
        HMO43 

ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิและความพยายามในการผลิต 
Economic Fairness and Productive Effort 

 

พิมพพ์ิชชญา สุดา (Pimpichchaya Suda)* ดร.ธญัมชัฌ สรุงบุญมี (Dr.Tanyamat Srungboonmee)** 
 

บทคดัย่อ 
       วตัถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความพยายามของบุคคลในเหตุการณ์ท่ียติุธรรมและไม่ยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทดลองในสถานการณ์ท่ีก าหนดข้ึน 3 สถานการณ์ โดยมีสมมติฐานในการวิจยัเพ่ือดูว่าความไม่ยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนไม่ส่งผล
กระทบต่อความพยายาม เพ่ือใชดู้แรงจูงใจในการท างานผ่านค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ โดยใชว้ิธีการทดลอง โดยการทดลองจะ
เลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแก่นจากวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย ท่ี
สมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 60 คน และคดัเลือกเขา้ไปในแต่ละกลุ่มการทดลอง  ท่ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม 
กลุ่มท่ีไดรั้บความยติุธรรม และกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บความยติุธรรม เกมส์ท่ีใชใ้นการทดลองคือเกมส์เรียงกระดาษ โดยเรียงล าดบั
เลข 1-5 จดัเป็น 1 ชุด ใหไ้ดจ้ านวนชุดมากท่ีสุดภายในเวลาท่ีก าหนด 1 นาที เล่นเกมส์ทั้งหมด 10 รอบ ผลตอบแทนข้ึนอยูก่บั
จ านวนช้ินงานท่ีผลิตไดโ้ดยเฉล่ีย ผลการทดลองพบวา่หากไม่ไดรั้บความยติุธรรม ผูท้ดลองจะผลิตช้ินงานไดจ้ านวนมากกวา่ 
อนัเป็นผลมาจากความพยายามเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนเทียบเท่าผูท้ดลองอ่ืน ในขณะท่ีผลดา้นความพึงพอใจกลบัลดลง อนั
เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทศันคติเร่ืองความยติุธรรมและความเบ่ือหน่าย  

ABSTRACT 
              The study was conducted to compare the efforts of individuals in fair and unjustified events that arise from trials 
in the circumstances set up in 3 situations. With the assumptions in the research to see the unfairness does not affect to the 
effort, to see the motivation to work through compensation received by using experimental methods. The experiment will 
select the sample group from undergraduate students, Khon Kaen University (Main campus and NongKhai campus) that 
voluntarily participated in the activities of 60 people and selected into each experimental group. Divided into 3 groups: 
control group, fair group, unfair group. The game used in the experiment is a paper stack game. By sorting numbers 1-5 
into 1 set, to get the maximum number of sets within 1 minute. And play all 10 rounds. The return depends on the amount 
of work produced on average. The results showed that if not receiving justice, the subject will produce more sets. As a 
result of efforts to get a return as much as another trial. While the results of satisfaction were reduced as a result of 
unbelief about justice and boredom. 
 
