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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การทีส่ ่งผลต่อความสุขในการทํางาน 2) เพือ่ ศึกษา
อิทธิพลของการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การทีส่ ่งผลต่อความสุขในการทํางาน 3) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทํางานในฐานะ
ตัวแปรส่งผ่านระหว่างบรรยากาศองค์การกับผลการปฏิบตั งิ าน 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทํางานในฐานะตัวแปรส่งผ่าน
ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การกับผลการปฏิบตั งิ าน 5) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความมีอสิ ระในงานในฐานะตัวแปรปรับของ
บรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การต่อความสุขในการทํางาน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
เต็มเวลาในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า จํานวน 226 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายและ
แบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่าบรรยากาศองค์การด้านการสือ่ สารภายในองค์การและด้านสัมพันธภาพภายในหน่ วยงานมีอทิ ธิพลเชิงบวก
ต่ อ ความสุ ข ในการทํ างานของบุ ค ลากร ส่ ว นด้านความยืด หยุ่ น ของโครงสร้างองค์ การ ด้านการสื่อ สารภายในองค์ก าร และด้าน
สัมพันธภาพภายในหน่ วยงานมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ขณะที่การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การด้านความ
มั ่นคงในงาน ด้านการยกย่องให้เกียรติ และด้านปั จจัยเกื้อหนุ นการปฏิบตั ิงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่ อความสุขในการทํางาน ส่วนด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั ่นคงในงาน และด้านปั จจัยเกือ้ หนุ นการปฏิบตั งิ านมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ าน โดยที่
ความสุขในการทํางานมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านและเป็ นตัวแปรส่งผ่านของบรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ น
จากองค์การไปยังผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในอุ ตสาหกรรมการผลิต ขณะที่ความมีอิสระในงานไม่มผี ลในการเพิ่มอิทธิพ ลของ
บรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การต่อความสุขในการทํางานให้มากขึน้ ทัง้ นี้ได้มกี ารสรุปและอภิปรายผล รวมทัง้
เสนอแนะการวิจยั ในอนาคต
คําสําคัญ: บรรยากาศองค์การ การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ ความสุขในการทํางาน ผลการปฏิบตั งิ าน
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Abstract

The purpose of this research were 1) to study the influences of Organizational Climate that affect to Work
Happiness of the employee in manufacturing industry 2) to study the influences of Perceived Organizational Support that
affect to Work Happiness 3) to study the role of Work Happiness as a mediator in the influences of Organizational Climate
toward Job Performance 4) to study the role of Work Happiness as a mediator in the influences of Perceived Organizational
Support toward Job Performance, and 5) to study the role of Job Autonomy as a moderator in the influences of
Organizational Climate and Perceived Organizational Support toward Work Happiness. The sample group consisted of 226
full-time employees in a manufacturing industry by using a questionnaire. The research data were collected and analyzed by
a Statistical Software for the Social Sciences. Data analysis was conducted by using descriptive statistics and Inferential
Statistics. The simple and multiple regression and the Pearson’s Correlation Coefficient were used for hypotheses testing.
The research results showed that the Organizational Climate in Organizational Communication and Organizational
Relationship have significantly positive influenced toward Work Happiness. Organizational Climate in Flexible Structure,
Organizational Communication and Organizational Relationship have significantly positive influenced toward Job
Performance. While Perceived Organizational Support in Job Security, Honoring and Work Supporting Factors positive
influenced toward Work Happiness. Perceived Organizational Support in Compensation and Benefits, Job Security and Work
Supporting Factors positive influenced toward Job Performance. Work Happiness. In terms of Work Happiness, it has a
partial mediating effect on the relationship between both of Organizational Climate and Perceived Organizational Support and
Job Performance of the employee while the Job Autonomy was not a moderator that enhance the effects of Organizational
Climate and Perceived Organizational Support on Work Happiness. Finally, theoretical and managerial contributions were
provided and suggested for the further research.
Keywords: Organizational Climate, Perceived Organizational Support, Work Happiness, Job Performance
Paper type: Research

1. บทนํา

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่ม ี
ความผัน ผวนและมีก ารแข่งขัน เพื่อ ช่ว งชิงความได้เปรีย บกัน อยู่
ตลอดเวลา ส่ ง ผ ลต่ อก ารดํ า เนิ น งาน ข ององค์ ก ารใน ทุ ก ๆ
อุ ต สาหกรรม ที่จ ะต้ อ งปรับ ตัว ให้ อ ยู่ ร อด ความเปลี่ย นแปลง
ดังกล่าวมิได้ส่ งผลกระทบเพีย งเฉพาะในระดับอุ ต สาหกรรมและ
องค์การเท่านัน้ หากแต่ ยงั กระทบต่อชีวติ ของทรัพยากรมนุ ษย์ทุก
คนทีป่ ฏิบตั งิ านในองค์การ ซึ่งเราต่างปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทํางาน
เป็ นส่ว นหนึ่ งของชีว ิต ที่ป ฏิบตั ิมากกว่ ากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในสังคมอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่ามนุ ษย์นัน้ ได้ใช้เวลาถึง
หนึ่งในสามของชีวติ เป็ นอย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือสํานักงาน (อาร
ดา บุ ญ เลิศ , 2552: 1) ประกอบกับ ในทุ ก อุ ต สาหกรรมไม่ ว่ าจะมี
ขนาดเล็กหรือ ใหญ่ ล้ว นแล้ว แต่ ต้ อ งอาศัย ปั จจัย ที่สําคัญ ที่สุ ด คือ
บุค ลากรหรือ ทรัพ ยากรบุ ค คลขององค์ก าร ทัง้ นี้เพราะทรัพ ยากร
บุ ค คลในทุ ก ระดับ ขององค์ ก ารเป็ น เสมือ นหัว ใจที่สํ า คัญ ในการ
ดําเนินกิจกรรมต่ างๆ ขององค์การให้บรรลุวตั ถุประสงค์ อย่างไรก็

ตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ ทํา
ให้อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งจักรต่ างๆ เจริญ ก้าวหน้ าอย่ างรวดเร็ว แต่
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และเครื่องจักรเหล่านี้ยงั จําเป็ นต้องทํางานโดยมี
ทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้ควบคุมดูแลเพื่อให้สามารถทํางานได้ตามที่
ต้องการ ด้วยเหตุน้ที รัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไป
กว่ าความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี หากแต่ ปัจจุ บนั องค์ก ารต่ างๆ
กลับมองไปทีผ่ ลการปฏิบตั งิ านทีส่ มบูรณ์มากกว่าให้ความสําคัญกับ
ทรัพ ยากรบุคคล (กุญธิภา กิติวงษ์ ประทีป, 2550 อ้างถึงในรัทพล
จิต ตะวิกุ ล , 2552: 1) ที่น่ า กัง วลไปกว่ า นั น้ คือ ในหลายองค์ ก าร
อุตสาหกรรมกลับดําเนินนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยมุ่งเน้ น ไปที่การใช้ท รัพ ยากรบุ ค คลในฐานะของทุ น (Capital)
ขององค์ ก าร หรือ ทุ น มนุ ษย์ (Human Capital) ที่ จ ะต้ อ งลงทุ น
(Invest) และใช้ให้คุม้ ค่าทีส่ ุด โดยละเลยทีจ่ ะตระหนักว่าทรัพยากร
บุคคลเป็ นทรัพยากรทีม่ ชี วี ติ จิตใจ มีอารมณ์และความรูส้ กึ นึกคิด มี
ทุกข์ มีสุข ต่างไปจากทุนหรือทรัพยากรอื่นๆ ขององค์การ
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ปั จ จุบ ัน ประเทศไทยถู ก จัดให้เป็ น ประเทศอุ ต สาหกรรม
เป็ นฐานในการผลิตทีส่ ําคัญของอุตสาหกรรมต่ างๆ มากมาย อาทิ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า คอมพิว เตอร์ เคมีภ ัณ ฑ์
อาหาร เป็ นต้น อุตสาหกรรมเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่มมี าตรฐานคุณภาพ
ในระดับ สากลเป็ น เครื่อ งกํ ากับ ความอยู่ร อดและความยังยื
่ น จึง
มุ่งเน้น พัฒนาให้ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรซึ่งเป็ นหน่ วยย่อย
ที่สุ ด ขององค์ ก ารให้สู งที่สุ ด เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถทางการ
แข่งขัน หากแต่ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีเ่ ป็ นเลิศนัน้ มิได้เกิด
จากตัวบุคลากรขององค์การเพียงอย่างเดียว สภาพจิตใจ การรับรู้
อารมณ์ และที่สําคัญ คือ ความสุข ในการทํางานซึ่งล้วนเป็ น ปั จจัย
ภายในตัวบุคคลก็มสี ่วนสําคัญทีจ่ ะทําให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ไี ด้
ทัง้ นี้ ม ีงานวิจ ัย หลายชิ้น ที่ศ ึก ษาเกี่ย วกับ ผลการปฏิบ ัติ งานของ
พนักงานอุตสาหกรรม แต่โดยส่วนใหญ่ เน้นไปในด้านแรงจูงใจที่ม ี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (ญาณินี รัตตกุล, 2554;
ภัท รา โภคะสุ น ทรางกู ล , 2552; ปิ ยะ ฉั น ทวัฒ นานุ กุ ล , 2549)
ตลอดจนคุณภาพชีวติ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
อุต สาหกรรม (อิทธิพล ประสงค์มณีรตั น์ , 2556; ปราณี กมลทิพ ย
กุล, 2553; ภูวดล วงศ์รตั น์, 2551) ขณะทีง่ านวิจยั ทีศ่ กึ ษาความสุข
ในการทํางานโดยส่วนใหญ่มกั ศึกษาความสุขในการทํางานในฐานะ
ตัวแปรตาม (Consequence) (กมลวรรณ โพธิวิ์ ทยาการ, 2557; นิ
สารัต น์ ไวยเจริญ , 2553) อย่ างไรก็ดีย งั มีงานวิจยั จํานวนน้ อ ยที่
ศึกษาความสุขในการทํางานในฐานะของตัวแปรส่งผ่านหรือตัวแปร
กลาง (Mediator) ของการรับรูบ้ รรยากาศองค์การ (Organizational
Climate) และการสนับสนุ นจากองค์การ (Perceived Organization
Support : POS) ต่อผลการปฏิบตั งิ าน ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่
เป็ นปั จจัยเชิงจิตวิทยาทีก่ ่อให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี องบุคลากร
ทีอ่ งค์การไม่ควรจะละเลย
จากเหตุ ผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา
เกีย่ วกับอิทธิพลของบรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ น
จากองค์การทีส่ ่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านผ่านความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์และปั จจัยทีม่ ผี ลต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการผลิตผ่านความสุขในการทํางาน เพื่อนํ าไปใช้เป็ น
ข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสร้างบรรยากาศองค์การ
และการให้การสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีเ่ หมาะสม เอื้อ
ต่อการเกิดความสุข ในการทํางานและนํ าไปสู่การยกระดับผลการ
ปฏิบตั ิงานให้ดขี ้นึ อัน จะทําให้องค์การด้านอุ ตสาหกรรมการผลิต
เกิ ด การพั ฒ นา ประสบความสํ า เร็ จ และอยู่ ร อดท่ า มกลาง
สภาพแวดล้อ มที่เปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว และรุ น แรงเฉกเช่ น
ปั จจุบนั
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

