บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันอุดมศึกษามีจุดเริ่ มต้นจากการเป็ นโรงเรี ยนฝึ กหัดครู มีการ
พัฒนาการมาตามลาดับเปลี่ยนสถานะเป็ นสถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี พุทธศักราช
2547 พระราชบัญญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ก าหนดให้ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
เป็ นสถาบันอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อการพัฒนาท้อ งถิ่ น ที่ เ สริ ม สร้ า งพลัง ปั ญ ญาของ แผ่น ดิ น ฟื้ นฟู พ ลัง
การเรี ยนรู ้ เชิ ดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่ น สร้ างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ เจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คง
และ ยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส่ วนร่ วมในการจั ด ก าร การบ ารุ งรั กษ า ก ารใช้ ป ระโยชน์
จากทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุ ลและยัง่ ยืน โดยมี วตั ถุ ประสงค์ให้การศึ กษา
ส่ ง เสริ ม วิช าการและวิช าชี พ ชั้นสู ง ท าการสอน วิจ ัย ให้บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่ งเสริ ม วิทยฐานะครู
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547, น. 2)
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎดังกล่าวข้างด้น สะท้อนให้เห็ นถึ งบทบาทหน้าที่
อันสาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โอกาสการศึกษา
แก่ผเู ้ รี ยนในท้องถิ่นให้สามารถยกฐานะทางสังคมให้สูงขึ้น และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน
ซึ่ งเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศไว้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นแหล่ งการศึ กษา ทาหน้าที่
ในการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับอุดมศึกษาที่กระจายตัวอยูใ่ นท้องถิ่นทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ
จานวนถึง 38 แห่ง
จากประวัติความเป็ นมามหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดเป็ นมหาวิทยาลัยเกิ ดใหม่ เป็ นองค์การที่มี
การเจริ ญเติ บ โตมาตามล าดับ ซึ่ ง การเปลี่ ย นสถานะมาเป็ นมหาวิท ยาลัย นั้นจะต้องมี ก ารพัฒนา
เป็ นอย่า งมาก ทั้งในด้านโครงสร้ างและบุ ค ลากร ดังนั้นจึ ง ต้องอาศัยการขับเคลื่ อนของบุ คลากร
ในองค์การเพื่อที่จะให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
การบรรลุ เป้ าหมายในการท างานอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพเป็ นวัตถุ ประสงค์หลัก อย่างหนึ่ ง
ขององค์ ก ารทุ ก องค์ ก าร จากการศึ ก ษาศาสตร์ ด้ า นการจั ด การพบว่ า ในปั จ จุ บ ัน องค์ ก าร
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ได้ให้ความสาคัญต่อบุคคลในองค์การเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากมุมมองใหม่ในขณะนี้ คือ การมองบุคคล
ในเชิ ง ของการเป็ นทุ น (Human Capital) ที่ ส าคัญอย่า งหนึ่ ง ขององค์การซึ่ ง หมายถึ ง บุ ค คล
เป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการปฏิบตั ิงานขององค์การ การบริ หารจัดการบุคคลที่ดีจึงมีผลต่อความมัน่ คง
ขององค์ ก ารในระยะยาวและในอนาคตด้ว ยสภาพสั ง คมเศรษฐกิ จ การเมื อ งและวัฒ นธรรม
ที่ เปลี่ ยนแปลงไปเนื่ องจากความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยีจึงท าให้สภาพของการปฏิ บตั ิ งานและ
ลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การปฏิบตั ิงานของบุคคลภายในองค์การจึงต้องอาศัยทักษะ
ความรู ้ความสามารถและการเรี ยนรู ้ ในด้านต่างๆ มากขึ้น ส่ งผลให้องค์การต้องการบุคคลที่มีทกั ษะ
ความรู้และความสามารถสู งในการปฏิบตั ิงาน องค์การจึงให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล
ในองค์การมากขึ้ นเนื่ องจากองค์การประกอบด้วยบุ คคลหลายคนเข้ามาปฏิ บตั ิ งานร่ วมกันเพื่อให้
