บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษารวบรวมเนื้ อหาเกี่ ยวกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั
ที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยได้ท าการค้น คว้า จากต าราเอกสารทางวิ ช าการวารสารรวมถึ ง งานวิ จ ัย ต่ า งๆ
ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาไว้แล้วในอดี ต เพื่ อใช้เ ป็ นแนวทางในการศึ ก ษาวิจ ัย เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานโดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งสาระสาคัญออกเป็ น 4 ส่ วนหลักดังต่อไปนี้
2.1 ความเป็ นมาและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผล
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดการวิจยั นิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการ สมมติฐานและคาอธิบายสมมติฐาน
2.1 ความเป็ นมาและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ในหัว ข้อ นี้ ผูว้ ิ จ ัย น าเสนอความเป็ นมาของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทยข้อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พฒั นามาจากโรงเรี ยนฝึ กหัดอาจารย์ ที่ต้ งั อยู่
ในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับ
พระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็ นชื่อประจาสถาบัน
พร้อมทั้งพระราชทาน พระราชลัญจกรเป็ นตราประจามหาวิทยาลัย โดยในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีอยูท่ ้ งั สิ้ น 38 แห่ง ทัว่ ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพฒั นามาจาก "โรงเรี ยนฝึ กหัดอาจารย์" โดยโรงเรี ยนฝึ กหัดอาจารย์
แห่ งแรกเปิ ดสอนเมื่ อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 ซึ่ งตั้งขึ้นบริ เวณโรงเลี้ ยงเด็ก ตาบลสวนมะลิ
ถนนบารุ งเมืองจังหวัดพระนคร (ปัจจุบนั คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) หลังจากนั้น จึงได้ขยาย
ไปตั้งอยูท่ ุกภูมิภาคของประเทศ โรงเรี ยนฝึ กหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นเป็ น "วิทยาลัยครู " ในเวลา
ต่อมา และในปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่ อเป็ น "สถาบันราชภัฏ " และเมื่ อปี พ.ศ. 2538
ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ยกฐานะวิทยาลัยครู ให้เป็ น "สถาบันราชภัฏ" อย่างเป็ นทางการ
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โดยให้สถาบันราชภัฏเป็ นสถาบันอุ ดมศึ กษาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่ น มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทาการวิจยั ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุ ง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม ผลิ ต ครู แ ละส่ ง เสริ มวิ ท ยฐานะครู จากนั้ น ได้ มี ก าร
พระราชทานชื่ อเป็ น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" เมื่อปี พ.ศ. 2545 และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ
ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" อย่างเป็ นทางการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดังเช่นปั จจุบนั
2.1.1 สั ญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ตลาธิ เบศร รามาธิ บดี จักรี นฤบ
ดินทร สยามมินทราธิ ราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
นาม

“ราชภัฏ ” และตราประจามหาวิทยาลัย นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณและเกียรติยศสู งสุ ดแก่

ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ พระราชอาณาจักรโดยนาม ราชภัฏ หมายความว่า เป็ นคนของพระราชา
ตราสั ญ ลัก ษณ์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พิ จ ารณาจากดวงตราพระราชลัญ จกร
ประจาพระองค์รั ช กาลปั จ จุ บ ัน เพื่ อก าหนดรู ป แบบสั ญ ลัก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ และได้รั บ
พระราชทานมาเป็ นตราประจามหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ พระราชอาณาจักร ซึ่ งมีรายละเอียดที่สมควร
นามากล่าวถึงไว้ ณ ที่น้ ีคือ
1. เป็ นรู ปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ผูใ้ ห้กาเนิดสถาบัน
2. เป็ นรู ปแบบที่เป็ นกลาง เกี่ ยวข้องกับท้องถิ่ นที่ต้ งั ธรรมชาติ และความสอดคล้องกับ
ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับพระราชทาน
3. สี ของตราประจามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
3.1 สี น้ าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริ ยผ์ ใู ้ ห้กาเนิด และพระราชทานนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
3.2 สี เขียว แทนค่าแหล่งที่ต้ งั ในแหล่งธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่สวยงาม
3.3 สี ทอง แทนค่าความเจริ ญรุ่ งเรื องทางภูมิปัญญา
3.4 สี ส้ม แทนค่าความรุ่ งเรื องทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.5 สี ขาว แทนค่าความคิดอันบริ สุทธิ์ ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559)
สาหรับโครงสร้ างการบริ หารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2547
จะมี ส ภามหาวิ ท ยาลัย ท าหน้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลให้ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ปฏิ บ ัติ ต ามนโยบาย