2.1 เพื่อ ศึก ษาอิท ธิพ ลของบรรยากาศองค์ ก ารที่ส่ งผลต่ อ
ความสุขในการทํางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต
2.2 เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ
ทีส่ ่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ผลิต
2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทํางานในฐานะตัว
แปรส่งผ่ านระหว่ างบรรยากาศองค์ก ารกับผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต
2.4 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสุขในการทํางานในฐานะตัว
แปรส่ งผ่านระหว่ างการรับรูก้ ารสนับสนุ น จากองค์ก ารกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต
2.5 เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของความมีอสิ ระในงานในฐานะตัวแปร
ปรับของบรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ
ต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

3. การทบทวนวรรณกรรมเพือ่ สร้างกรอบแนวคิ ด
และสมมติ ฐานการวิ จยั

ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด
และสมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
3.1 บรรยากาศองค์การ (Organizational Climate)
บรรยากาศองค์ ก าร เป็ นลัก ษณะของสภาพแวดล้อ ม
ต่ างๆ ภายในองค์การที่บุคคลรับรู้ ซึ่งแตกต่ างกันในองค์การหนึ่ ง
กับ องค์ก ารอื่น บุ ค คลในองค์ก ารสามารถรับ รู้ได้ท งั ้ ทางตรงและ
ทางอ้อม และมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมและการปฏิบตั งิ านของบุคคล
ในองค์การ มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้
มากมาย เช่น Gilmer (1971) ให้ความหมายว่าบรรยากาศองค์การ
คือลักษณะต่างๆ ทีท่ ําให้องค์การหนึ่งแตกต่างไปจากองค์การหนึ่ง
และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การ รวมทัง้ กระบวนต่างๆ
ในองค์การ ส่วน Steers (1977: 100) กล่าวว่าบรรยากาศองค์การมี
ความเกีย่ วข้องกับเจตคติ (Attitudes) ค่านิยม (Values) บรรทัดฐาน
(Norms) และความรู้สกึ (Feeling) ของพนัก งานเกี่ยวกับองค์การ
ซึ่งสอดคล้องกับ Dessler (1976: 185) ระบุว่าบรรยากาศองค์การ
เป็ นความเข้าใจหรือการรับรูท้ บ่ี ุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อประเภทของ
องค์ ก ารที่ทํ างานอยู่ และความรู้ส ึก ของเขาที่ม ีต่ อ ประเภทของ
องค์การในรูปของมิติ เช่น ความเป็ นตัวของตัวเอง การเปิ ดโอกาส
โครงสร้าง การให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น และการ
ให้การสนับสนุ น
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อิทธิพลของบรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ...
Litwin and Stringer (1968 อ้างถึงใน มัทนียา ธนัญชัย,
2548: 12) ได้พ ัฒ นาแบบสอบถามเพื่อ ใช้ในการวัด บรรยากาศ
องค์ก ารขึ้น โดยเครื่อ งมือ ที่ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี้ ค ือ Revised of
Improved Climate Questionnaire ซึ่ ง ได้ กํ า หน ดองค์ ป ระกอบ
บรรยากาศองค์การไว้เป็ นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ
(Organization Structure) ด้า นความรับ ผิด ชอบ (Responsibility)
ด้านความอบอุ่ น และการสนับ สนุ น (Warmth and Support) ด้าน
การให้ ร างวัล และการตอบแทน (Reward) ด้ า นความขัด แย้ ง
(Conflict) ด้านมาตรฐานของผลการปฏิบตั ิงานและความคาดหวัง
(Performance Standards and Expectation) ด้า นความเป็ นหนึ่ ง
เดี ย วในองค์ ก ารและการจงรัก ภั ก ดี ต่ อ กลุ่ ม (Organizational
Identity and Group Loyalty) ด้านความเสีย่ งและการรับความเสีย่ ง
ภัย (Risk and Risk Taking) ผู้วจิ ยั จึงประยุกต์และปรับใช้แนวคิด
องค์ ป ระกอบของบรรยากาศองค์ ก ารของ Litwin and Stringer
(1968) เพื่อ ประเมิน การรับรูบ้ รรยากาศองค์ก ารใน 5 ด้าน ได้แ ก่
ความยืด หยุ่ น ของโครงสร้างองค์ ก าร ภาวะผู้นํ าแบบมีส่ ว นร่ ว ม
สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ การสื่อ สารภายในองค์ ก าร และ
สัมพันธภาพภายในหน่วยงาน
3.2 ความมีอสิ ระในงาน (Job Autonomy)
ความมีอสิ ระในงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมี
อิสระเสรีภ าพในการคิด สามารถใช้ดุล ยพินิ จและตัดสิน ใจในการ
ปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงานของตน
ซึ่ง Steer (1977) ได้ให้ความหมายของความมีอสิ ระในการทํางาน
(Job Autonomy) ว่าหมายถึงลัก ษณะงานที่เปิ ดโอกาสให้ผู้ปฎิบตั ิ
งานมีอิสระภาพ สามารถใช้ดุลยพินิจ และตัดสินใจด้วยตนเองใน
การกําหนดเวลาทํางาน และวิธปี ฎิบตั งิ านให้งานนัน้ แล้วเสร็จ โดย
ไม่มกี ารควบคุ มจากภายนอก ซึ่งจะทําให้บุค ลากรปฎิบตั ิงานได้
อย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ และรูส้ กึ ว่าต้องการทีจ่ ะทุ่มเทกําลัง
ความสามารถเพื่อ ทํ า ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก าร และมีโ อกาสได้ ใ ช้
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกมาเพื่อพัฒนาองค์การให้
เจริญก้าวหน้ า ซึ่งสอดคล้องกับ Hackman & Oldham (1980) อ้าง
ถึงในกฤติน กฤตานุ กูล ย์ (2550) ที่ได้ให้ค วามหมายของความมี
อิสระในการทํางานว่าหมายถึงการทีบ่ ุคคลมีความเป็ นอิสระ เป็ นตัว
ของตัวเอง และสามารถพินิจพิเคราะห์ตดั สินใจด้วยตนเองเกีย่ วกับ
การดํา เนิ น งานและการกํ า หนดเวลาในการทํ างาน เมื่อ บุ ค คลมี
ประสบการณ์ ใ นการรับ ผิ ด ชอบต่ อ งาน บุ ค คลนั ้น จะมี ค วาม
รับผิดชอบต่อความสําเร็จและความล้มเหลวในการทํางานด้วย ซึ่ง
Parker et al. (2001) ได้เสนอว่ า ความมีอิส ระในงานแบ่ ง เป็ น 3
ด้าน คือ ความมีอิส ระในการตัด สิน ใจในการปฏิบ ัติงาน ความมี
อิส ระในการควบคุมเวลาการปฏิบตั ิงาน และความมีอิสระในการ
เลือ กวิธกี ารปฏิบตั ิงาน ดังนัน้ ผู้ว ิจยั ได้ปรับใช้แ นวคิดของ Steer

