรือพนักงานใหม่ด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา
เมื่อเพื่อนร่วมงานประสบปัญหาในการทางาน การช่วยแบ่งเบาภาระงานของเพื่อนร่วมงานที่มีงานมาก
เป็นต้น
ด้านการสานึกในหน้าที่ พนักงานส่ ว นใหญ่มีความรับผิ ดชอบและปฏิบัติตาม
หน้าที่ของตนเองตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ เช่น เข้างานตรงต่อเวลา การรับผิดชอบงาน
ที่ได้รับมอบหมาย การช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์การเป็นอย่างดี การใช้
เวลาในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน เป็นต้น
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ด้านการมีน้าใจนักกีฬา พนักงานส่ ว นใหญ่ย อมรับและเต็มใจที่ร่ว มเผชิญกับ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทางานด้วยความเต็มใจ โดยมีการร่วมกันตัดสินใจและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้งานเกิดผลสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้
ด้านการคานึงถึงผู้อื่น พนักงานส่วนใหญ่มีความเสียสละ เห็นอกเห็นใจเพื่อน
ร่วมงาน เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทางานจะร่วมกันแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะ
รั บ ฟั งความคิด เห็ น ของเพื่อนร่ ว มงาน เมื่ อมีค วามคิด เห็ นที่ แตกต่า งกัน ก็พ ร้อ มที่จ ะยอมรั บเสี ย ง
ส่วนรวม รวมทั้งคานึงถึงผลกระทบจากการกระทาซึ่งอาจส่งผลต่อเพื่อนร่วมงานหรือองค์การ
ด้านการให้ความร่วมมือ พนักงานส่วนใหญ่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับองค์การ
ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่องค์การร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้น การให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากองค์การอย่างสม่าเสมอ รวมไปถึงการให้ข้อมูลข่าวสารหรือเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานและการดาเนินกิจการขององค์การ เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ
ของพนั ก งานที่ จ ะปฏิ บั ติ น อกเหนื อ บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง เพื่ อก่ อ ให้ เ กิ ด การด าเนิ น งานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมีประสิ ทธิ ผล เป็ นประโยชน์สู งสุ ดต่ อองค์ การ อั นจะน าไปสู่ ความส าเร็ จในการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์ก ารตั้งไว้ต่อไป ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวคิดของ Brief and
Motowidlo (1986) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จะส่งเสริมให้พนักงาน
เข้าใจถึงเป้าหมายขององค์การ เกิดความร่วมมือในการทางานและเต็มใจที่จะกระทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์การของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดการเสริมประสาน เพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็จของ
องค์การในระยะยาว
5.3 การอภิปรายสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 1.1 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติ กรรมการเป็ น สมาชิก ที่ดี ขององค์การด้ านการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ อย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิ ติ
(r = .298, p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา ทองศรี (2555) พบว่า ความไว้วางใจในองค์การ
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือของพนักงาน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และใกล้เคียงกับงานวิจัยของอุชุมพร แก้วขุนทด (2550) พบว่า ปัจจัยด้าน
ความไว้ว างใจในองค์การ สามารถร่ว มกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การใน
การปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 1.2 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึกในหน้าที่
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึกในหน้าที่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .255,
p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา ทองศรี (2555) พบว่า ความไว้วางใจในองค์การ สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือของพนักงานได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Yildiz and Ayla (2012) พบว่า ความไว้วางใจใน
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 1.3 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสั มพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .244,
p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา ทองศรี (2555) พบว่า ความไว้วางใจในองค์การ สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬาของพนักงานได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และใกล้เคียงกับงานวิจัยของ อุชุมพร แก้วขุนทด (2550) และ Yildiz and Ayla (2012)
พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 1.4 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .207,
p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา ทองศรี (2555) พบว่า ความไว้วางใจในองค์การ สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้ านการคานึงถึงผู้อื่น อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ และใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Hassanreza and Keyvan (2011) ได้ทาการศึกษาบทบาท
ของความยุติธรรมในการดาเนินการ ความไว้วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในงานและ ความผูกพัน
ในองค์ก าร ที่มีผ ลต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า ความไว้วางใจในองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 1.5 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .423,
p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา ทองศรี (2555) พบว่า ความไว้วางใจในองค์การ สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Wong et al. (2004) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความไว้วางใจในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อรวบรวมผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .371, p < .01)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุชุมพร แก้วขุนทด (2550) กรรณิกา ทองศรี (2555) Wong et al. (2004)
Shimon et al. (2005) Hassanreza and Keyvan (2011) และ Yildiz and Ayla (2012) ที่พบว่า
ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ถ้าหากพนักงานเกิดความรู้สึกเชื่อมั่น
เชื่อถือ และมีความมั่นใจต่อองค์การ จนเกิดความไว้วางใจในองค์การเกิดขึ้น พนักงานก็จะแสดงพฤติกรรม
เชิงบวกหรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานและ
การขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Galford and Drapeau
(2002) ที่กล่าวว่า องค์การใดที่มีระดับวัฒนธรรมของความไว้วางใจในองค์การสูง มักจะมีแนวโน้มที่
จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ต่า อันเนื่องมาจากการที่องค์การสามารถ
คัดเลือกและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทางานสูง โดยพนักงานเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งพฤติกรรมนั้น ๆ ก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความก้าวหน้า
ในการทางานขององค์การต่อไป
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สมมติฐานที่ 2 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ
สมมติฐานที่ 2.1 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การรั บ รู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .470, p < .01)
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Mansour (2014) ที่ได้ทาการศึกษา ความสัมพั นธ์ระหว่างการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และการรับรู้ความไว้วางใจในองค์การ พบว่า
การรับรู้ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2.2 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การรั บ รู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (r = .482, p < .01) ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Cevat and Ozge (2012) ได้ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์ การในองค์ กรการศึ กษา พบว่ า ความไว้ วางใจในองค์ การมี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บการรั บรู้
การสนับสนุนจากองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2.3 ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การด้านความมั่นคงในการทางาน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านความมั่นคงในการทางาน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ (r = .202, p < .01)
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Mansour (2014) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความไว้วางใจในองค์การ และ ความผูกพันใน
องค์การ ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความไว้วางใจ
ในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2.4 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การรั บ รู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านจิตอารมณ์
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกั บ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านจิตอารมณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .678, p < .01)
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Dursun (2015) ได้ทาการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจใน
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องค์การ การสนับสนุนจากองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ พบว่า การรับรู้ความไว้วางใจในองค์การ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2.5 ความไว้ ว างใจในองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การรั บ รู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติงาน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพั นธ์ทางบวกกับ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .578, p < .01)
ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Mansour (2014) และ Cevat and Ozge (2012) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไว้วางใจในองค์การ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
และจากสมมติ ฐานที่ 2 พบว่ า ความไว้ วางใจในองค์ การมี ความสั มพั นธ์ กั บการรั บรู้
การสนับสนุนจากองค์การโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .687, p < .01) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Cevat and Ozge (2012) และ Dursun (2015)
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเมื่อพนักงานมีความเชื่อมั่น มีความ
ไว้วางใจต่อองค์การ รวมไปถึงมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายต่อสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ย่อมส่งผลให้พนักงานเกิดการรับรู้ว่าองค์การมีความห่วงใย ใส่ใจ และให้ความสาคัญต่อ
ความทุ่มเทในการทางานของพนักงาน รวมไปถึงการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่องค์การได้จัดสรรให้
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการทางานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Eisenberger et al. (1986) ที่กล่าวว่า การที่พนักงานมีความเชื่อมั่ นว่าองค์การพร้อมให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุนพนักงานในการจัดการกับงานและปัญหาเมื่อพนักงานต้องการ และแสดงให้
เห็นว่าองค์การพร้อมที่จะตอบแทนต่อความทุ่มเท ความพยายาม ความรู้ และความสามารถในการ