 
ค าส าคญั: ความพยายามส่วนบุคคล ความยติุธรรม แรงจูงใจในการท างาน  
Keywords: Individual Effort, Fairness, Motivation to Work  
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บทน า 
  ปัจจยัท่ีท าให้คนประสบความส าเร็จไดน้ั้น อาจแบ่งองคป์ระกอบไดส้องส่วนคือ ปัจจยัภายใน (Internal Factor) 
และปัจจยัภายนอก (External factor) คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการช่วยเหลือคนจน ผ่านทางนโยบายและสวสัดิการ
ของรัฐ เช่น การใหเ้งินสนบัสนุนโครงการต่างๆ เงินสนบัสนุน  ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีสามารถยกระดบัฐานะคน
จนในสังคมให้สูงข้ึนไดน้ั้น ตอ้งเร่ิมตน้จากปัจจยัภายในนัน่คือ ความพยายามส่วนบุคคล ซ่ึงโดยเน้ือแทแ้ลว้ ทุกคนต่างมี
ความพยายามท่ีจะด้ินรนเพ่ือเอาชีวิตรอด เพราะความช่วยเหลือจากรัฐบาล สามารถช่วยเหลือไดเ้พียงในระยะสั้น ดงันั้นคน
จึงตอ้งพยายามดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงหากคนมีความพยายามแลว้ โอกาสท่ีจะส าเร็จก็จะมีมากข้ึน ผลลพัธ์ท่ีไดก็้จะ
เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
 งานวิจัยน้ีมีความประสงค์จะศึกษาองค์ประกอบท่ี 1 ของการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล คือความ
พยายามส่วนบุคคล วา่ความพยายามดงักล่าวถูกก าหนดโดยความเช่ือเก่ียวกบัความยติุธรรมในระบบเศรษฐกิจท่ีตนเผชิญอยู่
หรือไม่ เพ่ือเปรียบเทียบถึงความพยายามของบุคคลในเหตุการณ์ท่ียุติธรรมและไม่ยุติธรรมท่ีเกิดจากการทดลองใน
สถานการณ์ท่ีก าหนดข้ึน และการปรับความพยายามเม่ือความเช่ือเก่ียวกบัความยติุธรรม หรือไม่ยติุธรรมเปล่ียนแปลงไป 
         ความพยายามส่วนบุคคล (Individual Effort) ในการยกระดบัฐานะของตนเอง มีความส าคญัตั้งแต่ในระดบัองคก์ร
ธุรกิจ ระดบัสังคมโดยรวม และระดบัเศรษฐกิจตามล าดบั โดยในระดบัองคก์รธุรกิจถือเป็นส่วนท่ีส าคญัในความส าเร็จของ
องคก์ร และหากตวับุคคล หรือตวัลูกจา้งมีความพยายาม ในการท างาน จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในทางบวก เช่น ค่าจา้งท่ี
เพ่ิมข้ึน และองคก์รก็จะประสบผลส าเร็จ อนัจะน ามาซ่ึงแรงผลกัดนัและการพฒันาในองคก์รธุรกิจใหเ้ติบโต (Shariff et. al., 
2016) ส่งต่อไปยงัระดบัสังคมโดยรวม ท่ีมีการยกระดบัความเป็นอยู่ให้สูงข้ึนจากผลิตภาพ (Productivity) ท่ีสูงข้ึน และ
นอกจากนั้นยงัส่งผลต่อเศรษฐกิจคือ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สูงข้ึน และยงัสามารถลดความเหล่ือมล ้ า
ระหวา่งรายไดบุ้คคลลง หากคนจนมีโอกาสในการเล่ือนระดบัตนเอง   
  เราอาจบอกไดว้า่ มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อความพยายามไม่ว่าจะเป็น รางวลั ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ หรือกระทัง่
การเปรียบเทียบการท างานของตนและเพ่ือนร่วมงาน แลว้ดูวา่ผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นกลบัมาคุม้ค่าหรือไม่ แรงงานอาจจะมีการ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงค่าจา้งท่ีแตกต่างกนั ค่าจา้งท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้แรงงานมีแรงจูงใจท่ีจะท างานมากข้ึน (Carpenter, 
2016) หรือการมีระบบรางวลัท่ีสม ่าเสมอจะท าให้ลูกจา้งท างานไดม้ากข้ึน มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและตามมาดว้ยผลผลิตท่ี
เพ่ิมตาม (Burchett and Willoughby, 2004) แต่ท่ีน่าสนใจคือลูกจา้ง ยงัมกัให้ความส าคญักบัค่าจา้งตนเองเปรียบเทียบกบัคน
อ่ืนหรือแมแ้ต่ในลกัษณะงานเดียวกนัแต่ค่าจา้งต่างกนัเม่ือต่างสถานท่ีท างาน (Bracha et.al.,2015) 
 ถา้ความพยายามมีผลมาจากความเช่ือวา่ยติุธรรมจริง แลว้ผลท่ีมาจากความเช่ือวา่สังคมไม่ยติุธรรม จะพบวา่การ
ยกระดบัฐานะของตนเองถูกผกูไปกบัระบบท่ีไม่มีความยติุธรรม ก็ส่งผลกระทบ ท่ีระดบัแรงงานหรือลูกจา้งในองคก์ร ถา้มี
ทศันคติในทางลบท่ีวา่หากพยายามตั้งใจท่ีจะท างาน แต่ท าอยา่งไรก็ไม่ประสบผลส าเร็จ  ผลจากการท างานท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้ง
กบังานท่ีท า เช่น ไม่กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เงินเดือนไม่เพ่ิมหรือไม่ไดเ้ล่ือนขั้นตามระดบัท่ีควรจะเป็น ทา้ยท่ีสุดลูกจา้งจะ
คิดวา่พยายามไปก็ไม่ไดป้ระโยชน์กลบัคืนมา ลูกจา้งจะลดศกัยภาพตนเองลง (Cohn et.al.,2008) ทา้ยท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบ
ต่อเป็นล าดบัขั้น อนัจะน ามาซ่ึงการผลกัดนัและพฒันาในองคก์รธุรกิจให้เติบโตชา้ลง ส่งต่อไปยงัระดบัสังคมโดยรวมท่ีมี
การยกระดบัความเป็นอยู่ลดลงจากผลิตภาพ (Productivity) ท่ีลดลง และนอกจากนั้นยงัส่งผลต่อเศรษฐกิจคือ อตัราการ
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ลดลง ก่อให้เกิดช่องวา่งความเหล่ือมล ้าระหวา่งรายไดบุ้คคลเพ่ิมข้ึน คนจนจะมีโอกาสใน
การเล่ือนระดบัตนเองนอ้ย หรือไม่มีการเล่ือนระดบัตนเองข้ึนเลย 
 อนัน ามาสู่ค าถามงานวิจยัของการศึกษาน้ีคือ หากบุคคลมองวา่ความพยายาม (Effort) ของตนในระบบเศรษฐกิจ มี
ผลตอบแทนนอ้ยกวา่ผลตอบแทนของความพยายามของคนอีกกลุ่มหน่ึง  บุคคลเหล่าน้ีจะลดความพยายามลงหรือไม่ ซ่ึงการ
ลดความพยายาม จะมีผลท าใหโ้อกาสการยกฐานะลดลงไปอีก  หากผลการศึกษาพบวา่ทศันคติดงักล่าวมีผลจริง จะแสดงถึง
ความส าคญัของการสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีท าให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการยกฐานะ และยงัเป็นบทเรียนต่อองคก์ร
หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีตอ้งการออกแบบสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีท าใหพ้นกังานมีความพยายามเพ่ิมข้ึน 
         การศึกษาในคร้ังน้ีจะตอบค าถามวิจัยด้วยเกมส์การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่มการทดลองจะมี
โครงสร้างผลตอบแทนของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีจ าลองสถานการณ์ 2 รูปแบบ คือ  ผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัผลงาน และ 
ผลตอบแทนข้ึนอยูก่บัผลงานแต่มีบางคนไดม้ากกวา่คนอ่ืน  ซ่ึงสะทอ้นความไม่ยติุธรรม แลว้น าจ านวนผลผลิตแต่ละกลุ่มมา
เทียบกนั เพ่ือวดัวา่โครงสร้างผลตอบแทนสองแบบน้ีมีผลท่ีต่างกนัต่อผลผลิตหรือไม่ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือเปรียบเทียบถึงความพยายามของบุคคลในเหตุการณ์ท่ียติุธรรมและไม่ยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองในสถานการณ์
ท่ีก าหนดข้ึน 3 สถานการณ์  
 
