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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับ
การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ ผ่านผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุน
ในมหาวิ ทยาลัยของรัฐ จ านวนทั้ง หมด 260 คน เครื่องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น แบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิ จัย พบว่า 1) อิทธิ พลของคุณ ลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับ การรับ รู้การ
สนั บ สนุ น จากองค์การ และหัว หน้ า งาน ส่ ง ผลเชิง บวกผลต่ อผลการปฏิบั ติ งานตามหน้ า ที่ของบุ คลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ 2) การทดสอบความเป็นตัวแปรกลางพบว่าผลการปฏิบัติงานตามเป็น
ตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ระหว่างคุณลั กษณะงานและบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งนี้ได้มีการอภิปรายผลและประโยชน์ของการศึกษาวิจัย รวมทั้ง
เสนอแนะการวิจัยในอนาคต
คาสาคัญ : คุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความผูกพันต่อองค์กร
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Abstract

This research aims to study the influence of job characteristics and organizational
climate together with the perception of support from the supervisors and the organization
through in – role job performance affecting organizational commitment of Support Staff in
State University. The sample consisted of 163 public support personnel. The five-level
questionnaire was used to analyze data, including frequency, percentage, mean and standard
deviation, and stepwise multiple regression analysis
The research findings were as follows: 1) The influence of job characteristics and
organizational climate. Together with the recognition of support from the organization. And
supervisor Positive effect on the performance of the support staff in public universities and 2)
Variance testing found that performance was based on a central variable in the relationship
between job characteristics and organizational climate with the organizational commitment of
support staff in state universities. The results of the study were discussed. Including future
research proposals.
Keywords: Job Characteristics, Organizational Climate, Perceived Supervisor Support, Perceived
Organizational Support, In – role Job Performance , Organizational Commitment
บทนา