บรรลุ ท้ งั เป้ าหมายขององค์การและเป้ าหมายส่ วนบุ ค คล ดังนั้นพฤติ กรรมของบุ คคลในองค์การ
จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานขององค์การให้บรรลุ
เป้ าหมาย (Motowidlo, Borman, & Schmit, 1997, pp. 71-83)
การบริ หารองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น จะต้องมีการบริ หาร
จัดการทรั พ ยากรขององค์ก รอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลสู ง สุ ด มีปัจจัย ในการบริ หาร
จัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นทรั พ ยากรทางการบริ ห ารที่ ดี มี ค วามส าคัญ ล าดับ ต้น ขององค์ก ร
ดังคากล่ าว คนนั้นเป็ นทรั พยากรที่ มีค่ายิ่งขององค์การที่ สามารถสร้ างคุ ณูปการแก่ องค์การอย่า ง
มหาศาลและการที่จะให้ทรัพยากรมนุ ษย์ปฏิ บตั ิงานได้อย่างเต็มที่เต็มความรู ้ ความสามารถนั้น มี
ปั จจัยหลายประการทั้งปั จจัยในด้านผูป้ ฏิบตั ิงานปั จจัยองค์กรและปั จจัยภายนอกองค์กรที่จะมีผลต่อ
การปฏิ บ ัติ ง านของแต่ ล ะบุ ค คลผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งให้ ค วามส าคัญ กับ ปั ญ หาและหาทางแก้ไ ขให้
ทรัพยากรมนุ ษย์สามารถทางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพและสิ่ งสาคัญที่จะทาให้บุคลากรในองค์กรมี
ความพึงพอใจในการทางานแล้ว ก็จะเกิ ดความตั้งใจในการทางานเต็มใจที่ จะอุ ทิศเวลา แรงกาย
ความคิดของตนสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน (สุ รชัย แก้วพิกุล, 2552, น. 1)
ควำมสำคัญของปัญหำ
จะเห็ น ได้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี พ ั ฒ นาการมาตามล าดั บ อาจจะกล่ า วได้ ว่ า
เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม ใหม่ ซึ่ งมี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งพัฒ นาเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ของสภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บ ั น ที่ นั บ วัน จะมี ก ารแข่ ง ขั น รุ นแรง ทั้ ง จากสถาบั น การศึ ก ษา
ภายในประเทศและต่ า งประเทศ ตลอดจนแนวโน้ ม ของอัต ราการเกิ ด ที่ ล ดลงล้ ว นส่ ง ผล
ต่อสถาบันการศึ กษาแทบทั้งสิ้ น ดังนั้นการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย
จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ อย่า งยิ่ ง การขับ เคลื่ อ นองค์ก ารนั้น ต้อ งอาศัย บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ การพัฒ นา
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ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ล าดับ ต้น ๆ ขององค์ก าร และเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ แนวทาง
การดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์จึงต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาศาสตร์
ด้านอื่นๆ ดังนั้นการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของคณาจารย์และบุ คลากรรวมทั้งการสร้ างขวัญกาลังใจ
ให้กบั คณาจารย์และบุคลากรจึงเป็ นสิ่ งสาคัญอันเป็ นพื้นฐานนาไปสู่ ความสาเร็ จของมหาวิทยาลัยฯ
ต่ อไปในระยะยาว แต่ ส ภาพในปั จจุ บ นั นั้น พบว่า การมี ร ะบบบริ หารงานบุ ค คล 2 ระบบ คื อ
ข้า ราชการและพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย นั้น ส่ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค ลากรโดยเฉพาะกลุ่ ม พนัก งาน
มหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มใหญ่ที่สุดในระบบอุดมศึกษา ปั จจุบนั มีจานวนกว่า 1.3 แสนคน
จาก 1.7 แสนคนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นคือ มติคณะรัฐมนตรี
ปี 2542 ที่ มี ม ติใ ห้จดั จ้า งพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรั บ
การออกนอกระบบ โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่มากกว่าข้าราชการเพื่อชดเชยสิ ทธิ์ ที่ตอ้ งเสี ยไป
