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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบความพยายามของบุคคลในเหตุการณ์ที่ยตุ ิธรรมและไม่ยตุ ิธรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองในสถานการณ์ที่กาหนดขึ้น 3 สถานการณ์ โดยมีสมมติฐานในการวิจยั เพื่อดูว่าความไม่ยตุ ิธรรมที่เกิดขึ้นไม่ส่งผล
กระทบต่อความพยายาม เพื่อใช้ดูแรงจูงใจในการทางานผ่านค่าตอบแทนที่ได้รับ โดยใช้วิธีการทดลอง โดยการทดลองจะ
เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย ที่
สมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 60 คน และคัดเลือกเข้าไปในแต่ละกลุ่มการทดลอง ที่แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม
กลุ่มที่ได้รับความยุติธรรม และกลุ่มที่ไม่ได้รับความยุติธรรม เกมส์ที่ใช้ในการทดลองคือเกมส์เรี ยงกระดาษ โดยเรี ยงลาดับ
เลข 1-5 จัดเป็ น 1 ชุด ให้ได้จานวนชุดมากที่สุดภายในเวลาที่กาหนด 1 นาที เล่นเกมส์ท้ งั หมด 10 รอบ ผลตอบแทนขึ้นอยูก่ บั
จานวนชิ้นงานที่ผลิตได้โดยเฉลี่ย ผลการทดลองพบว่าหากไม่ได้รับความยุติธรรม ผูท้ ดลองจะผลิตชิ้นงานได้จานวนมากกว่า
อันเป็ นผลมาจากความพยายามเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเท่าผูท้ ดลองอื่น ในขณะที่ผลด้านความพึงพอใจกลับลดลง อัน
เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเรื่ องความยุติธรรมและความเบื่อหน่าย
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.

คาสาคัญ: ความพยายามส่วนบุคคล ความยุติธรรม แรงจูงใจในการทางาน
Keywords: Individual Effort, Fairness, Motivation to Work
*นักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