ทางานให้แก่พนักงาน ด้วยการตอบสนองความต้องการ การดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยความเป็นอยู่ที่ดี
ในการทางานของพนั กงาน ผ่ านนโยบาย กฎระเบียบและกระบวนการต่าง ๆ ทาให้ พนักงานรู้ สึ กว่ า
องค์การสามารถเป็นที่พึ่งได้ ซึ่งจะส่งผลทาให้พนักงานมีความรู้สึกว่าต้อง ตอบแทนและทุ่มเทความรู้
ความสามารถในการทางานให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้น
สมมติฐานที่ 3 การรั บรู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมีค วามสัม พั น ธ์ กับ พฤติ กรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 3.1 การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การสนับสนุน จากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .368, p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา เจนวณิชสถาพร (2553) และธิดา เขื่อนแก้ว (2554)
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พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 3.2 การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึกในหน้าที่
จากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ า การรั บรู้ การสนั บสนุ นจากองค์ การมี ความสั มพั นธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการสานึกในหน้าที่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .393, p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์ วงษ์ไทยวรรณ (2551) และ ยุวดี ศิริยทรัพย์
(2553) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดี ขององค์ การด้ านการส านึ กในหน้ าที่ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้ องกับการศึ กษาของ
Shore and Wayne (1993) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
สมมติฐานที่ 3.3 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา
จากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ า การรั บรู้ การสนั บสนุ นจากองค์ การมี ความสั มพั นธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .369, p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์ วงษ์ไทยวรรณ (2551) และ ทัศนา เจนวณิชสถาพร
(2553) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ ดี ข ององค์ ก ารด้ า นการมี น้ าใจนั ก กี ฬ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แต่ ขั ด แย้ ง กั บ งานวิ จั ย ของ
ธิดา เขื่อนแก้ว (2554) พบว่า การรับรู้ การสนับสนุ นจากองค์ การไม่มีความสั มพันธ์ ทางบวกกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการมีน้าใจนักกีฬา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของแต่ละองค์การ
สมมติฐานที่ 3.4 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r = .386, p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์ วงษ์ไทยวรรณ (2551) และ ยุวดี ศิริยทรัพย์
(2553) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การด้านการคานึ งถึงผู้ อื่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่ส อดคล้ องกับงานวิจัยของ
ทัศนา เจนวณิชสถาพร (2553) ที่พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความไม่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารด้ า นการค านึ ง ถึ ง ผู้ อื่ น ทั้ ง นี้ อ าจเกิ ด จาก
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กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะแตกต่างกัน ระหว่างการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยงานราชการกับ
กลุ่มตัวอย่างในองค์การเอกชน
สมมติฐานที่ 3.5 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
(r = .488, p < .01) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์ วงษ์ไทยวรรณ (2551) ทัศนา เจนวณิชสถาพร
(2553) และ ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2553) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่
สอดคล้ องกับผลงานวิจั ยของ ธิดา เขื่อนแก้ว (2554) พบว่า การรั บรู้การสนับสนุนจากองค์การไม่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ ทั้งนี้อาจ
เกิดจากความแตกต่างกันในปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยในด้านวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะงาน รวมไปถึง
ปัจจัยแวดล้อม
และจากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง 5 ด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .519, p < .01)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์ วงษ์ไทยวรรณ (2551), ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2553), ธิดา เขื่อนแก้ว
(2554) และ ปิยวรรณ สุกดิษฐ์ (2555) ที่พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ George and
Brief (1992) ที่กล่าวว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ สามารถเพิ่มผลการปฏิบัติงานได้ทั้ง บทบาท
หน้าที่หลักและบทบาทหน้าที่รอง หรืองานที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของพนักงาน เช่น การช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงาน การดาเนินการเพื่อปกป้ององค์การจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การแสดงความ
คิดเห็นที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์การ รวมไปถึงการเพิ่มความรู้และทักษะ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การยั งช่วยลด
พฤติกรรมเชิงลบของพนักงาน เช่น การขาดงาน ความเฉื่อยชาหรือไม่กระตือรือร้นในการทางาน และ
การสมัครใจลาออกจากงาน โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การจะช่วยเพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การและก่อให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ขึ้น เช่น การรักษาและดารงอยู่ ในการทางานร่วมกับ
องค์การ รวมไปถึงพฤติกรรมที่จะปฏิบั ตินอกเหนือบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาเนินการภายในองค์การมากยิ่งขึ้น
จากผลการวิจัยทั้งหมด สรุปได้ว่า ความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และพฤติกรรมการเป็น สมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสั มพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นไปตาม
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จุดประสงค์ของงานวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ดังผลที่ปรากฏในค่าสถิติ ที่แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจในองค์การและการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยปัจจัยทั้งสองถือว่าเป็นตัวแปรที่
องค์การควรที่จะให้ความสนใจและให้ความสาคัญ เพื่อที่จะนาไปใช้ในการพัฒนานโยบายหรือแนวทาง
ในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับองค์การ
จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านความมั่นคงใน
การทางานอยู่ ในระดับ ปานกลาง ดังนั้น องค์การควรสร้างความมั่นใจและแสดงให้พนักงานรับรู้
มากขึ้ น ว่า องค์ ก าร ให้ ค วามส าคั ญและมุ่ ง มั่น ที่ จ ะรั กษาไว้ ซึ่ งพนั ก งานให้ ค งอยู่ใ นองค์ การจนถึ ง
ระยะเวลาเกษียณอายุงาน โดยจะไม่เลิ กจ้างพนักงาน แม้เผชิญกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่า
การเมือง โดยการขยายตลาด การผลิตสู่ต่างประเทศ รวมถึงการผลิตสินค้าตัวใหม่ออกสู่ตลาด และ
เพิ่มความระมัดระวังในการ ดาเนินธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงและการเติบโตทาง
ธุร กิจอย่ างต่อเนื่ องในยุคที่มี การแข่งขันสู ง ซึ่งพนักงานทุกระดับควรได้รับทราบถึงนโยบายของ
องค์การเหล่านี้ โดยการสื่อสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานที่เข้างานใหม่ การจัด
ประชุม สัมมนา เป็นต้น นอกจากนั้นผู้บริหารต้องสามารถสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานโดยการ
ผลักดันการดาเนินกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หากองค์กรเข้มแข็งพนักงานก็
จะคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในงานและองค์กรได้ ส่งผลให้พนักงานมีขวัญกาลังใจที่จะ
ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทางานมากขึ้น
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการทางานวิจัยในอนาคต
1. การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ที่ประจาอยู่ในสายงานหลักเท่านั้น จึงยังไม่คลอบคลุมถึงพนักงานที่ประจาอยู่ในสายงานอื่น ๆ และ
พนักงานที่ประจาอยู่โรงงานที่ต่างจังหวัด เนื่องจากลักษณะงาน สภาพแวดล้อม และบรรยากาศใน
การท างานอาจจะแตกต่ า งกั น ออกไปด้ ว ย ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรมี การเพิ่ ม ความ
หลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่คลอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึ กษาตัว แปรอื่ น ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับพฤติก รรมการเป็น สมาชิกที่ ดีของ
องค์การ เช่น การนาไปเปรียบเทียบกับตัวแปรส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ อายุงาน การศึกษา
รายได้ ฯลฯ ความเหนื่อยหน่ายในการทางาน การรับรู้ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา หรือภาวะผู้นา
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ของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
3. อาจนาแนวคิดอื่นนอกเหนือจากแนวคิดที่ได้ทาการศึกษาในครั้งนี้ นามาใช้ใน
การวิจัยครั้งต่อไป เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การตามแนวคิดของ
นักวิชาการ ท่านอื่น ๆ เช่น Graham (1991) และ Williams et al. (1991) แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ
ในองค์การ ศึกษาตามแนวคิดของนักวิชาการท่านอื่น ๆ เช่น Mishra (1996) และ Robbins (1996)
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ศึกษาตามแนวคิดของนักวิชาการท่านอื่น ๆ เช่น
Levinson (1965)
4. ควรศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะของงานวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพควบคู่ ไ ปกั บ งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ประชากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ก
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อคาถามรายด้าน
และรายข้อที่ใช้ในการวิจัย
ข้อคาถาม
ความไว้วางใจในองค์การ
ด้านความสาเร็จในผลงานขององค์การ
ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
1 มีรูปแบบการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2 ให้ความสาคัญในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
3 ทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
4 มีเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจน
5 กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่เหมาะสม
6 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม
7 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง
8 เปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานนามาใช้พัฒนา
9
ระบบงาน
10 นาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้วางแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านความตรงไปตรงมา
ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
11 มีแผนการดาเนินงานในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
12 กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
13 เปิดเผยข้อมูลให้ท่านทราบตามความเป็นจริง
14 แจ้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ท่านทราบ เมื่อองค์การของท่านประสบปัญหา
15 ให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การที่เป็นจริงแก่ท่าน
16 สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การได้อย่างเป็นธรรม
17 ใช้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
18 มีความยุติธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

