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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลการ
ปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษา
การรับรู้การสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิ
จ ากัด 3. เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนุนถึงคุณลักษณะผลการปฏบิัติงานของพนักงานท่ีส่งผลประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิจ ากัด  4. เพื่อศึกษาการรับรูข้องความ
พึงพอใจในการท างานในฐานะตัวแปรส่งผ่านระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากอง๕การกับผลการปฏบิัติงาน
จ ากัด 5. เพื่อศึกษาการรับรู้ของความเป็นอิสระในงานฐานะตัวแปรปรับของสภาพแวดล้อมองค์การและการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การต่อความพึงพอใจในการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยการรับรู้การสนบัสนุนจาก
องค์การของพนักงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์การ กรณี บริษัท ผลติภณัฑ์อาหารเสริม 
จ ากัด  กรุงเทพมหานคร จ านวน 255 ตัวอย่าง  ใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพยีรส์ัน และการ
วิเคราะหค์วามถดถอยอย่างง่ายและแบบพหุคณู (Fisher’s Exact Test) ผลการวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์การ
ด้านการสื่อสารภายในองค์การและด้านสมัพันธภาพภายในหน่วยงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสุขในการท างาน
ของบุคลากร  ส่วนด้านความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ ด้านการสื่อสารภายในองค์การ และด้านความอบอุ่น
และการสนับสนุนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร ขณะที่การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การ
ด้านความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน และด้านจิตวิทยาทางสังคมปฏิบัติงานมีอิทธิพลเชงิบวกต่อ
ความพอใจในการท างาน ส่วนด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในงาน และดา้นโอกาสก้าวหน้าใน
งานการปฏิบัติงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตัิงาน โดยที่ความพอใจในการท างานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผล
การปฏิบัติงานและเป็นตัวแปรส่งผ่านของบรรยากาศองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การไปยังผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจ ากดั ขณะที่ความมีอิสระในงานไมม่ีผลในการเพิ่ม
อิทธิพลของบรรยากาศองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความสุขในการท างานให้มากขึ้น ท้ังนี้
ได้มีการสรุปและอภิปรายผล รวมทั้งเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 
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ABSTRACT 
This research aims to 1. the perceived organizational support to the effective performance of 
product supplement 2. to examine perceived support operational efficiency through 
employee satisfaction. the company supplements 3. to support recognition of the 
performance characteristics of the resulting operational efficiency through employee 
satisfaction supplements. 4. to study the perceptions of satisfaction working as a variable 
transmission between the perception of support from the 5th to the performance. 5. the 
recognition of an independent variable in the organization's environment and awareness of 
organizational support satisfaction in the workplace. The samples used in the study perceived 
organizational support of employees that affect security software and operational organization 
of the food supplement limited sample consisted of 222 questionnaires were used in the 
research. Data were analyzed using descriptive statistics. The hypothesis was tested by 
analyzing the correlation of Pearson. And simple and multiple regression analysis (Fisher's 
Exact Test). The results showed that the organizational climate of communication within the 
organization and relationships within the agency has enjoyed a positive influence on the work 
of the personnel. The flexibility of the organization. The Organizational Communication And 
the warmth and support a positive influence on the performance of personnel. While the 
perceived organizational support and job stability. The advancement opportunities for 
Psychology and social work has a positive influence on satisfaction in the workplace. Regarding 
Compensation and Benefits Security in and the opportunity for advancement in performance 
has a positive influence on performance. The satisfaction of working with a positive influence 
on the performance and throughput parameters of organizational climate and perceived 
organizational support to the performance of employees in the company. Supplements Ltd. 
While voluntary work has resulted in increasing the influence of organizational climate and 
perceived organizational support to the pleasure of working more. The results are summarized 
and discussed. As well as suggestions for future research. 
 

Keywords : Organizational Climate / Perceived Organizational / Job Satisfaction /  
                Job Performance 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สังคมปัจจุบันอยู่ในยุคของการเปลีย่นแปลงและการแข่งขัน กระแสการเปลีย่นแปลงในโลกธุรกิจท าให้

สถานการณ์ของธุรกิจเปลี่ยนแปลงจากเดิม ส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับตวั
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขัน (Dessler, 2002, p.12) การเปลี่ยนแปลงสภาวะการต่างๆ 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโนม้ว่าจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ท าให้มผีลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การ (Kornkanok Thippharot, 2004, 
p. 30) ซึ่งส่งผลให้องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการ
บริหารงานและการท างานแบบเดมิที่เคยประสบความส าเร็จอาจจะล้าสมัยไม่สามารถท าให้องค์การนัน้บรรลุ
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เป้าหมายได้ ปัจจุบันรูปแบบการด าเนินงานและความสมัพันธ์ขององค์การได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดตีมาก การ
บริหารงานท่ีจะบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไมเ่พียงแต่ต้องเกิดจากความพร้อมของปัจจยัหรือ
ศักยภาพภายในองค์การเท่าน้ัน ผูบ้ริหารต้องมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์การด้วย (Khuntanan, N. & 
Tansa, C., 2006, p.30) บรรยากาศองค์กร เป็นลักษณะของความรูส้ึกและความเข้าใจของสมาชิกในองค์การ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความเป็นไปในองค์กร ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ท างานในองค์การโดยตรง ทุกคน
ที่ท างานในองค์การจะต้องรับรู้และสัมผัสกับบรรยากาศในแตล่ะองค์การแตกตา่งกันสภาพแวดล้อมหรือ
บรรยากาศองค์กรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไป มีผลท าให้ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย (Gibson, 1997, p.525) บรรยากาศองค์กรมีความส าคญัและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์กรโดยตรง และจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากร หากบุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศ
องค์กรหรือมีทัศนคติทีด่ีต่อองค์การจะท าให้เกดิความเช่ือมั่น มีความเต็มใจใน การท างาน และแสดงความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มที่ ส่งผลตอ่การปฏิบัติงานโดยตรง แต่ถ้าหากบุคลากรไม่พึงพอใจในบรรยากาศองค์กร
หรือมีทัศนคติทีไ่ม่ดตี่อองค์กร จะท าให้เกิดความไม่เต็มใจและไม่ทุ่มเทในการท างาน ขาดแรงจูงใจ ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างาน (Pusudacharin, 2005, p.12) การสร้างบรรยากาศองค์กรทีด่ีนั้นจะท าใหพ้นักงาน
ในองค์การ มีความรัก ความสามคัคี เข้าใจซึ่งกันและกัน มีขวัญและก าลังใจดี ยินดีที่จะท างานด้วยความเต็มใจ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน และสามารถลดความขัดแยง้ได้ (Ajinomvatan, C., 2544, p.7) ดังนั้น
จึงควรให้ความส าคัญต่อบรรยากาศองค์กรและสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในภายองค์กร เพราะบรรยากาศ
องค์กรจะช่วยให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน มีความตั้งใจ เอาใจใส่รับผิดชอบต่องานท่ี
รับผิดชอบและงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ส่งผลให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายได ้