1844

HMO43-2
บทนา
ปั จจัยที่ ทาให้คนประสบความสาเร็ จได้น้ นั อาจแบ่งองค์ประกอบได้สองส่ วนคือ ปั จจัยภายใน (Internal Factor)
และปั จจัยภายนอก (External factor) คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการช่วยเหลือคนจน ผ่านทางนโยบายและสวัสดิ การ
ของรัฐ เช่น การให้เงินสนับสนุนโครงการต่างๆ เงินสนับสนุน ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น ซึ่งการที่สามารถยกระดับฐานะคน
จนในสังคมให้สูงขึ้นได้น้ นั ต้องเริ่ มต้นจากปั จจัยภายในนัน่ คือ ความพยายามส่ วนบุคคล ซึ่ งโดยเนื้ อแท้แล้ว ทุกคนต่างมี
ความพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด เพราะความช่วยเหลือจากรัฐบาล สามารถช่วยเหลือได้เพียงในระยะสั้น ดังนั้นคน
จึ งต้องพยายามด้วยตนเองเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งหากคนมีความพยายามแล้ว โอกาสที่ จะสาเร็ จก็จะมีมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะ
เป็ นไปตามที่คาดหวัง
งานวิจัยนี้ มีความประสงค์จะศึ กษาองค์ประกอบที่ 1 ของการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิ จส่ วนบุ คคล คื อความ
พยายามส่วนบุคคล ว่าความพยายามดังกล่าวถูกกาหนดโดยความเชื่อเกี่ยวกับความยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจที่ตนเผชิ ญอยู่
หรื อ ไม่ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บถึ งความพยายามของบุ ค คลในเหตุ ก ารณ์ ที่ยุติ ธ รรมและไม่ ยุติธ รรมที่ เกิ ด จากการทดลองใน
สถานการณ์ที่กาหนดขึ้น และการปรับความพยายามเมื่อความเชื่อเกี่ยวกับความยุติธรรม หรื อไม่ยตุ ิธรรมเปลี่ยนแปลงไป
ความพยายามส่ วนบุคคล (Individual Effort) ในการยกระดับฐานะของตนเอง มีความสาคัญตั้งแต่ในระดับองค์กร
ธุรกิจ ระดับสังคมโดยรวม และระดับเศรษฐกิจตามลาดับ โดยในระดับองค์กรธุรกิจถือเป็ นส่ วนที่สาคัญในความสาเร็ จของ
องค์กร และหากตัวบุคคล หรื อตัวลูกจ้างมีความพยายาม ในการทางาน จะเป็ นประโยชน์ต่อตนเองในทางบวก เช่น ค่าจ้างที่
เพิม่ ขึ้น และองค์กรก็จะประสบผลสาเร็ จ อันจะนามาซึ่งแรงผลักดันและการพัฒนาในองค์กรธุรกิจให้เติบโต (Shariff et. al.,
2016) ส่ งต่อไปยังระดับสังคมโดยรวม ที่ มีการยกระดับความเป็ นอยู่ให้สูงขึ้นจากผลิ ตภาพ (Productivity) ที่ สูงขึ้ น และ
นอกจากนั้นยังส่ งผลต่อเศรษฐกิจคือ อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) สู งขึ้น และยังสามารถลดความเหลื่ อมล้ า
ระหว่างรายได้บุคคลลง หากคนจนมีโอกาสในการเลื่อนระดับตนเอง
เราอาจบอกได้วา่ มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อความพยายามไม่ว่าจะเป็ น รางวัล ผลตอบแทนที่ได้รับ หรื อกระทัง่
การเปรี ยบเทียบการทางานของตนและเพื่อนร่ วมงาน แล้วดูวา่ ผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับมาคุม้ ค่าหรื อไม่ แรงงานอาจจะมีการ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างที่แตกต่างกัน ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้แรงงานมีแรงจูงใจที่จะทางานมากขึ้น (Carpenter,
2016) หรื อการมีระบบรางวัลที่สม่าเสมอจะทาให้ลูกจ้างทางานได้มากขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นและตามมาด้วยผลผลิตที่
เพิ่มตาม (Burchett and Willoughby, 2004) แต่ที่น่าสนใจคือลูกจ้าง ยังมักให้ความสาคัญกับค่าจ้างตนเองเปรี ยบเทียบกับคน
อื่นหรื อแม้แต่ในลักษณะงานเดียวกันแต่ค่าจ้างต่างกันเมื่อต่างสถานที่ทางาน (Bracha et.al.,2015)
ถ้าความพยายามมีผลมาจากความเชื่อว่ายุติธรรมจริ ง แล้วผลที่มาจากความเชื่อว่าสังคมไม่ยตุ ิ ธรรม จะพบว่าการ
ยกระดับฐานะของตนเองถูกผูกไปกับระบบที่ไม่มีความยุติธรรม ก็ส่งผลกระทบ ที่ระดับแรงงานหรื อลูกจ้างในองค์กร ถ้ามี
ทัศนคติในทางลบที่วา่ หากพยายามตั้งใจที่จะทางาน แต่ทาอย่างไรก็ไม่ประสบผลสาเร็ จ ผลจากการทางานที่ได้ไม่สอดคล้อง
กับงานที่ทา เช่น ไม่กา้ วหน้าในหน้าที่การงาน เงินเดือนไม่เพิ่มหรื อไม่ได้เลื่อนขั้นตามระดับที่ควรจะเป็ น ท้ายที่สุดลูกจ้างจะ
คิดว่าพยายามไปก็ไม่ได้ประโยชน์กลับคืนมา ลูกจ้างจะลดศักยภาพตนเองลง (Cohn et.al.,2008) ท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบ
ต่อเป็ นลาดับขั้น อันจะนามาซึ่ งการผลักดันและพัฒนาในองค์กรธุ รกิจให้เติบโตช้าลง ส่ งต่อไปยังระดับสังคมโดยรวมที่ มี
การยกระดับความเป็ นอยู่ลดลงจากผลิ ตภาพ (Productivity) ที่ ลดลง และนอกจากนั้นยังส่ งผลต่อเศรษฐกิ จคือ อัตราการ