12

และแผนพัฒนามหาวิท ยาลัย วางระเบี ย บและออกข้อ บังคับอนุ ม ัติห ลัก สู ตรการศึ ก ษา การเปิ ด
การสอนการอนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญาประกาศนี ย บัต รโดยมี ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่ ดาเนิ นการควบคุมและปฏิ บตั ิตามที่ คณะกรรมการสภาประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาหนดการดาเนินงานได้แบ่งงานออกเป็ นกองคณะสานักโดยจัดเป็ น 3 หน่วยดังนี้ คือ
1. หน่วยงานบริ หารสานักงานอธิ การบดีประกอบด้วย
1) กองกลาง
2) กองคลัง
3) กองนโยบายและแผน
4) กองบริ หารงานบุคคล
5) กองพัฒนานักศึกษา
2. หน่วยงานด้านวิชาการประกอบด้วย
1) คณะครุ ศาสตร์
2) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) คณะวิทยาการจัดการ
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) คณะวิชาอื่นๆฯลฯ
6) บัณฑิตวิทยาลัย /วิทยาลัย
3. หน่วยงานสนับสนุนและบริ การ
1) สถาบันวิจยั และพัฒนา
2) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
3) สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
4) สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) สานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
6) สานักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
7) สานักบริ การวิชาการ
เมื่อนามาเขียนเป็ นโครงสร้างองค์กรได้ดงั ภาพ 2.1
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คณะกรรมการตรวจสอบ

สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ

สภาวิชาการ

คณะกรรมการบริ หารงาน

คณะกรรมการส่งเสริ มกิจการ
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อธิการบดี
คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยส่งเสริ ม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดี/ผูช้ ่วย
หน่วยงานบริ หาร

รองอธิการบดี/ผูช้ ่วยอธิการบดี

สานักงาน

1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและ
แผน
4. กองบริ หารงาน

หน่วยงาน
สนับสนุนและ
บริ การ

1. คณะครุ ศาสตร์
2. คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. คณะวิชาอื่นๆ
6. บัณฑิตวิทยาลัย/

ภาพที่ 2.1 แผนผังโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่มา : พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (2547)

1. สถาบันวิจยั และพัฒนา
2. สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. สานักส่งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน
4. สานักวิทยาบริ การและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
5. สานักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
6. สานักวิเทศสัมพันธ์และ
การจัดการศึกษานานาชาติ
7.สานักบริการวิชาการ
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ในปัจจุบนั มีจานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏจานวน 6 กลุ่มรวม 38 แห่งดังรายชื่อในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงรายชื่อสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาดับ
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
ลาดับ
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
1
2
3
4

กลุ่มภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

21
22
23
24

5
6
7
8

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตค์

25
26
27
28

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
กลุ่มภาคกลาง
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

29
30
31
32
33

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
กลุ่มภาคตะวันตก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
กลุ่มภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