วธีิการวจิยั 
1.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1.1. การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มการทดลอง 
         การเลือกกลุ่มตวัอย่างลงในแต่ละกลุ่มการทดลอง จะเลือกตามความสมคัรใจ โดยให้ผูส้มคัรกรอกในเอกสาร
ออนไลน์ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม ให้เลือกเวลาท่ีสะดวก ก่ีรอบการเล่นก็ได ้และทางผูว้ิจยัจะคดัเลือกตามความ
สมคัรใจลงรอบการทดลองนั้นก่อน ส่วนผูท้ดลองท่ีประสงคจ์ะลงรอบใดก็ได ้ผูว้ิจยัจะคดัเลือกลงตามการคละจ านวน เพศ 
อาย ุชั้นปี คณะ สาขาวชิา ใหมี้จ านวนใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด โดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองจะไดรั้บค่าตอบแทนการร่วมกิจกรรม
ขั้นตน้ 150 บาท 

1.2.  เคร่ืองมือในส่วนการทดลอง 
การทดลองจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการทดลองท่ีมีความแตกต่างกัน แต่วตัถุประสงค์เดียวคือตอ้งการวดัความ

พยายามของผูท้ดลอง ผ่านทางกลุ่มทดลองท่ีถูกก าหนดข้ึนจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัขอนแก่นทั้งวทิยาเขต
ขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคายรวมกนั กลุ่มละ 20 คน คละกนัในส่วนของระดบัการศึกษา เพศ อาย ุผลการเรียนในระดบั
ใกลเ้คียงกนั โดยจ าลองสถานการณ์ท่ีมีทั้งความยติุธรรมและไม่ยติุธรรมท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงอธิบายรายละเอียดกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มทีใ่ช้ในการทดลอง 

- กลุ่มควบคุม(Control Group) หมายถึง กลุ่มท่ีถูกก าหนดว่าได้รับความยุติธรรมในการทดลอง กล่าวคือ ได้รับ
ผลตอบแทนตามจ านวนช้ินงานท่ีผลิตได ้และคิดผลตอบแทนในรูปผลเฉล่ีย คะแนนและผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นจะข้ึนอยู่
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กบัจ านวนช้ินงานท่ีผลิตไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด   โดยเราจะเล่นเกมส์เรียงกระดาษน้ีทั้งหมด 10 รอบ ผลตอบแทนคิดจาก
คะแนนเฉล่ียของ 10 รอบ  ค่าตอบแทนเท่ากบั 20 บาทต่อ 1 คะแนน และคิดเป็นเงินรางวลัรวมออกมา โดยเฉล่ียจาก 10 รอบ
การเล่นคือผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจริง 

- กลุ่มทดลองท่ี 1 (Treatment 1) หมายถึงกลุ่มท่ีถูกก าหนดวา่ไดรั้บความยติุธรรมในการทดลองรูปแบบท่ี 1 ซ่ึงกลุ่ม
ทดลองน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามจ านวนช้ินงานท่ีผลิตไดเ้ช่นเดียวกบักลุ่มควบคุม  และไดรั้บโบนสัเพ่ิมเติมในรอบพิเศษ 
ท่ีทางผูว้จิยัไดสุ่้มรอบท่ีจะใหโ้บนสัออกมา จากการเล่นจริงทั้งหมด 10 รอบ โดยท่ีบอกในตอนตน้วา่มีโบนสัพิเศษ รอบท่ีมี
โบนสัพิเศษจะหมายถึงท าการเรียงกระดาษในรอบนั้นไดก่ี้ชุดก็ตาม ระบบจะจดัการคูณคะแนนไปอีก 2 เท่าในรอบนั้น  โดย
คะแนนพิเศษน้ีจะมีทั้ งหมด 3 รอบจาก 10 รอบท่ีเล่น แต่จะบอกว่าได้โบนัสพิเศษเม่ือรอบการเล่นนั้นจบลง  การคิด
ผลตอบแทนจะคิดเฉล่ียเป็นเงินรางวลัรวมออกมา โดยเราจะเล่นเกมส์เรียงกระดาษน้ีทั้งหมด 10 รอบ ผลตอบแทนคิดจาก
คะแนนเฉล่ียของ 10 รอบ  ค่าตอบแทนเท่ากบั 20 บาทต่อ 1 คะแนน และคิดเป็นเงินรางวลัรวมออกมา โดยเฉล่ียจาก 10 รอบ
การเล่นคือผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจริง ซ่ึงจะไดร้างวลัเหมือนกนัแต่ต่างท่ีความมากนอ้ยของรางวลัท่ีได ้                                                       

- กลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment 2) หมายถึงกลุ่มท่ีถูกก าหนดวา่ไม่ไดรั้บความยติุธรรมในการทดลองรูปแบบท่ี 2 โดย
เกมส์น้ีจะไม่ไดรั้บความยติุธรรมตั้งแต่แรกจากการจบัฉลากผูโ้ชคดีจากการเล่นออกมาก่อนในตอนตน้โดยไม่มีเหตุผลวา่
เพราะเหตุใดจึงสามารถได้รับโบนัสพิเศษ ซ่ึงผูเ้ล่นทุกคนในห้องทดลองจะไม่ทราบว่าผูท้ดลองจบัฉลากสุ่มหาผูโ้ชคดี
ออกมา  จะเป็นผูโ้ชคดีไดโ้บนสัทวคูีณ ซ่ึงกลุ่มทดลองน้ีผูโ้ชคดีจะไดรั้บผลตอบแทนปกติและไดรั้บโบนสั 3-4 รอบการเล่น 
ในขณะท่ีผูท้ดลองอ่ืนจะไดรั้บผลตอบแทนปกติเทียบเท่ากลุ่มควบคุม 

1.3. เกมส์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
      เกมส์จัดเรียงกระดาษ โดยในชุดกระดาษหน่ึงจะมีล าดับเลข 1-5 วางแยกกันอยู่ ให้ผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง จัด
กระดาษเป็นชุดโดยเรียงล าดบั1-5 แลว้ใชค้ลิบหนีบกระดาษหนีบไว ้โดยชุดท่ีส าเร็จ 1 ชุด คิดเป็น 1 คะแนน การเล่นใชเ้วลา
ทั้งหมด 1 นาทีต่อรอบการเล่น โดยท่ีแต่ละกลุ่มจะเล่นทั้งหมด 10 รอบ โดยแนวคิดในการเลือกเกมส์น้ี มุ่งเนน้การวดัความ
พยายามโดยไม่อาศยัทกัษะใดๆท่ีเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลหรือความช านาญของผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง 

1.4. เคร่ืองมือในส่วนแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาวิจยัไดท้ าการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัโดยการออกแบบสอบถามก่อน

และหลงัการทดลองเก่ียวกบัความเขา้ใจในการทดลองและวดัระดบัทศันคติเก่ียวกบัความยติุธรรม รวมไปถึงเกมส์ท่ีใชเ้ล่น
ก่อนและหลงัจากการทดลอง ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองไดมี้การใชค้วามพยายามมากหรือนอ้ยเพียงใด ในแต่ละเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในการทดลอง ซ่ึงแบบสอบถามน้ีจะแจกช่วงก่อนการทดลอง และจะแจกอีกคร้ังหลงัการทดลองเสร็จส้ิน โดยแบบสอบถาม
ส่วนน้ีจะใชเ้พ่ือการยนืยนัความเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง 

 
2.  การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
         หลงัจากท่ีไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามก่อนและหลงัการทดลอง และผลท่ีไดจ้ากการทดลองพร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและแปลงขอ้มูลเพื่อเขา้รหสั (coding) ผูว้จิยัไดป้ระมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิจยั
ทางสงัคมศาสตร์ STATA ทั้งในส่วนของการทดลองและแบบสอบถาม โดยใชก้ารเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มการทดลองโดย
ใช ้T-test สมการท่ีใชใ้นการวจิยั 
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𝑆_𝑖𝑟𝑔 = 𝛽_0 + 𝛿_1 〖𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡〗_1 + 𝛿_2 〖𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡〗_2 + ∑_(𝑘

= 1)^𝐾▒𝛽_𝑘  𝑥_𝑘 + ∑_(𝑗 = 2)^10▒𝛾_𝑗  𝑟_𝑗 + 𝜇 
โดย Variable : 

 𝑆_𝑖𝑟𝑔            คือ คะแนนของผูร่้วมการทดลอง 1 คน(i=คน , r  =รอบ, g =หอ้งทดลอง) 

〖𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡〗_1      คือ กลุ่มทดลอง 1 (Dummy variable = 1 ถา้อยูก่ลุ่ม Treatment 1) 

〖𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡〗_2      คือ กลุ่มทดลอง 2 (Dummy variable = 1 ถา้อยูก่ลุ่ม Treatment 2) 

𝑟                   คือ รอบการเล่น (โดยก าหนด 𝑟_1 คือ รอบอา้งอิง, 𝑟_2= 1 ถา้เป็นรอบการเล่นท่ี2…𝑟_𝑘=1 

                       ถา้เป็นรอบการเล่นท่ี 𝑘) 

 𝑥                    คือ ตวัแปรควบคุม เพศ อาย ุชั้นปี อ่ืนๆ 

และ Parameter : 

 𝛽_0      คือ Intercept                                                                                                                                                    𝛿_1       

คือ คะแนนกลุ่มทดลองท่ี 1 (Treatment group1)เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม(Control group) เม่ือตวัแปรอ่ืนเท่ากนั 

𝛿_2       คือ คะแนนกลุ่มทดลองท่ี 1 (Treatment group1)เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม(Control group) เม่ือตวัแปรอ่ืนเท่ากนั 