คือ เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า สาหรับสายอาจารย์ และเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า สาหรับสายสนับสนุ น ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการกาหนดเป้ าหมายและนโยบายกาลัง คนภาครั ฐ (คปร.) รวมระยะเวลา 15 ปี แล้ว
ที่จานวนข้าราชการลดลงและพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทดแทน แต่เงินเดื อนกลับไม่เป็ นตามที่
กาหนดกล่าวคือส่ วนใหญ่ได้รับในอัตราต่ากว่า 1.5 แต่เป็ นฐาน 1.5 ของฐานเงินเดือนเก่าของปี 2555
นอกจากนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ยงั มี ความไม่มนั่ คงในการทางาน เช่ น สวัสดิ การไม่เท่าเที ยม
กับข้าราชการ บางแห่ งให้เข้าประกันสังคม การต่อสัญญา การประเมินผล เป็ นต้น และเมื่อพิจารณา
ในส่ วนของผูส้ อนที่เป็ นผูข้ บั เคลื่อนมหาวิทยาลัย จะแบ่งออกเป็ นอาจารย์ที่มีสถานะเป็ นข้าราชการ
และอาจารย์ที่มีสถานะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เครื อข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย,
2556)
จากปั ญหาดังกล่ าวมาข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อองค์การในด้านต่า งๆ ได้แก่ อัตราการ
ออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการอยูใ่ นระดับสู งกว่าข้าราชการ การพัฒนาตนเอง
ในการเข้าสู่ ตาแหน่ งวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ปี การศึ ก ษา 2557 พบว่า ทั้ง ประเทศ อยู่ใ นระดับ ค่ อนข้า งต่ า (1.61 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5) ส่ วนตัวบ่ ง ชี้ ของส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษา
(สมศ.) พบว่างานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ต่อจานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจา
ทั้งหมดและผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุ ณภาพ/จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด
( 2.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) การพัฒ นาคณาจารย์/คุ ณ ภาพอาจารย์ก็ ย งั อยู่ใ นระดับ ต่ า
(2.33 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
เมื่อนามาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการนั้น พบว่าปั ญหา
สถานะและสิ ทธิ ประโยชน์ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานอันมีสาเหตุมาจากการมีระบบ
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บริ หารงานบุคคล 2 ระบบ คือ ระบบข้าราชการและระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ทาให้พนักงาน
มหาวิ ท ยาลัย มี ค วามแตกต่ า งในเรื่ อ งสถานภาพ ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายรองรั บ เป็ นลู ก จ้า ง(ชั่ว คราว)
ในลักษณะการจ้างพิเศษที่มีวาระการจ้างที่กาหนดเวลาชัดเจน ทั้งการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทน
ตาแหน่งที่ได้รับต่ากว่า
ปั ญหาต่อมาคือความไม่มนั่ คงในการทางาน อันมีสาเหตุมาจากมาจากการที่มีลกั ษณะเป็ น
สัญญาจ้างตามระยะเวลา รวมทั้งจะต้องถู กประเมินทุ กๆ 6 เดื อน จึงทาให้อตั ราการลาออกของ
อาจารย์ที่เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สู งกว่าอาจารย์ขา้ ราชการ
นอกจากนั้น ภาระงานอื่ น ๆ ของอาจารย์ม หาวิ ท ยาลัย นอกเหนื อ ไปจากการสอน เช่ น
วิ จ ัย บริ การวิ ช าการ การจัด ท าเอกสารประกั น คุ ณ ภาพ การบริ หารความเสี่ ยง การจัด ท า
แผนยุท ธศาสตร์ เป็ นต้น ซึ่ ง งานที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ท าให้ ต้อ งจัด สรรเวลาในการท างานเพิ่ ม ขึ้ น
ในขณะที่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุ นนั้นมีอย่างจากัด ทาให้ตอ้ งแบกรับภาระในการทาเอกสารต่างๆ
จึงทาให้เกิ ดความเครี ยดในการทางานอันส่ งผลต่อผลการปฏิ บตั ิงานด้านวิชาการในระดับบุ คคล
และการเสี ยสมดุลระหว่างชีวติ และการทางาน
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ปั ญ หาดั ง กล่ า วนั้ นส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลของการปฏิ บ ัติ ง าน