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (JobEfficiency) คือ การที่บุคคลมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานนั้นให้
บรรลผุลไดต้รงตามเป้าหมายขององค์กรและทันระยะเวลาที่ก าหนด ผลงานท่ีไดม้ีคณุภาพและความถกูต้อง      
มีวิธีการท างานหรือน าเทคโนโลยทีี่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ่มผลงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยที่ใช้
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้ ซึ่งในแต่ละองค์กร ทั้งภาครัฐ
หรือเอกชนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นสิ่งท่ีส าคญัของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรต่างๆ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติในองค์กรถือเป็นหัวใจส าคัญของการน าองค์กรไปสู่ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน 
องค์การจะมผีลผลติเป็นท่ีน่าพอใจทั้งด้านการผลิต การบริการมีความเจรญิก้าวหน้า และสร้างความพึงพอใจท้ัง
แก่นิสิต บุคลากร ก็ข้ึนอยู่กับความสามารถขององค์กรเอง (Laksana, S., 2000, p.215) ดังนั้นหากองค์กรใด
สามารถสรรหาบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถเข้ามาปฏิบตัิงานได้ และสามารถดึงดูด ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถให้อยู่ในองค์กรได้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะนานได้ การบรหิารงานขององค์กรจะสามารถบรรลเุป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ มีการบรหิารบุคคลที่ดดี้วยจะส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุในการท างาน
(Government Reform Commission, 2000, p.2) 

บริษัทผลติภณัฑ์อาหารเสริม จ ากดั เป็นองค์การผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทย 
ยังคงเป็นผลติภณัฑ์ประเภท ผลติภัณฑ์วติามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ โดยมูลคา่การเติบโตภายในปี พ.ศ. 
2558 จะเพิ่มขึ้น มากกว่า 9.3 หมื่นล้านบาท หรือ มีอัตราการเจรญิเติบโตเพิม่ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12 เมือ่เทียบ
กับป ีก่อนรองลงมาคือ ผลติภณัฑส์มุนไพร ซึ่งมีมลูค่าอยู่ท่ี 1.2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 หมื่น
ล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2558 (Economic news, 2015)  ซึ่งมีนโยบายในการบริหารจดัการ การพัฒนาองค์การ
ที่ดี ท้ังด้านการบริการสภาพแวดลอ้มการท างาน องค์การจะประสบความส าเร็จหรือบรรลุเปา้หมายทีต่ั้งไว้     
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การสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์การย่อมท าให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทาง
กลับกันถ้าบรรยากาศในองค์การไม่เอื้อต่อการท างาน จะท าให้บุคลากรเกิดแรงกดดัน ซึ่งแรงกดดันเปน็สภาวะ
ความรูส้ึกของจิตใจที่ ถูกกดดัน หรือถูกบีบบังคับจากการปฏิบัติงานหรือจากสังคมรอบด้านจนท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจอาจเกิดผลเสียในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 

จากเหตผุลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผูว้ิจัย จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการรบัรู้ระหวา่งสภาพแวดล้อมองค์การ
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม จ ากดั โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การของพนักงานท่ีส่งผลต่อคณุลักษณะประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน
องค์การผ่านนความสุขในการท างาน เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารองค์การของผู้บริหาร รวมถึงการ
วางแผนเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศองค์การอันจะน ามาซึ่งการมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
ท างานของพนักงานตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการท างานของบุคลากรใหส้ามารถท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลส าเร็จตอ่องค์การต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาการรับรู้การสนับสนนุจากองค์การการที่มผีลต่อประสทิธิภาพผลการปฏิบตัิงาน บริษัท 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม จ ากดั 
 2. เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนนุประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจ ากดั 
 3. เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนนุถึงคุณลักษณะผลการผลการปฏบิัติงานของพนักงานท่ีส่งผล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจ ากดั   
 4. เพื่อศึกษาการรับรู้ของความพึงพอใจในการท างานในฐานะตัวแปรส่งผ่านระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การกับผลการปฏิบัติงานจ ากัด 

5. เพื่อศึกษาการรับรู้ของความเปน็อิสระในงานฐานะตัวแปรปรับของสภาพแวดล้อมองค์การและการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความพึงพอใจในการท างาน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยเกีย่วข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) 
ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ และประสบการณ์

ท างาน เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการจ าแนก ตามลักษณะประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถติิที่วัด
ได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตัวแปรอิสระ รวมทั้งง่ายต่อการวัดว่าตวัแปรอื่น ตัวแปรด้านปจัจัยส่วนบุคคลที่
ส าคัญ ดังนี ้Serirat, S., et al. (1995, pp.41-42) 
     1) เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการจ าแนกที่ส าคัญเช่นกัน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตัวแปรตัวนี้
อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนีต้ัวแปรด้านเพศมีการเปลีย่นแปลงในด้านการรับสภาพแวดล้อมการท างาน
ดังกล่าวอาจมสีาเหตุจากหน้าที่ความรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกัน 
     2) อาย ุ(Age) เนื่องจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มผีลต่อประสิทธิภาพผลการ
ปฏิบัติงานจะสามารถตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปร
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ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างของส่วนกลุ่มตัวอยา่งที่ได้ค้นคว้าความต้องการโดยมุ่งความส าคญักลุ่มตัวอย่าง
อายุนั้น 
     3) ระดับการศึกษาและรายได้ การศึกษาที่ส่งผลต่อการรับรูต้่อรายได้เป็นอย่างมาก การรู้ว่า
อะไรเกดิขึ้นกับการศึกษาและรายได้เป็นสิ่งส าคญัเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้แตกต่างกนั 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกับบรรยากาศองค์การ และความมีอิสระในงาน จึงน าไปสู่การตั้งสมมติฐานใน
การวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
ของพนักงาน 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานมีผลต่อความพอใจในงาน 
2. บรรยากาศองค์การ (Organizational Climate) 