34
35
36
37
38

กลุ่มรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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2.1.2 ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในงานวิจยั นี้มีขอ้ มูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.2-2.5
ตารางที่ 2.2 แสดงจานวนอาจารย์ที่ลาออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จานวนอาจารย์ที่ลาออกปี 2555
จานวนอาจารย์ที่ลาออกปี 2556
ชื่อกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้าราชการ
พนักงาน
ข้าราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคเหนือ
6
174
7
91
กลุ่มภาค
4
67
2
93
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคกลาง
6
62
1
54
กลุ่มภาคตะวันตก
7
40
7
25
กลุ่มภาคใต้
0
42
1
43
กลุ่มรัตนโกสิ นทร์
0
41
1
40
ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (2557)
จากตารางที่ 2.2 จะเห็ นได้ว่า จานวนอาจารย์ที่ลาออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยมีจานวนมากกว่าอาจารย์ประเภทข้าราชการในทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตารางที่ 2.3 แสดงตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ปี การศึกษา 2555
ปี การศึกษา 2556
ปี การศึกษา 2557
1.53
1.50
1.66
1.46
1.30
1.48

กลุ่มภาคเหนือ
กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคกลาง
1.99
กลุ่มภาคตะวันตก
1.10
กลุ่มภาคใต้
1.59
กลุ่มรัตนโกสิ นทร์
2.78
ค่าเฉลี่ยรวม
1.74
ที่มา :สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558)

1.79
1.61
1.48
1.56
1.54

1.73
1.57
1.44
1.77
1.61
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จากตารางที่ 2.3 พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย รวม ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 2.3 อาจารย์ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี การศึกษา 2555 มีค่าเท่ากับ 1.74 ปี การศึกษา 2556 มีค่าเท่ากับ
1.54 และปี การศึกษา 2557 มีค่าเท่ากับ 1.61 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตารางที่ 2.4 แสดงตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 5 และสมศ. ที่7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชื่อกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ .5
งานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่ /จานวนอาจารย์
และนักวิจยั ประจา
ทั้งหมด
ปี การ
ศึกษา
2555
2.28
1.82

ปี การ
ศึกษา
2556
2.63
2.40

กลุ่มภาคเหนือ
กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาคกลาง
2.56
2.30
กลุ่มภาคตะวันตก
2.58
3.40
กลุ่มภาคใต้
1.94
2.86
กลุ่มรัตนโกสิ นทร์
2.78
3.22
ค่าเฉลี่ยรวม
2.33
2.80
ที่มา :สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557)

ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ .7 ตัวบ่งชี้ สมศ ที่ .14
ผลงานวิชาการที่ การพัฒนาคณาจารย์/
ได้รับรองคุณภาพ คุณภาพอาจารย์
/จานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั
ประจาทั้งหมด
ปี การ
ศึกษา
2555
1.55
1.79

ปี การ
ศึกษา
2556
2.10
2.28

ปี การ
ศึกษา
2555
2.20
2.20

ปี การ
ศึกษา
2556
2.27
2.30

4.15
3.18
1.26
1.43
2.23

1.81
3.76
3.03
1.77
2.46

2.33
2.26
2.27
2.39
2.28

2.40
2.32
2.27
2.42
2.33

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 5 และ7 เทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนนตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 14 เทียบค่า 6 เท่ากับ 5
คะแนน

จากตารางที่ 2.4 พบว่าค่าเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่ /จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจาทั้งหมด ปี การศึกษา 2555 มี ค่าเท่ากับ 2.33
ปี การศึกษา 2556 มีค่าเท่ากับ 2.80 ค่าเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
/จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดปี การศึกษา 2555 มีค่าเท่ากับ 2.33 ปี การศึกษา