ด้า นวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เป็ นอย่ า งมากเนื่ อ งจากอาจารย์พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย
เป็ นบุคลากรส่ วนใหญ่ที่ขบั เคลื่อนองค์การในปั จจุบนั ซึ่ งผลการปฏิบตั ิงานหมายถึงศักยภาพในการ
ปฏิ บตั ิ ง านของพนัก งานแต่ ล ะบุ ค คลที่ สามารถปฏิ บตั ิ ง านตามที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่ต้ งั ไว้ (Bovee, 1993, p. 175) และผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการประเมินประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลของบุคคล กลุ่มผูน้ าและองค์กร
โดยรวมความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวขององค์กรจึงขึ้นอยู่กบั ผลการปฏิ บตั ิงานนัน่ เองดังนั้นการ
พัฒนาประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน จึงมีความจาเป็ นในการบริ หารยุคใหม่ ในขณะเดียวกันการ
วัดประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละบุคคลให้เห็นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน จะทาให้ทราบ
ว่าพนักงานมีความเชี่ยวชาญในด้านใด ใครผลิตผลงานอยูใ่ นระดับสู ง ใครจาเป็ นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนา
ผลการปฏิบตั ิงานเป็ นข้อมูลหนึ่ งที่องค์การนาไปใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เช่ น
การเลื่ อนตาแหน่ งให้เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน การบริ หารค่าตอบแทนให้มีความ
ยุติธรรม การวางแผนการฝึ กอบรมให้ตรงกับความต้องการของพนักงานและองค์การ เป็ นต้น
ซึ่ งผลการปฏิบตั ิงานนั้นสามารถทราบได้ โดยผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ด้วยเหตุน้ ี
การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านจึ ง มี ความส าคัญต่ อตัวพนัก งาน ผูบ้ งั คับบัญชาและต่ อองค์ก าร
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2541, น. 216-217) โดยที่ความสาคัญต่อบุคลากร บุคลากรนาผลลัพธ์
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ที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมาใช้ในการปรับปรุ งผลการดาเนินงานของตนให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่องค์การกาหนด ความสาคัญต่อหัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา หัวหน้างานสามารถ
นาผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานมาใช้ประกอบการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ หารค่าตอบแทน การตัดสิ นใจในการให้ผลตอบแทน การเลื่ อนขั้น
ตาแหน่งของพนักงาน เป็ นต้น และความสาคัญต่อองค์การ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มีความ
เป็ นกลาง และการน าผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ไ ปใช้อ ย่ า งยุ ติ ธ รรม มี ส่ ว นในการสร้ า งขวัญ ก าลัง ใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร อันจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานเป็ นไปเต็มความสามารถ ซึ่ งจะส่ งผล
ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ น งานขององค์ก าร ดัง นั้น การศึ ก ษา
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
จึงมีความสาคัญต่อตัวบุคลากร และองค์การในเรื่ องคุณภาพทางวิชาการ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงาน
ในระดับ บุ ค คลนั้น คื อ ปั จ จัย ทางด้า นจิ ตวิ ท ยาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พนัก งานผูป้ ฏิ บ ัติ ง านโดยตรง คื อ
คุณภาพชีวติ ในการทางาน (Quality of working Life) คุณภาพชีวิตในการทางานเป็ นการสร้างสมดุล
ระหว่า งชี วิ ต และงานให้ ก ับ พนัก งาน เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ส่ ว นของชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ องค์ ก าร
ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสู งสุ ด คุณภาพชี วิตการทางานจึงเปรี ยบเสมือนการประเมินสถานะในลักษณะ