ในสถานการณ์ที่องค์การจาเป็นต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและยากที่จะคาดการณ์ดังเช่นปัจจุบัน
การด าเนิ น งานไม่ว่ า จะเป็ น องค์การภาครัฐ หรือภาคเอกชน ต่ า งมุ่ ง ด าเนิ น งานด้ ว ยการแข่ง ขันไม่ ว่ าจะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ สินค้า เทคโนโลยี หรือการบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง สินค้ามีความแตกต่ างและหลากหลายรูปแบบ
การลงทุนจากคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายที่พร้อมจะทุ่มลงสู่สนามธุรกิจ ล้วนจาเป็นต้องปรับตัว
เพื่อความอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง การสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันที่สาคัญมาจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรที่สามารถเรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อม
สถานการณ์ แนวคิด เทคนิคการดาเนินงาน และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอก และเรียนรู้จากประสบการณ์
และจากการแลกเปลี่ยนกันภายในองค์กร เพื่อให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องค้นหาโอกาสเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) เป็นกระบวนการที่จะนาไปสู่การเป็นผู้นาตลาดหรือ
การได้กาไรที่มากกว่าคู่แข่งขันรายอื่นทาได้ตามปกติ การสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขันมีเป้าหมายที่จะทา
ให้ธุรกิจสามารถได้กาไรได้อย่างยั่งยืนและเหนือกว่าคู่แข่งขัน จึงเป็นภารกิจสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจในระยะยาว
เพราะเมื่อธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งขันได้ก็หมายความว่าธุรกิจสามารถดาเนิน
กิจการได้ดีกว่าคู่แข่งขัน (สมยศ นาวีการ, 2548) จะเห็นได้จากการที่หลายองค์การ เริ่มเห็นความสาคัญศักยภาพ
ของบุคลากร อันนาไปสู่การสร้างผลผลิตและผลประกอบการที่ดี องค์การได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วการวัด
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ความสาเร็จที่เป็นเสมือนผลลัพธ์ปลายทาง (Output ,Outcome) มิได้เป็นหลักประกันว่า ต่อไปองค์การจะมีผล
ประกอบการที่ดีเหมือนเช่นความสาเร็จที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน พบว่ามีองค์กรหลายแห่งจาเป็นต้องปิด
กิจการไป หรือมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง เนื่องจากองค์การเหล่านั้นมุ่งเน้นเฉพาะแต่ความสาเร็จในปัจจุบัน
จนละเลยการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เป็นเสมือนปัจจัยนาเข้า (Input) และเป็นทรัพยากรหลักที่จะ
ผลักดัน (Process) ให้องค์การบรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
บุคลากร ถือเป็นหัวใจสาคัญในการนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ การที่
หน่วยงานจะกระทาภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานจาเป็นจะต้องมีบุคลากรที่
มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งใน
การบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการ
จัดการ ถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญชานาญงาน และมี
สมรรถนะในการทางาน ปัจจัยด้านอื่นๆก็จะดีตามมา เป็นการดาเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่า เป็นทรัพยากรที่
มีค่าที่สุดขององค์การเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ปัจจุบันบุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น มีทัศนคติ และความต้องการในการทางาน ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ต่างจาก
อดีต สังคมมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกันมากขึ้น พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถมากขึ้น พร้อมที่
จะรับผิดชอบมากขึ้น และมักต่อต้านการปฏิบัติงานที่คอยรับคาสั่งเพียงอย่างเดียว แต่บุคคลจะต้องการอานาจในการ
ตัดสินใจ ความพอใจ และความภาคภูมิใจในงาน เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
, 2551) และยังทาให้มีผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ดีขึ้นอีกด้วย อีกทั้งบรรยากาศองค์การ เป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่าง
ลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ เช่น โครงสร้าง กฎเกณฑ์ แบบความเป็นผู้นา เป็นต้น บรรยากาศองค์การจะ
เป็นความรู้สึกของการปฏิบัติงานต่อลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ จะมีอิทธิพลต่อการกาหนดพฤติกรรมต่อทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงาน (Litwin and Stringer, 2002, Steers and Porter, 1983) งานมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคลผู้
ทางานอย่างใกล้ชิด มนุษย์ต้องทางานเพื่อเลี้ยงชีพ งานจึงเป็นสิ่งที่จูงใจบุคคลได้ ถ้างานที่ต้องทามีความน่าเบื่อ
หน่าย ย่อมไม่สร้างแรงจูงใจ การกาหนดคุณลักษณะงานให้สามารถจูงใจบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นมีใจจดจ่ออยู่กับ
งานที่ทา และมีความสุขในการทางานนั้น รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การในด้านต่างๆ
ย่อมทาให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทางาน เกิดความผูกพัน กับองค์กรและมีเป้าหมายร่วมกับองค์กร
ต่อไปในระยะยาว
ในบริบทของสถาบันการศึกษา นอกจากจะมีอาจารย์ที่เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเรียนการสอน
ที่ มี คุ ณ ภาพ ท าให้ บั ณ ฑิ ต มี การพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบั ติ ง านที่ จ ะ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศแล้ว แต่ยังมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น
กลไกขับเคลื่อนให้การดาเนินงานต่างๆ ในองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จากเหตุผลดังที่กล่าว
มาแล้ว จึงเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้ที่ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญและสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอิท ธิพลของ
คุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ ผ่านผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงมี
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ความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งสาหรับมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยในการทางานที่จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร เพื่อส่งผลไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจาก
หัวหน้างานและองค์การ ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในการเป็นตัวแปรกลางระหว่างคุ ณลักษณะงาน
และบรรยากาศองค์การ กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
การสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การสร้างกรอบ
แนวคิดและสมมติฐานดังนี้
คุณลักษณะงาน (Job Characteristics)
ลักษณะงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการทางาน โดยลักษณะงานที่เป็นสิ่งจูงใจจะมีผลให้
พนักงานมีอารมณ์และความรู้สึกไปในทางบวก ทาให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างดี เป็นการระบุคุณค่าในงานที่ทา
การสร้างความรับรู้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการบรรลุผลการปฏิบัติงาน ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ทางานและประโยชน์ต่อองค์การ ดังที่ Hackman & Oldham (อ้างใน สุพานี สฤษฏ์วานิช , 2552) ได้อธิบายว่า
คุณลักษณะงานอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ คุณลักษณะของงานนั้นนาไปสู่สภาวะทางจิตวิทยา เช่น ความ
เชื่อ ทัศนคติ ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ นาพาไปสู่การจูงใจในการทางาน ผลการปฏิบัติงานที่ดี และความพึง
พอใจในการทางาน โดยคุณลักษณะของงานที่สาคัญจะมีอยู่ 5 ปัจจัย คือ
1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) คือ ในการทางานนั้นผู้ทาได้ใช้ความรู้ หรือ ทักษะที่
หลากหลายในการทางานมากน้อยแค่ไหน ซึ่งงานยิ่งท้าทายมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มคุณค่ามากเท่านั้น ในทางกลับกัน
คืองานที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก หรือเป็นงานเดิมๆ จะเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ และอาจเป็นงานที่ซ้าซากและ