17

2556 มีค่าเท่ากับ 2.46 ค่าเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์/คุณภาพอาจารย์ปี
การศึกษา 2555 มีค่าเท่ากับ 2.28 ปี การศึกษา 2556 มีค่าเท่ากับ 2.33
ปั จจุบนั องค์การได้ให้ความสาคัญต่อบุคคลในองค์การเป็ นอย่างยิ่งเนื่ องจากมุมมองใหม่ใน
ขณะนี้ คือการมองบุคคลในเชิ งของการเป็ นทุน (Human Capital) ที่สาคัญอย่างหนึ่ งขององค์การ
ดังนั้นการการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนั้นก่อนที่จะนาเสนอในประเด็นในเรื่ อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะขอทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องทฤษฎี ทุ น
มนุษย์เพื่อให้เห็นความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2.1.3 ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital Theory)
ทฤษฎีทุนมนุษย์หรื อทฤษฎีของมนุ ษย์ให้เป็ นทุนนี้ จากแนวคิดของ Becker (2009) กล่าวว่า
องค์การสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้ โดยผ่านการพัฒนาสร้ างคุ ณค่าให้กบั ทรัพยากรมนุ ษย์
ทั้งด้านสุ ขภาพ ด้านการศึกษา การฝึ กอบรม และสาธารณสุ ข ซึ่ งจะต้องมีการประเมินความคุ ม้ ค่า
กับการลงทุนที่เกิ ดขึ้น ทฤษฎีทุนมนุ ษย์เป็ นทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ถูกนามาใช้มากที่สุด
โดยพิจารณาถึ งผลผลิ ตที่ได้รับจากพนักงาน เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ได้ลงทุนไปในรู ปแบบของ การ
ฝึ กอบรมและการศึกษา เป็ นการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพของต้นทุ น ทฤษฎี น้ ี แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างการเรี ยนรู ้ที่เพิ่มขึ้นกับผลผลิตของพนักงานที่เพิ่มสู งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน พบว่าผลผลิตของ
พนักงานที่สูงขึ้นจะนาไปสู่ ผลผลิตและผลประกอบการขององค์การเพิ่มสู งขึ้นตามลาดับ ดังภาพที่
2.2 แสดงความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้
ปั จจัยนาเข้า :
ทรัพยากรมนุษย์

การลงทุน :
การศึกษาและ
การฝึ กอบรม

ปั จจัยนาเข้า :
พนักงานที่มีความรู ้
ความสามารถ

ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีทุนมนุษย์
ที่มา : อาภรณ์ ภูว่ ทิ ยาพันธุ์ (2551)

ผลลัพธ์ :
การเรี ยนรู ้
ของพนักงาน
การปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