ค่าเฉลี่ย

SD

3.97
4.53
4.28
3.98
3.92
3.62
3.63
3.45

0.637
0.536
0.585
0.701
0.743
0.904
0.863
0.982

3.75

0.751

3.73

0.718

3.82
3.75
3.63
3.70
3.78
3.92
3.80
3.70

0.676
0.816
0.802
0.720
0.715
0.743
0.771
0.720
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ข้อคาถาม
ด้านการแสดงความเอาใจใส่
ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
19 ทาให้ท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
20 ทาให้รู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
21 ให้ความนับถือท่าน
22 ให้เกียรติท่าน
23 มั่นใจในความสามารถของท่าน
24 เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
25 สนับสนุนให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นในการทางาน
26 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน
27 มีระบบสวัสดิการที่ดี
28 จัดสวัสดิการให้ท่านได้อย่างเหมาะสม
29 เห็นความสาคัญในเรื่องของสวัสดิการ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านจิตอารมณ์
องค์การให้คุณค่าต่อการทุ่มเทและเสียสละในการทางานของท่านเป็น
1
อย่างดี
2 องค์การยินดีและภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติงานที่ดีของท่าน
3 องค์การให้ความสนใจและพิจารณาต่อเป้าหมายในการทางานและ
คุณค่าในการทางานของท่านอย่างดี
4 องค์การไม่เคยให้ความสนใจต่อข้อคิดเห็นของท่านเมื่อต้องตัดสินใจใน
เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อท่านโดยตรง
5 องค์การให้การดูแลเอาใจใส่ต่อความพึงพอใจในการทางานของท่าน
6 องค์การหรือผู้บริหารสนใจให้ความสาคัญต่อความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของท่าน
7 องค์การหรือผู้บริหารไม่สนใจหรือยอมรับผลสาเร็จในการทางานของ
ท่าน
8 หัวหน้างานของท่านภูมิใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในองค์การ