 บรรยากาศองค์การ เป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในองค์การที่บุคคลรับรู้ ซึ่งแตกต่างกัน
ในองค์การหนึ่งกับองค์การอื่น บุคคลในองค์การสามารถรับรูไ้ด้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการปฏิบตัิงานของบุคคลในองค์การ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การไว้
มากมาย เช่น Boonjaim, L. (1998) ให้ความหมายว่าบรรยากาศองค์การคือลักษณะต่างๆ ที่ท าให้องค์การหนึ่ง
แตกต่างไปจากองค์การหนึ่งและมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การ รวมทั้งกระบวนต่างๆ ในองค์การ  
ส่วน Steer (1977, p.100) กล่าวว่าบรรยากาศองค์การมีความเกี่ยวข้องกับเจตคติ (Attitudes) ค่านิยม 
(Values) บรรทดัฐาน (Norms) และความรู้สึก (Feeling) ของพนักงานเกี่ยวกับองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Dessler (1976, p.185) ระบุว่าบรรยากาศองค์การเป็นความเข้าใจหรือการรับรู้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อ
ประเภทขององค์การที่ท างานอยู่ และความรู้สึกของเขาที่มตี่อประเภทขององค์การในรูปของมิติ เช่น ความเป็น
ตัวของตัวเอง การเปิดโอกาส โครงสร้าง การให้ผลตอบแทน ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น และการให้การ
สนับสนุน (Triranuch, S.,1998; quoted in Phetpud, A., 1687, p.77)  ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับบรรยากาศ
องค์การไว้ดังน้ี บรรยากาศองค์การคือ ความสมัพันธ์ต่อเนื่องอย่างมคีุณภาพของสภาพแวดล้อมในองค์การนั้นๆ 
ซึ่งท าให้แตกต่างจากองค์การอื่นๆ เนื่องมาจาก 1) พฤติกรรมและนโยบายของสมาชิกขององค์การนั้น โดยเฉพาะ
ระดับผู้บริหารสูงสุด (Top management) 2) การรับรู้ของแต่ละบคุคลในองค์การนั้นๆ 3) การตคีวามหรือการ
แปล (Interpretation) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การนั้นๆ การกระท าท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกดิกิจกรรมไปใน
ทิศทางต่างๆ บรรยากาศองค์การหมายถึง ตัวแปรชนิดต่างๆ เมื่อน ามารวมกันแล้วมผีลกระทบต่อระดับของการ
ท างานหรือการปฏิบตัิงานของผู้ด าเนินงานภายในองค์การ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อบรรยากาศ
ได้แก่ ลักษณะโครงสร้างขององค์การ กระบวนการที่ใช้ในองค์การ การปฏิบัติงานในองค์การ และความพอใจใน
งานจากความหมายของบรรยากาศองค์การตามที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง 
ความรูส้ึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การอันเนื่องมาจากการรับรู้หรือความเข้าใจของ
บุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานและประสิทธิภาพของงาน ซึ่งจะส่งผลถึง
ความส าเร็จในองค์การ (Raktham, A., 1996, p.78) 
         จากตารางข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันของแต่ละทฤษฎี ดังนี้การบริหารงานแบบ
วิทยาศาสตร์โดยทายเลอร์ (Taylor, 1974; quoted in Phetpud, A., 1996, p.79) ซึ่งเป็นบิดาการบริหารแบบ
วิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดหลักการในการบริหารงานโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์ การบรหิารในยุคนีไ้มไ่ด้กลา่วถึง
บรรยากาศองค์การอย่างเด่นชัด แนวคิดตามทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความช านาญเฉพาะด้านและการแบ่ง
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หน้าท่ีการงาน โดยก าหนดโครงสรา้งของการบริหารงานเป็นแบบรูปนัย การบริหารงานตามแนวคิดของทายเลอร์ 
ก่อให้เกิดบรรยากาศภายในองค์การที่มีลักษณะเฉพาะ ตามแบบการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ 

ทฤษฎีการกระจายอ านาจ (Decentralization) ทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญในเรื่องการกระจายอ านาจ 
การตัดสินใจให้กับหน่วยงานระดบัรองลงไป ดังนั้นแนวความคดิเกีย่วกับบรรยากาศองค์การจึงข้ึนอยูก่ับการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่หน่วยงานระดับรองลงไป ซึ่งการกระจายอ านาจนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ
สภาพความเป็นจริง และความไว้เนื้อเชื่อใจ (Phetpud, A., 1996, p.87) โดยจะเน้นในเรื่องการมสี่วนร่วม การ
สื่อสาร การจูงใจ และระดับปฏสิัมพันธ์กันจะอยู่ในระดับใด ขึ้นอยู่กบัภาวะผู้น าเป็นส าคัญ ดังนั้นบรรยากาศ
องค์การจึงข้ึนอยู่ที่กระบวนการกลุ่มและระดับของการมีปฏิสมัพันธ์ของบุคคลในหน่วยงานการเพิ่มภาระหน้าท่ี
และความรับผดิชอบในงาน (Job enrichment) การบรหิารงานตามทฤษฎีนี้เป็นการบริหารงานเพื่อค้นหา และ
ปรับปรุงสมรรถภาพในการท างาน ตลอดจนท าใหผู้้ปฏิบตัิงานเกิดความพึงพอใจในงานด้วยการปรับปรงุลักษณะ
งาน ดังนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การขึ้นอยู่กับการท าให้ผู้ปฏิบัติงานพร้อมที่จะปฏบิตัิงาน มี
ความส านึกในหน้าท่ีการงาน และโอกาสของความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Phetpud, A., 1996, p.103) ซึ่ง
เป็นนักวิชาการอีกรายหนึ่งท่ีศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของบรรยากาศองค์การต่อบุคลิกภาพของพนักงานโดยเช่ือ
ว่าองค์การได้ก าหนดขอบเขตและบทบาทหน้าท่ีของพนักงาน โดยไม่สอดคล้องต่อความต้องการของพนักงาน ซึ่ง
เป็นผู้ที่บรรลุวุฒิภาวะแล้ว ซึ่งตามทฤษฎีทฤษฎีความมีวุฒิภาวะนั้นบคุลิกภาพของคนจะค่อยๆ พัฒนาจากการที่
ต้องพึ่งพาคนอื่นในวัยเด็ก มาเป็นความต้องการที่จะคดิหรือท าอะไรอย่างอิสระหรือท าอะไรให้ส าเร็จดว้ยตนเอง 
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และจากการที่องค์การได้ก าหนดโครงสร้างและงานท่ีต่ ากว่าระดับความสามารถของ
พนักงาน ย่อมจะก่อให้พนักงานรู้สึกผิดหวังและตีตนออกจากองค์การการปฏิเสธความรับผิดชอบตลอดจนการ
ต่อต้านองค์การ ทั้งนี้ปัญหาดังกลา่วก็สามารถเกิดขึ้นได้ในระดับผูบ้ริหาร หากโครงสร้างขององค์การ ก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในลักษณะของการระแวดระวังแบบปิดและการเสีย่ง ตามล าดับ ดังนั้น แอกรีรสิ จึงมุ่งเน้น
ความส าคญัขององค์การและพนักงานตลอดจนประสิทธิภาพของปัจจัยทั้งสองจากหลักการ ทฤษฎ ีและ
แนวความคิดในการบริหารดังกล่าว สรุปได้ว่า เมื่อองค์การบริหารงานตามทฤษฎีใดย่อมก่อใหเ้กิดสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานตามแนวคิด หรือทฤษฎีนั้นๆ ซึ่งค านึงถึงบุคคลและสภาพแวดล้อมในองค์การเป็นส าคญั และผู้
ที่มีส่วนที่ท าให้บุคคลรับรู้บรรยากาศองค์การไปในทิศทางใดนั้น ก็คอืผู้น านั่นเอง 

3. การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์าร (Perceived Organizational Support) 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การเป็นความคิด ความเช่ือ หรือความรู้สึกของพนักงานซึ่งเกิดจาก

ประสบการณ์ในการท างานว่าองค์การได้ใหค้วามส าคัญและเห็นคุณค่าในการท างานของพนักงาน มีนโยบายที่
สนับสนุนการท างานและพร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆ เมื่อพนักงานต้องการ โดย Burger, W.I. (1986) 
ได้ให้ความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่าเป็นความเชื่อของพนักงานว่าองค์การมีการแสดงออก
ถึงความห่วงใย ต้องการให้พนักงานมีความเป็นอยู่ทีด่ี ซึ่งพนักงานสามารถรับรู้สิ่งเหล่านีไ้ด้จากผลประโยชน์ต่างๆ 
ที่ได้รับจากองค์การ ซึ่งอาจอยู่ในรปูของผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส หรือผลตอบแทนท่ีไม่อยู่
ในรูปของตัวเงินก็ได้ เช่น สวัสดิการ การอบรมต่างๆ  นอกจากนี้ Burger, W.I. (2001) ระบุว่าการรับรูก้าร
สนับสนุนจากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตสังคมของพนักงานท าให้รู้สึกว่าองค์การเป็นท่ีพึ่งได้ 
และพร้อมเสมอที่จะด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อพนักงานต้องการ  สอดคล้องกบั 
Suntarangkul, P. (2009) ซึ่งได้ให้ความหมายของการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การว่าเป็นการที่องค์การเห็น
คุณค่าและความส าคญัของพนักงาน และให้การสนับสนุนการท างานในด้านต่างๆ ผ่านนโยบายขององค์การ 
เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดแีละสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น การวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ารของ 
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Suntarangkul, P. (2009) ได้แบ่งการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลตอบแทน 
เช่น เงินเดือนสวัสดิการต่างๆ 2) ด้านโอกาสก้าวหน้า เช่น โอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมเรื่อง
การศึกษาหรือการฝึกอบรม 3) ด้านความมั่นคงในการท างาน เช่น การรับรู้วา่องค์การจะจา้งพนักงานต่อไป     
4) ด้านจิตวิทยาสังคม เช่น การรบัรู้ว่าองค์การให้ความส าคญัและเห็นคุณค่าของพนักงาน มีการยกยอ่ง เมื่อ
ท างานประสบความส าเร็จ และมคีวามเข้าใจเมื่อพนักงานท างานผดิพลาด และ5) ด้านสภาพการท างาน เช่น 
การรับรู้วา่องค์การให้ความไว้วางใจและช่วยเหลือเมื่อพนักงานมีปญัหา มีการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้
พนักงานท างานได้เต็มประสิทธิภาพ สภาพการท างานท่ีน่าพอใจ ผู้วจิัยจึงได้ปรับใช้แนวคิดของ Burger, W.I. 
(2001) กับการวัดการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์การตามแนวทางของPrem designs (2005) แบ่งการรับรู้การ
สนับสนุนขององค์การที่มีต่อของพนักงานออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 2) ดา้นโอกาส
ก้าวหน้าในงาน 3) ด้านความมั่นคงในงาน 4) ด้านจิตวิทยาทางสังคม และ 5) ด้านสภาการท างาน ซึ่งน าไปสู่การ
ตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี ้
 สมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพอใจในงานของพนักงาน 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงาน 
สมมติฐานที่ 5 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานมีผลต่อความพอใจในงาน 
4. กระบวนการรับรู้  (Recognition process) 
การรับรูเ้ป็นกระบวนการที่สร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ท าใหบุ้คคลมีความแตกตา่งกันและมี

อิทธิพลน าไปสู่การกระท า หรือพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล กระบวนการรับรูม้ีขั้นตอนต่างๆ ดังนี ้Bamrung, I. 
(2015) 1) อาการสัมผัส หมายถึง อาการที่อวัยวะรับสัมผัสรับสิ่งเร้า หรือสิ่งเรา้ผ่านเข้ามากระทบกับอวัยวะรับ
สัมผสัต่างๆ เพื่อให้คนเรารับรูภ้าวะแวดล้อมรอบตัว 2) การแปลความหมายจากอาการสัมผสัส่วนส าคญัที่จะช่วย
ท าให้การแปลความหมายดีหรือถูกต้องเพียงใดนั้น ต้องอาศัยสติปญัญา หรือความเฉลียวฉลาด การสังเกต
พิจารณา ความสนใจและความตั้งใจและ คุณภาพของจิตใจขณะนั้น 3) ความรู้เดิมหรือประสบการณเ์ดิม ซึ่ง
ได้แก่ ความคดิความรู้และการกระท าท่ีได้เคยปรากฏแก่ผู้นั้นมาแลว้ในอดีตมีความส าคัญมากส าหรับช่วยในการ
ตีความหรือแปลความหมายของการสัมผสัได้แจ่มชัด ความรู้เดมิและประสบการณ์เดิมที่ได้สะสมไวส้ าหรับช่วยใน
การแปลความหมายไดด้ีนั้นจะต้องมีคุณสมบัตดิังนี้ (1) เป็นความรู้ที่แน่นอน ถูกต้อง ชัดเจน (2) ต้องมีปริมาณ
มาก กล่าวคือ รู้หลายอย่างจึงจะช่วยแปลความหมายต่างๆ ได้สะดวกและถูกต้องด ี

5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ (Factors that influence perception) 
Rattakul, Y. (2011, p.80) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรูท้างสังคมว่ามีปัจจัยดังต่อไปนี้     