𝛽       คือ ผลจากตวัแปรควบคุม 𝛽_2 − 𝛽_𝑘 
𝛾       คือ  ผลของรอบ 𝛾_2 − 𝛾_𝑘 
 𝜇       คือ ค่าคลาดเคล่ือน 

 
ผลการวจิยั 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความถี่ของผู้เข้าร่วมการทดลอง 
จากตารางท่ี 1 มีการแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม (Control Group)มีจ านวนผูส้มคัรเขา้ร่วม

การทดลองทั้งหมด 24 คนคิดเป็นร้อยละ 36.92 กลุ่มทดลองท่ี 1 ( Treatment Group 1) มีจ านวนผูส้มคัรเขา้ร่วมการทดลอง
ทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.76 และ กลุ่มทดลองท่ี 2  (Treatment Group 2) มีจ านวนผูส้มคัรเขา้ร่วมการทดลองทั้งหมด 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 
  ตารางที ่1 ตารางความถ่ีของผูเ้ขา้ร่วมการทดลองแต่ละกลุ่ม 

Group Frequency Percent 

Control 24 36.92 
Treatment Group 1 20 30.76 
Treatment Group 2 21 32.30 
Total 65 100.00 
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คะแนนเฉลีย่และผลตอบแทนเฉลีย่ของผู้เข้าร่วมการทดลอง 
เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ตารางท่ี 2 แสดงถึงผล คะแนนเฉล่ียและผลตอบแทนเฉล่ียในแต่ละรอบของผูเ้ขา้ร่วมการ

ทดลอง ซ่ึงในกลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2) แบ่งตามโบนสัคือผูท่ี้ไดรั้บโบนสั(Get bonus) และผูท่ี้ไม่ไดรั้บโบนัส 
(No bonus) คือผูท่ี้ไดรั้บผลตอบแทนเช่นเดียวกนักบักลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองท่ี 1 (Treatment Group 1 ) คือทุกคนไดรั้บ
โบนสั และกลุ่มควบคุม (Control Group) คือทุกคนไม่ไดรั้บโบนสั โดยคะแนนเฉล่ียของแต่ละกลุ่มการทดลองพบวา่  

เม่ือพิจารณาในส่วนของรอบท่ีผลิตช้ินงานได้เฉล่ียของแต่ละกลุ่มทดลอง ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดรั้บโบนัส ในกลุ่ม
ควบคุม(control group) สามารถผลิตช้ินงานเฉล่ียได้ท่ี 4.642 ช้ิน ในกลุ่มทดลองท่ี 1 (Treatment group 1) สามารถผลิต
ช้ินงานเฉล่ียไดท่ี้ 4.679 ช้ิน และ ผูท้ดลองท่ีไม่ไดรั้บโบนัสในกลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment group 2) สามารถผลิตช้ินงาน
เฉล่ียไดท่ี้ 5.394 ช้ิน ส่วนผูท้ดลองท่ีไดรั้บโบนัสในกลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment group 2) สามารถผลิตช้ินงานเฉล่ียได้ท่ี 
5.375ช้ิน ซ่ึงผลผลิตท่ีไดข้องกลุ่มทดลองท่ี2 น้ีแทบไม่มีความต่างกนัดา้นจ านวนช้ินงานท่ีผลิตได ้และพบวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 
(Treatment group 2) สามารถผลิตช้ินงานไดจ้ านวนมากกวา่กลุ่มทดลองอ่ืนๆ 

และเม่ือพิจารณาท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บ โดยจ าแนกเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลตอบแทนแบบปกติ(ไม่ไดรั้บโบนัส)และผู ้
ไดรั้บผลตอบแทนจากการไดโ้บนสัพิเศษท่ีไดจ้ากการสุ่มผูไ้ด ้อธิบายได ้ดงัน้ี โดยผูไ้ม่ไดรั้บโบนสัในกลุ่มควบคุม(Control 
Group) ได้รับผลตอบแทนโดยเฉล่ีย 92.836 บาท โดยผูไ้ม่ได้รับโบนัสในกลุ่มทดลองท่ี 1(Treatment Group1) ได้รับ
ผลตอบแทนโดยเฉล่ีย 121.7 บาท และผูไ้ม่ไดรั้บโบนสัในกลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group2) ไดรั้บผลตอบแทนโดยเฉล่ีย 
108.235 บาท ส่วนผูไ้ดรั้บโบนสัในกลุ่มทดลองท่ี 2(Treatment Group2) ไดรั้บผลตอบแทนโดยเฉล่ีย 217.75 บาท 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละรอบของผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง และผลตอบแทนท่ีไดรั้บโดยเฉล่ียของแต่ละกลุ่มการ 
 ทดลอง 
Treat group คะแนนเฉล่ีย  (Point) ผลตอบแทนเฉล่ีย (Payout) 
 โบนสั โบนสั 
Control Group 4.642 92.836 
Treatment group 1 4.679 121.7 
Treatment group 2 