ผลลัพธ์ : ผลผลิตที่
มีคุณภาพ

ผลลัพธ์ :
ค่าตอบแทน
ผลประกอบการ
เพิ่มสูงขึ้น
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อาภรณ์ ภู่วทิ ยาพันธ์ (2551, น.16) กล่าวว่าทฤษฎีทุนมนุษย์ถูกนามาใช้มากในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคปั จจุบนั โดยพิจารณาถึงผลผลิตที่ ได้รับจากผูป้ ฏิบตั ิงานเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่
ได้ลงทุ นไปในรู ปแบบของการฝึ กอบรมและการศึกษาเพิ่มเติม การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของ
ต้นทุน(Cost-Effectiveness Analysis) ทฤษฎี น้ ี แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนรู ้ที่เพิ่มขึ้นกับ
ผลผลิตของผูป้ ฏิบตั ิงานที่เพิม่ สู งขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่ ผลประกอบการขององค์กรที่เพิ่มสู งขึ้น
Groysberb, McLean, & Nohria (2006) ได้สรุ ปแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับทุนมนุ ษย์วา่ ทุน
มนุ ษย์ควรกาหนดรู ปเค้าโครงเป็ นแบบมีทกั ษะและผลลัพธ์ สามารถถ่ายโอนได้ เรี ยกว่า Portfolio
Model of Human Capital ซึ่งมี 5 ลักษณะ คือ
1. ทุนมนุษย์ดา้ นการบริ หารจัดการทัว่ ไป (General Management Human Capital) หมายถึง
ความสามารถในการจัดการทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นระบบการบริ หารที่ นาไปสู่ การปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆเช่ น
ด้านการเงิน ด้านเทคนิค และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงภาวะผูน้ า ความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ การจัดการ ลักษณะของการจัดการทัว่ ไปนี้ สามารถถ่ายโอนได้ ผูบ้ ริ หารในทุกองค์กรเมื่ อ
ก้าวเข้าสู่ ตาแหน่ งผูจ้ ดั การในองค์กรใหม่ ถื อว่าเป็ นการถ่ายโอนการจัดการความรู ้ จากที่เดิ มมาสู่ ที่
ใหม่ เป็ นการถ่ายโอนทั้งความรู้และประสบการณ์
2. ทุนมนุษย์ดา้ นกลยุทธ์ (Strategic Human Capital) หมายถึง ทุนมนุษย์ที่มีศกั ยภาพหรื อ
ความสามารถด้านทักษะหรื อยุทธศาสตร์ เฉพาะด้าน เช่ น กลยุทธการลดต้นทุน กลยุทธ์ด้าน
การตลาดกลยุทธการขับเคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลง กลยุทธ์ลกั ษณะนี้ สามารถถ่ายโอนไปยังองค์กรอื่น
ที่มีลกั ษณะงานคล้ายกัน ผูบ้ ริ หารสามารถปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้สามารถจัดการต่อไปได้โดยใช้
กลยุทธการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กร
3. ทุนมนุษย์ดา้ นอุตสาหกรรม (Industrial Human Capital) หมายถึง รู ปแบบทุนมนุษย์ที่มี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ และถ่ายทอดรายละเอียดในประกอบอาชี พด้านอุตสาหกรรม ประกอบ
ไปด้วยการเรี ยนรู ้และการสร้างหรื อกาหนดกฎเกณฑ์การให้บริ การลูกค้า การส่ งมอบของสู่ งาน
อุตสาหกรรมเป็ นต้น
4. ทุนมนุษย์ดา้ นความสัมพันธ์ (Relationship Human Capital) หมายถึง รู ปแบบทุนมนุษย์
ที่สะท้อนสมรรถภาพของผูบ้ ริ หารในการสร้างความสัมพันธ์กบั ทีมงานหรื อเพื่อนร่ วมงาน สามารถ
ช่วยให้เกิดความสาเร็ จในการบริ หารงานในหน่วยงานใหม่ การสร้างเครื อข่ายเพื่อร่ วมกันทางาน
5. ทุนมนุษย์ดา้ นความสามารถเฉพาะงาน (Company Specific) หมายถึงความรู ้เกี่ยวกับงาน
ที่ทาและโครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร ระบบและกระบวนการที่มีลกั ษณะเฉพาะของ
องค์กร ทุนมนุษย์แบบนี้ถ่ายโอนไปสู่ องค์กรอื่นได้นอ้ ยที่สุด
สรุ ปได้วา่ ทฤษฎีทุนมนุษย์จะให้ความสาคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ทุนมนุษย์ โดย
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วิธีการส่ วนใหญ่เน้นที่กระบวนการศึกษา การฝึ กอบรม การพัฒนาคนโดยถือว่าเป็ นการลงทุนที่
จะต้องมีการเก็บเกี่ ยวผลประโยชน์กลับคืนโดยผูท้ ี่ ได้รับผลประโยชน์จะมีท้ งั องค์กรหรื อผูจ้ า้ งงาน
กับผูป้ ฏิบตั ิงานที่เป็ นเจ้าของความรู้เอง ซึ่งการเรี ยนรู้ที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์กบั ผลผลิตของผูป้ ฏิบตั ิงานที่จะเพิม่ สู งขึ้น ซึ่งเมื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
มีผลผลิตเพิ่มสู งขึ้น ผลผลิตและผลประกอบการขององค์กรก็ยอ่ มสู งขึ้นตามไปด้วย และย่อมส่ งผล
ถึงอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
ทฤษฎีทุนมนุษย์จึงเป็ นการวิเคราะห์จากแนวคิดของต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ (costbenefit analysis) และการวิเคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน (Return on
investment: ROI) พบว่ากิ จกรรมหรื อโครงการต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องคานึ งถึ งการเพิ่มมูลค่าของมนุ ษย์ที่เป็ นพนักงานในองค์การด้วยการเรี ยนรู ้