1) ความต้องการ (Need) ของผูร้บัรู้เองจะท าให้ผูร้ับรูต้ีความสิ่งเร้าที่ส่งมาเป็นสิ่งที่จะสนองความต้องการของ
ตัวเอง ความต้องการเป็นเหตุจูงใจให้เรารับรู้สิ่งที่ต้องการไดร้วดเร็ว เช่น ขณะก าลังหิว เราจะรับรู้สิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารได้เร็ว เราจะไดย้ินเสียงกระดิ่งของรถขายก๋วยเตี๋ยวชัดเจนกว่าเสียงอ่ืนๆ ที่เกิดในขณะเดียวกัน         
2) ประสบการณ์ (Experience) บุคคลทั่วไปมักจะตคีวามสิ่งที่ตัวเองสัมผสัตามภมูิหลังของแต่ละคน               
3) การเตรียมตัวไว้ก่อน (Preparatory set) การที่คนเรามีประสบการณ์และการเรยีนรูส้ิ่งใดมาก่อน ท าให้เรา
เตรียมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นแนวเดียวกับท่ีเรารับรูม้า 4) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ เช่น บุคคลที่มีบุคลิกภาพแข็งกร้าว ยึดมั่น จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้าได้ช้ากว่าผูท้ี่มี
บุคลิกภาพยดืหยุ่น 5) ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคตมิีอิทธิพลต่อการรับรู้ ถ้าคนเรามีทัศนคติที่ดีต่อใครคนหนึ่ง 
การกระท าของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้ในทางที่ดีอยู่เสมอ 6) ต าแหน่งทางสังคม (Social position) และบทบาทท า
ให้คนเรารับรู้สิ่งต่างๆ ไมเ่หมือนกนั 7) วัฒนธรรม (Culture) เป็นตวัการส าคญัที่ท าให้คนเรารับรู้อะไร       
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แตกต่างกัน 8) สภาพทางอารมณ์ (Emotion) ของผู้รับรู้ มีผลต่อการรับรู้การรับรู้นั้นเป็นข้ันตอนแรกของการมี
พฤติกรรม แต่อย่างไรกต็าม การรบัรู้เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งเท่านั้นในการเกิดพฤติกรรม ยังมีตัวแปรอื่นๆ อีก
มากมายที่มสี่วนในการเกดิพฤติกรรมเช่น ทัศนคติ บทบาท และความคาดหวังในบทบาท แรงจูงใจ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามการรับรู้มคีวามส าคญัต่อพฤติกรรมในแง่ที่ว่า ถ้าบุคคลรับรู้ถูกต้องแม่นย าการแสดงพฤติกรรมก็จะ
ออกในรูปหนึ่ง ถ้าบุคคลรับรู้อย่างไม่ถูกต้องแม่นย าจะท าให้การแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบหนึ่งนั่นคือ 
การรับรูม้ีส่วนท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน 

6. ความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการท างาน ตรงกับค า ภาษาอังกฤษว่า Job 

Satisfaction มผีู้ให้ความหมายและแสดงความคดิเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายท่าน แตส่่วนใหญ่แล้วมเีห็น
ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกัน ดังนี้ 

Wongrat, P. (2008, p.158) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติในทางบวกของบุคคลที่มี
ต่องานหรือกิจกรรมที่เขาท าซึ่งเปน็ผลให้บุคคล เกิดความรูส้ึกกระตอืรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างาน มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน สิ่งเหลา่นี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ซึ่งจะส่งผลตอ่
ความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ความเจรญิก้าวหนา้และน าความส าเร็จตามเป้าหมายมาสู่
องค์การให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า เป็นความพึงพอใจในงานท่ีท าและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานนั้น ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจะมคีวามรู้สึกพอใจในงานท่ีท าเมื่องานนัน้ให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ และสามารถสนองความต้องของเขาได้ 
           จากความหมายต่างๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกในทางที่ดีของ บุคคลที่มีต่อปจัจัยต่างๆ ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับงานท่ีท าอยู่ 
ความรูส้ึกชอบ หรือพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกดิขึ้น จากการทีไ่ด้รบัการตอบสนอง ตามระดับความต้องการ 
กล่าวคือเป็นความรู้สึกเป็นสุขในการกระท าอย่างใดอยา่งหนึ่ง ภายใต้สภาพบรรยากาศการท างานท่ีถกูใจ โดยมี
สิ่งตอบแทนทางวัตถุและจติใจ โดยมีภาวะแวดล้อมเป็นตัวจูงใจ หลงัจากได้ผา่นกระบวนการประเมินค่า จะแสดง
ออกมาในระดับที่แตกต่างกัน เช่น พึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จะเห็นได้ว่า          
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปน็เรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะมคีวามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความตอ้งการหรือ
แรงจูงใจของแต่ละบุคคล ดังนั้นจงึเป็นสิ่งที่มีความส าคัญทั้งต่อผู้ปฏบิัติงาน และต่อองค์การอย่างมากเพราะ    
1) ผู้ปฏิบัติงานย่อมมคีวามต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดของตน และผู้ปฏิบัติงานจะมีความรูส้ึก
สมปรารถนาที่จะได้แสดง บทบาทอย่างเต็มที่ตามขีดความสามารถของเขาที่มีอยู่ 2) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไมเ่คยมีความ
พึงพอใจในการท างานย่อมจะไม่ประสบสภาพวุฒิภาวะทางจิตวิทยา เพราะคนเราโดยทั่วไปจะใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
แต่ละวัน อยู่กับงาน หากงานนั้นเป็นงานท่ีน่าเบื่อหน่ายไม่ท้าทาย และไม่มีอิสระเขาย่อมจะเกิดความเบื่อหน่าย 
หงุดหงิดร าคาญใจ อันจะส่งผลหรอืก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อตัวเขาเอง เพื่อนร่วมงานและสังคมในท่ีสุด         
3) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไมเ่คยมคีวามพึงพอใจในงานท่ีท าจะเกิดความคับขอ้งใจ เพราะการท างานนั้นถือว่า เป็นสิ่ง
สนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ 4) การขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือเกิดมีข้อขัดแย้งในการ
ท างานย่อมจะส่งผลให้ขวัญและก าลังใจในการท างานลดต่ าลง น่ันหมายความว่าประสิทธิภาพของการท างาน
ย่อมลดต่ าตามไปด้วยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานให้ส าเรจ็ 
ถ้าผู้บริหารส านักงานฯ มีความเข้าใจในเรื่อง การบริหารงานบุคคล เป็นอย่างดีประกอบกับมปีัจจัยเป็นเครื่อง  
จูงใจมาก ย่อมท าให้พนักงานหรือบุคลากรในส านักงานฯเกดิความพงึพอใจในการปฏิบัติงานมากเช่นกนั 
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สมมติฐานที่ 6 ความพอใจในงานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
สมมติฐานที่ 7 พนักงาน บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิ มีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ  

ความพอใจในงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกตา่งกัน 
สมมติฐานที่ 8 พนักงานบริษัท ผลติภัณฑ์อาหารเสริม ที่ปฏิบตัิงานมกีารรับรู้การสนับสนุน 

จากองค์การ ความพอใจในงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 
             จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง จึงน ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดและ 
สมมติฐานการวิจยั ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศองค์การ
(Organizational) 
Climate) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธดี าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณ ผู้วจิัยก าหนดวิธีการวิจัยดังนี ้
1. ประชากรกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้การรบัรู้การสนับสนุนจากองค์การประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานและความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
พนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิ 
กรุงเทพมหานคร ค านวณจากการใช้สูตรการค านวณการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร ซึ่งมี
จ านวนพนักงานท้ังสิ้น 820 คนและก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเรจ็รูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970) ก าหนดขนาดของตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยคดิค่าความคลาดเคลื่อน (E) 
เท่ากับ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 255 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยคัดเลือกจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และใช้แบบสอบการเก็บ
รวบรวมข้อมลู มีจ านวนการตอบแบบสอบถามกลบัท้ังหมด 255 ชุด คิดเป็นร้อยละ100 
 2. เครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วนได้แก ่