1845

HMO43-3
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ลดลง ก่อให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างรายได้บุคคลเพิ่มขึ้น คนจนจะมีโอกาสใน
การเลื่อนระดับตนเองน้อย หรื อไม่มีการเลื่อนระดับตนเองขึ้นเลย
อันนามาสู่ คาถามงานวิจยั ของการศึกษานี้ คือ หากบุคคลมองว่าความพยายาม (Effort) ของตนในระบบเศรษฐกิจ มี
ผลตอบแทนน้อยกว่าผลตอบแทนของความพยายามของคนอีกกลุ่มหนึ่ง บุคคลเหล่านี้จะลดความพยายามลงหรื อไม่ ซึ่งการ
ลดความพยายาม จะมีผลทาให้โอกาสการยกฐานะลดลงไปอีก หากผลการศึกษาพบว่าทัศนคติดงั กล่าวมีผลจริ ง จะแสดงถึง
ความสาคัญของการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทาให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการยกฐานะ และยังเป็ นบทเรี ยนต่อองค์กร
หรื อหน่วยงานต่างๆ ที่ตอ้ งการออกแบบสภาพแวดล้อมในการทางานที่ทาให้พนักงานมีความพยายามเพิ่มขึ้น
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ จะตอบค าถามวิจัย ด้ว ยเกมส์ ก ารทดลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยแต่ ล ะกลุ่ ม การทดลองจะมี
โครงสร้างผลตอบแทนของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่จาลองสถานการณ์ 2 รู ปแบบ คือ ผลตอบแทนขึ้นอยูก่ บั ผลงาน และ
ผลตอบแทนขึ้นอยูก่ บั ผลงานแต่มีบางคนได้มากกว่าคนอื่น ซึ่งสะท้อนความไม่ยตุ ิธรรม แล้วนาจานวนผลผลิตแต่ละกลุ่มมา
เทียบกัน เพื่อวัดว่าโครงสร้างผลตอบแทนสองแบบนี้มีผลที่ต่างกันต่อผลผลิตหรื อไม่
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อเปรี ยบเทียบถึงความพยายามของบุคคลในเหตุการณ์ที่ยตุ ิธรรมและไม่ยตุ ิธรรมที่เกิดขึ้นจากการทดลองในสถานการณ์
ที่กาหนดขึ้น 3 สถานการณ์
วิธีการวิจยั
1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1.1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างในแต่ ละกลุ่มการทดลอง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างลงในแต่ละกลุ่มการทดลอง จะเลือกตามความสมัครใจ โดยให้ผูส้ มัครกรอกในเอกสาร
ออนไลน์ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมกิจกรรม ให้เลือกเวลาที่สะดวก กี่รอบการเล่นก็ได้ และทางผูว้ ิจยั จะคัดเลือกตามความ
สมัครใจลงรอบการทดลองนั้นก่อน ส่ วนผูท้ ดลองที่ประสงค์จะลงรอบใดก็ได้ ผูว้ ิจยั จะคัดเลือกลงตามการคละจานวน เพศ
อายุ ชั้นปี คณะ สาขาวิชา ให้มีจานวนใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยที่ผเู ้ ข้าร่ วมการทดลองจะได้รับค่าตอบแทนการร่ วมกิจกรรม
ขั้นต้น 150 บาท
1.2. เครื่ องมือในส่ วนการทดลอง
การทดลองจะแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มการทดลองที่ มีความแตกต่างกัน แต่วตั ถุประสงค์เดี ยวคือต้องการวัดความ
พยายามของผูท้ ดลอง ผ่านทางกลุ่มทดลองที่ถูกกาหนดขึ้นจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งวิทยาเขต
ขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคายรวมกัน กลุ่มละ 20 คน คละกันในส่วนของระดับการศึกษา เพศ อายุ ผลการเรี ยนในระดับ
ใกล้เคียงกัน โดยจาลองสถานการณ์ที่มีท้ งั ความยุติธรรมและไม่ยตุ ิธรรมที่เกิดขึ้น
ซึ่งอธิบายรายละเอียดกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มทีใ่ ช้ ในการทดลอง
- กลุ่มควบคุ ม(Control Group) หมายถึ ง กลุ่มที่ ถูกกาหนดว่าได้รับความยุติธรรมในการทดลอง กล่าวคื อ ได้รับ
ผลตอบแทนตามจานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ และคิดผลตอบแทนในรู ปผลเฉลี่ย คะแนนและผลตอบแทนที่ได้รับนั้นจะขึ้นอยู่
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กับจานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ภายในเวลาที่กาหนด โดยเราจะเล่นเกมส์เรี ยงกระดาษนี้ ท้ งั หมด 10 รอบ ผลตอบแทนคิดจาก
คะแนนเฉลี่ยของ 10 รอบ ค่าตอบแทนเท่ากับ 20 บาทต่อ 1 คะแนน และคิดเป็ นเงินรางวัลรวมออกมา โดยเฉลี่ยจาก 10 รอบ