ผ่านการศึกษา การฝึ กอบรม และการพัฒนาต่างๆ อันนาไปสู่ ผลลัพธ์หรื อผลผลิตที่องค์การต้องการ
2.1.4 หลักคิดเกีย่ วกับทุนมนุษย์
ทุนมนุษย์เป็ นสิ นทรัพย์ชนิดหนึ่ง และเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน (Intangible) ซึ่ งตามปกติ
แล้วไม่สามารถวัดเทียบค่าทางธุ รกิ จ แต่ก็สามารถแปรสภาพให้กลายเป็ นสิ นทรัพย์ที่สามารถวัด
เทียบคุณค่าออกมาได้ เมื่อเทียบคุณค่าออกมาได้ สามารถวัดได้ และก็สามารถจัดการได้ การจัดการ
ในทุนมนุษย์ คือ การลงทุนมนุษย์ เป็ นการลงทุนในตัวบุคคล เพิ่มศักยภาพบุคคล เพื่อไปเพิ่มคุณค่า
ผลผลิ ตในรู ปของการสร้ างคุ ณค่าและการฝึ กอบรม เป็ นการลงทุนทรัพย์ที่สาคัญที่สุด (Becker,
2009, p.1) ในการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ คนงานได้รับการฝึ กฝนและเรี ยนรู้จากภายนอกโรงเรี ยน
โดยทักษะจากการทางาน เป็ นการเพิ่มประสบการณ์ จึงเป็ นการสะสมทุนมนุษย์ นอกจากนั้น การ
ดู แ ลรั ก ษาทางการแพทย์ถื อ ว่ า เป็ นการรั ก ษาสุ ข ภาพส่ ว นบุ ค คลให้ ส มบู ร ณ์ ทุ น มนุ ษ ย์จึ ง
ประกอบด้วยทั้งศักยภาพและสุ ขภาพของมนุษย์
2.1.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการขับเคลื่อนองค์การ เนื่องจากมนุษย์
เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการดาเนิ นงานของทุกองค์การ เพราะถ้าองค์การมีคนที่ไม่มีคุณภาพ
หรื อไม่เหมาะสมมาปฏิบตั ิงาน ย่อมทาให้ประสบปั ญหาที่จะนาไปสู่ ความล้มเหลวได้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั ในระดับบุคคล หรื อองค์การ
ได้โดยสามารถเปลี่ ยนแปลงที่ โครงสร้ างองค์การใหม่ การติ ดตั้งระบบใหม่ การเปลี่ ยนแปลง
วัฒนธรรมใหม่ได้ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพและให้บรรลุ
เป้ าหมายสู งสุ ดขององค์การได้น้ นั คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development :
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HRD) ซึ่ งเป็ นการทาให้มนุ ษย์มีคุณค่ายิ่งขึ้ นด้วยวิธีการต่างๆ และถื อได้ว่าเป็ นอี กกลยุทธ์หนึ่ ง
ที่นามาใช้ในการพัฒนาองค์การ เพราะทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นบุคลากรที่เป็ นปั จจัยขับเคลื่ อนหลัก
อันนาไปสู่ ความสาเร็ จต่อไปในอนาคตได้ เพราะสามารถที่จะมีการพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา
กล่าวได้ว่าทรัพยากรมนุ ษย์ ถื อได้ว่ามีบทบาทสาคัญยิ่งต่อองค์การทุกองค์การ เพราะทรัพยากร
มนุษย์ เปรี ยบได้กบั เป็ นผูป้ ระสานและเชื่ อมโยงผูพ้ ฒั นา คือ“มนุษย์” ผูซ้ ่ ึ งเป็ นบุคลากรในองค์ก าร
ให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถมีบุคลิกลักษณะ คุณธรรม อุดมการณ์ และการมีความก้าวหน้า
ในสายอาชี พ ตามที่ องค์ก ารต้องการได้รับ จากตัวบุ คลากรเพื่อที่ จะได้ช่ วยพัฒนาศักยภาพที่ ดี
ต่อองค์การให้มีความเข้มแข็งและมีความมัน่ คงยิ่งขึ้น และที่สาคัญคือ มีความรักต่อองค์การ ดังนั้น
องค์การต่างๆ จึ งหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์กนั อย่างต่ อเนื่ อง เพราะ
ต่างก็ตระหนักดี ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดีให้เกิ ดขึ้นภายในองค์กรนั้นจะช่ วยให้บุคลากร
มี ก ารเพิ่ ม พูน ความรู ้ พัฒ นาทัก ษะในด้า นต่ า งๆ ที่ จ าเป็ นต่ อ การปฏิ บ ตั ิ ง านรวมทั้ง ยัง เป็ น
การเสริ มสร้างประสบการณ์ สร้างทัศนคติที่ดี ที่ถูกต้องได้เพราะหากทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
มี ก ารพัฒ นาที่ ดี ที่ มี ศ กั ยภาพแล้วก็ จะเป็ นพลัง ส าคัญ ที่ จ ะน าพาองค์ก ารไปสู่ ค วามส าเร็ จ
ตามเป้ าหมายสู งสุ ดที่องค์การต้องการและทาให้องค์การบรรลุสู่เป้ าหมายได้ (สุ นนั ทา มิ่งเจริ ญพร,
2556, น. 157-167)
จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้วา่ มนุ ษย์เป็ นทุนชนิ ดหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อองค์การ ดังนั้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่ อนองค์การ ซึ่ งในหัวข้อถัดไปจะ
กล่าวถึงการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.1.6 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management System )
มหาวิทยาลัยราชภัฎใช้ระบบบริ หารงานทรัพยากรมนุ ษย์ ตามกฎหมาย โดยแยกตาม
ประเภทของบุคลากรได้แก่
1) ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรื อน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ ก.พ.อ.
2) ลูกจ้างประจา มีระเบียบกระทรวงการคลัง
3) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารย์) และสายสนับสนุน (เจ้าหน้าที่) มี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย
4) พนักงานราชการ มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547
โดยมีกระบวนการด้านบริ หารงานบุคคลและแนวปฏิบตั ิโดยสังเขป ดังนี้