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมลูเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายได้และประสบการณ์ท างาน ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checkist) ส่วนท่ี 2-5 เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 
ระดับความคิดเห็น โดยระดับ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยทีสุ่ด ถึงระดับ 5 หมายถึงเห็นด้วยมากทีสุ่ด โดยใช้วัดตัว
แปรต่างๆ ได้แก่  
 ส่วนท่ี 2 ค าถามด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีจ านวน 5 ด้าน 10 ข้อ 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามด้านความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบตัิงาน มีจ านวน 45 ข้อ 
 ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน มีจ านวน 5 ข้อ 
 ส่วนท่ี 5 ค าถามเกี่ยวกับการปฏิบตัิงาน และข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปดิ 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยด้วยการหาความ
เที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) น าไปปรับปรุงแกไ้ขและน าไป
ทดสอบ (Pre-test) จ านวน 50 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่นแอลฟาครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์
ยอมรับท่ีค่ามากกว่า 0.700 ส าหรบังานวิจัยเชิงส ารวจ (Jum, 1978) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ซึ่งมี
ความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้กับกลุม่ตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
ตัวแปร ค่าความเชื่อมั่น  (Cronbach’s Alpha ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล (PF) 0.94 
บรรยากาศองค์การ (OC) 0.88 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (POS) 0.97 
ความพอใจการท างาน (SN) 0.93 
ผลการปฏิบตัิงาน (JP) 0.87 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งน้ี ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวเิคราะห์ข้อมูล
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้และประสบการณ์ท างาน ใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson’s Correlation) ในการทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ส่วนการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหคุูณ (Multiple 
Regression Analysis)เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร โดยมีรายละเอียดของตัวแปรดังต่อไปนี ้
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี เป็นการน าเสนอค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานและระดบัของตัวแปร สว่นท่ี 2 เป็นการน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ส่วนท่ี 1  
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.51 อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.91 
รองลงมาอายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.45 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 34.96 รองลงมา
ต่ ากว่าปริญญาตรี 27.46 ต าแหน่งงาน แผนการบริการลูกค้า คดิเปน็ร้อยละ 41.06 รองลงมา แผนงานสนับสนุน
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 35.49 รายไดต้่อเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.04 และประสบการณ์
ท างาน 2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.45 
 2. การรับรู้บรรยากาศการของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ (x̅ =4.11,    
S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าความคดิเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีความท้าทายและความ
รับผิดชอบ (x̅ =4.07, S.D.= 0.81) รองลงมาคือรางวัลและการลงโทษ (x̅ =3.98, S.D.= 0.80) และความเป็น
หนึ่งเดียวในองค์การ (x̅ =3.78, S.D.= 0.61) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 3. การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ารของพนักงานภาพรวมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ =2.97,   
S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

4. ความพึงพอใจในงานภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ =4.12, SD= 0.58) 
ตามล าดับ  

5. ผลการปฏิบัติงานตามของบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ (x̅ =3.80,         
S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พนักงานสามารท างานท่ีรับผิดชอบให้แล้วเสร็จได้ตามก าหนด 
มีค่าเฉลีม่ากที่สดุ (x̅ =3.54, SD= 0.55) ส่วนด้านการไดร้ับโอกาสก้าวหน้าในงาน (x̅ =3.44, S.D.= 0.70)   

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ด้านความสมัพันธ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบตัิของตัวแปร เพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยและค่าถอดถอยค่าความคลาดเคลื่อน 
  

ตัวแปรต้น OC OC OC OC OC SN JP 
ค่าเฉลี่ย(Mean) 3.75 3.80 3.41 3.54 4.07 3.45 3.67 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.51 0.40 0.61 0.55 0.93 0.70 0.61 
บรรยากาศองค์การด้านความ
ยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์การ 
(OC1) 

-       

บรรยากาศองค์การด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (OC2) 

0.61***       

บรรยากาศองค์การการสื่อสาร
ภายในองค์การ  (OC3)   

0.32*** 0.41***      

บรรยากาศองค์การความอบอุ่นและ 
การสนับสนุน  (OC4)                

0.43*** 0.55*** 0.40***     

บรรยากาศองค์การความมีอิสระใน
การท างาน (OC5) 

0.51*** 0.40*** 0.61*** 0.55***    

ความพอใจการท างาน (SN) 0.61*** 0.41*** 0.53*** 0.35***    
ผลการปฏิบตัิงาน (JP) 0.39*** 0.32*** 0.31*** 0.50*** 0.51*** 0.71***  
**p<0.01,***p< 0.001 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา  พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.001 แต่เป็นระดับความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก โดยมคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่
สูงกว่า 0.80 (Kornkanok Thippharot 2011, p.38) นอกจากน้ียังพิจารณาค่า VIF (Variance Inflation 
Factors) โดยมีค่าน้อยกว่า 10 (Hair, et at., 2006) ซึ่งแสดงว่าไม่ก่อให้เกิดความความสัมพันธ์กันเองของตัว
แปรอิสระ (Multicollinearity) จึงน าไปสู่การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของบรรยากาศองค์การ ความพอใจในการท างาน และผลการ  
              ปฏิบัติงานของ พนักงาน 
  

ตัวแปรต้น H1 
(JS) 

H2 
(OC) 

H3 
(JP) 

H4 
(JP) 

H5 
(JP) 

H6 
(JP) 

H7 
(JP) 

H8 
(JP) 

การรับรูบ้รรยากาศใน
องค์การ (POC) 

      0.56*** 
(0.108) 

 

ด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการ 

0.59*** 
(0.104) 

0.63*** 
(0.051) 

      

ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน                    0.54*** 
(0.072) 

0.54*** 
(0.072) 

      

ด้านความมั่นคงในงาน                                     0.51*** 
(0.049) 

0.50*** 
(0.051) 

     

ด้านจิตวิทยาทางสังคม                      0.58*** 
(0.049) 

0.52*** 
(0.051) 

    0.64*** 
(0.048) 

 

ด้านสภาพการท างาน                        0.72*** 
(0.046) 

0.67*** 
(0.050) 

      

ความพอใจในงาน (JS)                                                     0.74*** 
(0.036) 

    0.75*** 
(0.038) 

บรรยากาศองค์การ (OC) 
*การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การ 

    0.73*** 
(0.040) 

   

Adjusted R2 0.372 0.370 0.559  0.531  0.532 0.554 
**p < 0.05, **p < 0.001, p<0.001 
 

จากตารางที่ 3เป็นผลการวเิคราะห์ความถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายไดด้ังนี้ 
 1. การรับรู้บรรยากาศองค์การ มอีิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจ อย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.001 
จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 
 1.1 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.001 (β 0.59, P<0.001) จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีวางไว้ 