- Get bonus 5.375 217.75 
- No bonus 5.394 108.235 

 
2. ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย 

ในการวิเคราะห์สมการถดถอย จะพิจารณาเฉพาะกลุ่มผูร่้วมทดลองท่ีไม่ไดโ้บนัส ผลการวิเคราะห์แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 3 พบวา่   ใน Model 1  ท่ีไม่มีการควบคุมปัจจยัใดเลย กลุ่มทดลองท่ี 1 (Treatment Group 1) สามารถผลิตช้ินงานได้
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.038 และไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  และเม่ือมีการควบคุมปัจจยัดา้น เพศ 
อาย ุชั้นปี หรือ คณะ ใน Model 2, 3, 4, และ 6 ตามล าดบั กลุ่มทดลองท่ี 1 ก็ยงัคงผลิตช้ินงานไดไ้ม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม 
แต่เม่ือควบคุมปัจจยั สาขาวชิา (major) ค่าสมัประสิทธ์ิของกลุ่มทดลองท่ี 1 เพ่ิมเป็น 0.835 และมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงถึง
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ผลของการไดรั้บโบนสัต่อการผลิตช้ินงาน ในกรณีท่ีทุกคนไดโ้บนสัในลกัษณะเดียวกนั สามารถกล่าวไดว้า่ การไดโ้บนสัใน
ทุกคน แทบจะไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน 
 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่ม treatment เทียบกบักลุ่ม control เทียบวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความยติุธรรมผา่นการ 

เล่นเกมส์การทดลอง เฉพาะผูท้ดลองท่ีไม่ไดรั้บโบนสั 
 

Variable Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

No control Sex Age Year Major (no faculty) Faculty(no major) 

Treatment 1 

𝛿_1 〖𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡〗_1 

0.038 

[0.110] 

0.018 

[0.111] 

0.054 

[0.111] 

0.096 

[0.115] 

0.835*** 

[0.172] 

0.146 

[0.137] 

Treatment 2 

𝛿_2 〖𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡〗_2 

0.752*** 

[0.115] 

0.740*** 

[0.116] 

0.741*** 

[0.116] 

0.727*** 

[0.117] 

1.421*** 

[0.191] 

0.851*** 

[0.135] 

𝒙_𝟏(Sex) - -0.146 

[0.105] 

- - - - 

𝒙_𝟐 (Age) - - 0.043 

[0.030] 

- - - 

𝒙_𝟑 (Year) 

Year 2 - - - 0.227 

[0.197] 

- - 

Year 3 - - - 0.406** 

[0.196] 

- - 

Year 4 - - - 0.294 

[0.186] 

- - 

𝒙_𝟒 (Major)       

𝒙_𝟓 (Faculty)       

Observation 610 610 610 610 610 610 

Adjusted  R-

squared 

0.073 0.075 0.075 0.076 0.181 0.094 

Standard errors in brackets *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                                                                                  
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พิจารณากลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2) เทียบกบักลุ่มควบคุม(Control Group) หากไม่มีการควบคุมปัจจยัใด
เลย ใน Model 1 พบวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2) สามารถผลิตช้ินงานไดม้ากกวา่กลุ่มควบคุมโดยเฉล่ีย 0.752 ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 และเม่ือมีการควบคุมปัจจยัเร่ืองเพศใน Model 2 พบวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2) ยงัสามารถ
ผลิตช้ินงานไดม้ากกวา่กลุ่มควบคุมโดยเฉล่ีย 0.740  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 เม่ือมีการควบคุมปัจจยัอาย ุใน Model 3 พบวา่
กลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2) ยงัสามารถผลิตช้ินงานไดม้ากกวา่กลุ่มควบคุมโดยเฉล่ีย 0.741 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  
เม่ือมีการควบคุมปัจจยัชั้นปีใน Model 4 พบวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2) ยงัสามารถผลิตช้ินงานไดม้ากกวา่กลุ่ม
ควบคุมโดยเฉล่ีย 0.727 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  เม่ือมีการควบคุมปัจจยัสาขาวชิาไม่รวมคณะใน Model 5 พบวา่กลุ่มทดลองท่ี 
2 (Treatment Group 2) ยงัสามารถผลิตช้ินงานไดม้ากกว่ากลุ่มควบคุมโดยเฉล่ีย 1.421  ท่ีระดับนัยส าคญั 0.01 เม่ือมีการ
ควบคุมปัจจยัคณะไม่รวมท่ีซ ้ ากบัสาขาวิชาใน Model 6 พบวา่กลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2 ) ยงัสามารถผลิตช้ินงาน
ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมโดยเฉล่ีย 0.851   ท่ีระดับนัยส าคญั 0.01 โดยในกลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2 ) ผลการ
วเิคราะห์สามารถกล่าวไดว้า่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติทุกปัจจยั 

3. ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของการได้รับผลตอบแทน  
พิจารณาตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผลตอบแทนท่ีไดรั้บของกลุ่มทดลองท่ี 1 และ 2 (Treatment Group 1,2) เทียบ

กับกลุ่มควบคุม(Control Group) และเร่ืองผลตอบแทนท่ีได้รับของกลุ่มทดลองท่ี 1 (Treatment Group 1) เทียบกับกลุ่ม
ควบคุม(Control Group) ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดรั้บโบนัส พบว่าความพึงพอใจต ่ากว่ากลุ่มควบคุมอยู่ท่ี 0.05ในขณะท่ีหากเป็นผู ้
ทดลองท่ีไดรั้บโบนสัในกลุ่มทดลองท่ี 1 ก็พึงพอใจต ่ากวา่กลุ่มควบคุมเช่นเดียวกนัท่ี 0.409 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01และเม่ือ
พิจารณากลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2) ความพึงพอใจก็ลดลงเช่นเดียวกนั โดยหากไม่ไดรั้บโบนัส ความพึงพอใจ
ลดลงท่ี 0.426 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และผูท่ี้ไดรั้บโบนสั ความพึงพอใจลดลงท่ี 0.618 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