คมกริช นันทะโรจพงศ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
(1977) แ ล ะ Hackman & Oldham (1980) แ ล ะ Parker et al.
(2001) มาเป็ นแนวทางวัดความมีอสิ ระในงานของบุคลากร
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับบรรยากาศองค์การ
และความมีอสิ ระในงาน จึงนําไปสู่การตัง้ สมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 บรรยากาศองค์การมีอทิ ธิพลในเชิงบวก
ต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร
ส ม ม ติ ฐ าน ที่ 2 ค ว าม มี อิ ส ระใน งาน มี ผ ล ทํ าให้
บรรยากาศองค์การมีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่ อความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรมากขึน้
สมมติฐานที่ 3 บรรยากาศองค์การมีอทิ ธิพลในเชิงบวก
ต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
3.3 การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ (Perceived
Organizational Support)
การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์ก ารเป็ น ความคิด ความ
เชื่อ หรือ ความรู้ส ึกของพนักงานซึ่งเกิดจากประสบการณ์ ในการ
ทํางานว่าองค์ก ารได้ให้ความสําคัญ และเห็น คุณ ค่ าในการทํางาน
ของพนั ก งาน มีน โยบายที่ส นั บ สนุ น การทํ างานและพร้อ มที่จ ะ
ช่วยเหลือด้วยวิธกี ารต่างๆ เมือ่ พนักงานต้องการ โดย Eisenberger
et al. (1986) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จาก
องค์การว่าเป็ นความเชือ่ ของพนักงานว่าองค์การมีการแสดงออกถึง
ความห่ วงใย ต้อ งการให้พ นักงานมีค วามเป็ นอยู่ท่ดี ี ซึ่งพนักงาน
สามารถรับ รู้ ส ิ่ง เหล่ า นี้ ไ ด้ จ ากผลประโยชน์ ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ร ับ จาก
องค์ ก าร ซึ่ ง อาจอยู่ ใ นรู ป ของผลตอบแทนที่ เป็ นตั ว เงิน เช่ น
เงินเดือน โบนัส หรือผลตอบแทนทีไ่ ม่อยู่ในรูปของตัวเงินก็ได้ เช่น
สวัสดิการ การอบรมต่ างๆ นอกจากนี้ Eisenberger et al. (2001)
ระบุว่าการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การสามารถตอบสนองความ
ต้องการทางจิตสังคมของพนักงาน ทําให้รสู้ กึ ว่าองค์การเป็ นทีพ่ ง่ึ ได้
และพร้อมเสมอทีจ่ ะดําเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เมื่อพนักงานต้องการ สอดคล้องกับเปรมจิตร คล้ายเพชร (2548)
ซึ่งได้ให้ความหมายของการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การว่าเป็ น
การทีอ่ งค์การเห็นคุณค่าและความสําคัญของพนักงาน และให้การ
สนับสนุ นการทํางานในด้านต่างๆ ผ่านนโยบายขององค์การ เพือ่ ให้
พนักงานมีความเป็ นอยู่ทด่ี แี ละสามารถปฏิบตั ิงานได้ดขี ้นึ การวัด
การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การของเปรมจิตร คล้ายเพชร (2548)
ได้แบ่งการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านผลตอบแทน เช่ น เงิน เดือ นสวัส ดิก ารต่ างๆ 2) ด้านโอกาส
ก้ า วหน้ า เช่ น โอกาสในการเลื่อ นตํ า แหน่ ง การส่ ง เสริม เรื่อ ง
การศึกษาหรือการฝึ กอบรม 3) ด้านความมันคงในการทํ
่
างาน เช่น
การรับ รู้ว่าองค์การจะจ้างพนัก งานต่ อ ไป 4) ด้านจิต วิท ยาสังคม
เช่น การรับรูว้ ่าองค์การให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของพนักงาน
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มีการยกย่อง เมื่อทํางานประสบความสําเร็จ และมีความเข้าใจเมื่อ
พนักงานทํางานผิดพลาด และ 5) ด้านสภาพการทํางาน เช่น การ
รับรูว้ ่าองค์การให้ความไว้วางใจและช่วยเหลือเมือ่ พนักงานมีปัญหา
มีก ารจัด สิ่ง อํ า นวยความสะดวกเพื่อ ให้พ นั ก งานทํ างานได้ เต็ ม
ประสิท ธิภ าพ สภาพการทํ า งานที่น่ า พอใจ ผู้ ว ิจ ัย จึง ได้ ป รับ ใช้
แนวคิ ด ของ Eisenberger และคณ ะ กั บ การวั ด การรับ รู้ ก าร
สนั บ สนุ น จากองค์ ก ารตามแนวทางของเปรมจิต ร คล้ า ยเพชร
(2548) แบ่งการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์การที่มตี ่อของพนักงาน
ออกเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ด้านผลตอบแทนและสวัส ดิการ 2) ด้าน
โอกาสก้าวหน้ าในงาน 3) ด้านความมั ่นคงในงาน 4) ด้านการยก
ย่องให้เกียรติ และ 5) ด้านปั จจัยเกือ้ หนุนการปฏิบตั งิ าน ซึง่ นําไปสู่
การตัง้ สมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
สมมติฐ านที่ 4 การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร
สมมติฐานที่ 5 ความมีอิสระในงานมีผ ลทําให้การรับรู้
การสนับสนุ น จากองค์การมีอิทธิพ ลในเชิงบวกต่ อความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรมากขึน้
สมมติฐานที่ 6 การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ก ารมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
3.4 ความสุขในการทํางาน (Work Happiness)
ความสุขในการทํางานเป็ นสภาวะทีพ่ นักงานมีจติ ใจและ
อารมณ์ ในทางบวกต่ อ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเกิด ขึ้น อัน เป็ นผลมาจากการ
ทํางาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน ตลอดจนประสบการณ์ ของ
บุ ค ค ล ใน ก า ร ทํ า ง า น ซึ่ ง Positivesharing Company โ ด ย
Alexander Kjerulf (2006) อ้างถึงใน ชุติมณฑน์ ฟ้ าภิญโญ (2552:
6) ได้กล่าวว่าความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูส้ กึ ที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุ ค คลที่ตอบสนองต่ อเหตุ ก ารณ์ ท่เี กิดขึ้นในการ
ทํางาน โดยที่บุคคลนัน้ 1) เกิดความรู้สกึ เพลิดเพลิน และสนุ กกับ
งานที่ทํา 2) รู้ส ึก ว่าได้ทํางานที่ดีแ ละมีค วามภูมใิ จในงานที่ทํา 3)
รูส้ กึ ว่าได้ทํางานร่วมกับเพือ่ นร่วมงานทีด่ ี 4) รับรูว้ ่างานทีท่ ําอยู่นนั ้
มีค วามสําคัญ 5) รับรู้ว่ามีบุค คลที่เห็น คุ ณ ค่าในงานของตน 6) มี
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ความรับผิดชอบต่องานทีท่ าํ 7) มีความรูส้ กึ สนุ กและมีความสุขในที่
ทํ างาน 8) มีค วามรู้ส ึก ว่ าได้ร ับ การกระตุ้ น และเสริม พลัง ในการ
ทํางาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับใช้นิยามของ Alexander Kjerulf (2006) มา
เป็ นแนวทางในการวัดความสุขในการทํางานของบุคลากร
3.5 ผลการปฏิบตั งิ าน (Job Performance)
หมายถึง ผลสําเร็จในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามตําแหน่ งหรือ
ตามบทบาททีไ่ ด้รบั มอบหมายทีส่ อดคล้องกับเป้ าหมายขององค์การ
โดย Murphy (1991) กล่าวว่าผลการปฏิบตั งิ านเป็ นการกระทําของ
บุคคลที่มตี ่อหน้าทีก่ ารงานตามบทบาทหน้าทีท่ ่เี ขาได้รบั ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ท่ตี ้องเผชิญ ในขณะที่ Bovee (1993) ได้
ให้ ค วามหมายของผลการปฏิบ ัติงานว่ าหมายถึง ระดับ ที่แ ต่ ล ะ
บุคคลและองค์การบรรลุเป้ าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
แล ะป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ งกั บ Gibson (1973) ที่ ได้ ใ ห้
ค ว าม ห มาย ว่ า ผ ล ก ารป ฏิ บ ั ติ ง าน คื อ ผ ล ลั พ ธ์ ข อ งงาน ที่ ม ี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ วั ต ถุ ประสงค์ ข ององค์ ก าร เช่ น คุ ณ ภ าพ
ประสิท ธิผล และหลักการอื่นเกี่ยวกับประสิทธิภ าพ (Muchinsky,
2006) ซึ่งเกิด จากพฤติก รรมที่บุ ค คลได้ก ระทํ าจริงๆ ที่ส ามารถ
สังเกตได้ วัดผลได้ โดยพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้ าหมาย
ขององค์ก าร ซึ่งสามารถวัด ผลสําเร็จในระดับ บุ ค คลได้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ ความสุ ข ในการทํ างาน และผลการ
ปฏิบตั งิ าน จึงนําไปสู่การตัง้ สมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 7 ความสุขในการทํางานมีอิท ธิพลในเชิง
บวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สมมติ ฐ านที่ 8 ความสุ ข ในการทํ า งานเป็ นตั ว แปร
ส่ ง ผ่ า นในความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบรรยากาศองค์ ก ารกับ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สมมติ ฐ านที่ 9 ความสุ ข ในการทํ า งานเป็ นตั ว แปร
ส่งผ่านในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ
กับผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จ ัย ที่
เกีย่ วข้อง จึงนํามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
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อิทธิพลของบรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ...

คมกริช นันทะโรจพงศ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

4. กรอบแนวคิ ดของการวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

5. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ใช้วธิ วี ทิ ยาเชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั กําหนดวิธกี าร
วิจยั ดังนี้
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้คอื บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านเต็ม
เวลาในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการผลิตสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุท รปราการ ซึ่งมีจํานวนบุ ค ลากรทัง้ สิ้น 545 คน และกําหนด
ขนาดตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie
and Morgan, 1970) กํ า หนดขนาดของตั ว อย่ า งที่ ร ะดั บ ความ
เชือ่ มั ่นร้อยละ 95 โดยคิดค่าความคลาดเคลือ่ น (E) เท่ากับ 0.05 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทัง้ สิ้น 226 คน ใช้ว ิธกี ารสุ่ มตัวอย่ างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยทํ า การเก็ บ ข้ อ มู ล กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องโดยตรงกับกระบวนการผลิต
สิน ค้าได้แก่ ฝ่ ายวางแผนและควบคุ มการผลิต ฝ่ ายวัต ถุ ดบิ ฝ่ าย
ผลิต และฝ่ ายวิศวกรรมและซ่ อมบํารุง เนื่องจากเป็ นสายงานหลัก
ขององค์การ และผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในฝ่ ายงานข้างต้นมี
ความสําคัญโดยตรงต่อผลการดําเนินงานขององค์การ โดยกําหนด
จํานวนตัวอย่างในแต่ ละฝ่ ายงานเป็ นสัดส่วนตามจํานวนบุค ลากร
ทัง้ หมดทีส่ งั กัดฝ่ ายงานนัน้ เพือ่ ให้ได้จาํ นวนตัวอย่าง 226 ตัวอย่าง
ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล มีจํ า นวนการตอบ
แบบสอบถามกลับมาทัง้ หมด 226 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
5.2 เครือ่ งมือในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 7 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็ น คําถามเกี่ย วกับข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ อายุ ง าน และระดับ การศึก ษา
ลัก ษณะคําถามเป็ นแบบเลือ กตอบ (Checklist) ส่ ว นที่ 2-6 เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) โดย