 1.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน มอีิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ              
(β 0.54, P<0.001) จากผลการวจิัยเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว ้

           1.3 ด้านความมั่นคงในการท างานมีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั              
(β 0.51, P<0.001) จากผลการวจิัยเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว ้

 1.4ด้านจิตวิทยาทางสังคม มีอิทธพิลทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ                   
(β 0.58, P<0.001) จากผลการวจิัยเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว ้
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 1.5 ด้านสภาพการท างานมีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ                     
(β 0.72, P<0.001) จากผลการวจิัยเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว ้

 ผลการปฏิบตัิงานท่ีอยู่ระดบัสูง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิความสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.60และมี
ความสามารถในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 36 อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. บรรยากาศองค์การมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความสุขในการท างานของพนักงาน จากการวิจัยพบว่า
บรรยากาศองค์การด้านการสื่อสารภายในองค์การ และด้านสัมพันธภาพภายในหน่วยงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความพอใจการท างาน เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์การเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ด้านปฏิบัติงาน ซึ่งบังคับบัญชาและพนักงานต้องมีการสื่อสาร พูดคยุ และปฏสิัมพันธ์กันตลอดเวลาเพือ่ให้งานมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันกันระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชา อีก
ทั้งผู้บังคับบัญชาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับงานให้บุคลากรทราบอยู่เสมอ ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าตนได้รับการเอาใจใส่จาก
ผู้บังคับบัญชา จึงมีส่วนท าใหพ้นักงานเกิดความพอใจการท างานตามมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Proctor, C. (2014) ที่พบว่าการสื่อสารภายในองค์การมสี่วนช่วยเพิม่ทัศนคติเชิงบวกและความมีอสิระในการ
ท างานส่งผลให้มคีวามพึงพอใจในการท างานมากขึ้น ส่วนบรรยากาศองค์การด้านสมัพันธภาพภายในหน่วยงานมี
ผลต่อการเกดิความพอใจในการท างาน เนื่องจากความสัมพันธ์อันดรีะหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหาร ท าให้เกดิความสนิทสนมคุ้นเคย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงาน ความสุขใน
การท างานจึงเกิดขึ้น สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Fahpinyo, C. (2009) ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ในที่ท างาน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้เกิดความสุขในการท างาน ประกอบดว้ยความสมัพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน การ
แบ่งปันความรู้สึกและการได้รับค าปรึกษาจากเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Srisri Specialty Kul 
(2000) ที่กล่าวว่าการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นทีมการท างานระดับใดก็ตาม จ าเป็นที่
จะต้องสรา้งความสมัพันธ์ที่ดีกับสมาชิกของทีมและเพื่อนร่วมงานใหเ้กิดขึ้นในที่ท างานให้ได้ เพื่อบรรยากาศท่ีดี 
ความรูส้ึกท่ีดีต่อกันจะเกิดขึ้นในทีสุ่ด 

2. การรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กร (Perceived Organization Support : POS) คือ การที่
พนักงานรับรู้ว่าองค์กรให้ความสนใจดูแลทุกข์สุขตนเพียงใด สนใจผลงานของตนหรือไม่ รับรูร้ับทราบหรือเปลา่
ว่าตนได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่งานมากเพียงใด มองเห็นคณุค่าของผลงานและเคยแสดงความช่ืนชมผลงานของตน
บ้างหรือไม่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรจะท าให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรและผูกพันกับงานท่ีท า ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ R & E Burger (2002)  ที่กล่าวถึงการรับรู้สนับสนุนจากองค์กรว่าเป็นปจัจยัที่
ก่อให้เกิดความยดึมั่นผูกพันต่อองค์กร ความรูส้ึกท่ีสมัพันธ์กับงาน และตอบสนองความรูส้ึกท่ีส่งผลต่องานในด้าน
ความพึงพอใจในงานและอารมณข์องพนักงานผู้ปฏิบัติงาน (Jill Brett & Benson, 2004) ผลการวิจยัที่ผ่านมา
พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร (Rhoades, et al., 2001; 
McCook, 2002; Tertrick, 2002) และมีอิทธิพลต่อ OCB (Kidwell & Mossholder, 1997; Asgari, et al., 
2008) 