ไม่ก่อเกิดคุณค่าเพิ่ม
2. ความเกี่ยวเนื่องกันของงาน หรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Task Identity) คือได้ทางานนั้น
เป็นชิ้นเป็นอันแค่ไหน ได้ทาจนจบกระบวนงาน หรือได้ทาเพียงบางส่วน บางจุดของงานเท่านั้น ซึ่งในงานตาม
สายการผลิตมักพบว่าพนักงานจะทางานเป็นบางส่วนของงาน
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3. ความสาคัญของงาน (Task Significant) คืองานนั้นๆ มีความสาคัญ และมีคุณค่าแค่ไหน
ความสาคัญนั้นอาจเป็นความสาคัญ และมีคุณค่าต่อบุ คคลที่เกี่ยวข้องหรือต่อองค์การ หรือมีค่าต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือต่อสังคมเพียงไร และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างมาก เช่น งานขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ง
ต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสาร
4. ความเป็นอิสระ (Autonomy) คือผู้ปฏิบัติมีอิสระในงานที่ตนเองรับผิดชอบแค่ไหนโดยได้ใช้
ความคิด ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถจัดตารางงานของตนเอง หรือในทางกลับกันอาจจะเป็นงานที่ต้องทาตาม
คู่มือ หรือตามคาสั่งเท่านั้น
5. ผลสะท้อนของงาน (Feedback) คือผู้ปฏิบัตงิานได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานตนเองหรือไม่
เพราะการได้รับข้อมูลย้อนกลับจะทาให้ได้ทราบว่า ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร มีผลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไร
และงานนั้นประสบความสาเร็จหรือไม่ ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อจะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆ
กล่าวโดยสรุป งานมีความสัมพันธ์กับบุคคลผู้ทางานอย่างใกล้ชิด เมื่อมนุษย์ต้องทางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
งานจึงเป็นสิ่งที่จูงใจบุคคลได้ การกาหนดคุณลักษณะงานให้สามารถจูงใจบุคลากรให้มีความมุ่งมั่น มีใจจดจ่ออยู่
กับงานที่ทา และมีความสุขในการทางานนั้น จาเป็น ต้องสร้างคุณค่าให้กับงาน ต้องปลูกฝังให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
งาน และรู้สึกว่างานนั้นมีความสาคัญแล้วผลสาเร็จของงานนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ และการเอาใจใส่งาน
จึงสามารถกล่าวได้ว่าคุณลักษณะงานที่เป็นที่พึงพอใจของพนักงานนั้น จะก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ต้องการทางานให้มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจจะศึกษา
คุณลักษณะงานโดยเลือกมา 4 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน ความสาคัญของงาน ความมีอิสระในการ
ท างาน และผลสะท้ อ นกลั บ จากงาน ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้บุ ค ลากรท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์ (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ลักษณะงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยบุคลากรจะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถรวมถึง
แรงกายแรงใจของตนเองอย่างเต็มที่ ในการทางาน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสาคัญ มี ความ
จงรักภักดี และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และ Hunt (1985 อ้างถึงใน อริสา สารอง, 2553)
ทาการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณลักษณะงาน พบว่า การรับ รู้คุณลักษณะงานมีความสั มพันธ์ อย่างมี
นัยสาคัญกับพฤติกรรมและผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ความเป็นเอกสิทธิ์ของงานมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญกับความผูกพันต่อองค์กร
บรรยากาศองค์การ (Organizational Climate)
ลิทวิน และสติงเกอร์ (Litwin & Stringer, 1968) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การว่า
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งบุคคลในองค์การรับรู้ทั้งทางตรง และทางอ้อม และมีอิทธิพล
ต่อการจูงใจและปฏิบัติงานในองค์การ กิลเมอร์ (Gilmer & Von, 1971) ให้ความหมายว่า ลักษณะต่าง ๆ ที่ทาให้
องค์การหนึ่งแตกต่างจากอีกองค์การหนึ่ง และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การนั้นรวมทั้งกระบวนการ
ต่างๆ ในองค์การนั้นด้วย จึงสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การหมายถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมของบุคลากรภายใน
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องค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยที่สมาชิกสามารถรับรู้ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมในองค์การของบุคลากร
จุฬารัตน์ สุคันธรัตน์ (2541) ได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การเป็น 5 ด้าน คือ
1. โครงสร้างองค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อเป้าหมาย และนโยบายของ องค์การ
ลักษณะของการแบ่งสายการบังคับบัญชา กฎระเบียบต่าง ๆ ความซับซ้อนของระบบการ ทางาน สภาพแวดล้อม
ในการทางานและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบของการ ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
2. ลักษณะของงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อภาระหน้าที่ความรับผิชอบ ความยากง่าย
และความท้าทายของงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ตลอดคุณค่าของงาน
3. การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อลักษณะการบริหาร และ
การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา การให้การสนับสนุนไว้วางใจ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่ง รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษของผู้บังคับบัญชา
4. สัมพันธภาพภายในหน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
หรือผู้บังคับบัญชา ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการทางาน ความอบอุ่น เป็นมิตร ความสามัคคี และการ
ยอมรับจากผู้ร่วมงาน
5. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อเงินเดือน หรือ ผลตอบแทนต่างๆ
ที่ได้รับ การจัดสวัสดิการต่างๆที่อานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดหาบ้านพัก รถรับส่ง ชุดฟอร์ม
พนักงาน รวมทั้งสิทธิในการลาต่าง ๆ
บรรยากาศองค์การ 5 ด้าน เป็นสภาพแวดล้อมที่ทาให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ บ
ราวน์ และโมเบิร์ก (Brown & Moberg, 1980) ได้กล่าวว่า บรรยากาศองค์การคือ กลุ่มลักษณะต่าง ๆ ภายใน
องค์การที่สมาชิกรับรู้ โดยลักษณะดังกล่าว ประกอบด้วย บรรยากาศถึงสภาพขององค์การ เป็นเครื่องชี้ให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างองค์การหนึ่งกับอีกองค์การหนึ่ง เป็นลักษณะที่คงทน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนใน
องค์การ และธนากาญจน์ วิทูรพงศ์ (2549) ได้ศึกษา การรับรู้บรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของ
พนักงานฝ่ายขายและการตลาดบริษัทขายอะไหล่ อิเล็คทรอนิกส์ในศูนย์การค้าดิโอล์ดสยามพลาซ่า ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กร โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กรด้า นทัศนคติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมี ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Perceived Supervisor Support)
การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานเป็นสิ่งสาคัญมากสาหรับองค์การ เพราะการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชาช่วยให้พนักงานอยู่กับองค์การเป็นระยะเวลานานหรือตลอดไป ด้วยกระบวนการทาง
ความคิดและจิตใจของมนุษย์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ และตระหนัก ต่อสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามาทาง
ประสาทสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น เป็นต้น จนก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและกัน ช่วยเหลือกัน และพร้อมที่
จะร่ว มมื อกัน ปฏิบัติ ง าน สอดตล้ องกับ เพชรรัต น์ จุล ละนนท์ (2544) ได้ อธิ บายความหมายการรับ รู้เป็ น
กระบวนการเก็บข้อมูลและ ความรู้สึกเข้าสู่สมอง และบุคคลจะรับรู้และแปลความหมายของสิ่งทีร่ ับรู้ตามลักษณะ
ของข้อมูลและสิ่งเร้า ต่างๆ ที่เข้ามากระทบอวัยวะสัมผัสการรับรู้ข้อมูลต่างๆ เข้ามาแล้วจัดข้อมูลต่างๆ จานวน