ค่าเฉลี่ย

SD

4.32
4.30
3.78
3.93
3.97
3.68
3.92
3.72
4.35
4.18
4.20

0.567
0.530
0.691
0.607
0.610
0.792
0.696
0.715
0.515
0.624
0.708

4.08

0.619

4.13
4.02

0.536
0.596

3.27

1.087

3.68
3.70

0.624
0.696

3.60

0.827

4.07

0.710
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ข้อคาถาม
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านผลตอบแทน
9 องค์การมีนโยบายด้านสวัสดิการเพื่อดูแลให้ท่านและครอบครัวมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
10 องค์การเต็มใจให้ความช่วยเหลือท่านเมื่อท่านเดือดร้อน
11 ถ้าองค์การมีผลกาไรที่มากขึ้นองค์การหรือผู้บริหารจะพิจารณาเพิ่ม
ค่าตอบแทนให้กับท่าน
12 ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับจากองค์การเพียงพอต่อการดารงชีพ
ของท่านและครอบครัว
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่องค์การจัดขึ้นควรมีการปรับปรุงให้
13
ดียิ่งขึ้น
14 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติงานให้กับองค์การไม่มี
ความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่านต้องรับผิดชอบ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านความมั่นคงในการทางาน
15 ถ้าองค์การสามารถจ้างบุคคลอื่นมาแทนที่ท่านได้โดยให้เงินเดือน
ที่ต่ากว่าองค์การจะจ้างบุคคลนั้นแทนท่าน
16 องค์การไม่เลิกจ้างท่านถึงแม้ว่าจะมีวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
และสามารถทางานแทนท่านได้
องค์การหรือผู้บริหารคิดว่ามีประโยชน์น้อยมากที่จ้างท่านทางาน
17
จนเกษียณ
18 ถ้าท่านถูกให้ออกจากงานองค์การจะแนะนาให้ท่านทางานกับองค์การ
อื่นมากกว่าที่จะจ้างท่านกลับไปทางานเหมือนเดิม
19 องค์การหรือผู้บริหารรู้สึกว่าการจ้างท่านเข้าทางานเป็นความผิดพลาด
ขององค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
20 องค์การไม่เปิดโอกาสให้ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
21 องค์การไม่ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของท่าน

ค่าเฉลี่ย

SD

3.97

0.688

4.03
3.85

0.610
0.685

4.02

0.685

2.23

0.767

3.02

0.854

3.20

1.022

3.68

0.596

3.40

0.942

3.43

0.947

3.98

1.081

3.53
3.47

0.892
1.081
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ข้อคาถาม
ค่าเฉลี่ย
22 องค์การของท่านจัดการฝึกอบรมที่มีประโยชน์และสามารถนาไป
4.02
ประยุกต์ใช้ในการทางานของท่าน
23 องค์การของท่านจัดการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
4.05
ท่านอย่างต่อเนื่อง
24 องค์การมีการจัดการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้ท่านได้ 3.90
มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ
25 องค์การสนับสนุนให้ท่านเรียนรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
4.08
พัฒนาศักยภาพของท่านและองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านการปฏิบัติงาน
26 องค์การหรือผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านประสบปัญหา
3.90
ในการทางาน โดยให้คาแนะนาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
27 ถึงแม้ว่าท่านจะทางานได้ดีที่สุดแต่องค์การหรือผู้บริหารก็ยังไม่พอใจใน 3.32
การทางานของท่าน
28 องค์การหรือผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
3.93
การทางานเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของท่าน
องค์การหรือผู้บริหารรับฟังเหตุผลหากท่านทางานไม่ทันตามเวลาที่
29
3.73
กาหนดไว้
30 องค์การพยายามทาให้งานของท่านน่าสนใจไม่น่าเบื่อ
3.57
31 องค์การจัดสรรอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการทางานที่
3.88
เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
องค์การของท่านไม่ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยในการทางานของ
32
3.98
ท่าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
1 ท่านให้คาแนะนาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาประสบปัญหา
4.27
โดยไม่ต้องร้องขอ
2 ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ทางานไม่ทันหรืองานล้นมือโดยเต็มใจ
4.22
3 ท่านใส่ใจ ให้กาลังใจหรือให้คาปรึกษาเพื่อนร่วมงานเมื่อเขามีความทุกข์ใจ 4.23
4 ท่านปกปิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงาน
3.92

SD
0.676
0.723
0.630
0.591

0.656
0.930
0.821
0.548
0.647
0.691
1.112

0.482
0.490
0.621
0.979
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ข้อคาถาม
ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
5 ท่านมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน
4.20
6 ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ
4.23
7 ท่านคานึงถึงการกระทาของตนเองที่อาจเกิดผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน
4.02
8 ท่านล้อเลียนหรือวิจารณ์เพื่อนร่วมงานที่ทางานผิดพลาด
4.42
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการมีน้าใจนักกีฬา
9 ในการประชุมแม้ว่าข้อเสนอของท่านได้รับการโต้แย้ง ท่านก็ยินดีจะรับฟัง 4.05
10 ท่านมักแสดงอารมณ์ไม่พอใจออกมาเมื่อพบอุปสรรคในการทางาน
3.70
แม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทางานท่านจะไม่ท้อถอยในการ
11
4.15
ปฏิบัติงาน
12 เมื่อท่านถูกตาหนิเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่านจะนามาพิจารณาแก้ไข
4.08
โดยไม่ท้อแท้
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการให้ความร่วมมือ
13 ท่านมักเข้าประชุมสายหรือขาดการประชุม
4.20
14 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
3.92
15 ท่านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวในองค์การ
3.97
16 ท่านรักษาความลับของหน่วยงานหรือองค์การได้ดี
4.22
17 ท่านมักเข้าประชุมสายหรือขาดการประชุม
3.92
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการสานึกในหน้าที่
ท่านใช้อุปกรณ์และทรัพย์สินขององค์การอย่างระมัดระวัง ประหยัดและ
18
4.03
คุ้มค่า
19 ท่านมักคุยโทรศัพท์หรือทาธุระส่วนตัวในเวลาทางาน
3.98
20 ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การอย่างเคร่งครัด
4.03
ท่านเป็นคนตรงต่อเวลาในการเริ่มปฏิบัติงานทั้งเวลาเข้างานและหลัง
21
4.15
เวลาพัก

SD

0.480
0.465
0.596
0.619

0.675
0.979
0.659
0.671

0.898
0.696
0.581
0.585
0.660

0.758
0.792
0.663
0.659
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ภาคผนวก ข
ค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Index of Item Objective
Congruence: IOC) และค่าอานาจจาแนก (Discrimination Power)

ข้อคาถาม
ความไว้วางใจในองค์การ
ด้านความสาเร็จในผลงานขององค์การ
ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
1 มีรูปแบบการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2 ให้ความสาคัญในเรื่องของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
3 ทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
4 มีเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจน
5 กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่เหมาะสม
6 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม
7 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง
8 เปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานนามาใช้พัฒนา
9
ระบบงาน
10 นาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้วางแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านความตรงไปตรงมา
ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
11 มีแผนการดาเนินงานในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
12 กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
13 เปิดเผยข้อมูลให้ท่านทราบตามความเป็นจริง
แจ้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ท่านทราบ เมื่อองค์การของท่านประสบ
14
ปัญหา
15 ให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การที่เป็นจริงแก่ท่าน
16 สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การได้อย่างเป็นธรรม