3. ความพึงพอใจในงานว่า หมายถึง ผลของทัศนคติต่างๆ ที่เกิดจากความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่องาน
และเกี่ยวข้องกับปัจจัยบางประการ เช่น ค่าจ้าง การปกครองบังคับบัญชา ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน สภาวะ
การท างาน โอกาสในการก้าวหน้า การไดร้ับการยอมรับในความสามารถ ความยุติธรรมในการประเมินผลงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน การจัดการกับข้อข้องใจไดร้วดเร็ว ความยุติธรรมของนายจา้ง เป็นต้น       
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Serirat, S., et al. (1998, p.100) ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานว่า หมายถึง ทัศนคติทั่วไปของบุคคล
ที่มีต่องานของเขา งานของคนใดคนหนึ่งเป็นสิ่งที่มีความ หมายมากกว่าการเป็นสิ่งท่ีปรากฏให้เห็นเท่านั้น เช่น 
การพิมพ ์การรอคอยลูกค้า การขับรถส่งของ งานท่ีเราทาจะรวมถึงการมีปฏิกริิยาโต้ตอบต่อกันกับผู้รว่มงานและ
เจ้านาย การทาตามกฎเกณฑ์และนโยบายขององค์การ การทางานให้มีคุณภาพเข้าข้ันมาตรฐาน การมีชีวิตอยู่กับ
สภาพการทางานซึ่งบ่อยครั้งมีคณุภาพต่ ากว่าท่ีเราคิด และอื่นๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาพนักงานจะมีการ
ประเมินวา่เขาพอใจหรือไม่ Marawan, S. (2001, p.211) ความพอใจงาน คือ ความรู้สึกท่ีดีโดยส่วน รวมต่องาน
ของพวกเขา ถ้าพูดว่าคนมีความพอใจงานสูงโดยทั่วไปจะหมายความว่า คนชอบและให้คณุค่ากับงานของพวกเขา
สูง และมีความรูส้ึกท่ีดีต่องานของพวกเขา จากความหมายของความพึงพอใจในงานข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ความ
พึงพอใจในงาน หมายถงึ ทัศนคติที่มีต่องานของพนักงานโดยเป็นผลจากการรับรู้งานและปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน ได้แก่ ลักษณะงาน รายได ้ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหนา้งาน ซึ่งถ้าพนักงาน
มีทัศนคติด้านบวกต่องานก็จะมีความพึงพอใจในงานสูง แต่ในทางกลับกันถ้าพนักงานมีทัศนคติด้านลบต่องานก็
จะทาให้มีความพึงพอใจในงานต่างไปด้วย Glimmer (1975, pp.402-405) สรุปว่าองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจในงาน ได้แก่ 1) ความมั่นคง คือ ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน การได้ทางานท่ีรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ การไดร้ับความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนท่ีมีการศึกษาน้อยหรือขาดความรู้จะให้ความส าคญั
กับความมั่นคงในงานมากกว่าคนที่มีการศึกษาสูง และสาหรับพนักงานท่ีมีอายุมากขึ้นความต้องการความมั่นคง
ในการท างานก็จะมากขึ้นไปด้วย 2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน เช่น โอกาสในการได้รับเลื่อนต าแหน่ง โอกาส
ในการไดร้ับการตอบแทนความสามารถในการท างาน ผู้ชายมีความต้องการในเรื่องนี้สูงกว่าผู้หญิง และเมื่อมีอายุ
มากขึ้นความต้องการเกี่ยวกับเรื่องนี้จะลดลง 3) สถานท่ีท างานและการด าเนินงาน ได้แก่ ความพอใจในสถานท่ี
ทางาน ช่ือเสียงและการดาเนินงานขององค์การ ซึ่งพบว่าเมื่ออายุมากข้ึนความต้องการในเรื่องนี้จะนอ้ยลง        
4) ค่าจ้าง พบว่าเพศชายจะให้ความส าคญักับค่าจ้างมากกว่าเพศหญงิ และพนักงานรับ จ้างโรงงานเอกชนจะให้
ความส าคญัต่อค่าจา้งมากกว่าข้าราชการ 5) เนื้องาน เป็นองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กับความรู้ ความสามารถของ
พนักงาน ซึ่งถ้าเขาได้ทางานท่ีตนเองถนัดก็จะเกิดความพึงพอใจ 6) การบังคับบัญชา องค์ประกอบนี้มอีิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจค่อนข้างสูง การบังคับบัญชาท่ีไมด่ีอาจเป็นสาเหตุหลักท่ีทาให้พนักงานมีพฤติกรรม
ขาดงานหรือลาออกจากงานโดยเฉพาะเพศหญิงจะรับรูไ้ดไ้วกว่าเพศชาย 7) ลักษณะทางสังคม เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม คือ ได้รับการยอมรับในสังคม ซึ่งถ้าความต้องการนี้ได้รับการตอบสนอง
และพนักงานสามารถปฏบิัติงานรว่มกับผู้อื่นได้ดีก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น องค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์
กับอายุและระดับงาน นอกจากนีพ้บว่าเพศหญิงให้ความส าคัญกับองค์ประกอบนี้มากกว่าเพศชาย 8) การสื่อสาร 
ได้แก่ การรับ-ส่ง ข้อสนเทศ การรายงาน การติดตั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบนี้จะมี
ความส าคญัมากสาหรับผู้ที่มีการศกึษาสูง 9) สภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ แสง เสยีง การถ่ายเทอากาศ 
สถานท่ีพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องน้าและช่ัวโมงการทางาน 10) ผลประโยชน์ ได้แก่ เงินบ าเหน็จบ านาญ บริการ
รักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหารที่พัก วันหยุด การไดร้ับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมจากองค์การในเรื่องนี้จะทา
ให้เกิดความพึงพอใจในงาน Eisenstein Burger, Huntington, Valerie & Associates. (1986, p.500) 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฎี 
   งานวิจัยช้ินนี้ก่อให้เกิดประโยชน์การบูรณาการทางทฤษฎีเพื่อสรา้งกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับ

บรรยากาศองค์การ Lepin & Stranger (1968) และแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของ     
Achen Burger (1986) เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และน าทฤษฎีการจัดการเชิงมนุษยส์ัมพันธ์ เอลตัน     
เมโย โดยพิจารณาปจัจัยเชิงจิตวิทยาคือคุณลักษณะของผลการผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีส่งผล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์การ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ท าให้เห็นแนวทางในการก าหนดแผนงานและ
นโยบายการท างานขององค์การ ท้ังนี้เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรมีความรู้สึกท่ีดี และท าให้บุคลากรอยากท างนให้กับ
องค์การด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท มีความซื่อสัตย์และจงรักษ์ภักดตี่อองค์การ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

   1. งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ องค์การควรเสริมสร้างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
จากบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนค่าตอบแทน เนื่องจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานมี
พื้นฐานจากความรูส้ึกต่างตอบแทน ของพนักงานท่ีจะมีความห่วงใยองค์การและพฤติกรรมช่วยเหลือองค์การ
และองค์การควรให้การยอมรับ เคารพและใหเ้กียรติ ให้ความอิสระในการตัดสินใจ เพราะการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การจะสวนองความต้องการทางด้านจิตวิทยาและทางสังคมของพนักงานสามารถให้พนักงานเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การและมีบทบาทในองค์การได ้

   2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณด้วยวิธีการแบบ Casual  Research ซึ่งงานวิจัยในอนาคต
อาจศึกษาในรูปแบบการวิจยัแบบผสม (Mix Methodology) โดยน าวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ 
การสังเกต มาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู ซึ่งอาจท าให้ไดข้้อค้นพบอ่ืนเพิ่มมากขึ้น  ตลอดจนการ
น าไปใช้ศึกษากับบริบทท่ีแตกต่างจากงานวิจัยนี้  เช่น แรงงานทางอารมณ์ (Emotional  Labor) หรือองค์การที่
เน้นนวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในเชิงการจัดการ 
    1. ท าให้ทราบถึงระดับการรับรูก้ารสนับสนุนจากองค์การของพนักงานภายในบริษัท ผลติภณัฑ์
อาหารเสริม และรปูแบบความสัมพันธ์ของ ปัจจัยส่วนบุคคลคล ปัจจัยจูงใจและการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การที่ส่งผลต่อความพอใจในงานและประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนักงาน 
    2. สามารถท่ีจะน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์การรบัรู้และทัศนคติ ท่ีมีต่อการจดัการสนับสนุนจาก
องค์การทัศนคติในการปฏบิัติงานของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อองค์การในกลุ่มธุรกจิ 
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจะได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ใช้ในการวางแผนจัดการด้านสวัสดิการและปัจจยัจูง
ใจอ่ืนๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้อยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทฯ ท าให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่และเต็มใจอันจะเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาองค์การต่อไป 
    3. ท าให้องค์การได้ทราบถึงการสนับสนุนจากองค์การและความตอ้งการของพนักงานท่ีมี
ความสามารถ มีประสิทธิภาพหรือมีผลการปฏิบตัิงานท่ีดี สามารถน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์ในการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์และเป็นการธ ารงรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพให้อยู่กับองค์การต่อไป 
    4. เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจดัการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยภ์ายในองค์การ เพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากบริษัท ผลิตภณัฑ์
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อาหารเสริม กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการน าข้อมลูไปวิเคราะห์การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจผลติภัณฑ์อาหารเสรมิและธุรกิจกลุ่มอืน่ๆ ไดต้่อไป 
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