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มากมายที่ ผ่าน อวั ยวะการรับรู้ เข้ามาเป็นระบบขั้นตอนมีความหมายเกิดขึ้น และการรับ รู้สามารถเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับ วิไลวรรณ บัวคา (2549) ที่ได้กล่าวถึงการรับรู้เป็นกระบวนการทาง
ความคิด และจิตใจของมนุษย์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ และตระหนักถึงสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามาทาง
ประสาทสัมผัส โดยมีสมองทาหน้าที่เป็นหน่วยตีความรู้หรือประสบการณ์เดิม ได้แก่ ความจา ความต้องการ
เจตคติ ค่านิยม ประเพณี ความเข้าใจ และความคาดหวังเป็นเครื่องช่วยในการตีความ
สลิลทิพย์ จันทะยานี (2550) ได้อธิบายความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็น ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันต่อกัน ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ คคลของริเ รืองรอง รัต นวิ ไ ลสกุ ล (2540) กล่ า วถึง ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งบุ คคล 2 ด้ า นคื อ ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือสังคม และด้านปฏิกิริยาสัมพันธ์ของสังคมหรือที่เกิดขึ้น การรับรู้การ
สนับสนุ นจากหัวหน้า งาน ย่อมท าให้พนั กงานรู้สึกว่ าหัวหน้ างานให้ความเอาใจใส่ ให้คาปรึกษา แนะนาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ มีความเป็นกันเองกับหัวหน้างาน ตลอดจนการได้รับการปฏิบัติ
อย่างยุติธรรม และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เฮอซ์
เบอร์ก (อ้างถึงในอนุสรณ์ วิริยะวงศ์สกุล, 2552) ได้ศึกษาถึงทัศนคติที่เกี่ยวกับงานเพื่อหาวิธีเพิ่มผลผลิต ลดการ
ขาดงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทางาน โดยการสัมภาษณ์วิศวกรและนักบัญชีจานวน 200 คน จาก
9 บริษัทในเมืองพิทส์เบอร์ก จากการศึกษาพบว่ามี 2 ปัจจัยใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานของมนุษย์ใน
องค์การ คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยรักษา เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นที่ต้องการตอบสนอง
ไม่ใช่สิ่งที่จะทาให้พนักงานทางานมากขึ้น แต่เป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสภาพการทางาน ประกอบด้วย การรับรู้
การสนับสนุนจากหัวหน้างานโดยวิธีการต่างๆ และมีความสามารถในการทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support)
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เป็นสิ่ งสาคัญในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย องค์กรต้องดาเนินการทาให้พนักงานรับรู้ได้ว่าองค์การมองเห็นคุณค่าการเสียสละ ความทุ่มเท ตั้งใจใน
การทางาน พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ให้ดีขึ้น เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือหรือการจัดหาอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้ทางานได้อย่างสาเร็จ การจัดบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อ
การทางาน การให้โอกาสความก้าวหน้าในงาน และโอกาสพัฒนาตัวเอง เป็นต้น โดยผ่านนโยบาย กฎระเบียบ
ต่างๆ ขององค์การและมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดยทั่วถึง
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หมายถึง การรับรู้ และความเชื่อของผู้ ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์การ
ในสภาพการณ์ด้านทั่วๆ ไปที่ได้รับการสนับสนุนและการปฏิบัติขององค์กรตามความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ (เบญจรัตน์ สมเกียรติ ,2544) นอกจากนี้เปรมจิตร คล้าย
เพ็ชร์ (2548) ได้ให้ความหมายการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็นความคิดเห็นของพนักงานจากประสบการณ์
ที่ได้รับจากการทางานในองค์การว่าองค์การให้คุณค่า การยอมรับและเห็นความสาคัญในการทุ่มเททางาน มีความ
ห่วงใยและมีความผูกพันต่อพนักงาน โดยการให้การสนับสนุนการทางานในด้านต่างๆ ผ่านนโยบายและตัวแทน
องค์การ เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้การสนับสนุนจากองค์การตามการรับรู้
ของพนักงานจ้าง เป็นการรับรู้ของ พนักงานจ้างเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองค์การ จานวน 5 ด้าน คือ ด้าน
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ผลตอบแทน ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านจิตวิทยาทางสังคม และด้านสภาพการ
ทางาน (จันทร์พา ทัดภูธร, 2543)
ไอเซนเบอร์เกอร์ และคณะ (Eisenberger et al., 2002) ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ เป็นความเชื่อของพนักงานในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ขององค์การที่มีต่อพนักงาน ทั้งในด้านสวัสดิการ
และการดูแลในด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน ตลอดจนรางวัลหรือค่าตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการทุ่มเทในการทางาน
ของพนักงาน สอดคล้องกับแนวคิดของแอลเลน และลิวซินเจอ (Allen & Leutzinger, 2002) ว่า การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ คือ ระบบของโครงสร้างภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นนโยบาย
และกระบวนการที่บารุงรักษาวัฒนธรรมองค์การ โดยการสนับสนุนจากองค์การจะต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่องค์การต้องการ ทั้งนี้ กัลยา สว่างคงและวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2559) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและจากองค์กรที่มีผลต่อความตั้งใจใน
การลาออกจากงานผ่านความผูกพันด้านความรู้สึกต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนาเที่ยวในกรุงเทพมหานคร สรุป
ได้ว่าเมื่อพนักงานได้รับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานจะเกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก
องค์การ เพราะหัวหน้างานเปรียบเสมือนกับตัวแทนขององค์กร และยังส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์กร ทาให้พนักงานมีความตั้งใจลาออกน้อยลง รวมทั้งความผูกพันยังเป็นตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์กรต่อความตั้งใจในการลาออกจากงานที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจ
ลาออกของพนักงาน
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (In – role Job Performance)
โบว์วี (Bovee, 1993) ได้ให้ความหมายของผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความพยายามของ
บุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ นอกจากนี้ชูศักดิ์ เที่ยงตรง
(2528) ได้ กล่ า วว่ า ผลการปฏิบั ติ ง านหมายถึ ง คุ ณ ค่า ของบุ คคล ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ผลงานและ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (2532) ได้
กล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติห น้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจพิจารณาเป็นรายบุคคล
คณะบุคคลหรือองค์การได้ และผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ (วิโรจน์
เจษฎาลักษณ์ , 2553) และสุ ธรรม รัตนโชติ (2552) ได้กล่ าวถึง ผลการปฏิบัติงาน (job performance
outcomes) หมายถึง ผลลั พธ์จ ากการปฏิบั ติงาน ซึ่ งออกมาเป็ นปริมาณ (quantitative) หรือคุณ ภาพ
(qualitative) มากน้อยแตกต่างกันไปโดยทั่วไปผลการปฏิบัติงานอาจจะอยู่ในรูปของผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์เป็นพฤติกรรมผลลัพธ์ภายใน ผลลัพธ์ภายนอก และความพึงพอใจต่องาน ซึ่งกล่าวสรุปได้ ดังนี้
1. ผลลัพ ธ์ ตามวัต ถุประสงค์ (objective outcomes) หมายถึง ผลการปฏิบั ติง านที่ ไ ด้ต าม
วัตถุประสงค์มากน้อย เรียกการทางานที่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ว่า “ประสิทธิผล” (efficiency) และ เรียกการ
ทางานที่ได้ตามวัตถุประสงค์และโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดว่า “ประสิทธิภาพ” (effectiveness) โดยมีการ
กาหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการท างาน และท างานให้ บ รรลุ หรื อ ส าเร็จ ตามวั ต ถุป ระสงค์ ก็ จ ะได้ ผ ลลั พ ธ์ ต าม
วัตถุประสงค์ โดยอาจจะกาหนดวัตถุประสงค์เป็นเชิงปริมาณ (quantitative) ไว้ในวัตถุประสงค์แต่ละข้อ