ผลการทดลองส าหรับกลุ่มทดลองท่ี 1 เม่ือไม่ไดรั้บโบนัสในรอบการเล่นนั้น จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า
ความพึงพอใจในผลตอบแทนท่ีไดรั้บนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมในขณะท่ีเม่ือพิจารณารอบท่ีไดรั้บโบนสัแลว้ความ
พึงพอใจยงัลดลงและมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกนักบักลุ่มทดลองท่ี 2 ความพึงพอใจยิ่งลดลงมากทั้งในกลุ่มท่ีไดรั้บ
โบนสัและไม่ไดรั้บโบนสัและมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวไดว้า่ ในทุกกลุ่มท่ีทางผูว้จิยัไดส้ร้างความล าเอียงเขา้ไปในระบบ จะ
ท าใหผู้ท้ดลองไม่มีความสุขในการผลิตช้ินงาน ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บก็ส่งผลเช่นเดียวกนั      
 ตารางที ่4 วเิคราะห์ความพึงพอใจของผลตอบแทนท่ีไดรั้บของกลุ่มทดลองท่ี 1,2 (Treatment Group 1,2) เทียบกบักลุ่ม 

   ควบคุม(Control Group) 
variable ไม่ควบคุมผลตอบแทน (no payout) ควบคุมผลตอบแทน (with payout) 
Treatment1 -0.050 

[0.085] 
-0.409*** 
[0.109] 

Treatment2 -0.426*** 
[0.089] 

-0.618*** 
[0.095] 

Payout - 0.012*** 
[0.002] 

𝑵 61 61 
𝑹^𝟐 0.0404 0.0808 

      Standard errors in brackets *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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อภิปรายผลการวจิยั 
จากการศึกษาเร่ืองความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความยุติธรรมในการผลิต โดยใชว้ิธีการทดลอง จากกลุ่ม

ทดลองท่ีสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้ งส้ิน 65 คน โดยวตัถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาการเปล่ียน
พฤติกรรมการผลิตเม่ือมีการรับรู้ความยุติธรรมเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงสมมติฐานหลกัในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ หากไดรั้บความ
ล าเอียงในการทดลองในกลุ่มผูท่ี้ได้รับผลตอบแทนปกติ ผลการผลิตช้ินงานท่ีไดจ้ะไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีได้รับ
ผลตอบแทนปกติ เช่นเดียวกนั ซ่ึงจากการทดลองสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั หมายความวา่ หากไดรั้บความล าเอียงจาก
การทดลองโดยเง่ือนไขท่ีแตกต่างไป เป็นตวัก าหนด ส่งผลกระทบต่อการผลิตช้ินงานในกลุ่มท่ีไดรั้บความล าเอียงซ่ึงผูว้จิยั
ไดก้ าหนดเป็นกลุ่มทดลองท่ี 2  

ผลงานเฉล่ียท่ีท าไดใ้นกลุ่มทดลองท่ี 2 ท่ีมีการให้โบนัสแบบสุ่มรอบสุ่มคน เป็นกลุ่มท่ีไดผ้ลงานมากท่ีสุด และ
พิจารณาเฉพาะกลุ่มคนท่ีไม่ไดโ้บนสั  ซ่ึงหมายความวา่ เง่ือนไขการไดรั้บโบนสัและผลตอบแทนจะเทียบเท่ากลุ่มควบคุม 
ซ่ึงคาดว่าผลงานท่ีผลิตไดน่้าจะไม่มีความแตกต่าง แต่ผลการทดลองท่ีไดรั้บคือ กลุ่มทดลองท่ี 2 สามารถผลิตผลงานได้
มากกวา่กลุ่มควบคุมโดยมีนยัทางสถิติ ทั้งท่ีเง่ือนไขเดียวกนั 

อธิบายไดว้า่ ตอนแรกเราคิดวา่กลุ่มคนท่ีไดโ้บนสัมากในกลุ่มท่ี 2 คาดวา่มาจาก เขาเห็นวา่มีคนไดม้ากกวา่ แต่เขา
ยงัผลิตผลงานท่ีเท่าเดิม อนัมาจากความเช่ือท่ีว่าหากใชค้วามพยายาม ตั้งใจในการท างาน ผลส าเร็จยอ่มสามารถเกิดข้ึนได้
(Greiner et.al.,2011) ซ่ึงผลลพัธ์อาจไม่ต่างจากห้องควบคุม หรือผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดคื้อ เขาเห็นเพ่ือนไดเ้ง่ือนไขท่ีแตกต่าง
เขาจะมีแรงผลกัดนัให้ผลิตช้ินงานให้ไดม้ากเพ่ือให้เท่าเทียมกบับุคคลอ่ืนในลกัษณะงานเดียวกนั(Bracha et.al.,2015) กบั
ผลลพัธ์ท่ีกล่าวว่า หากในกรณีท่ีเง่ือนไขแตกต่าง ในความคิดท่ีว่าไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ 
กล่าวคือไม่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีตอ้งการหรือการเปล่ียนแปลงดา้นผลตอบแทนไปในทางท่ีสมควร เขาจะเกิดความเบ่ือหน่าย
และทอ้แท ้แรงผลกัดนัดา้นความพยายามจะลดลง จนทา้ยท่ีสุดจะผลิตช้ินงานไดล้ดลงตามล าดบั (Greiner et.al.,2011)  ซ่ึง
สามารถเป็นไปไดท้งั 3 ทางเลือก 