การเล่นคือผลตอบแทนที่จะได้รับจริ ง
- กลุ่มทดลองที่ 1 (Treatment 1) หมายถึงกลุ่มที่ถูกกาหนดว่าได้รับความยุติธรรมในการทดลองรู ปแบบที่ 1 ซึ่ งกลุ่ม
ทดลองนี้ จะได้รับผลตอบแทนตามจานวนชิ้นงานที่ผลิตได้เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม และได้รับโบนัสเพิ่มเติมในรอบพิเศษ
ที่ทางผูว้ จิ ยั ได้สุ่มรอบที่จะให้โบนัสออกมา จากการเล่นจริ งทั้งหมด 10 รอบ โดยที่บอกในตอนต้นว่ามีโบนัสพิเศษ รอบที่มี
โบนัสพิเศษจะหมายถึงทาการเรี ยงกระดาษในรอบนั้นได้กี่ชุดก็ตาม ระบบจะจัดการคูณคะแนนไปอีก 2 เท่าในรอบนั้น โดย
คะแนนพิ เศษนี้ จะมี ท้ งั หมด 3 รอบจาก 10 รอบที่ เล่ น แต่ จ ะบอกว่า ได้โบนัส พิ เศษเมื่ อ รอบการเล่ นนั้นจบลง การคิ ด
ผลตอบแทนจะคิดเฉลี่ยเป็ นเงินรางวัลรวมออกมา โดยเราจะเล่นเกมส์เรี ยงกระดาษนี้ ท้ งั หมด 10 รอบ ผลตอบแทนคิดจาก
คะแนนเฉลี่ยของ 10 รอบ ค่าตอบแทนเท่ากับ 20 บาทต่อ 1 คะแนน และคิดเป็ นเงินรางวัลรวมออกมา โดยเฉลี่ยจาก 10 รอบ
การเล่นคือผลตอบแทนที่จะได้รับจริ ง ซึ่งจะได้รางวัลเหมือนกันแต่ต่างที่ความมากน้อยของรางวัลที่ได้
- กลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment 2) หมายถึงกลุ่มที่ถูกกาหนดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในการทดลองรู ปแบบที่ 2 โดย
เกมส์น้ ี จะไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่แรกจากการจับฉลากผูโ้ ชคดีจากการเล่นออกมาก่อนในตอนต้นโดยไม่มีเหตุผลว่า
เพราะเหตุใดจึ งสามารถได้รับโบนัสพิเศษ ซึ่ งผูเ้ ล่นทุกคนในห้องทดลองจะไม่ทราบว่าผูท้ ดลองจับฉลากสุ่ มหาผูโ้ ชคดี
ออกมา จะเป็ นผูโ้ ชคดีได้โบนัสทวีคูณ ซึ่งกลุ่มทดลองนี้ผโู ้ ชคดีจะได้รับผลตอบแทนปกติและได้รับโบนัส 3-4 รอบการเล่น
ในขณะที่ผทู ้ ดลองอื่นจะได้รับผลตอบแทนปกติเทียบเท่ากลุ่มควบคุม
1.3. เกมส์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
เกมส์ จัดเรี ยงกระดาษ โดยในชุ ดกระดาษหนึ่ งจะมี ลาดับเลข 1-5 วางแยกกันอยู่ ให้ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลอง จัด
กระดาษเป็ นชุดโดยเรี ยงลาดับ1-5 แล้วใช้คลิบหนีบกระดาษหนีบไว้ โดยชุดที่สาเร็ จ 1 ชุด คิดเป็ น 1 คะแนน การเล่นใช้เวลา
ทั้งหมด 1 นาทีต่อรอบการเล่น โดยที่แต่ละกลุ่มจะเล่นทั้งหมด 10 รอบ โดยแนวคิดในการเลือกเกมส์น้ ี มุ่งเน้นการวัดความ
พยายามโดยไม่อาศัยทักษะใดๆที่เป็ นความสามารถเฉพาะบุคคลหรื อความชานาญของผูเ้ ข้าร่ วมการทดลอง
1.4. เครื่ องมือในส่ วนแบบสอบถาม
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาวิจยั ได้ทาการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการออกแบบสอบถามก่อน
และหลังการทดลองเกี่ยวกับความเข้าใจในการทดลองและวัดระดับทัศนคติเกี่ยวกับความยุติธรรม รวมไปถึงเกมส์ที่ใช้เล่น
ก่อนและหลังจากการทดลอง ผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองได้มีการใช้ความพยายามมากหรื อน้อยเพียงใด ในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในการทดลอง ซึ่งแบบสอบถามนี้จะแจกช่วงก่อนการทดลอง และจะแจกอีกครั้งหลังการทดลองเสร็ จสิ้น โดยแบบสอบถาม
ส่วนนี้จะใช้เพื่อการยืนยันความเข้าใจของผูเ้ ข้าร่ วมการทดลอง
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
หลังจากที่ได้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง และผลที่ได้จากการทดลองพร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องและแปลงข้อมูลเพื่อเข้ารหัส (coding) ผูว้ จิ ยั ได้ประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ STATA ทั้งในส่วนของการทดลองและแบบสอบถาม โดยใช้การเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มการทดลองโดย
ใช้ T-test สมการที่ใช้ในการวิจยั
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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 :
คือ คะแนนของผูร้ ่ วมการทดลอง 1 คน(i=คน , r =รอบ, g =ห้องทดลอง)