390

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Humanities, Social Sciences and arts
Volume 12 Number 2 March – April 2019

2. ผลลัพธ์ที่เป็นพฤติกรรม บางครั้งการปฏิบัติงานทาให้เกิดพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมทั้ง
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามในที่นี้จะเน้นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเกิดหรือ
เปลี่ยนแปลงความเครียด ความเข้าใจ การเรียนรู้ ทักษะ ความสามารถ เป็นต้น ซึ่ง อาจจะสรุปได้ว่าพฤติกรรม
ดังกล่าวประกอบด้วยพฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางสังคม
สุพัตรา สุภาพ (2540) ได้กล่าวถึงบทบาท (role) หมายถึงการปฏิบัติตามสิทธิ และหน้ าที่ของ
สถานภาพ (ตาแหน่ง) เช่น มีตาแหน่งเป็นพ่อ บทบาท คือ ต้องเลี้ยงดูลูก เป็นครู บทบาท คือ สั่งสอน อบรม
นักเรียนให้ดี เป็นคนไข้บทบาท คือ ปฏิบัติตามหมอสั่ง ลีวินสัน (Levinson, 1964) ได้สรุปความหมายของ
บทบาทไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1) บทบาท หมายถึง ปทัสถาน ความมุ่งหวัง ข้อห้าม ความรับผิดชอบ ซึ่งผูกพันอยู่กับ
ตาแหน่งทางสังคมที่กาหนดและให้บทบาทตามความหมายนี้มุ่งไปถึงหน้าที่อันควรทา 2) บทบาท หมายถึ ง
ความเห็นของบุคคลผู้ดารงตาแหน่งที่คิดและกระทาเมื่อดารงตาแหน่งนั้น 3) บทบาท หมายถึง การกระทาของ
บุคคลแต่ละคนที่กระทา โดยให้สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือแนวทางอันบุคคลพึง
กระทาเมื่อตนดารงตาแหน่งนั้นๆ
ทั้งนี้ รัตนภัทร์ สุวรรณสิทธิ์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผ่านสมรรถนะหลักของบุคลากร สานักงานประกันสังคม
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง สมรรถนะหลักของบุคลากร อยู่ใน
ระดับมาก ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีอิทธิพลทางบวก ต่อ
สมรรถนะหลักของบุคลากร คือ ด้านความมั่งคงในการทางาน และด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์ ส่วนการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กรที่ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของบุคลากร คือ ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงานและด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการและสมรรถนะหลักของบุคลากรที่มี
อิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
การทางานเป็นทีม
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของคุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
หัวหน้า งาน การรับรู้การสนั บสนุน จากองค์การ และผลการปฏิบัติ งานตามหน้ าที่ ผู้ วิจัย มีความเห็น ว่า หาก
บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่องาน สภาพแวดล้อมในการทางานและรับรู้ได้ถึงการสนับสนุนจากหัวหน้างานและ
องค์การ ที่จะเป็นปัจจัยที่ทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้วิจัยจึงได้นามาตั้งเป็นสมมติฐานการวิจัยที่ 1 – 6 ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของบุคลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
สมมติฐานที่ 2 บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
สมมติฐานที่ 3 คุณลักษณะงาน ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
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สมมติฐานที่ 4 คุณลักษณะงาน ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผล
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
สมมติฐานที่ 5 บรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
สมมติฐานที่ 6 บรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment)
Meyer and Allen (1997) ได้กล่าวถึง ความผูกพันต่อองค์กร เป็นสภาวะทางจิตใจของพนักงานที่มี
ต่อองค์การ เป็นความรู้สึกของพนักงานที่ต้องการจะมีส่วนร่วมกับองค์การ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
เต็มใจที่จะ ยอมรับเป้าหมายขององค์การ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อองค์การ
เป็นอิทธิพลสาคัญต่อการตัดสินใจที่จะคงไว้ต่อการเป็นสมาชิกขององค์การและการมีจิตสานึกในการดารงอยู่ เป็น
สมาชิกขององค์การต่อไป เพราะความผูกพันจะเป็นความสัมพันธ์ ที่เหนียวแน่น และผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะ
อุทิศตั วเองเพื่อการสร้างสรรค์ให้องค์กรเจริญ ก้าวหน้าขึ้น ดั งนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความผูกพั นต่อองค์กรเป็ น
ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่อองค์กรอย่างเหนียวแน่น โดย ความรู้สึกที่ดีจะทาให้บุคคลแสดงออกมาในรูปของ
การปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ โดยที่บุคคลที่มี ความผูกพันจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านต่อเนื่อง (Continuance Commitment) หมายถึง สภาวะ ทางจิตใจ
ของพนักงานที่เกิดจากการคิดคานวณซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการลงทุนที่พนักงานให้กับองค์การ และผลตอบแทนที่
พนักงานได้รับจากองค์การ โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการ ทางานว่าจะทางานอยู่กับ
องค์การต่อไปหรือจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทางาน
2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก (Affective Commitment) หมายถึง สภาวะทาง จิตใจของ
พนักงานที่เกิดขึ้นจากภายในตัวพนักงาน เป็นความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ รู้สึกว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์การ
3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง สภาวะทางจิตใจ
ของพนักงานที่เกิดขึ้นจากค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทน สิ่งที่พนักงาน
ได้รับจากองค์การแล้วแสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร
ทั้ง นี้ กมลวรรณ มั่ ง นุ้ ย (2553) ศึกษาปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความผูกพั น ต่ อองค์การของพนั กงาน
ธนาคาร กสิกรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพ นักงานปฏิบัติง านสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิ จัยพบว่ า
พนักงานธนาคารกสิ กรไทยที่ปฏิบั ติงานสาขาในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงาน และ
ประสบการณ์ ก ารท างานโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และพนั ก งานมี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รอยู่ ในระดั บ มาก
เช่นเดียวกัน ยกเว้นด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การอยู่ในระดับ
ปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านลักษณะงานและประสบการณ์การทางานมีความสัมพันธ์กับ
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ความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557, หน้า 89) จิระพร จันทภาโส (2558, หน้า 480–486)
และชาญวุฒิ บุญชม (2553) ที่กล่าวถึง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมว่าเป็นปัจจัยมีอิทธิต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร สามารถจูงใจให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กรและยังส่งผลถึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรด้วย
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของความผูกพันต่อองค์กร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กร
เฉพาะด้านความรู้สึก เพราะเป็นสภาวะทางจิตใจของพนักงานที่เกิดขึ้นจากภายในตัวพนักงาน เป็นความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์การ
ในการจูงใจให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กรนั้น หากบุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่องาน สภาพแวดล้อม
ในการทางานและรับรู้ได้ถึงการสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ ที่จะเป็นปัจจัยที่ทาให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ และยังส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรอีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้นามา
ตั้งเป็นสมมติฐานการวิจัยที่ 7 – 9 ดังนี้
สมมติฐานที่ 7 ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่มีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
สมมติฐานที่ 8 ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นตัวแปรกลางที่มีอิทธิพลระหว่างคุณลักษณะงานกับ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
สมมติฐานที่ 9 ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นตัวแปรกลางที่มีอิทธิพลระหว่างบรรยากาศองค์การ
กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น จึงนาไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพรวม
ดังต่อไปนี้
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Perceived Supervisor Support
การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
H3
Job Characteristics
คุณลักษณะงาน