ค่าอานาจ
ค่า IOC จาแนก
(t-test)

1
1
1
1
1
1
1
1

4.881
2.938
3.434
7.055
9.233
6.914
6.380
9.529

1

6.808

1

4.890

0.67
1
1

5.423
6.647
7.678

1

4.706

1
0.33

6.928
4.466
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ข้อคาถาม
ค่า IOC ค่าอานาจ
จ5.049
าแนก
17 ใช้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
0.67
(t-test)
18 มีความยุติธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
0.67
5.386
ด้านการแสดงความเอาใจใส่
ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
19 ทาให้ท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
0.67
3.261
20 ทาให้รู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
0.67
2.887
21 ให้ความนับถือท่าน
0.67
4.765
22 ให้เกียรติท่าน
0.67
5.427
23 มั่นใจในความสามารถของท่าน
0.67
5.695
24 เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
0.67
4.700
25 สนับสนุนให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นในการทางาน
0.67
4.200
26 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน
1
3.407
27 มีระบบสวัสดิการที่ดี
1
3.992
28 จัดสวัสดิการให้ท่านได้อย่างเหมาะสม
1
4.957
29 เห็นความสาคัญในเรื่องของสวัสดิการ
0.67
3.106
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านจิตอารมณ์
องค์การให้คุณค่าต่อการทุ่มเทและเสียสละในการทางานของท่าน
1
0.67
3.117
เป็นอย่างดี
2 องค์การยินดีและภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติงานที่ดีของท่าน
0**
3 องค์การให้ความสนใจและพิจารณาต่อเป้าหมายในการทางานและ
1
3.557
คุณค่าในการทางานของท่านอย่างดี
4 องค์การไม่เคยให้ความสนใจต่อข้อคิดเห็นของท่านเมื่อต้องตัดสินใจใน
1
2.458
เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อท่านโดยตรง
5 องค์การให้การดูแลเอาใจใส่ต่อความพึงพอใจในการทางานของท่าน
1
5.049
6 องค์การหรือผู้บริหารสนใจให้ความสาคัญต่อความคิดเห็นหรือ
1
4.236
ข้อเสนอแนะของท่าน
7 องค์การหรือผู้บริหารไม่สนใจหรือยอมรับผลสาเร็จในการทางาน
1
4.225
ของท่าน
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ข้อคาถาม
ค่า IOC ค่าอานาจ
จ3.405
าแนก
8 หัวหน้างานของท่านภูมิใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในองค์การ
1
(t-test)
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านผลตอบแทน
9 องค์การมีนโยบายด้านสวัสดิการเพื่อดูแลให้ท่านและครอบครัว
1
2.378
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
10 องค์การเต็มใจให้ความช่วยเหลือท่านเมื่อท่านเดือดร้อน
0.67
5.336
11 ถ้าองค์การมีผลกาไรที่มากขึ้นองค์การหรือผู้บริหารจะพิจารณา
1
2.165
เพิ่มค่าตอบแทนให้กับท่าน
12 ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับจากองค์การเพียงพอต่อ
1
3.533
การดารงชีพของท่านและครอบครัว
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่องค์การจัดขึ้นควรมีการปรับปรุง
13
1
2.874
ให้ดียิ่งขึ้น
14 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติงานให้กับองค์การ
1
4.011
ไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท่านต้องรับผิดชอบ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านความมั่นคงในการทางาน
15 ถ้าองค์การสามารถจ้างบุคคลอื่นมาแทนที่ท่านได้โดยให้เงินเดือนที่
1
7.953
ต่ากว่าองค์การจะจ้างบุคคลนั้นแทนท่าน
16 องค์การไม่เลิกจ้างท่านถึงแม้ว่าจะมีวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
1
2.884
และสามารถทางานแทนท่านได้
17 องค์การหรือผู้บริหารคิดว่ามีประโยชน์น้อยมากที่จ้างท่านทางาน
1
9.521
จนเกษียณ
18 ถ้าท่านถูกให้ออกจากงานองค์การจะแนะนาให้ท่านทางานกับ
0.33
4.651
องค์การอื่นมากกว่าที่จะจ้างท่านกลับไปทางานเหมือนเดิม
19 องค์การหรือผู้บริหารรู้สึกว่าการจ้างท่านเข้าทางานเป็น
1
8.371
ความผิดพลาดขององค์การ
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ข้อคาถาม
ค่า IOC ค่าอานาจ
จาแนก
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
(t-test)
ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
20 องค์การไม่เปิดโอกาสให้ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
1
5.688
21 องค์การไม่ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของท่าน
1
5.920
22 องค์การของท่านจัดการฝึกอบรมที่มีประโยชน์และสามารถนาไป
1
6.334
ประยุกต์ใช้ในการทางานของท่าน
23 องค์การของท่านจัดการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
1
7.010
ท่านอย่างต่อเนื่อง
24 องค์การมีการจัดการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้ท่าน
1
3.462
ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ
25 องค์การสนับสนุนให้ท่านเรียนรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
1
5.747
พัฒนาศักยภาพของท่านและองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านการปฏิบัติงาน
26 องค์การหรือผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านประสบปัญหาใน
1
3.738
การทางาน โดยให้คาแนะนาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
27 ถึงแม้ว่าท่านจะทางานได้ดีที่สุดแต่องค์การหรือผู้บริหารก็ยังไม่พอใจ 0.67
5.660
ในการทางานของท่าน
28 องค์การหรือผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
1
4.005
ในการทางานเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของท่าน
องค์การหรือผู้บริหารรับฟังเหตุผลหากท่านทางานไม่ทันตามเวลาที่
29
0.67
1.854
กาหนดไว้
30 องค์การพยายามทาให้งานของท่านน่าสนใจไม่น่าเบื่อ
0.67
3.550
31 องค์การจัดสรรอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการทางานที่
1
3.059
เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
องค์การของท่านไม่ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยในการทางาน
32
1
4.183
ของท่าน
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ข้อคาถาม
ค่า IOC ค่าอานาจ
จาแนก
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(t-test)
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
1 ท่านให้คาแนะนาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาประสบปัญหา
1
4.106
โดยไม่ต้องร้องขอ
2 ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ทางานไม่ทันหรืองานล้นมือโดยเต็มใจ
1
4.455
ท่านใส่ใจ ให้กาลังใจหรือให้คาปรึกษาเพื่อนร่วมงานเมื่อเขา
3
1
3.534
มีความทุกข์ใจ
4 ท่านปกปิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงาน
1
5.697
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
5 ท่านมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน
1
4.512
6 ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ
1
6.488
ท่านคานึงถึงการกระทาของตนเองที่อาจเกิดผลกระทบต่อ
7
1
3.467
เพื่อนร่วมงาน
8 ท่านล้อเลียนหรือวิจารณ์เพื่อนร่วมงานที่ทางานผิดพลาด
1
9.431
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการมีน้าใจนักกีฬา
ในการประชุมแม้ว่าข้อเสนอของท่านได้รับการโต้แย้ง ท่านก็ยินดีจะ
9
1
4.362
รับฟัง
10 ท่านมักแสดงอารมณ์ไม่พอใจออกมาเมื่อพบอุปสรรคในการทางาน
1
4.925
แม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทางานท่านจะไม่ท้อถอย
11
1
6.395
ในการปฏิบัติงาน
12 เมื่อท่านถูกตาหนิเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่านจะนามาพิจารณาแก้ไข
1
4.614
โดยไม่ท้อแท้
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการให้ความร่วมมือ
13 ท่านมักเข้าประชุมสายหรือขาดการประชุม
1
5.657
14 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
1
4.935
15 ท่านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวในองค์การ
1
4.114
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ข้อคาถาม
ค่า IOC ค่าอานาจ
จ5.602
าแนก
16 ท่านรักษาความลับของหน่วยงานหรือองค์การได้ดี
1
(t-test)
17 ท่านมักเข้าประชุมสายหรือขาดการประชุม
1
4.834
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการสานึกในหน้าที่
ท่านใช้อุปกรณ์และทรัพย์สินขององค์การอย่างระมัดระวัง
18
1
4.570
ประหยัดและคุ้มค่า
19 ท่านมักคุยโทรศัพท์หรือทาธุระส่วนตัวในเวลาทางาน
1
8.386
20 ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การอย่างเคร่งครัด
1
7.556
ท่านเป็นคนตรงต่อเวลาในการเริ่มปฏิบัติงานทั้งเวลาเข้างานและ
21
1
8.008
หลังเวลาพัก
หมายเหตุ * คือ ข้อคาถามที่ ถูกตัดออก เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ค่าอัตราส่ ว นความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Index of item objective congruence: IOC) ต่ากว่า 0.05
** คือ ข้อคาถามที่ถูกตัดออก เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ค่าอานาจจาแนก (Discrimination
Power) ต่ากว่า 1.75
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ภาคผนวก ค
แสดงค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
Reliability
ข้อคาถาม