𝑆_𝑖𝑟𝑔

〖𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡〗_1

คือ กลุ่มทดลอง 1 (Dummy variable = 1 ถ้าอยูก่ ลุ่ม Treatment 1)

〖𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡〗_2

คือ กลุ่มทดลอง 2 (Dummy variable = 1 ถ้าอยูก่ ลุ่ม Treatment 2)

𝑟

คือ รอบการเล่น (โดยกาหนด 𝑟_1 คือ รอบอ้างอิง, 𝑟_2= 1 ถ้าเป็ นรอบการเล่นที่2…𝑟_𝑘=1
ถ้าเป็ นรอบการเล่นที่ 𝑘)

𝑥

คือ ตัวแปรควบคุม เพศ อายุ ชั้นปี อื่นๆ

และ Parameter :
𝛽_0

คือ Intercept

𝛿_1

คือ คะแนนกลุ่มทดลองที่ 1 (Treatment group1)เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม(Control group) เมื่อตัวแปรอื่นเท่ากัน
𝛿_2
𝛽
𝛾
𝜇

คือ คะแนนกลุ่มทดลองที่ 1 (Treatment group1)เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม(Control group) เมื่อตัวแปรอื่นเท่ากัน
คือ ผลจากตัวแปรควบคุม 𝛽_2 − 𝛽_𝑘
คือ ผลของรอบ 𝛾_2 − 𝛾_𝑘
คือ ค่าคลาดเคลื่อน

ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความถี่ของผู้เข้ าร่ วมการทดลอง
จากตารางที่ 1 มีการแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็ น 3 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม (Control Group)มีจานวนผูส้ มัครเข้าร่ วม
การทดลองทั้งหมด 24 คนคิดเป็ นร้อยละ 36.92 กลุ่มทดลองที่ 1 ( Treatment Group 1) มีจานวนผูส้ มัครเข้าร่ วมการทดลอง
ทั้งหมด 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.76 และ กลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2) มีจานวนผูส้ มัครเข้าร่ วมการทดลองทั้งหมด
21 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.30
ตารางที่ 1 ตารางความถี่ของผูเ้ ข้าร่ วมการทดลองแต่ละกลุ่ม
Group
Control
Treatment Group 1
Treatment Group 2
Total

Frequency
24
20
21
65
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Percent
36.92
30.76
32.30
100.00
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คะแนนเฉลีย่ และผลตอบแทนเฉลีย่ ของผู้เข้ าร่ วมการทดลอง
เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้น ตารางที่ 2 แสดงถึงผล คะแนนเฉลี่ยและผลตอบแทนเฉลี่ยในแต่ละรอบของผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดลอง ซึ่ งในกลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2) แบ่งตามโบนัสคือผูท้ ี่ได้รับโบนัส(Get bonus) และผูท้ ี่ไม่ได้รับโบนัส
(No bonus) คือผูท้ ี่ ได้รับผลตอบแทนเช่นเดี ยวกันกับกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 (Treatment Group 1 ) คือทุกคนได้รับ
โบนัส และกลุ่มควบคุม (Control Group) คือทุกคนไม่ได้รับโบนัส โดยคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มการทดลองพบว่า
เมื่ อพิจารณาในส่ วนของรอบที่ ผลิ ตชิ้ นงานได้เฉลี่ยของแต่ละกลุ่มทดลอง สาหรั บผูท้ ี่ ไม่ได้รับโบนัส ในกลุ่ม
ควบคุ ม(control group) สามารถผลิ ตชิ้ นงานเฉลี่ ยได้ที่ 4.642 ชิ้ น ในกลุ่มทดลองที่ 1 (Treatment group 1) สามารถผลิ ต
ชิ้นงานเฉลี่ยได้ที่ 4.679 ชิ้น และ ผูท้ ดลองที่ ไม่ได้รับโบนัสในกลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment group 2) สามารถผลิตชิ้นงาน
เฉลี่ยได้ที่ 5.394 ชิ้น ส่ วนผูท้ ดลองที่ ได้รับโบนัสในกลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment group 2) สามารถผลิตชิ้นงานเฉลี่ ย ได้ที่
5.375ชิ้น ซึ่งผลผลิตที่ได้ของกลุ่มทดลองที่2 นี้แทบไม่มีความต่างกันด้านจานวนชิ้นงานที่ผลิตได้ และพบว่ากลุ่มทดลองที่ 2
(Treatment group 2) สามารถผลิตชิ้นงานได้จานวนมากกว่ากลุ่มทดลองอื่นๆ
และเมื่อพิจารณาที่ ผลตอบแทนที่ ได้รับ โดยจาแนกเป็ นผูท้ ี่ ได้รับผลตอบแทนแบบปกติ(ไม่ได้รับโบนัส)และผู ้
ได้รับผลตอบแทนจากการได้โบนัสพิเศษที่ได้จากการสุ่ มผูไ้ ด้ อธิ บายได้ ดังนี้ โดยผูไ้ ม่ได้รับโบนัสในกลุ่มควบคุม(Control
Group) ได้รั บ ผลตอบแทนโดยเฉลี่ ย 92.836 บาท โดยผูไ้ ม่ ไ ด้รั บ โบนัส ในกลุ่ ม ทดลองที่ 1(Treatment Group1) ได้รั บ
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 121.7 บาท และผูไ้ ม่ได้รับโบนัสในกลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group2) ได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ย
108.235 บาท ส่วนผูไ้ ด้รับโบนัสในกลุ่มทดลองที่ 2(Treatment Group2) ได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 217.75 บาท
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละรอบของผูเ้ ข้าร่ วมการทดลอง และผลตอบแทนที่ได้รับโดยเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มการ
ทดลอง
Treat group
คะแนนเฉลี่ย (Point)
ผลตอบแทนเฉลี่ย (Payout)
โบนัส
โบนัส
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. ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอย
ในการวิเคราะห์สมการถดถอย จะพิจารณาเฉพาะกลุ่มผูร้ ่ วมทดลองที่ ไม่ได้โบนัส ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ใน
ตารางที่ 3 พบว่า ใน Model 1 ที่ไม่มีการควบคุมปั จจัยใดเลย กลุ่มทดลองที่ 1 (Treatment Group 1) สามารถผลิตชิ้นงานได้
ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.038 และไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และเมื่อมีการควบคุมปั จจัยด้าน เพศ
อายุ ชั้นปี หรื อ คณะ ใน Model 2, 3, 4, และ 6 ตามลาดับ กลุ่มทดลองที่ 1 ก็ยงั คงผลิตชิ้นงานได้ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม
แต่เมื่อควบคุมปั จจัย สาขาวิชา (major) ค่าสัมประสิ ทธิ์ของกลุ่มทดลองที่ 1 เพิ่มเป็ น 0.835 และมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงถึง
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ผลของการได้รับโบนัสต่อการผลิตชิ้นงาน ในกรณี ที่ทุกคนได้โบนัสในลักษณะเดียวกัน สามารถกล่าวได้วา่ การได้โบนัสใน
ทุกคน แทบจะไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่ม treatment เทียบกับกลุ่ม control เทียบว่าปั จจัยใดที่ส่งผลต่อความยุติธรรมผ่านการ
เล่นเกมส์การทดลอง เฉพาะผูท้ ดลองที่ไม่ได้รับโบนัส
Variable