กําหนดตามวิธขี องลิเคิรท์ (Likert Scale) 5 ระดับความคิดเห็น โดย
ระดับ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้ อยที่สุด ถึงระดับ 5 หมายถึงเห็นด้วย
มากทีส่ ุด โดยใช้วดั ตัวแปรต่างๆ ได้แก่
ส่ว นที่ 2 บรรยากาศองค์การ เป็ นคําถามประเมิน การ
รับรูบ้ รรยากาศองค์การ มีคาํ ถาม 5 มิติ รวม 20 ข้อ
ส่ วนที่ 3 การรับ รู้การสนั บสนุ น จากองค์การ มีคําถาม
แบ่งเป็ น 5 มิติ รวม 20 ข้อ
ส่วนที่ 4 ความมีอสิ ระในงาน เป็ นคําถามประเมินความมี
อิสระในการทํางาน รวม 5 ข้อ
ส่ ว นที่ 5 ความสุ ข ในการทํ างาน เป็ น คํ า ถามประเมิน
ความรูส้ กึ มีความสุขในการทํางาน รวม 6 ข้อ
ส่วนที่ 6 ผลการปฏิบตั งิ าน เป็ นคําถามประเมินผลสําเร็จ
ในการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่ รวม 7 ข้อ
ส่ว นที่ 7 สอบถามความคิดเห็น และข้อ เสนอแนะอื่น ๆ
ลักษณะเป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่อ งมือ ผู้ว ิจยั ได้ทํ าการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่อ งมือ ในการวิจ ัย ด้ ว ยการหาความ
เที่ย งตรง (Validity) โดยนํ าแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้น ให้อ าจารย์ ท่ี
ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา (Content
validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ (Wording) นํ าไป
ปรับปรุงแก้ไ ขและนํ าไปทดสอบจํานวน 30 ชุ ด เพื่อ หาค่ าความ
เชื่อ มัน่ (Reliability) ของข้อ คํ า ถามในแบบสอบถาม โดยใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ ์ของความเชือ่ มันแอลฟาครอนบาค
่
(Cronbach’s Alpha
Coefficient) ซึ่ ง มี ค่ า สู ง กว่ า เกณ ฑ์ ย อมรับ ที่ ค่ า มากกว่ า 0.70
สําหรับงานวิจยั เชิงสํารวจ (Jump, 1978) ดังแสดงรายละเอีย ดใน
ตารางที่ 1 ซึง่ มีความเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
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The Influences of Organizational Climate and Perceived...
ตารางที่ 1 ค่าความเชือ่ มันของเครื
่
อ่ งมือวัด
ตัวแปร
บรรยากาศองค์การ (OC)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ
(POS)
ความมีอสิ ระในงาน (AU)
ความสุขในการทํางาน (WH)
ผลการปฏิบตั งิ าน (JP)

ค่าความเชือ่ มัน่
(Cronbach’s Alpha)
0.86
0.94
0.87
0.93
0.87

5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ในครัง้ นี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณสมบัตขิ องกลุ่ม
ตัวอย่างด้านเพศ อายุ ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน และระดับการศึกษา
สูงสุด และใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพัน ธ์แบบเพีย ร์สนั (Pearson’s
Correlation Coefficient) ใน ก า ร ท ด ส อ บ เพื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ส่วนการทดสอบสมมติฐานของการ
วิจ ัย ผู้ ว ิจ ัย ใช้ว ิธีก ารวิเคราะห์ ค วามถดถอยอย่ า งง่ า ย (Simple
Regression Analysis) และวิธี ก ารวิ เคราะห์ ค วามถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์อทิ ธิพลของ
ตัวแปร

6. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผลการวิ จยั
6.1 ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ได้แบ่งการนํ าเสนอออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1
เป็ นการนํ าเสนอค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับของตัว
แปร ส่วนที่ 2 เป็ นการนําเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1
1. กลุ่มตัว อย่างส่ว นใหญ่ เป็ น เพศชาย คิดเป็ น ร้อ ยละ
65.49 อายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.97 รองลงมา
อายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.45 ระยะเวลาที่ทํางาน 1-5 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 34.96 รองลงมามีระยะเวลาทํางาน 10 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ น
ร้อยละ 26.11 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 65.04
2. การรับรู้บรรยากาศองค์การของบุคลากรอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 3.18 S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านแล้ว พบว่าบรรยากาศองค์การด้านสัมพันธภาพภายใน
หน่ วยงานมีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด ( x = 3.35 S.D.= 0.70) รองลงมาคือ
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ด้ า นการสื่ อ สารภายในองค์ ก าร ( x = 3.25 S.D.= 0.68) ส่ ว น
บรรยากาศองค์ก ารด้านภาวะผู้นํ าแบบมีส่ วนร่ว มมีค่ าเฉลี่ยน้ อ ย
ทีส่ ุด ( x = 2.91 S.D.= 0.75)
3. การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การของบุคลากรอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ ( x = 2.97 S.D.= 0.60) เมื่อ
พิจารณาเป็ น รายด้านแล้ว พบว่ าการสนั บสนุ น จากองค์ก ารด้าน
ปั จจัยเกือ้ หนุนการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด ( x = 3.20 S.D.=
0.69) รองลงมาคือด้านความมันคงในงาน
่
( x = 3.13 S.D.= 0.72)
ส่วนการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การด้านโอกาสก้าวหน้าในงานมี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ( x = 2.78 S.D.= 0.74)
4. ความมีอสิ ระในงานของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่ าเฉลี่ย เท่ า กับ ( x = 3.24 S.D.= 0.66) เมื่อ พิจ ารณาเป็ นราย
ด้านแล้ว พบว่าความมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลีย่ มากที่สุ ด ( x = 3.28 S.D.= 0.66) รองลงมา
คือความมีอิสระในการทํางานโดยผู้บงั คับบัญชาไม่เข้ามาควบคุ ม
อย่ า งใกล้ช ิด ( x = 3.24 S.D.= 0.81) ส่ ว นความมีอิ ส ระในการ
กําหนดตารางการปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเองมีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ( x =
3.20 S.D.= 0.86)
5. ความสุ ขในการทํางานของบุ คลากรอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 3.26 S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านแล้ว พบว่าบุคลากรรูส้ กึ ว่าได้ทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
ที่ ดี มีค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( x = 3.45 S.D.= 0.82) รองลงมาคื อ
ความรูส้ กึ ภูมใิ จในงานทีท่ ํา ( x = 3.41 S.D.= 0.76) ส่วนความรูส้ กึ
มีแ รงจู ง ใจในการทํ า งาน มีค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่ สุ ด ( x = 3.05 S.D.=
0.84)
6. ผลการปฏิบ ัติ ง านของบุ ค ลากรอยู่ ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ ( x = 3.41 S.D.= 0.51) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน
แล้ว พบว่าบุคลากรสามารถทํางานทีร่ บั ผิดชอบให้แล้วเสร็จได้ตาม
กําหนด มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 3.58 S.D.= 0.67) รองลงมาคือ
งานมีความถูก ต้องสมบูรณ์ แ ละเชื่อ ถือได้ ( x = 3.55 S.D.= 0.69)
ส่วนด้านการได้รบั คําชมจากผู้บงั คับบัญชาหรือลูกค้าเกี่ยวกับงาน
มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด ( x = 3.02 S.D.= 0.73)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ดา้ นความสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องตัวแปร เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การความสุขในการทํางาน และผล
การปฏิบตั งิ าน
ตัวแปร
OC1
OC2
OC3
OC4
OC5
WH
JP
ค่าเฉลีย่ (Mean)
3.19
2.91
3.21
3.25
3.35
3.26
3.41
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
0.66
0.75
0.73
0.68
0.70
0.63
0.51
บรรยากาศองค์การด้านความยืดหยุ่นของ
โครงสร้างองค์การ (OC1)
บรรยากาศองค์การด้านภาวะผูน้ ําแบบมี
0.51***
ส่วนร่วม (OC2)
บรรยากาศองค์การด้านสภาพแวดล้อมทาง 0.23*** 0.56***
กายภาพ (OC3)
บรรยากาศองค์การด้านการสือ่ สารภายใน
0.43*** 0.55*** 0.49***
องค์การ (OC4)
บรรยากาศองค์การด้านสัมพันธภาพ
0.48*** 0.49*** 0.47*** 0.67***
ภายในหน่ วยงาน (OC5)
ความสุขในการทํางานของบุคลากร (WH)
0.34*** 0.41*** 0.40*** 0.53*** 0.61***
ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร (JP)
0.39*** 0.35*** 0.31*** 0.47*** 0.47*** 0.63***
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01, *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.001
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 แต่เป็ นระดับความสัมพันธ์ทอ่ี ยู่ในระดับทีไ่ ม่สงู มากนัก โดย
มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่สูงกว่า 0.80 (กริช แรงสูงเนิน, 2554: 38) นอกจากนี้ ย งั พิจารณาค่า VIF (Variance Inflation
Factors) โดยมีค่าน้ อยกว่า 10 (Hair et at., 2006) ซึ่งแสดงว่าไม่ก่อให้เกิดความความสัมพันธ์กนั เองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) จึง
นําไปสู่การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของบรรยากาศองค์การ ความสุขในการทํางาน และผลการปฏิบตั งิ าน
ตัวแปรบรรยากาศองค์การ/ความมีอิสระในงาน

H1 (WH)

H2 (WH)

บรรยากาศองค์การด้านความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ (OC1)
บรรยากาศองค์การด้านภาวะผูน้ ําแบบมีส่วนร่วม (OC2)
บรรยากาศองค์การด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (OC3)
บรรยากาศองค์การด้านการสือ่ สารภายในองค์การ (OC4)
บรรยากาศองค์การด้านสัมพันธภาพภายในหน่วยงาน (OC5)

0.18**
(0.051)

0.22**
(0.065)
0.46***
(0.063)

บรรยากาศองค์การ (OC)
ความมีอสิ ระในงาน (AU)
ความมีอสิ ระในงาน (AU) * บรรยากาศองค์การ (OC)
Adjusted R2

H3 (JP)

0.395

0.24**
(0.059)
0.22**
(0.058)
0.39***
(0.077)
0.32***
(0.063)
-0.01
(0.068)
0.411

0.278

WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.7 No.1 (Jan – Apr 2018)