ต่างๆ ของงาน ซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกับการสร้ างสมดุ ลระหว่างงานและชี วิตของบุ คคล (Karatepe &
Uludag, 2008; บุญรักษ์ บุตรละคร, 2553, น.15) คุณภาพชี วิตและชี วิตส่ วนตัวของพนักงานเป็ น
ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อการปฏิ บตั ิ ง านเนื่ องจาก หากพนักงานมีปัญหาในสถานที่ทางานและขาดความ
สมดุ ลในชี วิตส่ วนตัว จะส่ งผลให้พนักงานเหล่ านั้นเกิ ดการขาดสมาธิ ในการปฏิ บตั ิงานอันทาให้
เกิดผลกระทบตามมาต่อระดับองค์การในภาพรวมนัน่ คือทาให้ประสิ ทธิ ผลต่าลง
จากงานวิจยั
พบว่าคุณภาพชีวติ ในการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน การได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การในประเด็นการพัฒนาบุคลากร โอกาสความก้าวหน้าในอาชี พจะช่วยให้ผลการปฏิบตั ิงานใน
รายบุคคลสู งขึ้น (Beh & Rose, 2007; ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ, 2550)
แรงจูงใจในการท างาน (Job Motivation) เป็ นความรู ้ สึก ที่ ถูก กระตุ น้ ด้วยปั จจัย ต่างๆ
จากองค์การเพื่อให้บุค คลแสดงพฤติ ก รรมต่ างๆ ออกมาในการทางาน ในการนาไปสู่ การบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์การ อีกทั้งแรงจูงใจมีลกั ษณะเด่น คือแรงจูงใจเป็ นพลังกระตุน้
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ซึ่ งพฤติกรรมนั้นมีทิศทางไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการและเป็ นพฤติกรรมที่
ไม่ ล้ม เลิ ก ง่ ายๆ จากงานวิจยั ต่ างๆ พบว่า แรงจู ง ใจในการท างานนั้นส่ ง ผลต่ อผลการปฏิ บตั ิงาน
(Latham & Pinder, 2005; Springer, 2011; Osakwe, 2014)
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ความพึงพอใจในการทางาน (Job Satisfaction) เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ ที่ทาให้
บุคลากรทางานอย่างกระตือรื อร้น เป็ นทัศนคติ อารมณ์หรื อความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อการทางาน
และส่ งผลสาคัญต่อการกาหนดพฤติกรรมในการทางาน ผูท้ ี่มีความพึงพอใจในงานสู งจะเป็ นผูท้ ี่
ชอบงานที่ทาอยูม่ ากกว่าผูท้ ี่มีความพึงพอใจในงานต่า (Jewell, 1998) นอกจากนี้ยงั สะท้อนให้เห็นถึง
ความชอบหรื อไม่ชอบต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน ลักษณะ
งานดัง กล่ า วน าไปสู่ ส ภาวะทางจิ ต ใจอัน ได้แ ก่ การตระหนัก ที่ รั บ รู ้ ว่า งานนั้น มี ค วามหมาย
การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน และการรู้ผลการกระทา ภาวะดังกล่าวส่ งผลให้
เกิดความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจจะทางาน (Lee & Way,
2010) ส่ วน Springer ( 2011) พบว่าความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
ในส่ วนของปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้องกับองค์ก ารนั้น มีปัจจัยการรับรู้ การสนับสนุ นจากองค์การ
(Perceived Organization Support) การรับรู้ การสนับสนุ นจากองค์การ หมายถึ งระดับการรับรู้
ของพนักงานเกี่ยวกับความเชื่อของพนักงานว่าองค์การได้ให้คุณค่าต่อการทุ่มเททางานของพนักงาน
และห่ วงใยในความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน (Eisenberger et al., 1986, p.501) รวมทั้งให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ให้ พ นัก งานท างานอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การทางาน ซึ่ งส่ งผลต่อผลการปฏิ บตั ิ งาน ถ้าพนักงานรับรู ้ ว่าองค์การได้ช่วยเหลื อดูแล ในสิ่ งที่
พนักงานคาดหวังก็จะช่ วยให้พนักงานทุ่มเทตั้งใจทางานส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
นอกจากนั้นยังพบว่า การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การคือความยุติธรรม(fairness) การสนับสนุ น
จากหัวหน้างาน (supervisor support) และการได้รางวัลจากองค์การ (organizational rewards)
และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี( favorable job conditions) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการ
ปฏิบตั ิงาน (Rhoades & Eisenberger, 2002)
นอกจากนั้นยังมี ปัจจัยภาวะผูน้ าที่ เป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ ส่ง ผลต่ อการปฏิ บ ตั ิ งาน ผูบ้ ริ หาร
ที่ มี ภ าวะผู ้น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจะสามารถตัด สิ น ใจ สร้ า งแรงบัน ดาลใจให้ บุ ค ลากรยึ ด มั่น และ
กระตือรื อร้ นในการปฏิ บตั ิ งาน สร้ างขวัญกาลังใจในการทางาน รวมทั้งทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มศักยภาพในการปฏิ บตั ิ งานให้เกิ ดผลสาเร็ จ และแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาการทางาน
อยู่ เ สมอ ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ทธิ ผ ลของงานและองค์ ก ารสู ง ขึ้ น ซึ่ งตรงกับ นิ ย ามของภาวะผู้น า
การเปลี่ ยนแปลง เป็ นรู ปแบบผูน้ าที่มีอิทธิ พล เป็ นพิ เศษต่อผูต้ ามและสามารถสร้ างความผูกพัน
ในการเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้ผตู ้ ามมีแรงจูงใจ ภายในตนเองในการพัฒนาตนเอง และมุ่งสู่ เป้ าหมาย
ที่สูงขึ้นทั้งของตนเองและองค์การ (Popper, Ori, & Ury, 1992, p. 5) ในงานวิจยั ทางการศึกษา King
(1989) และประเสริ ฐ สมพงษ์ธรรม (2537) พบว่า ภาวะผูน้ าแบบเปลี่ ยนแปลงและภาวะผูน้ า
แบบแลกเปลี่ยนสามารถทานายประสิ ทธิผลองค์การได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
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สุ ภาพร รอดถนอม (2542) และพิมพ์อร สดเอี่ยม (2547) ที่พบว่าภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงสามารถ
ทานายประสิ ทธิ ผลขององค์การได้ Dunham & Klafehn (1990, pp. 28-34) พบว่าภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ท ธิ ผลมากที่ สุดที่ จะส่ งผลให้บุคลากรสามารถใช้ความรู ้
ความสามารถที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่ดว้ ยความพึงพอใจ
การค้นหาปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานจึงมีความสาคัญในอันที่ จะช่ วยให้
ทราบสาเหตุที่แท้จริ งและนาไปสู่ แนวทางในการแก้ไขซึ่ งจะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลให้กบั องค์การ
จึ ง เป็ นมู ล เหตุ ใ ห้ ผู้วิ จ ัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาในเรื่ องปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ล
การปฏิบตั ิงานด้านวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ในลักษณะของตัวแบบสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model) เพื่อให้ทราบทั้งปั จจัย
โดยตรงและโดยอ้อมที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้จะ
นามา ซึ่ งประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่สนใจ โดยการนาผลการศึกษาที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลต่อองค์การในรู ปธรรมต่อไป
โจทย์วจิ ัย
มี ปั จ จัย อะไรบ้า งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับของประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการและระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ผลที่ได้จากงานวิจยั นี้จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งในเชิ งวิชาการและเชิ งนโยบาย
ที่จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้ดงั นี้
1. ผลการศึ กษาที่ ได้จะเป็ นการสอบย้ าแนวคิ ดและทฤษฎี ในกลุ่ มมนุ ษยสัมพันธ์องค์การ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านด้า นวิช าการของพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
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2. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ไปปรับใช้
ในด้านนโยบายขององค์การที่เกี่ ยวข้องกับทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การให้เหมาะสมกับองค์การ
เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายที่ตอ้ งการ อันส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และนามาซึ่งความสาเร็ จขององค์การ
ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ทั้งในด้านพื้นที่ ด้านประชากร ด้านเนื้ อหา
และ ด้านระยะเวลา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
2. ขอบเขตด้านประชากร ตัวอย่าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ในการวิจยั เชิงปริ มาณประชากรคือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในประเทศไทยโดยมีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้ น 11,143 คน สุ่ มตัวอย่างจากประชากรด้วยการ
ใช้โปรแกรม G* Power 3 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 682 คน เก็บตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi stage random sampling)
ในส่ ว นของการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ จะท าการสั ม ภาษณ์ ผูใ้ ห้ข้อ มู ล หลัก ซึ่ งประกอบด้ว ย
ผู ้บ ริ หารระดับ สู ง มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยที่ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
3. ขอบเขตเนื้อหา
ด้า นเนื้ อ หา จะท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านด้า นวิ ช าการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย คือ คุณภาพชีวิตในการ
ทางาน การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจในการทางาน และ
ความพึงพอใจในการทางาน โดยมิได้ศึกษาครอบคลุมถึงปั จจัยการเมืองในองค์การ ระบบอุปถัมภ์
ธรรมาภิบาลผูบ้ ริ หาร ความภักดีในองค์การ เป็ นต้น
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจยั ครั้งนี้มีระยะเวลาในการดาเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2560
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นิยำมศัพท์ เฉพำะ
จากการทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับตัวแปรในเบื้ องต้นนามาก าหนดเป็ นนิ ยาม
ได้ดงั นี้
คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of work life) ความรู ้สึกของแต่ละบุคคลที่ มีต่อสภาวะ
ความเป็ นอยู่หรื อความสุ ขของชี วิตโดยรวม ที่ ได้รับจากประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived organizational support) หมายถึงการรับรู้
ของพนักงานเกี่ ยวกับค่านิ ยมขององค์การในการให้การสนับสนุ นและเอาใจใส่ ต่อความเป็ นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึงพฤติกรรมของผูน้ าที่
แสดงออกเพื่อจูงใจให้ผตู ้ ามมีพฤติกรรมการทางานตามเป้ าหมายที่สูงกว่าความคาดหวัง โดยการ
เปลี่ยนแปลง เจตคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผูต้ ามที่ต่อต้านให้ยอมปฏิบตั ิตาม
แรงจูงใจในการทางาน (Job motivation) หมายถึงความรู ้สึกที่ถูกกระตุน้ ด้วยปั จจัยต่างๆ
จากองค์การ เพื่อให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาในการทางาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
หรื อเป้ าหมายขององค์การ
ความพึงพอใจในการทางาน (Job satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกโดยรวมของพนักงาน
ในการทางานว่า พอใจ ไม่พอใจที่มีต่องานและองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านด้ า นวิ ช าการของ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏในประเทศไทย (Effectiveness of Academic performance) หมายถึ ง
ผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่งานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการคืองานด้านการสอน วิจยั และ
บริ การวิชาการ
พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย สายวิ ช าการ หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ สั ง กัด มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ในประเทศไทยทาหน้าที่สอนนักศึกษา วิจยั และภารกิจอื่นๆ ตามพันธกิจที่ตน้ สังกัดกาหนด