Treatment 1
𝛿_1 〖𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡〗_1

Treatment 2
𝛿_2 〖𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡〗_2

𝒙_𝟏(Sex)

Model 1

Model 2 Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

No control

Sex

Age

Year

Major (no faculty) Faculty(no major)

0.038

0.018

0.054

0.096

0.835***

0.146

[0.110]

[0.111]

[0.111]

[0.115]

[0.172]

[0.137]

0.752***

0.740*** 0.741***

0.727***

1.421***

0.851***

[0.115]

[0.116]

[0.116]

[0.117]

[0.191]

[0.135]

-

-0.146

-

-

-

-

0.043

-

-

-

0.227

-

-

-

-

-

-

[0.105]
𝒙_𝟐 (Age)

-

-

[0.030]
𝒙_𝟑 (Year)
Year 2

-

-

-

[0.197]
Year 3

-

-

-

0.406**
[0.196]

Year 4

-

-

-

0.294
[0.186]



𝒙_𝟒 (Major)



𝒙_𝟓 (Faculty)
Observation
Adjusted

610
R- 0.073

610

610

610

610

610

0.075

0.075

0.076

0.181

0.094

squared
Standard errors in brackets *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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พิจารณากลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2) เทียบกับกลุ่มควบคุม(Control Group) หากไม่มีการควบคุมปั จจัยใด
เลย ใน Model 1 พบว่ากลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2) สามารถผลิตชิ้นงานได้มากกว่ากลุ่มควบคุมโดยเฉลี่ย 0.752 ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.01 และเมื่อมีการควบคุมปั จจัยเรื่ องเพศใน Model 2 พบว่ากลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2) ยังสามารถ
ผลิตชิ้นงานได้มากกว่ากลุ่มควบคุมโดยเฉลี่ย 0.740 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เมื่อมีการควบคุมปั จจัยอายุ ใน Model 3 พบว่า
กลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2) ยังสามารถผลิตชิ้นงานได้มากกว่ากลุ่มควบคุมโดยเฉลี่ย 0.741 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
เมื่อมีการควบคุมปั จจัยชั้นปี ใน Model 4 พบว่ากลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2) ยังสามารถผลิตชิ้นงานได้มากกว่ากลุ่ม
ควบคุมโดยเฉลี่ย 0.727 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เมื่อมีการควบคุมปั จจัยสาขาวิชาไม่รวมคณะใน Model 5 พบว่ากลุ่มทดลองที่
2 (Treatment Group 2) ยังสามารถผลิตชิ้นงานได้มากกว่ากลุ่มควบคุมโดยเฉลี่ ย 1.421 ที่ ระดับนัยสาคัญ 0.01 เมื่ อมี การ
ควบคุมปั จจัยคณะไม่รวมที่ซ้ ากับสาขาวิชาใน Model 6 พบว่ากลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2 ) ยังสามารถผลิตชิ้นงาน
ได้ม ากกว่า กลุ่ ม ควบคุ ม โดยเฉลี่ ย 0.851 ที่ ร ะดับ นัย สาคัญ 0.01 โดยในกลุ่ ม ทดลองที่ 2 (Treatment Group 2 ) ผลการ
วิเคราะห์สามารถกล่าวได้วา่ มีระดับนัยสาคัญทางสถิติทุกปั จจัย
3. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของการได้ รับผลตอบแทน
พิจารณาตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผลตอบแทนที่ได้รับของกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 (Treatment Group 1,2) เทียบ
กับกลุ่มควบคุ ม(Control Group) และเรื่ องผลตอบแทนที่ ได้รับของกลุ่มทดลองที่ 1 (Treatment Group 1) เที ยบกับกลุ่ ม
ควบคุม(Control Group) สาหรับผูท้ ี่ ไม่ได้รับโบนัส พบว่าความพึงพอใจต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอยู่ที่ 0.05ในขณะที่หากเป็ นผู ้
ทดลองที่ได้รับโบนัสในกลุ่มทดลองที่ 1 ก็พึงพอใจต่ากว่ากลุ่มควบคุมเช่นเดียวกันที่ 0.409 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01และเมื่อ
พิจารณากลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2) ความพึงพอใจก็ลดลงเช่นเดียวกัน โดยหากไม่ได้รับโบนัส ความพึงพอใจ
ลดลงที่ 0.426 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และผูท้ ี่ได้รับโบนัส ความพึงพอใจลดลงที่ 0.618 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
ผลการทดลองสาหรับกลุ่มทดลองที่ 1 เมื่อไม่ได้รับโบนัสในรอบการเล่นนั้น จากการเก็บแบบสอบถาม พบว่า
ความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมในขณะที่เมื่อพิจารณารอบที่ได้รับโบนัสแล้วความ
พึงพอใจยังลดลงและมีนัยสาคัญทางสถิติ เช่นเดี ยวกันกับกลุ่มทดลองที่ 2 ความพึงพอใจยิ่งลดลงมากทั้งในกลุ่มที่ ได้รับ
โบนัสและไม่ได้รับโบนัสและมีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวได้วา่ ในทุกกลุ่มที่ทางผูว้ จิ ยั ได้สร้างความลาเอียงเข้าไปในระบบ จะ
ทาให้ผทู ้ ดลองไม่มีความสุขในการผลิตชิ้นงาน ความพึงพอใจต่อผลตอบแทนที่ได้รับก็ส่งผลเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผลตอบแทนที่ได้รับของกลุ่มทดลองที่ 1,2 (Treatment Group 1,2) เทียบกับกลุ่ม
ควบคุม(Control Group)
variable
ไม่ควบคุมผลตอบแทน (no payout)
ควบคุมผลตอบแทน (with payout)
Treatment1
-0.050
-0.409***
[0.085]
[0.109]
Treatment2
Payout
𝑵
𝑹^𝟐