29
The Influences of Organizational Climate and Perceived...

Khomkrit Nantharojphong and Viroj Jadesadalug

** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01, *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.001
จากตารางที่ 3 เป็ นผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1) บรรยากาศองค์การมีอทิ ธิพลในเชิง
บวกต่ อ ความสุ ข ในการทํ า งานของบุ ค ลากร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า บรรยากาศองค์การด้านการสือ่ สารภายในองค์การ
มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ( = 0.22, p < 0.01) และบรรยากาศองค์การ
ด้านสัมพันธภาพภายในหน่วยงาน มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อความสุข
ในการทํางานของบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( = 0.46, p
< 0.001) โดยตัวแปรทัง้ สองมีความสามารถในการพยากรณ์ได้รอ้ ย
ละ 39.50 จากผลการวิจยั เป็ น ไปตามสมมติฐานที่ 1 ส่ วนตัว แปร
บรรยากาศองค์ก ารด้านอื่น ๆ มีอิทธิพ ลในเชิงบวกต่ อ ความสุ ขใน
การทํางานของบุคลากรอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
สมมติ ฐ านที่ 2 (H2) ความมีอิ ส ระในงานมี ผ ลทํ า ให้
บรรยากาศองค์การมีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่ อความสุขในการทํางาน
ของบุ ค ลากรมากขึ้ น ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พ บว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ ์ถดถอยของค่า Interaction ระหว่างความมีอสิ ระในงาน

0.05) แสดงว่าความมีอสิ ระในการทํางานไม่ได้มผี ลทําให้บรรยากาศ
องค์การมีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร
มากขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 (H3) บรรยากาศองค์การมีอทิ ธิพลในเชิง
บวกต่ อ ผลการปฏิบตั ิงานของบุ คลากร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า บรรยากาศองค์การด้านความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ
มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ( = 0.18, p < 0.01) บรรยากาศองค์การด้านการสือ่ สาร
ภายในองค์ ก ารมีอิ ท ธิพ ลในเชิง บวกต่ อ ผลการปฏิบ ัติ ง านของ
บุ ค ลากร อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ( = 0.24, p < 0.01) และ
บรรยากาศองค์การด้านสัมพันธภาพภายในหน่ วยงาน มีอทิ ธิพลใน
เชิงบวกต่ อ ผลการปฏิบ ัติงานของบุ ค ลากร อย่ างมีนัย สําคัญ ทาง
สถิติ ( = 0.22, p < 0.01) โดยตัวแปรทัง้ สามมีความสามารถใน
การพ ยากรณ์ ได้ ร้ อ ยละ 27.80 จากผลการวิ จ ัย เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ 3 ส่วนตัวแปรบรรยากาศองค์การด้านอื่นๆ มีอิทธิพล
ในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

กับบรรยากาศองค์ก าร ไม่มนี ัย สําคัญ ทางสถิติ ( = - 0.01, p >
ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ ความสุขในการ
ทํางาน และผลการปฏิบตั งิ าน
ตัวแปร
POS1
POS2
POS3
POS4
POS5
WH
JP
ค่าเฉลีย่ (Mean)
2.84
2.78
3.13
2.90
3.20
3.26
3.41
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
0.78
0.74
0.72
0.64
0.69
0.63
0.51
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ (POS1)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การด้าน
0.68***
โอกาสก้าวหน้าในงาน (POS2)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การด้านความ 0.65*** 0.62***
มั ่นคงในงาน (POS3)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การด้านการ
0.60*** 0.65*** 0.67***
ยกย่องให้เกียรติ (POS4)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การด้านปั จจัย 0.59*** 0.56*** 0.56*** 0.66***
เกือ้ หนุนการปฏิบตั งิ าน (POS5)
ความสุขในการทํางานของบุคลากร (WH)
0.51*** 0.51*** 0.52*** 0.60*** 0.60***
ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร (JP)
0.49*** 0.38*** 0.46*** 0.45*** 0.49*** 0.63***
** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01, *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.001
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่า
ความเบี่ย งเบนมาตรฐาน และความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรที่ศ ึก ษา
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พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.001 แต่เป็ นระดับความสัมพันธ์ทอ่ี ยู่ในระดับทีไ่ ม่สูงมาก
นัก โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่สงู กว่า 0.80

คมกริช นันทะโรจพงศ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
(กริ ช แรงสู ง เนิ น , 2554: 38) นอกจากนี้ ยั ง พิ จ ารณ าค่ า VIF
(Variance Inflation Factors) โดยมีค่ า น้ อ ยกว่ า 10 (Hair et al.,
2006) ซึ่งแสดงว่าไม่ก่ อ ให้เกิดความความสัมพัน ธ์ก นั เองของตัว
แปรอิสระ (Multicollinearity) จึงนํ าไปสู่การทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์ ค วามถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ ความสุขในการทํางาน และผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
ตัวแปรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ / ความมีอิสระในงาน

H4 (WH)

การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (POS1)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน (POS2)
การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การด้านความมันคงในงาน
่
(POS3)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การด้านการยกย่องให้เกียรติ (POS4)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การด้านปั จจัยเกือ้ หนุ นการปฏิบตั งิ าน (POS5)

H5 (WH)

H6 (JP)
0.22**
(0.051)

0.15*
(0.060)
0.27***
(0.075)
0.34***
(0.062)

0.17*
(0.055)

0.27***
(0.053)

การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ (POS)

0.49***
(0.068)
ความมีอสิ ระในงาน (AU)
0.26***
(0.063)
ความมีอสิ ระในงาน (AU) * การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ (POS)
0.01
(0.059)
2
Adjusted R
0.437
0.456
0.308
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.05, ** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.01, *** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.001
จากตารางที่ 5 เป็ นผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 4 (H4) การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การมี
อิ ท ธิ พ ลในเชิ ง บวกต่ อ ความสุ ข ในการทํ า งานของบุ ค ลากร
ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การด้าน
ความมันคงในงาน
่
มีอิทธิพ ลในเชิงบวกต่อความสุขในการทํางาน
ของบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( = 0.15, p < 0.05) การ
รับรู้การสนับสนุ นจากองค์การด้านการยกย่องให้เกียรติ มีอิทธิพล
ในเชิงบวกต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ( = 0.27, p < 0.001) และการรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จาก
องค์การด้านปั จจัยเกื้อหนุ นการปฏิบตั งิ าน มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่ อ

ความสุขในการทํางานของบุคลากร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( =
0.34, p < 0.001) โดยตั ว แปรทั ้ง สามมี ค วามสามารถในการ
พยากรณ์ ได้รอ้ ยละ 43.70 จากผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่
4 ส่วนตัวแปรการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การด้านอื่นๆ มีอทิ ธิพล
ในเชิง บวกต่ อ ความสุ ข ในการทํ า งานของบุ ค ลากร อย่ า งไม่ ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 5 (H5) ความมีอิสระในการทํางานมีผลทํา
ให้ ก ารรับ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมีอิ ท ธิพ ลในเชิง บวกต่ อ
ความสุขในการทํางานของบุคลากรมากขึ้น ผลทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ค่ าสัมประสิท ธิถ์ ดถอยของค่ า Interaction ระหว่ างความมี
อิส ระในการทํ า งานกับ การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร ไม่ ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ ( = 0.01, p > 0.05) แสดงว่าความมีอิสระใน
การทํ างานไม่ ได้ม ีผ ลทํ าให้ การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ก ารมี
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อิทธิพ ลในเชิงบวกต่ อความสุข ในการทํางานของบุคลากรมากขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 5
สมมติฐานที่ 6 (H6) การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การมี
อิทธิพ ลในเชิงบวกต่ อผลการปฏิบตั ิงานของบุ คลากร ผลทดสอบ
สมมติ ฐ าน พ บว่ า การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารด้ า น
ผลตอบแทนและสวัส ดิ ก าร มี อิ ท ธิ พ ลในเชิ ง บวกต่ อ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( = 0.22, p <
0.01) การรับรูก้ ารสนับสนุ น จากองค์การด้านความมันคงในงานมี
่
อิท ธิพ ลในเชิง บวกต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากร อย่ า งมี

Khomkrit Nantharojphong and Viroj Jadesadalug
สนับสนุ นจากองค์การด้านปั จจัยเกื้อหนุ นการปฏิบตั งิ าน มีอทิ ธิพล
ในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ( = 0.27, p < 0.01) โดยตัวแปรทัง้ สามมีความสามารถใน
การพ ยากรณ์ ได้ ร้ อ ยละ 30.80 จากผลการวิ จ ัย เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ 6 ส่วนตัวแปรการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การด้าน
อื่นๆ มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่ อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร อย่าง
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

นั ย สํ า คั ญ ท างสถิ ติ ( = 0.17, p < 0.05) และการรั บ รู้ ก าร
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ถ ดถอยเชิงพหุข องบรรยากาศองค์การ การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ ความสุข ในการทํางาน และผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ตัวแปร
บรรยากาศองค์การ (OC)

WH
0.60***
(0.062)

SRA

ความสุขในการทํางานของ
บุคลากร (WH)
การรับรูก้ ารสนับสนุนจาก
องค์การ (POS)
Adjusted R2
0.353
*** มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < 0.001

H8
JP
0.51***
(0.054)
0.63***
(0.042)

MRA
JP
0.21***
(0.060)
0.50***
(0.052)

0.395

0.422

จากตารางที่ 6 เป็ น ผลการวิเคราะห์ค วามถดถอยเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 7 (H7) ความสุขในการทํางานมีอทิ ธิพลใน
เชิงบวกต่ อผลการปฏิบตั ิงานของบุ ค ลากร ผลทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า ความสุ ข ในการทํ า งานมีอิท ธิพ ลในเชิง บวกต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( = 0.63, p <
0.001) โดยมีค วามสามารถในการพยากรณ์ ได้ร้อยละ 39.50 จาก
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 7
สมมติฐานที่ 8 (H8) เมื่อ มีก ารควบคุ มความสุ ข ในการ
ทํางานซึ่งเป็ นตัวแปรส่งผ่านพบว่าเมื่อวิเคราะห์ความถดถอยอย่ าง
ง่าย บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์แบบมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั
ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากร ( = 0.51, p < 0.001) และ
ความสุขในการทํางานของบุคลากร มีความสัมพันธ์แบบมีนยั สําคัญ
ทางสถิตกิ บั ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ( = 0.63, p < 0.001)
และเมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่าบรรยากาศองค์การ มี