H8
H1
H5
H4

Organization Climate
บรรยากาศองค์การ

In - role
Job Performance
ผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่

H2

H7

Organizational
Commitment
ความผูกพันต่อองค์กร

H9
H6

Perceived Organizational Support
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลคือ ช่วงเดือนมกราคม 2561
2. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากมีระยะเวลาค่อนข้างจากัด ดังนั้นการเก็บข้อมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงกาหนดการเก็บข้อมูลวิจัยจากแบบสอบถามเป็นจานวน 260 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะ
ศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบสารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)
ประกอบด้วย 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเป็นแบบสอบถามที่คาถามมีการ
กาหนดให้เลือกตอบ ตอนที่ 2 ด้านคุณลักษณะงาน จานวน 16 ข้อ ตอนที่ 3 ด้านบรรยากาศองค์การ จานวน 20
ข้อ ตอนที่ 4 ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การจานวน 8 ข้อ ตอนที่ 5 ด้านผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ จานวน 7 ข้อ และตอนที่ 6 ด้านความผูกพันต่อองค์กรจานวน 7 ข้อ ลักษณะคาถามเป็น
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แบบมาตราส่วน ประเมินค่า (Likert-type Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดับที่ตรง
กับความเป็นจริง คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content
Validity) ด้วยเกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 คน และ 2) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) จากความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α) พบว่าความเชื่อมั่นของข้อคาถามแต่
ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.81-0.90 มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าเครื่องมือมีค่าความเชื่ อมั่นสูง (บุญชม ศรีสะอาด,
2545) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด
ตัวแปร

ค่าความเชื่อมั่น
(Cronbach’s Alpha)

คุณลักษณะงาน
บรรยากาศองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความผูกพันต่อองค์กร

0.85
0.88
0.81
0.82
0.90
0.82

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)ประกอบด้วย
สถิ ติ ค่ า ความถี่ (Frequency) จ านวนร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และวิเคราะห์หาความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้ค่า สหสั มพัน ธ์เพี ยร์สั น
(Person’s correlation) และวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple
Regression Analysis) โดยใช้เทคนิควิธีนาเข้า (Enter) รวมทั้งใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ และการทดสอบความเป็นตัวแปรกลาง โดยมี
รายละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี้
JC = Job Characteristics
คุณลักษณะงาน
OCli = Organization Climate
บรรยากาศองค์การ
PSS = Perceived Supervisor Support
การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
POS = Perceived Organizational Support การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
IRP = In - role Job Performance
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
OC = Organization Commitment
ความผูกพันต่อองค์กร
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 260 คน พบว่า (1) เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
70.4 (2) อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.9 (3) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 51.9 (4) อายุงาน ส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 -10 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.8 (5) ระดับเงินเดือน ส่วน
ใหญ่มีอัตราเงินเดือน 10,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.8
ส่วนที่ 2 นาเสนอด้านความสัมพันธ์
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
คุณลักษณะงาน (JC)
บรรยากาศองค์การ (OCli)
การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
(PSS)
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
(POS)
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (IRP)
ความผูกพันต่อองค์กร (OC)
*

JC
4.790
.213

OCli
4.739
.212

PSS
4.654
.372

POS
4.675
.374

IRP
4.593
.365

OC
4.804
.275

2.229
2.639
2.443

**

.345
.153*

.330**

.157*

.394**

.535**

.185*
.324**

.335**
.488**

.373**
.176**

2.014
.463**
.256**

*

.149

1.784
-

**

p< 0.05, p< 0.01

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีค่าไม่น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง และเมื่อ
พิจารณาร่วมกับค่า VIF เพื่อทดสอบ Multicollineanity พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.784
-2.639 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ดังนั้น ตัวแปรอิสระจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน (Belsley, 1991)
ส่วนที่ 3 นาเสนอเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานการวิจัย/ตัวแปรตาม
1
2
3
4
5
6
IRP
IRP
IRP
IRP
IRP
IRP
***
.271
.
JC (β)
(Std. Error)
(.036)
.335***
OCli (β)
(Std. Error)
(.034)
.369***
PSS (β)
(Std. Error)
(.033)
.461***
POS (β)
(Std. Error)
(.032)
***
.303
JC*PSS (β)
(Std. Error)
(.008)
.427***
JC*POS (β)
(Std. Error)
(.009)
.430***
OCli*PSS (β)
(Std. Error)
(.009)
ตัวแปรอิสระ
1
IRP