-0.426***
[0.089]
-

-0.618***
[0.095]
0.012***
[0.002]
61
0.0808

61
0.0404

Standard errors in brackets *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึ กษาเรื่ องความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิ จและความยุติธรรมในการผลิต โดยใช้วิธีการทดลอง จากกลุ่ม
ทดลองที่ ส มัค รใจเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมจานวนทั้ง สิ้ น 65 คน โดยวัต ถุ ป ระสงค์ของการวิจัยในครั้ งนี้ เ พื่ อศึ ก ษาการเปลี่ ยน
พฤติกรรมการผลิตเมื่อมีการรับรู ้ความยุติธรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งสมมติฐานหลักในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ หากได้รับความ
ลาเอียงในการทดลองในกลุ่มผูท้ ี่ ได้รับผลตอบแทนปกติ ผลการผลิตชิ้นงานที่ ได้จะไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ ได้รับ
ผลตอบแทนปกติ เช่นเดียวกัน ซึ่ งจากการทดลองสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก หมายความว่า หากได้รับความลาเอียงจาก
การทดลองโดยเงื่อนไขที่แตกต่างไป เป็ นตัวกาหนด ส่ งผลกระทบต่อการผลิตชิ้นงานในกลุ่มที่ได้รับความลาเอียงซึ่ งผูว้ จิ ยั
ได้กาหนดเป็ นกลุ่มทดลองที่ 2
ผลงานเฉลี่ยที่ทาได้ในกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ มีการให้โบนัสแบบสุ่ มรอบสุ่ มคน เป็ นกลุ่มที่ ได้ผลงานมากที่สุด และ
พิจารณาเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้โบนัส ซึ่ งหมายความว่า เงื่อนไขการได้รับโบนัสและผลตอบแทนจะเทียบเท่ากลุ่มควบคุม
ซึ่ งคาดว่าผลงานที่ ผลิตได้น่าจะไม่มีความแตกต่าง แต่ผลการทดลองที่ ได้รับคือ กลุ่มทดลองที่ 2 สามารถผลิตผลงานได้
มากกว่ากลุ่มควบคุมโดยมีนยั ทางสถิติ ทั้งที่เงื่อนไขเดียวกัน
อธิ บายได้วา่ ตอนแรกเราคิดว่ากลุ่มคนที่ได้โบนัสมากในกลุ่มที่ 2 คาดว่ามาจาก เขาเห็นว่ามีคนได้มากกว่า แต่เขา
ยังผลิตผลงานที่เท่าเดิม อันมาจากความเชื่อที่ ว่าหากใช้ความพยายาม ตั้งใจในการทางาน ผลสาเร็ จย่อมสามารถเกิดขึ้นได้
(Greiner et.al.,2011) ซึ่ งผลลัพธ์อาจไม่ต่างจากห้องควบคุม หรื อผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้คือ เขาเห็นเพื่อนได้เงื่อนไขที่แตกต่าง
เขาจะมีแรงผลักดันให้ผลิตชิ้นงานให้ได้มากเพื่อให้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในลักษณะงานเดียวกัน(Bracha et.al.,2015) กับ
ผลลัพธ์ ที่กล่าวว่า หากในกรณี ที่เงื่ อนไขแตกต่าง ในความคิดที่ ว่าไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดก็ยงั ไม่ประสบผลสาเร็ จ
กล่าวคือไม่ได้รับผลตอบแทนที่ตอ้ งการหรื อการเปลี่ยนแปลงด้านผลตอบแทนไปในทางที่สมควร เขาจะเกิดความเบื่อหน่าย
และท้อแท้ แรงผลักดันด้านความพยายามจะลดลง จนท้ายที่สุดจะผลิตชิ้นงานได้ลดลงตามลาดับ (Greiner et.al.,2011) ซึ่ ง
สามารถเป็ นไปได้ทงั 3 ทางเลือก
วิเคราะห์ จากผลการทดลองแล้ว สามารถบอกเราได้ว่ากลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment Group 2) การเลื อกใช้แนว
ทางการผลิตให้ได้จานวนชิ้นงานที่มากขึ้น เพื่อให้ได้เท่าเทียมคนที่ได้โบนัสแบบลาเอียง ค่อนข้างจะเห็นได้ชดั จากผลการ
ทดลองในกลุ่มนี้ จากจานวนชิ้นงานที่ได้ใกล้เคียงกัน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการให้โบนัสแบบไม่เท่าเทียมในกลุ่มทดลองที่ 2
เป็ นผลดี เนื่องจาก คนที่ถูกเอาเปรี ยบ จะมีความพยายามที่จะกระตุน้ ตนเองเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เทียบเท่ากลุ่มคนที่ได้รับ
โบนัส กล่ า วได้ว่า โบนัส หรื อ ผลตอบแทน เป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจที่ จ ะที่ ท าให้ผูท้ ดลองเพิ่ ม ความพยายามของตนให้สู ง ขึ้ น
(Cohn.et.al,2008)
และผลงานทดลองอีกด้านคือด้านความพึงพอใจที่ได้รับ พบว่ากลับมีความพึงพอใจในกลุ่มทดลองที่ 2 (Treatment
Group 2)ลดลง กล่าวได้วา่ ในระยะสั้น คนที่เสี ยเปรี ยบหรื อคนที่ไม่ได้รับโบนัสจะ พยายามกระตุน้ ตนเองให้เพิ่มการผลิตผล
งานให้เทียบเท่าบุคคลอื่น(Dijk et.al.,2000) แต่เขาจะไม่พอใจกลับผลตอบแทนที่ได้รับอาจทาให้ไม่ได้ผลในระยะยาว (Yun
et.al.2017) อันสามารถเป็ นไปดังข้อสรุ ปได้วา่ การรับรู ้ความเป็ นธรรมของค่าจ้างหรื อผลตอบแทน มีบทบาทที่สาคัญต่อการ
กาหนดความพยายาม (Cohn et.al, 2008)
สรุ ปผลได้วา่ ความยุติธรรมในการผลิตส่ งผลกระทบในระดับองค์กรอย่างไร โดยเราใช้เรื่ องแรงจูงใจที่จะทางาน
ของกลุ่มบุคคลใดก็ตาม ขึ้นอยู่กบั ผลตอบแทนที่ ตนจะได้รับ ดังเช่นทฤษฎี ความสมอภาค(Equity Theory) ได้กล่าวไว้ว่า
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บุคคลจะเปรี ยบเทียบตัวป้ อนของเขา เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ สติปัญญาความสามารถ และอื่น ๆ
กับผลตอบแทนที่ได้รับ ไม่วา่ จะเป็ น ค่าจ้างค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่งและสถานภาพ การยอมรับจากหัวหน้างาน กับ
บุ คคลอื่ นที่ ทางานประเภทเดี ยวกัน หรื อปั จจัยอื่ น ว่าจะมี ความเสมอภาคหรื อเท่าเที ยมกันหรื อไม่ และจะเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าเกิดความเสมอภาค ในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป อันจะมีผลกระทบต่อการทางาน ดังเช่น
จากการทดลองที่ได้กล่าวไปในตอนต้น ซึ่ งชี้ให้เห็นว่าความยุติธรรม ผลตอบแทน และโบนัส ต่างก็มีผลต่อการทางานใน
องค์กร อีกทั้งยังเป็ นแรงจูงใจหลักที่ก่อให้เกิดความพยายามในการทางาน หากเลือกใช้อย่างเหมาะสม เช่นนั้นแล้วอาจเป็ น
บทสรุ ปได้วา่ รางวัลและผลตอบแทนนั้นสาคัญต่อการจูงใจให้พนักงานทางานในองค์กร แต่การเลือกใช้ประเภทของรางวัล
และผลตอบแทน ก็สาคัญไม่ต่างกัน ดังนั้นองค์กรจะเลือกใช้วิธีการใดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของคนที่ทางานในองค์กร ควร
คานึ งถึงความเสมอภาคและความโปร่ งใสของค่าตอบแทน ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างยิง่ สาหรับการเลือกทางานในองค์กร
เพราะล้วนแล้วแต่เป็ นตัวกาหนดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน(Solon,2002) ซึ่ งแนวทางดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน
แบบอยูร่ ่ วมกับคนในองค์กร ให้สามมารถดึงให้พนักงานอยูก่ บั องค์กรอย่างเต็มใจได้ในระยะยาว และสามารถผลิตผลงานได้
ตามที่องค์กรต้องการ อันนาไปสู่การผลักดันองค์กร ให้มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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