วิเคราะห์จากผลการทดลองแลว้ สามารถบอกเราได้ว่ากลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment Group 2) การเลือกใช้แนว
ทางการผลิตให้ไดจ้ านวนช้ินงานท่ีมากข้ึน เพ่ือให้ไดเ้ท่าเทียมคนท่ีไดโ้บนสัแบบล าเอียง ค่อนขา้งจะเห็นไดช้ดัจากผลการ
ทดลองในกลุ่มน้ี จากจ านวนช้ินงานท่ีไดใ้กลเ้คียงกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การให้โบนสัแบบไม่เท่าเทียมในกลุ่มทดลองท่ี 2 
เป็นผลดี เน่ืองจาก คนท่ีถูกเอาเปรียบ จะมีความพยายามท่ีจะกระตุน้ตนเองเพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเทียบเท่ากลุ่มคนท่ีไดรั้บ
โบนัส กล่าวได้ว่าโบนัสหรือผลตอบแทน เป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีจะท่ีท าให้ผูท้ดลองเพ่ิมความพยายามของตนให้สูงข้ึน
(Cohn.et.al,2008) 

และผลงานทดลองอีกดา้นคือดา้นความพึงพอใจท่ีไดรั้บ พบวา่กลบัมีความพึงพอใจในกลุ่มทดลองท่ี 2 (Treatment 
Group 2)ลดลง กล่าวไดว้า่ ในระยะสั้น คนท่ีเสียเปรียบหรือคนท่ีไม่ไดรั้บโบนสัจะ พยายามกระตุน้ตนเองใหเ้พ่ิมการผลิตผล
งานให้เทียบเท่าบุคคลอ่ืน(Dijk et.al.,2000) แต่เขาจะไม่พอใจกลบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บอาจท าใหไ้ม่ไดผ้ลในระยะยาว (Yun 
et.al.2017) อนัสามารถเป็นไปดงัขอ้สรุปไดว้า่การรับรู้ความเป็นธรรมของค่าจา้งหรือผลตอบแทน มีบทบาทท่ีส าคญัต่อการ
ก าหนดความพยายาม (Cohn et.al, 2008) 

สรุปผลไดว้า่ ความยติุธรรมในการผลิตส่งผลกระทบในระดบัองคก์รอยา่งไร โดยเราใชเ้ร่ืองแรงจูงใจท่ีจะท างาน
ของกลุ่มบุคคลใดก็ตาม ข้ึนอยู่กบัผลตอบแทนท่ีตนจะไดรั้บ ดงัเช่นทฤษฎีความสมอภาค(Equity Theory) ไดก้ล่าวไวว้่า 
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บุคคลจะเปรียบเทียบตวัป้อนของเขา เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวโุส สถานภาพ สติปัญญาความสามารถ และอ่ืน ๆ 
กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ไม่วา่จะเป็น ค่าจา้งค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่งและสถานภาพ การยอมรับจากหัวหนา้งาน กบั
บุคคลอ่ืนท่ีท างานประเภทเดียวกัน หรือปัจจัยอ่ืน ว่าจะมีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันหรือไม่ และจะเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตวัเองเพ่ือให้รู้สึกวา่เกิดความเสมอภาค ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป อนัจะมีผลกระทบต่อการท างาน ดงัเช่น
จากการทดลองท่ีไดก้ล่าวไปในตอนตน้ ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่ความยติุธรรม ผลตอบแทน และโบนสั ต่างก็มีผลต่อการท างานใน
องคก์ร อีกทั้งยงัเป็นแรงจูงใจหลกัท่ีก่อใหเ้กิดความพยายามในการท างาน หากเลือกใชอ้ยา่งเหมาะสม   เช่นนั้นแลว้อาจเป็น
บทสรุปไดว้า่รางวลัและผลตอบแทนนั้นส าคญัต่อการจูงใจใหพ้นกังานท างานในองคก์ร แต่การเลือกใชป้ระเภทของรางวลั
และผลตอบแทน ก็ส าคญัไม่ต่างกนั ดงันั้นองคก์รจะเลือกใชว้ิธีการใดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคนท่ีท างานในองคก์ร ควร
ค านึงถึงความเสมอภาคและความโปร่งใสของค่าตอบแทน ท่ีค่อนขา้งจะมีปัญหาอยา่งยิง่ส าหรับการเลือกท างานในองคก์ร 
เพราะลว้นแลว้แต่เป็นตวัก าหนดประสิทธิภาพในการท างาน(Solon,2002) ซ่ึงแนวทางดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการท างาน
แบบอยูร่่วมกบัคนในองคก์ร ใหส้ามมารถดึงใหพ้นกังานอยูก่บัองคก์รอยา่งเตม็ใจไดใ้นระยะยาว และสามารถผลิตผลงานได้
ตามท่ีองคก์รตอ้งการ อนัน าไปสู่การผลกัดนัองคก์ร ใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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