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 มุทิตา  คงกระพันธ:์ การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้การสนับสนุน    
จากองค์กร ผ่านความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. 130 หน้า. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีต่อความผูกพันองค์กร ความพึงพอใจในงาน และผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีต่อความพึงพอใจในงาน 
ความผูกพันต่อองค์กรและผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันต่อองค์กร
และความพึงพอใจในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
เป็นวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีที่ปฏิบัติงานอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ านวน 192 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซ่ึงมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี เป็นบุคลากร
สายสนับสนุนการสอน ท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ระหว่าง 1 - 10 ปี จบการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มี
การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ความผูกพันต่อองค์กร และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยรวมจัดอยู่ในระดับมาก การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรด้านการสนับสนุนส่ิงตอบแทนที่เป็นตัวเงินและด้านการสนับสนุนส่ิงตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และ
ความพึงพอใจในงาน โดยรวมจัดอยู่ในระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลในทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานตามบาทหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรด้านการสนับสนุนส่ิงตอบแทนที่เป็นตัวเงินและด้านการสนับสนุน สิ่งตอบ
แทนที่ไม่เป็นตัวเงินมีอิทธิพลในทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และผลการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลในทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลในทางบวก
กับผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 MUTITA  KONGKRAPAN: A STUDY OF THE INFLUENCE OF INTER - PERSONAL 
RELATIONSHIP PERCEPTION AND THE ORGANIZATIONAL SUPPORT PRECEPTION THROUGH 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND WORK SATISFACTION AFFECTING WORK 
PERFORMANCE RESULTS. THESIS ADVISORS: VIROJ JADESADALUG, Ph.D.  130  pp. 
  
 This research aimed to study investigate interpersonal relationship perception, organizational 
support perception, organizational commitment, work satisfaction and work performance results, and to study 
the influence of interpersonal relationship perception that affected the organizational commitment, and the work 
performance results, the influence of organizational support perception that affected the work satisfaction and 
the work performance results, the influence of organizational commitment and work satisfaction that affected 
the work performance results of Kanchanaburi Rajabhat University personnel. The sample group of this survey 
research consisted of 192 Kanchanaburi Rajabhat University personnel for teaching support, in the fiscal year of 
2554 B.E. A constructed questionnaire with the reliability of 0.95 was a tool to collect data. The statistics for 
data analysis were mean, and standard deviation, with the hypothesis tested by correlation statistics, simple 
regression analysis, and multi-regression analysis.  
 The results revealed that the majority of respondents were female personnel in teaching support, 
aged 25-35, with 1-10 years of working here, and a Master’s degree holder or higher. The interpersonal 
relationship perception with their super-ordinates and colleagues, the organizational commitment, and the work 
performance results were overall at a high level and the hypothesis test results revealed a positive influence at 
0.05 level. The organizational support in form of money and non-money and work satisfaction were overall at a 
moderate and level and  the hypothesis test results revealed a positive influence at 0.05 level The organizational 
commitment and work satisfaction had a positive influence on work performance results at 0.05 level.  
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  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์    
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้ความรู้ ค าปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง       
จนวิทยานิพนธ์ส าเร็จ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ที่กรุณาสละเวลา 
เป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ได้ให้ความรู้ และข้อคิดเห็นด้านเนื้อหา และอาจารย์ ดร.จันทนา  
แสนสุข  ที่กรุณารับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้แนวทาง และค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ใน 
การวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร .รังรอง งามศิริ อาจารย์ ดร .สุนทร เทียนงาม        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์ ที่ให้
ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยตลอดจนความถูกต้องของภาษา 
เน้ือหา และยังได้กรุณาให้ค าแนะน าดีๆ แก่ผู้วิจัยจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จได้ด้วยดี 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย และ
ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมที่อนุญาตให้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพื่อทดลองเคร่ืองมือ และนางสาวเกษรา จูทอง ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองเคร่ืองมือ และที่ส าคัญขอขอบพระคุณบุคลากร 
สายการสอนและสายสนับสนุนการสอนทุกท่านที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่อ ญาติพี่น้อง และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่
ไม่ได้กล่าวนามในที่นี้ ซึ่งผู้วิจัยถือว่าทุกท่านได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้วิจัยอย่างดีมาโดยตลอดจน
ส าเร็จการศึกษา และคุณแม่คงรับรู้ความส าเร็จของลูกครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้วิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา 
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