WH

0.65***
(0.053)
0.422

SRA

H9
JP

MRA
JP

0.63***
(0.042)
0.54***
(0.048)
0.423

0.48***
(0.055)
0.23***
(0.057)
0.423

ความสัมพัน ธ์แ บบมีนัย สําคัญ ทางสถิติก บั ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรโดยมีค่าเบต้าที่ลดลง ( = 0.21, p < 0.001) ซึ่งแสดงว่า
ความสุขในการทํางานทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวแปรส่งผ่านบางส่วน (Partial
Mediator) (Baron & Kenny, 1986) ระหว่ างบรรยากาศองค์ ก าร
และผลการปฏิบตั งิ าน จากผลการวิจยั จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 8
สมมติฐานที่ 9 (H9) เมื่อ มีการควบคุ มความสุ ข ในการ
ทํางานซึ่งเป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่าเมื่อวิเคราะห์ความถดถอยอย่าง
ง่ าย การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารมีค วามสัม พั น ธ์ แ บบมี
นัยสําคัญทางสถิตกิ บั ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ( = 0.54, p
< 0.001) และความสุขในการทํางานของบุคลากร มีความสัมพันธ์
แบบมีนัยสําคัญทางสถิติกบั ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ( =
0.63, p < 0.001) และเมื่อวิเคราะห์ ถดถอยเชิงพหุ พบว่ าการรับ รู้
การสนับสนุ นจากองค์การ มีความสัมพันธ์แบบมีนยั สําคัญทางสถิติ
กับผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรโดยมีค่าเบต้าทีล่ ดลง ( = 0.23,
p < 0.001) แสดงว่ าความสุ ข ในการทํางานทํ าหน้ าที่เป็ น ตัว แปร
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อิทธิพลของบรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ...
ส่ งผ่ าน บ างส่ ว น (Partial Mediator) (Baron & Kenny, 1986)
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุ น จากองค์ก ารและผลการปฏิบตั ิงาน
จากผลการวิจยั จึงเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 9
6.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากข้อ ค้ น พบจากการวิจยั สามารถอภิป รายผลตาม
สมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
1. บรรยากาศองค์การมีอิทธิพ ลในเชิงบวกต่ อความสุข
ในการทํางานของบุคลากร จากการวิจยั พบว่าบรรยากาศองค์การ
ด้า นการสื่อ สารภายในองค์ ก าร และด้ า นสัม พัน ธภาพภายใน
หน่ วยงาน มีอิทธิพ ลเชิงบวกต่ อความสุขในการทํางาน เนื่ องจาก
การสื่อสารภายในองค์การเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิง่ ในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรด้านการผลิต ซึ่งผูบ้ งั คับบัญชาและบุคลากรต้องมีการ
สื่ อ สาร พู ด คุ ย และปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ก ั น ตลอดเวลาเพื่ อ ให้ ง านมี
ประสิท ธิภ าพและสํ า เร็จตามเป้ าหมาย ทํ าให้ เกิด ความเข้า ใจที่
ตรงกันกันระหว่างบุคลากรและผูบ้ งั คับบัญชา อีกทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชา
แจ้งข้อมูลเกีย่ วกับงานให้บุคลากรทราบอยู่เสมอ ทําให้บุคลากรรูส้ กึ
ว่าตนได้รบั การเอาใจใส่จากผู้บงั คับบัญชา จึงมีส่วนทําให้บุคลากร
เกิดความสุขในการทํางานตามมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Christine Proctor (2014) ทีพ่ บว่าการสื่อสารภายในองค์การมี
ส่วนช่วยเพิม่ ทัศนคติเชิงบวกและความสุขในการทํางานส่งผลให้ม ี
ความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น ส่วนบรรยากาศองค์การด้าน
สัม พัน ธภาพภายในหน่ ว ยงานมีผ ลต่ อ การเกิด ความสุ ข ในการ
ทํางาน เนื่องจากความสัมพัน ธ์อ ันดีระหว่างบุ ค ลากรด้ว ยกัน และ
ระหว่างบุคลากรกับผูบ้ ริหาร ทําให้เกิดความสนิทสนมคุน้ เคย และ
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั งิ าน ความสุขในการทํางานจึง
เกิด ขึ้น สอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาของ ชุ ติ ม ณฑน์ ฟ้ าภิ ญ โญ
(2552) ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ในที่ทํางานเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่
ทําให้เกิดความสุขในการทํางาน ประกอบด้วยความสัมพันธ์อนั ดีกบั
เพื่อนร่วมงาน การแบ่งปั นความรู้สกึ และการได้รบั คําปรึกษาจาก
เพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ ศรศรี พิเศษกุล (2543)
ที่กล่าวว่าการทํางานร่วมกับผู้อ่นื อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็ นทีม
การทํางานระดับใดก็ตาม จําเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั
สมาชิกของทีมและเพื่อนร่วมงานให้เกิดขึ้นในที่ทํางานให้ได้ เพื่อ
บรรยากาศทีด่ ี ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกันจะเกิดขึน้ ในทีส่ ุด
2. ความมีอสิ ระในงานมีผลทําให้บรรยากาศองค์การและ
การรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การมีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่ อความสุข
ในการทํางานของบุคลากรมากขึน้ จากการวิจยั พบว่าความมีอสิ ระ
ในงานไม่ ม ีผ ลทํ า ให้ ท ัง้ บรรยากาศองค์ ก าร และการรับ รู้ ก าร
สนับสนุนจากองค์การมีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมมากขึน้ เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนัน้ เพราะในการ
ดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมโดยปกติแล้ว จะมีการกําหนด

คมกริช นันทะโรจพงศ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
ระเบี ย บข้อ บัง คับ ในการปฏิ บ ั ติ ง านที่ ช ัด เจนและเป็ นทางการ
สอดคล้อ งกับ มาตรฐานอุ ต สาหกรรมที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อ ใช้กําหนด
พฤติกรรมและสร้างมาตรฐานการทํางานของบุคลากรในโรงงานให้
เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีกําหนด เป็ น ไปตามแนวคิดวงจรการ
บริห ารคุ ณ ภาพ (PDCA) ที่ร ะบุ ว่ าการดํ า เนิ น งานที่สํ า เร็จ เกิด
ประสิทธิภาพต้องมีการวางแผน (Plan) การนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
(Do) การตรวจสอบผลการปฏิ บ ัติ ง าน (Check) และการแก้ ไ ข
ปั ญหาที่ ทํ า ให้ ง านไม่ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามแผนที่ ว างไว้ (Act)
(Deming, 1950; Imai, 1986) หมุ น วนเป็ นวงจรอย่ า งต่ อ เนื่ อง
แนวทางดังกล่าวจึงเป็ นแบบแผนในการสร้างมาตรฐานและนําไปสู่
การควบคุมการดําเนินงานด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ วัตถุ ดิบ เงินทุ น
และระยะเวลา บนพื้นฐานของคุณภาพ อีกทัง้ เพือ่ ป้ องกันอุบตั ภิ ยั ที่
อาจเกิดขึน้ ส่งผลให้บุคลากรรับรูแ้ ละเข้าใจสาเหตุทต่ี นขาดอิสระใน
การทํางาน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านน้อย
ส่ ว นใหญ่ เป็ นการปฏิ บ ั ติ ง านตามคํ า สั ง่ หรือ เป็ นงานกิ จ วัต ร
(Routine) จึงไม่สามารถตัดสินใจในงานได้อย่างอิสระ ตลอดจนไม่
สามารถวางแผนและกําหนดตารางการปฏิบตั ิงานได้ด้ว ยตนเอง
ดังนัน้ การให้ความมีอิส ระในงานแก่ บุคลากรจึงไม่มสี ่ว นทําให้ท งั ้
บรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การมีอทิ ธิพล
ทําให้ความสุขในการทํางานของบุคลากรอุ ตสาหกรรมในบริบทนี้
เพิ่ ม สู ง ขึ้น อย่ า งไรก็ ต ามหากองค์ ก ารอุ ต สาหกรรมต้ อ งการ
เสริม สร้า งความคิด สร้างสรรค์ ให้ม ีในบุ ค ลากรขององค์ ก ารเพื่อ
ขับเคลื่อนให้องค์การสามารถปรับตัวทันต่ อการเปลีย่ นแปลง และ
สร้างสรรค์น วัตกรรมใหม่ๆ ก็ควรให้อิส ระในงาน ซึ่งงานวิจยั ของ
Hülya Gündüz Çekmecelioglu แล ะ Ayse Günsel (2011: 889)
พบว่าความมีอสิ ระในงานมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่ อพฤติกรรมความคิด
สร้างสรรค์ และผลการปฏิบตั ิงาน ทัง้ ยังทําให้ความเครีย ดในงาน
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตลดลงอีกด้วย
3. บรรยากาศองค์ก ารมีอิท ธิพ ลในเชิงบวกต่ อ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร จากการวิจยั พบว่าบรรยากาศองค์การด้าน
ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ ด้านการสือ่ สารภายในองค์การ
และด้านสัมพันธภาพภายในหน่ วยงาน มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผล
การปฏิบตั ิงานของบุ คลากร ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากโครงสร้างองค์การที่ม ี
ความยืดหยุ่น ทําให้บุค ลากรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้ าที่แ ละ
สายการบังคับบัญชา ทําให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะอื่นๆ มากขึ้น ตลอดจนมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่สูงขึ้น
ส่งผลให้บุคลากรมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี น้ึ ส่วนบรรยากาศองค์การ
ด้ า นการสื่ อ สารภายในองค์ ก าร และด้ า นสัม พั น ธภาพภายใน
หน่ วยงาน มีอิทธิพ ลทําให้ผ ลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรดีข้นึ ได้
เนื่องจากการแจ้งข้อมูลข่าวสารและแลกเปลีย่ นพูดคุยเกีย่ วกับงาน
ระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง และระหว่างบุคลากรกับผูบ้ งั คับบัญชา
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.7 No.1 (Jan – Apr 2018)