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

ความไว้วางใจในองค์การ ค่า Alpha ทั้งฉบับ = .932
ด้านความสาเร็จในผลงานขององค์การ
ค่า Alpha ทั้งด้าน = .886
ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
1 มีรูปแบบการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
.493
.886
4 มีเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจน
.623
.875
5 กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่เหมาะสม
.645
.873
6 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม
.731
.864
7 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง
.742
862
8 เปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
.705
.868
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานนามาใช้พัฒนา
9
.709
.867
ระบบงาน
10 นาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้วางแผนพัฒนาบุคลากร
.613
.876
ด้านความตรงไปตรงมา
ค่า Alpha ทั้งด้าน = .848
ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
11 มีแผนการดาเนินงานในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
.592
.830
12 กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
.657
.821
13 เปิดเผยข้อมูลให้ท่านทราบตามความเป็นจริง
.627
.825
แจ้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ท่านทราบ เมื่อองค์การของท่าน
14
ประสบปัญหา
.435
.848
15 ให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การที่เป็นจริงแก่ท่าน
.662
.821
16 สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์การได้อย่างเป็นธรรม
.512
.839
17 ใช้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
.615
.827
18 มีความยุติธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
.586
.830
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ข้อคาถาม

Reliability
Corrected
Alpha if
ค่Item-Total
า Alpha ทั้งด้าน =Item
.827
Correlation
Deleted

ด้านการแสดงความเอาใจใส่
ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
21 ให้ความนับถือท่าน
.471
.816
22 ให้เกียรติท่าน
.541
.808
23 มั่นใจในความสามารถของท่าน
.524
.810
24 เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
.614
.799
25 สนับสนุนให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นในการทางาน
.630
.797
26 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน
.560
.806
27 มีระบบสวัสดิการที่ดี
.406
.822
28 จัดสวัสดิการให้ท่านได้อย่างเหมาะสม
.619
.800
29 เห็นความสาคัญในเรื่องของสวัสดิการ
.424
.822
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ค่า Alpha ทั้งฉบับ = .741
ด้านจิตอารมณ์
ค่า Alpha ทั้งด้าน = .715
1 องค์การให้คุณค่าต่อการทุ่มเทและเสียสละในการทางานของ
.371
.699
ท่านเป็นอย่างดี
2 องค์การยินดีและภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติงานที่ดีของท่าน
.354
.702
3 องค์การให้ความสนใจและพิจารณาต่อเป้าหมายในการทางาน
.510
.658
และคุณค่าในการทางานของท่านอย่างดี
องค์การให้การดูแลเอาใจใส่ต่อความพึงพอใจในการทางานของ
5
.545
.646
ท่าน
6 องค์การหรือผู้บริหารสนใจให้ความสาคัญต่อความคิดเห็นหรือ
.577
.632
ข้อเสนอแนะของท่าน
หัวหน้างานของท่านภูมิใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกใน
8
.347
.712
องค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านผลตอบแทน
ค่า Alpha ทั้งด้าน = .587
9 องค์การมีนโยบายด้านสวัสดิการเพื่อดูแลให้ท่านและครอบครัว
4.15
.458
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
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ข้อคาถาม