2
IRP

OCli*POS (β)
(Std. Error)
IRP (β)
(Std. Error)
.485
.529
Adjusted R2
*
p< 0.05,**p< 0.01,***p< 0.001

สมมติฐานการวิจัย/ตัวแปรตาม
3
4
5
6
IRP
IRP
IRP
IRP
.493***
(.009)

.413

.358

.482

.440

7
OC

8
OC
.521***
(.018)

9
OC

.545***
(.020)

7
OC

8
OC

9
OC

.214***
(.027)
.515

.314***
(.024)
.516

.494***
(.019)
.538

จากตารางที่ 3 พบว่า คุณลักษณะงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ อย่างมีนัยสาคัญ (β = .271, p<0.001) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 49 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 และบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ อย่างมีนัยสาคัญ (β = .335, p<0.001) โดยมี
ความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 53 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
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ขณะที่การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรแทรกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม พบว่า คุณลักษณะงาน ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ 3
(β = .303, p<0.001) คุณลักษณะงาน ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าทีข่ องบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ อย่างมีนัยสาคัญ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
(β = .427, p<0.001) บรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผล
การปฏิบัติงานตามหน้าทีข่ องบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ อย่างมีนัยสาคัญ จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 5 (β = .430, p<0.001) และบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ อย่างมีนัยสาคัญ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 6 (β = .495 p<0.001)
ผลการปฏิบั ติ ง านตามหน้ า ที่ มี ความสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกกับ ความผู กพั น ต่ อองค์กรของบุ คลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = .214 p<0.001) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณ์ได้ร้อยละ 52 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7
และเมื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามหน้ าที่ ซึ่งเป็นตั วแปรกลาง โดยใช้วิธีการวิ เคราะห์ความ
ถดถอยแบบพหุคูณ โดยปฏิบัติตามสถิติทดสอบของ Baron & Kenny (1986) เมื่อควบคุมตัวแปรกลางคือ
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พบว่า ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ทาให้คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ (β = .314, p<0.001) มีค่าลดลง โดยมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้ทาหน้าที่เป็นตัวแปร
กลางแบบบางส่วน (Partial Mediator) ระหว่างคุณลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 อีกทั้งผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ทาให้
บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
(β = .494, p<0.001) มีค่าลดลง โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า ผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้ทาหน้าที่เป็นตัวแปรกลางแบบบางส่วน (Partial Mediator) ระหว่างบรรยากาศองค์การ
กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ดั ง นั้ น จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐานที่ 9
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของคุณ ลั กษณะงานและบรรยากาศองค์ การ ร่ ว มกับ การรับ รู้ก าร
สนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ ผ่านผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งผลการวิจัยโดยรวมเป็นไปตามสมมติฐานของผู้วิจัย กล่าวคือมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดังนี้
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อิทธิพลของคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และ
หัวหน้างาน ส่งผลเชิงบวกผลต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่ง
ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ า คุ ณ ลั ก ษณะงานและบรรยากาศองค์ก าร ถื อ เป็ น กลไกส าคัญ ที่ ท าให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ทาให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา เกิดความมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดย
ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และหัวหน้างาน ทาให้เกิดความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยที่สังกัดให้การดูแล
เอาใจใส่ มองเห็นคุณค่าและชื่นชมในผลงาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรทุ่มเททางานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ ส่งผล
ให้มีผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทฺธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การตั้งไว้ นอกจากนี้
บุคลากรยังสามารถรับรู้ได้ถึงการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ซึ่งการสนับสนุนจากหัวหน้างานถือเป็นปัจจัยสาคัญที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ (Hutchison and Garstka,1996) บุคลากรจะให้ความสาคัญต่อ
ความพอใจของหัวหน้างานเป็นสาคัญ (Smith et al., 1983) ซึ่งการสนับสนุนของหัวหน้างานทาได้หลายอย่าง
เช่ น การแสดงถึ ง ความห่ ว งใยด้ า นสุ ข ภาพ ห่ ว งใยในการปฏิ บั ติ ง าน การให้ คุ ณ ค่ า ต่ อ การท างาน ทั้ ง นี้
หากบุคลากรรู้สึกได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานที่ดีและสม่าเสมอ จะทาให้บุคลากรทางานอย่างทุ่มเทเพื่อ
ตอบแทนองค์การ (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของรัตนภัทร์ สุวรรณ
สิทธิ์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่ อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผ่านสมรรถนะหลัก ของบุคลากร สานักงานประกันสังคม โดยแสดงให้เห็นว่า เมื่อ
พนักงานได้รับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานจะเกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากองค์การ
เพราะหัวหน้างานเปรียบเสมือนกับตัวแทนขององค์การ บุคลากรจะเกิดความไว้วางใจ มีความสุขในการทางาน
รวมถึงการได้รับคาปรึกษาที่ดีหรือการชี้แนะในการทางาน ให้ความช่วยเหลือด้านการทางาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของบุคคลที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขี้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ววิวรรธณี วงศาชโย (2558)
ได้ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจลาออกผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ของพนักงานจ้างเทศบาลนครนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า การ
รับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานมีผลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร อาจเป็นเพราะพนักงานมีการใกล้ชิด
ระดับแรกก็คือจากหัวหน้างาน จึงเกิดเป็นการสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน ถ้าพนักงานเกิดการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้าที่ดี พนักงานจะเกิดความไว้วางใจ
มี ค วามสุ ขในการท างาน ได้ รับ การชี้ แ นะ ให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการงาน ให้รางวั ล ตามโอกาสอัน ควร ให้
คาปรึกษาที่ดีในการทางาน ส่งเสริมความให้เกิดความก้าวหน้าจึงทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการทางาน ซึ่งส่งผลให้
เกิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่ดีตามไปด้วย
อิท ธิ พ ลของผลการปฏิบั ติ ง านตามหน้ า ที่ ในการเป็ น ตั ว แปรกลางระหว่ า งคุณ ลั กษณะงานและ
บรรยากาศองค์การ กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่สามารถทาหน้าที่เป็นตัวแปรกลางแบบบางส่วน (Partial Mediator) ระหว่าง
คุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ เมื่อบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยได้ทางานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เกิดเป็นบรรยากาศที่ดีต่อการทางาน เอื้อต่ อการทางาน จะ
เป็นสาคัญที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทาให้บุคคลนั้นๆ มีผลงานที่มีคุณภาพเกิดการพัฒนาตนเอง
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รวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอีกด้วย สอดคล้องกับ เปรมจิตร คล้าย
เพชร (2548) ที่ชี้ประเด็นเชิงจิตวิทยาของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การให้บุคลากรมีความรู้สึกและเชื่อว่า
องค์การมีความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในด้านต่างๆ จะส่งผลให้บุคลากร
มีความผูกพันกับองค์การและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นโดยต้ องคานึงถึงมิติด้านผลตอบแทน ด้าน
โอกาสก้าวหน้า ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านจิตวิทยาสังคม และด้านสภาพการทางานสาหรับการรับรู้การ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน และสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) ที่ศึกษาอิทธิพลของ
การรับรู้บรรยากาศองค์การผ่า นความพึ งพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มี ผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้ า ที่ พบว่ า การรั บ รู้ บ รรยากาศในองค์ การมี อิท ธิ พ ลทางบวกกั บ ความพึ ง พอใจในงาน การรั บ รู้
บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกกับผล
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ การรับรู้บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความพึง
พอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อีกทั้งพิชญา แก้วสระแสน และ ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
(2560) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทางาน ความเครียด และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ที่แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างและบรรยากาศของ
องค์กร ผู้บริหารควรจัดโครงสร้างขององค์กรให้มีความยืดหยุ่น ไม่ควรมีลาดับขั้นในการบริหารมากเกินไป เพราะ
จะทาให้พนักงานขาดส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ เกิดวัฒนธรรมและบรรยากาศภายในองค์กรแบบเป็นทางการ
พนักงานระดับล่างไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อ พนักงานระดับสูงกว่า หรือ การทางานล่าช้า เนื่องจากมีลาดับ
ขั้นตอนมากเกินไป เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับววิวรรธณี วงศาชโย (2558) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การ
สนับสนุนจากหัวหน้างานและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกผ่านความผูกพันต่อ
องค์การด้านจิตใจของพนักงานจ้างเทศบาลนครนครปฐม แสดงให้เห็นว่าการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
เชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เพราะบุคลากรมีความใกล้ชิดกับหัวหน้างาน ซึ่ง
เมื่อบุคลากรเกิดการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้าที่ดี ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการทางานศักยภาพ สมรรถนะ
การสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพในการทางานโดยในส่วนของการรับรู้การสนับสนุนจากทีมงาน จะส่งผลที่สาคัญ
ต่อกระบวนการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ Steers (1991 : 79) ที่ได้กล่าวว่าความผูกพัน
ต่อองค์การเป็น ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรม
องค์การ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การหรือการยอมรับใน
แนวทางการ ปฏิบัติงานเพื่อสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ประโยชน์จากการวิจัย
1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions)
งานวิจัยครั้งนี้ก่อให้ประโยชน์เชิงทฤษฎี โดยก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีโดยการนาแนวคิดใน
เรื่องคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ ผ่านผล
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดเชิงเหตุผลและเน้นการ
ทดสอบความเป็นตัวแปรกลางของผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างข้อค้นพบใหม่ทางทฤษฎี ทั้ง
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ผลการวิจัยพบว่าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เป็นตัวแปรกลางที่มีอิทธิพลอย่างมากระหว่างตัวแปรคุณลักษณะ
งานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและองค์การ กับความผูกพั นต่อองค์กร
ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งข้อค้นพบนี้ได้มาจากการศึกษาในลักษณะของการพิสูจน์
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าว
2. ประโยชน์ด้านการจัดการ (Managerial Contributions)
การศึกษา เรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่ วมกับการรับรู้การสนับสนุน
จากหัวหน้างานและองค์การ ผ่านผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การ ร่วมกับการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และหัวหน้างาน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อส่งผลเชิงบวกผลต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นสามารถนาไปใช้ในการบริหารการจัดการได้ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถนาข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยมาวางแผนแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ด้านการปฏิบัติงาน ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้า
ด้านความมั่นคงในการทางาน หรือด้านสภาพการทางาน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรและมี
ความตั้งใจในการทางานอย่างเต็มความสามารถ
2.2 ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานมีค วามเชื่อมโยงกับการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ เพราะบุคลากรสายสนับสนุนมีความใกล้ชดิ กับหัวหน้างาน ซึ่งเมื่อบุคลากรเกิดการรับรู้การสนับสนุนจาก
หัวหน้าที่ดี ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการทางาน ทาให้การปฏิบัติงานและผลงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุอื่นๆ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2. การวิ จั ยในครั้งนี้ เป็ น การวิ จั ยเชิ งปริม าณโดยใช้แบบสอบถามในการศึกษา ดัง นั้ น จึง ควรน า
ผลการวิจัยนี้ไปศึกษาต่อยอดด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อรับทราบ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการการสนับสนุนจากองค์การ และหัวหน้างาน ที่จะส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากรในองค์การต่อไป
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปเพื่อให้ได้จะเป็นข้อค้นพบใหม่ๆ ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างองค์การอื่นๆ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการภายในองค์การให้มีคุณภาพต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐที่สละเวลาในการให้ข้อมูลและ
ตอบแบบสอบถามสาหรับการวิจัยในครั้งนี้
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