33
The Influences of Organizational Climate and Perceived...
ตลอดจนความสนิทสนมคุน้ เคยกัน มีส่วนทําให้บุคลากรเกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั ิงาน บุคลากรจึงมีผลการปฏิบตั งิ านที่ดี
ขึ้น ตามมา ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ Kirti Rajhans (2012) ที่
พบว่าการสือ่ สารภายในองค์การทีม่ ปี ระสิทธิผลมีอทิ ธิพลอย่างมาก
ต่อ การเพิ่มแรงจูงใจ ผลการปฏิบตั ิงาน และความจงรักภักดีข อง
บุค ลากรต่ อองค์ก าร และเป็ น ไปตามทฤษฎีการจัดการเชิงมนุ ษ ย
สัม พัน ธ์ข อง Elton Mayo (Elton Mayo, 1954) ที่ก ล่ า วว่ า ในการ
จัดการหากได้นําวิธกี ารทางมนุ ษยสัมพันธ์ไปใช้อย่างถูกต้องแล้ว
จะทําให้บรรยากาศในองค์ก ารอํ านวยให้ทุก ฝ่ ายเข้ากัน ได้อย่ างดี
ทีส่ ุด คนงานจะได้รบั ความพอใจสูงขึน้ กําลังความสามารถทางการ
ผลิตสูงขึน้ และทําให้มผี ลงานเพิม่ มากขึน้
4. การรับ รู้ก ารสนั บสนุ น จากองค์ก ารมีอิท ธิพ ลในเชิง
บวกต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร ผลการวิจยั พบว่าการ
รับรู้การสนับสนุ นจากองค์การด้านความมั ่นคงในงาน ด้านการยก
ย่องให้เกียรติ และด้านปั จจัยเกื้อหนุ นการปฏิบตั งิ าน มีอิทธิพลใน
เชิงบวกต่อความสุขในการทํางานของบุคลากร ที่เป็ นเช่นนี้เพราะ
บุค ลากรทุกคนที่ปฏิบตั ิงานย่อ มมีแรงจูงใจในการทํางานและเกิด
ความสุขในการทํางานเมือ่ องค์การหรือหน่ วยงานให้ความสําคัญกับ
เขาในฐานะของทรัพยากรบุคคลที่มคี ุณค่า มีเกียรติและศักดิศรี
์ มี
ความมั ่นคง และได้ร ับ การปฏิบ ัติแ ละการสนั บ สนุ น อย่ างดีจ าก
องค์การทีเ่ ขาปฏิบตั งิ านให้ เช่น การมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิ บ ั ติ ง านที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การได้ ทํ า งานที่ ต รงกั บ ความรู้
ความสามารถ การได้รบั การช่ว ยเหลือ คําชี้แ นะที่เป็ น ประโยชน์
ต่างๆ เมื่อ ประสบปั ญ หาในการทํางาน ซึ่งสิ่งต่ างๆ ดังกล่ าวล้ว น
แล้วแต่เป็ นปั จจัยเชิงจิตวิทยาทีจ่ ะสร้างให้บุคลากรมีความรูส้ กึ สุขใจ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Chao Ni and Ying Wang
(2015) ที่พ บว่าการประเมิน ตนเองของพนักงานและการรับรู้การ
สนับสนุ นจากองค์การมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่ อความผาสุกทางใจ โดย
การสนับสนุ นจากองค์การมีองค์ประกอบสําคัญสองประการ คือ 1)
การรับรูข้ องพนักงานว่าองค์การประเมินและให้คุ ณค่ ากับผลงาน
ของพวกเขาหรือไม่ และ 2) การรับรูข้ องพนักงานว่าองค์การใส่ใจ
กับความผาสุกทางใจของพวกเขาหรือไม่ นอกจากนี้ผลการวิจยั ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อิสรีย์ เอีย่ มบํารุงสกุล (2558) ทีพ่ บว่า
การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารโดยรวมมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
ความสุขในการทํางานของพนักงานในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในด้านจิตอารมณ์ ด้านการปฏิบตั งิ าน และด้านความมันคงในงาน
่
รวมถึงงานวิจยั ของ ปริญดา วิรานุ วตั ร (2550) ทีพ่ บว่าการรับรูก้ าร
สนับสนุนจากองค์การส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของทีม ซึ่งเป็ นไป
ต าม ผ ล ก าร วิ จ ั ย ใน อ ดี ต ข อ ง Eisenberger (Eisenberger et.
al.,1990; Eisenberger et. al., 2002; แ ล ะ Rhoades and
Eisenberger, 2002) และเป็ นไปตามทฤษฎีลาํ ดับขัน้ ความต้องการ
(hierarchy of needs) ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง Maslow (1980) กล่ า วว่ า
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มนุ ษย์มคี วามต้องการ 5 ระดับ คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย
ด้านความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านการได้รบั การยอมรับในสังคม
และความต้องการด้านความสําเร็จในชีวติ ดังนัน้ เมือ่ บุคลากรได้รบั
การสนับสนุ นจากองค์การทัง้ ในด้านร่างกายและจิตใจ ก็จะเป็ นการ
ตอบสนองความต้องการในลําดับขัน้ ต่างๆ ทีส่ ูงขึน้ ไปและก่อให้เกิด
ความสุขในการปฏิบตั งิ าน
5. การรับ รู้ก ารสนั บสนุ น จากองค์ก ารมีอิท ธิพ ลในเชิง
บวกต่ อผลการปฏิบตั ิงานของบุค ลากร ผลการวิจยั พบว่าการรับรู้
การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารด้านผลตอบแทนและสวัส ดิก าร ด้าน
ความมันคงในงาน
่
และปั จจัยเกื้อหนุ นการปฏิบตั งิ าน มีอทิ ธิพลใน
เชิ ง บวกต่ อ ผลการปฏิ บ ั ติ ง าน ของบุ ค ลากร ทั ้ง นี้ เนื่ องจาก
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความมันคงในงาน
่
และปั จจัยเกื้อหนุ น
การปฏิบตั งิ านเป็ นปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร ทําให้บุคลากรมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี น้ึ ได้ ซึง่ เป็ นไปตาม
ทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นทางสั ง คม (Social Exchange Thoery)
(Blau,1964) ซึ่ ง นํ าเสนอแนวคิด การแลกเปลี่ย น โดยอธิบ ายว่ า
พื้น ฐานการแลกเปลี่ย นเกิด จากความต้อ งการและผลประโยชน์
ส่ ว นตัว ของปั จ เจกบุ ค คลเป็ นหลัก การแลกเปลี่ย นมี 2 รูป แบบ
ประกอบด้วยการแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจ (Economic Exchange)
และการแลกเปลี่ย นทางสังคม (Social Exchange) สิ่งที่อ งค์ก าร
ให้แก่พนักงานนัน้ ไม่เพียงแค่เป็ นผลตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นการสนับสนุ นในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเป็ นอยู่
ทีด่ ี ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันพนักงานจะ
ตอบแทนคืนให้แก่องค์การด้วยการทํางานเป็ นการแลกเปลีย่ น
6. ความสุขในการทํางานมีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร เนื่ อ งจากความสุ ข ในการทํ า งานเป็ น
กระบวนการรับรูท้ างด้านจิตใจทีท่ ําให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและ
สามารถยกระดั บ ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของบุ ค ลากรให้ ดี ข้ึ น ได้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Manion (2003) ทีร่ ะบุว่าความสุขในการ
ทํางานเป็ นผลที่เกิดจากการเรีย นรู้จากการกระทําการสร้างสรรค์
ของต น เอง การแสดงออก นํ าไปสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ ง าน อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นอารมณ์ ใ นทางบวกที่ เกิ ด จากพฤติ ก รรมที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน เช่นการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
การร่ว มกัน แสดงความคิดเห็น ด้วยเหตุ และผล มีการตัดสิน ใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลจากการประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน ทําให้แสดงอารมณ์ ในทางบวกเช่น ความสุขสนุ กสนานทํา
ให้สถานทีท่ าํ งานเป็ นทีน่ ่ ารืน่ รมย์ มีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีด่ ี
บุ ค คลที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านร่ ว มกัน ด้ ว ยความสุ ข สนุ ก สนานทํ า ให้ เกิ ด
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ นที่ ทํ า งาน มี ค วามรู้ ส ึ ก ที่ ดี ต่ อ งานที่ ไ ด้ ร ั บ
มอบหมาย มีค วามผู ก ผัน ในงาน ทํ า ให้ ค งอยู่ ในองค์ ก ารต่ อ ไป
ความสุ ข ในการทํ า งานจึ ง มี ค วามสัม พั น ธ์ เชิ ง บวกต่ อ ผลการ
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อิทธิพลของบรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ...
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Andrew J. Oswald,
Eugenio Proto, and Daniel Sgroi (2009) และ Ketchian (2003)
ซึง่ พบว่าความสุขมีผลทําให้พนักงานมีผลิตภาพในการทํางานทีเ่ พิม่
มากขึ้น สามารถสร้างผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางานให้ดี
ขึ้น ทัง้ ยังช่ว ยให้ม ีก ารพัฒ นาศัก ยภาพในการทํ างานได้อีกด้ว ย
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Djoen San Santoso, Hewagamage
Eranga Ravihara Kulathunga (2016) ที่พ บว่าความสุข ทางจิต ใจ
และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานมีความสัมพันธ์ต่อกันในเชิงบวก
ในขณะที่ค วามเครีย ดมีส่ งผลให้ค วามสุ ข ใจในการทํ างานลดลง
นอกจากนี้ ยั ง พ บว่ า อายุ สถานภาพ สมรส เงิน เดื อ น และ
ประสบการณ์ มีบทบาทในการกําหนดระดับของความสุ ข ความ
ผาสุกทางจิต ใจ และความเครีย ดในการทํ างาน ทัง้ นี้ ผ ลการวิจยั
พบว่าความสุ ข ในการทํ างานเป็ น ตัวแปรส่ งผ่ านในความสัมพัน ธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ นจากองค์การ
กับ ผลการปฏิบ ัติงานของบุ ค ลากร กล่าวคือ เมื่อ บุ ค ลากรรับ รู้ถึง
บรรยากาศองค์การในเชิงบวกและรับรูว้ ่าองค์การให้การสนับสนุ น
การปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ แล้วส่วนหนึ่งทําให้บุคลากรมีความสุข
ในการทํ า งานเพิ่ ม ขึ้น และความสุ ข ในการทํ า งานยัง ส่ ง ผลให้
บุคลากรมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี น้ึ ด้วย ซึง่ ผลการวิจยั สอดคล้องกับ
ศศิธร เหล่าเท้ง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) ทีพ่ บว่าความสุข
ในการทํางานมีอทิ ธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการทํางาน อัน
เนื่องมาจากพนัก งานได้ร บั รู้ถึงความเอาใจใส่ต่ อความมันคงทาง
่
จิตใจ และส่งผลให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงตามเป้ าหมาย งานที่
ได้รบั มีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามกําหนด อีกทัง้ ยังลด
ความสิ้น เปลือ งต้นทุ นในการผลิต ยังผลให้เกิดผลกําไรทางธุรกิจ
หรือองค์การได้โดยสมบูรณ์