Reliability
Corrected
Item-Total
.321
Correlation

Alpha if
Item
.589
Deleted

10 องค์การเต็มใจให้ความช่วยเหลือท่านเมื่อท่านเดือดร้อน
12 ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับจากองค์การเพียงพอ
.457
.391
ต่อการดารงชีพของท่านและครอบครัว
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านความมั่นคงในการทางาน
ค่า Alpha ทั้งด้าน =.791
15 ถ้าองค์การสามารถจ้างบุคคลอื่นมาแทนที่ท่านได้โดยให้
.693
.691
เงินเดือนที่ต่ากว่าองค์การจะจ้างบุคคลนั้นแทนท่าน
17 องค์การหรือผู้บริหารคิดว่ามีประโยชน์น้อยมากที่จ้างท่าน
.655
.714
ทางานจนเกษียณ
18 ถ้าท่านถูกให้ออกจากงานองค์การจะแนะนาให้ท่านทางานกับ
.410
.825
องค์การอื่นมากกว่าที่จะจ้างท่านกลับไปทางานเหมือนเดิม
19 องค์การหรือผู้บริหารรู้สึกว่าการจ้างท่านเข้าทางานเป็น
.661
.708
ความผิดพลาดขององค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านความรู้ในการทางานและโอกาสความก้าวหน้า
ค่า Alpha ทั้งด้าน = .734
20 องค์การไม่เปิดโอกาสให้ท่านมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
.428
.712
องค์การไม่ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
21
.424
.731
ท่าน
22 องค์การของท่านจัดการฝึกอบรมที่มีประโยชน์และสามารถ
.482
.696
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานของท่าน
23 องค์การของท่านจัดการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
.617
.696
ของท่านอย่างต่อเนื่อง
24 องค์การมีการจัดการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้
.386
.657
ท่านได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ
25 องค์การสนับสนุนให้ท่านเรียนรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ
.623
.669
เพื่อพัฒนาศักยภาพของท่านและองค์การ
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ข้อคาถาม

Reliability
Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้านการปฏิบัติงาน
ค่า Alpha ทั้งด้าน = .718
26 องค์การหรือผู้บริหารให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านประสบปัญหา
.621
.613
ในการทางาน โดยให้คาแนะนาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
28 องค์การหรือผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปรับปรุง
.524
.654
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่ออานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของท่าน
29 องค์การหรือผู้บริหารรับฟังเหตุผลหากท่านทางานไม่ทันตาม
.485
.672
เวลาที่กาหนดไว้
30 องค์การพยายามสร้างให้งานของท่านน่าสนใจไม่น่าเบื่อ
.512
.657
31 องค์การจัดสรรอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการ
.289
.743
ทางานที่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การค่า Alpha ทั้งฉบับ =.871
ด้านการให้ความช่วยเหลือ
ค่า Alpha ทั้งด้าน =.710
1 ท่านให้คาแนะนาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาประสบปัญหา
.503
.654
โดยไม่ต้องร้องขอ
ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ทางานไม่ทันหรืองานล้นมือโดย
2
.529
.624
เต็มใจ
ท่านใส่ใจ ให้กาลังใจหรือให้คาปรึกษาเพื่อนร่วมงานเมื่อเขามี
3
.579
.568
ความทุกข์ใจ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
ค่า Alpha ทัง้ ด้าน = .643
5 ท่านมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน
.431
.577
6 ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ
.499
.498
8 ท่านล้อเลียนหรือวิจารณ์เพื่อนร่วมงานที่ทางานผิดพลาด
.457
.566

Ref. code: 25595606035375XCO

97
ข้อคาถาม

Reliability
Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha if
Item
Deleted

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการมีน้าใจนักกีฬา
ค่า Alpha ทั้งด้าน = .676
ในการประชุมแม้ว่าข้อเสนอของท่านได้รับการโต้แย้ง ท่านก็
9
.606
.462
ยินดีจะรับฟัง
ท่านมักแสดงอารมณ์ไม่พอใจออกมาเมื่อพบอุปสรรคในการ
10
.405
.771
ทางาน
12 เมื่อท่านถูกตาหนิเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่านจะนามาพิจารณา
.528
.552
แก้ไขโดยไม่ท้อแท้
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการให้ความร่วมมือ
ค่า Alpha ทั้งด้าน = .684
14 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
.384
.678
15 ท่านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวในองค์การ
.506
.597
16 ท่านรักษาความลับของหน่วยงานหรือองค์การได้ดี
.559
.564
17 ท่านเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ
.440
.637
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้านการสานึกในหน้าที่
ค่า Alpha ทัง้ ด้าน = .761
18 ท่านใช้อุปกรณ์และทรัพย์สินขององค์การอย่างระมัดระวัง
.568
.701
ประหยัดคุ้มค่า
19 ท่านมักคุยโทรศัพท์หรือทาธุระส่วนตัวในเวลาทางาน
.574
.699
20 ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การอย่างเคร่งครัด
.444
.762
21 ท่านเป็นคนตรงต่อเวลาในการเริ่มปฏิบัติงานทั้งเวลาเข้างาน
.673
.650
และหลังเวลาพัก
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงาน
บริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของความไว้ ว างใจในองค์ ก าร
การรั บรู้ การสนั บสนุ นจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์การ ความสั มพันธ์
ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความไว้วางใจในองค์การ จานวน 25 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ จานวน 24 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ จานวน 17 ข้อ
2. โปรดอ่านรายละเอียดคาชี้แจงก่อนตอบแบบสอบถาม และกรุณาตอบแบบสอบถาม
ให้ครบทุกข้อ โดยเลือกตอบตามที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
3. คาตอบของท่านจะไม่ผ ลกระทบหรือส่งผลต่อท่านและองค์การที่ท่านปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ได้รับในการศึกษาครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะไม่นาคาตอบที่ได้รับไปเปิดเผยใน
ที่ใด ๆ เป็นรายบุคคล นอกจากจะแสดงในภาพรวมเพื่อประโยชน์สาหรับการวิจัยเท่านั้น
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรง
กับคาตอบของท่านมากที่สุด และกรุณาตอบให้ครบในทุกข้อคาถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 21 ปี
 21-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
3. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 หย่าร้าง/หม้าย
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 มัธยมศึกษา หรือ ปวช.  อนุปริญญา หรือ ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
5. อายุงาน
 ต่ากว่า 5 ปี
 5-10 ปี
 11-15 ปี
 16-20 ปี
 21 ปีขึ้นไป
6. รายได้ต่อเดือน
 ต่ากว่า 16,001 บาท
 16,001-30,000 บาท
 30,001-45,000 บาท
 45,001 บาทขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความไว้วางใจในองค์การ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมาย  ลงช่อง ความคิดเห็นที่
ตรงกับท่านมากที่สุด (โปรดตอบทุกข้อ) โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตอบ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ข้อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ข้อความตรงกับตัวท่านอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อความตรงกับตัวท่านอยู่ในระดับมาก
ข้อความตรงกับตัวท่านอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อความตรงกับตัวท่านอยู่ในระดับน้อย
ข้อความตรงกับตัวท่านอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
อย่างยิ่ง ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง

ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
มีรูปแบบการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มีเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจน
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่เหมาะสม
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ยุติธรรม
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความเป็นจริง
เปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นามาใช้พัฒนาระบบงาน
นาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้
วางแผนพัฒนาบุคลากร
มีแผนการดาเนินงานในทิศทางเดียวกับ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
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ข้อ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
อย่างยิ่ง ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง

ท่านเชื่อมั่นว่าองค์การของท่าน....
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เปิดเผยข้อมูลให้ท่านทราบตามความเป็น
จริง
แจ้งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ท่านทราบ เมื่อ
องค์การของท่านประสบปัญหา
ให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การที่เป็นจริงแก่
ท่าน
สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
องค์การได้อย่างเป็นธรรม
ใช้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มีความยุติธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในองค์การ
ให้ความนับถือท่าน
ให้เกียรติท่าน
มั่นใจในความสามารถของท่าน
เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น
ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
สนับสนุนให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นใน
การทางาน
ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน
มีระบบสวัสดิการที่ดี
จัดสวัสดิการให้ท่านได้อย่างเหมาะสม
เห็นความสาคัญในเรื่องของสวัสดิการ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมาย  ลงช่อง ความคิดเห็นที่
ตรงกับท่านมากที่สุด (โปรดตอบทุกข้อ)

ข้อ

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
อย่างยิ่ง ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง

1. องค์การให้คุณค่าต่อการทุ่มเทและเสียสละ
ในการทางานของท่านเป็นอย่างดี
2. องค์การยินดีและภาคภูมิใจต่อการ
ปฏิบัติงานที่ดีของท่าน
3. องค์การให้ความสนใจและพิจารณาต่อ
เป้าหมายในการทางานและคุณค่าในการ
ทางานของท่านอย่างดี
4. องค์การให้การดูแลเอาใจใส่ต่อ
ความพึงพอใจในการทางานของท่าน
5. องค์การหรือผู้บริหารสนใจให้ความสาคัญ
ต่อความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน
6. หัวหน้างานของท่านภูมิใจที่ท่านเป็นส่วน
หนึ่งของสมาชิกในองค์การ
7. องค์การมีนโยบายด้านสวัสดิการเพื่อดูแลให้
ท่านและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
8. องค์การเต็มใจให้ความช่วยเหลือท่านเมื่อ
ท่านเดือดร้อน
9. ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับจาก
องค์การเพียงพอต่อการดารงชีพของท่าน
และครอบครัว
10. ถ้าองค์การสามารถจ้างบุคคลอื่นมาแทนที่
ท่านได้โดยให้เงินเดือนที่ต่ากว่า องค์การจะ
จ้างบุคคลนั้นแทนท่าน
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ข้อ

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
อย่างยิ่ง ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง

11. องค์การหรือผู้บริหารคิดว่ามีประโยชน์น้อย
มากที่จ้างท่านทางานจนเกษียณ
12. ถ้าท่านถูกให้ออกจากงาน องค์การจะ
แนะนาให้ท่านทางานกับองค์การอื่น
มากกว่าที่จะจ้างท่านกลับไปทางาน
เหมือนเดิม
13. องค์การหรือผู้บริหาร รู้สึกว่าการจ้างท่าน
เข้าทางานเป็นความผิดพลาดขององค์การ
14. องค์การไม่เปิดโอกาสให้ท่านมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
15. องค์การไม่ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของท่าน
16. องค์การของท่านจัดการฝึกอบรมที่มี
ประโยชน์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การทางานของท่าน
17. องค์การของท่านจัดการฝึกอบรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทางานของท่านอย่าง
ต่อเนื่อง
18. องค์การมีการจัดการวางแผนความก้าวหน้า
ในสายอาชีพเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
19. องค์การสนับสนุนให้ท่านเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของท่านและองค์การ
20. องค์การหรือผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ
เมื่อท่านประสบปัญหาในการทางาน โดยให้
คาแนะนาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
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ข้อ

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
อย่างยิ่ง ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง

21. องค์การหรือผู้บริหารให้ความสาคัญต่อ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน
เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของท่าน
22. องค์การหรือผู้บริหารรับฟังเหตุผล
หากท่านทางานไม่ทันตามเวลาที่กาหนดไว้
23. องค์การพยายามสร้างให้งานของท่าน
น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ
24. องค์การจัดสรรอุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวกในการทางานที่เพียงพอและ
สอดคล้องกับความต้องการของท่าน
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมาย  ลงช่อง ความคิดเห็นที่
ตรงกับท่านมากที่สุด (โปรดตอบทุกข้อ)

ข้อ

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
อย่างยิ่ง ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง

1. ท่านให้คาแนะนาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
เมื่อเขาประสบปัญหา โดยไม่ต้องร้องขอ
2. ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ทางานไม่ทัน
หรืองานล้นมือโดยเต็มใจ
3. ท่านใส่ใจ ให้กาลังใจ หรือให้คาปรึกษา
เพื่อนร่วมงานเมื่อเขามีความทุกข์ใจ
4. ท่านมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน
5. ท่านรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
เสมอ
6. ท่านล้อเลียนหรือวิจารณ์เพื่อนร่วมงานที่
ทางานผิดพลาด
7. ในการประชุม แม้ว่าข้อเสนอของท่านได้รับ
การโต้แย้ง ท่านก็ยินดีจะรับฟัง
8. ท่านมักจะแสดงอารมณ์ไม่พอใจออกมา
เมื่อพบอุปสรรคในการทางาน
9. เมื่อท่านถูกตาหนิเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ท่านจะนามาพิจารณาแก้ไขโดยไม่ท้อแท้
10. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การเสมอ
11. ท่านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร
การเคลื่อนไหวในองค์การ

Ref. code: 25595606035375XCO

106

ข้อ

ข้อความ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
อย่างยิ่ง ด้วย แน่ใจ ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง

12. ท่านรักษาความลับของหน่วยงานหรือ
องค์การได้ดี
13. ท่านเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การ
14. ท่านใช้อุปกรณ์และทรัพย์สินของโครงการ
อย่างระมัดระวัง ประหยัดและคุ้มค่า
15. ท่านมักจะคุยโทรศัพท์หรือทาธุระส่วนตัว
ในเวลาทางาน
16. ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์การอย่างเคร่งครัด
17. ท่านเป็นคนตรงต่อเวลาในการเริ่ม
ปฏิบัติงานทั้งเวลาเข้างานและหลังเวลาพัก

*********************************************************
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา

นางสาววรินทร รองกลัด
8 สิงหาคม 2533
ปีการศึกษา 2556: วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาจิตวิทยาชุมชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ref. code: 25595606035375XCO