7. ประโยชน์จากการวิ จยั
7.1 ประโยชน์เชิงการจัดการ
จากผลการวิจยั ที่พ ิสูจน์ พ บว่าบรรยากาศองค์ก ารและ
การรับรูก้ ารสนับสนุ น จากองค์ก ารมีผ ลต่ อ ผลการปฏิบตั ิงานโดย
ส่ว นหนึ่ งส่งผ่ านความสุ ข ในการทํ างานของบุ ค ลากร ผู้ว จิ ยั จึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการ ดังนี้
1) ผู้บริหารองค์การด้านอุตสาหกรรมการผลิตสามารถ
นํ าข้อ ค้น พบจากการวิจยั มาวางแผนและออกแบบเพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศองค์ก ารและให้การสนับสนุ น บุ ค ลากรในด้านต่ างๆ ที่
ครบถ้วนมากขึน้ เนื่องจากทีเ่ ป็ นตัวแปรสําคัญทีม่ ผี ลต่อความสุขใน
การทํางานของบุ ค ลากร และยังมีส่ ว นช่ ว ยให้ผ ลการปฏิบ ัติงาน
โดยรวมของบุ ค ลากรดี ข้ึน ซึ่ ง จากผลการวิ จ ัย ผู้ บ ริ ห ารควร
เสริมสร้างและให้ความสําคัญในประเด็นต่างๆ ให้มากขึน้ ดังนี้

คมกริช นันทะโรจพงศ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
1.1) ด้ า นบรรยากาศองค์ ก าร ผู้ บ ริ ห ารควรให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงภาวะผู้นํา โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
เข้ามามีส่ วนร่วมในการตัดสินใจ กําหนดเป้ าหมายในการทํางาน
มากขึน้ โดยใช้การประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเป็ นสื่อกลางใน
การสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างกัน และกําหนดรูปแบบโครงสร้าง
องค์การที่มกี ารแบ่ งสายงานและสายการบังคับ บัญ ชาที่ส ามารถ
ปรับเปลีย่ นหมุนเวียนได้ เพือ่ ลดความเบือ่ หน่ ายของบุคลากร ทัง้ ยัง
เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะและความรูใ้ นหน้าทีง่ านอื่นอย่าง
หลากหลาย นอกจากนี้ผบู้ ริหารควรสนับสนุ นให้มกี ารสือ่ สารภายใน
องค์การมากขึน้ ทัง้ การสือ่ สารอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
เพื่อ ให้บุ ค ลากรในโรงงานอุ ต สาหกรรมรับทราบข้อ มูล ข่าวสารที่
จํา เป็ นอยู่ เสมอ ทัง้ ยัง เป็ นการสนั บ สนุ น ให้ เกิด ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อนั ดีภายในหน่ วยงาน
1.2) ด้ า น การรับ รู้ ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร
ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร้ า งความมั น่ คงและ
ความก้ า วหน้ า ในงาน โดยการมี โ ครงสร้ า งตํ า แหน่ งและสาย
ความก้าวหน้ าให้แก่บุคลากรทุกระดับ สนับสนุ นการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากร เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้รบั โอกาสและ
ความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและยุตธิ รรม ให้เกียรติกบั บุคลากรทุก
คนในฐานะบุคคลสําคัญขององค์การ ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทน
และสวัสดิการทีเ่ หมาะสม และสามารถจูงใจพนักงานได้
2) จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าความสุขในการทํางานเป็ นตัว
แปรกลางหรือตัวแปรส่งผ่ านระหว่างบรรยากาศองค์การและการ
รับรู้ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก ารซึ่งมีอิท ธิพ ลต่ อ ผลการปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริหารองค์การด้านอุ ตสาหกรรมสามารถนํ าข้อค้นพบนี้มาใช้ใน
การจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์การด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ที่ ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความสุ ข ในการทํ า งานของบุ ค ลากร โดย
คํานึ งถึงปั จจัย ทางด้านจิต วิท ยาและมนุ ษ ยสัมพัน ธ์ของพนัก งาน
เพิม่ ขึน้ เช่น อารมณ์ ความรูส้ กึ ความเครียด เนื่องจากปั จจัยเหล่านี้
มีความสลับซับซ้อน ดังนัน้ การเข้าใจถึงจิตใจและความต้องการของ
บุ คลากร จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์การในการวางแผนการบริห าร
ทรัพ ยากรบุ ค คลที่ ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้น ช่ ว ยธํ า รงรัก ษา
บุ ค ลากรที่ ม ี ค วามรู้ ค วามสามารถให้ ค งอยู่ ก ั บ องค์ ก าร และ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
7.2 ประโยชน์เชิงทฤษฎี
งานวิจยั นี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ เชิงทฤษฎี ได้แก่ การบูร
ณาการทางแนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับ บรรยากาศองค์ ก ารของ
Litwin and Stringer (1968) และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การรับ รู้ ก าร
สนั บสนุ น จากองค์การของ Eisenberger et al. (1986) เพื่อ สร้าง
ตัวแปรและกรอบแนวคิดเชิงเหตุ ผลในการวิจยั และนํ าทฤษฎีการ
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The Influences of Organizational Climate and Perceived...
จัด การเชิง มนุ ษ ยสัม พัน ธ์ ข อง Elton Mayo มาประยุ ก ต์ ใช้ โดย
พิจารณาปั จจัย เชิงจิต วิทยาคือ ความสุ ขในการทํางานและความมี
อิส ระในงาน มาเป็ น ตัวแปรส่ งผ่ านและตัว แปรปรับ ในการศึกษา
ปั จ จัย ผลซึ่ง ในที่น้ี ค ือ ผลการปฏิบ ัติง าน โดยเป็ นการศึก ษาใน
ลักษณะการวิจยั แบบ Casual Research เพื่อพิสูจน์ ความสัมพันธ์
และอิท ธิพ ลระหว่ างตัว แปรบรรยากาศองค์การ และการรับรู้การ
สนับสนุ นจากองค์การ กับผลการปฏิบตั ิงาน โดยเน้ นการทดสอบ
ความเป็ นตัวแปรกลางหรือตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ของความสุข
ในการทํ า งาน ทั ง้ ยัง เป็ นการศึ ก ษาในบริบ ทของบุ ค ลากรที่
ปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งยังมีงานวิจยั จํานวนไม่มาก
นักที่มุ่งศึกษาความสุ ขในการทํางานในฐานะตัวแปรกลางหรือตัว
แปรส่งผ่าน และศึกษาความมีอสิ ระในงานในฐานะของตัวแปรปรับ
(Moderator) เนื่ องจากในอดี ต งานวิ จ ัย ส่ ว นใหญ่ มัก จะศึ ก ษา
ความสุขในการทํางานในฐานะตัวแปรตาม และศึกษาความมีอสิ ระ
ในงานในฐานะตัวแปรอิสระ (Antecedent Variable) เท่ านัน้ ทัง้ นี้
ผลการวิจยั พบว่าความสุขในการทํางานเป็ นตัวแปรกลางทีม่ อี ทิ ธิพล
บางส่วนในการส่งผ่านบรรยากาศองค์การและการรับรูก้ ารสนับสนุ น
จากองค์การไปยังผลการปฏิบตั งิ าน ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว ในเชิง
วิชาการสามารถนําไปต่อยอดเพือ่ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรนี้กบั ตัว
แปรอื่นๆ ได้

8. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ในอนาคต

1) การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณด้ว ย
วิธกี ารวิจยั เชิงเหตุผล โดยใช้แบบสอบถามในการศึกษา ซึง่ งานวิจยั
ใน อ น าค ต อ าจศึ ก ษ าใน รู ป แ บ บ ก าร วิ จ ั ย แ บ บ ผ ส ม (Mix
Methodology) โดยนําวิธวี ทิ ยาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การ
สังเกต มาเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งอาจ
ทําให้ได้ขอ้ ค้นพบอื่นทีน่ ่าสนใจ ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกเพิม่ มากขึน้
2) งานวิจ ัย ในอนาคตควรศึก ษาอิท ธิพ ลของตัว แปร
สาเหตุหรือปั จจัยอื่นๆ (Antecedent) ทีอ่ าจมีผลต่อการเกิดความสุข
ในการทํางาน เช่น ภาวะผู้นํา คุณภาพชีวติ ในการทํางาน การรับรู้
ความยุตธิ รรม เป็ นต้น ตลอดจนตัวแปรกลาง และตัวแปรตามอื่นๆ
เช่น พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร ความผู กพัน ต่ อ
องค์การ ความผูก พัน ต่ อ อาชีพ ความตัง้ ใจในการคงอยู่ เป็ น ต้ น
ทัง้ นี้ เ พื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารค้ น หาแนวทางในการพัฒ นาการจัด การ
ทรัพยากรมนุ ษย์ภายในองค์การอุตสาหกรรมให้ดยี งิ่ ขึน้
3) งานวิจยั ในอนาคตอาจใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
การประยุกต์สถิตพิ หุตวั แปร (Multivariate Analysis) เพื่อวิเคราะห์
อิท ธิพ ลทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มระหว่ า งตัว แปรในแบบจํ าลอง
สมการโครงสร้าง โดยใช้โ ปรแกรมสถิติช นั ้ สูง ซึ่งจะทํ าให้ได้ข ้อ
ค้นพบทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับตัวแปรเพิม่ มากขึน้
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4) ในการวิจยั ในอนาคตอาจนํ าแนวคิดและผลการวิจยั นี้
ไปปรับ ใช้ ศ ึก ษากับ บริบ ทที่ แ ตกต่ า งจากงานวิจ ัย นี้ เช่ น กลุ่ ม
พนั ก งานที่จ ัด เป็ นแรงงานทางอารมณ์ (Emotional Labor) หรือ
องค์การทีเ่ น้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เห็นผลของ
ความสุขในการทํางานในรูปแบบตัวแปรส่งผ่านทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
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