21

1. ระบบการสรรหา (Recruitment)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม
(Merit System) ทั้งนี้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
( ก.พ.อ.) กาหนดไว้ คือ
1.1 วิธีการสอบแข่งขัน
1.2 วิธีการสอบคัดเลือก
1.3 วิธีการโอนย้าย
2. ระบบค่ าตอบแทน
กลุ่มข้าราชการ ได้รับ
1. เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง (ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินเดื อนและเงิ น
ประจาตาแหน่ง)
2. ค่าตอบแทนนอกเหนื อจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนื อจากเงิ นเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ
พ.ศ.2547)
3. เงินเพิ่มการครองชี พชัว่ คราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพชัว่ คราวสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ พ.ศ. 2548)
กลุ่มลูกจ้างประจา ได้รับ
1. เงินค่าจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ
พ.ศ. 2537)
2. ค่าตอบแทนนอกเหนื อจากเงินเดือน (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงิ นค่าตอบแทนนอกเหนื อจากเงิ นเดื อนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ
พ.ศ.2547)
3. เงินเพิ่มการครองชี พชัว่ คราว (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินเพิ่มการ
ครองชีพชัว่ คราวสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ พ.ศ. 2548)
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับ
1. เงินเดือน สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ค่าตอบแทนล่วงเวลา
3. ค่าตอบแทนกรณี ปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
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กลุ่มพนักงานราชการ ได้รับ
1. เงินเดือน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว
3. ค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษสาหรับครู การศึกษาพิเศษ
3. ระบบสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์
1. สวัสดิ ก ารค่า รั กษาพยาบาลกลุ่ มข้าราชการและลู กจ้า งประจาจะได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
2. สวัสดิ การการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจา จะ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3. สิ ทธิประโยชน์ ในการขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
4. สิ ทธิ ประโยชน์ในการลา (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ) ได้แก่ การลาป่ วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่ วนตัว การ
ลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรื อการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
5. สิ ทธิ ประโยชน์ในการเป็ นสมาชิ กกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
สาหรับข้าราชการ
6. สิ ทธิ ประโยชน์ในการเป็ นสมาชิ กกองทุนสวัสดิการลูกจ้าง (กสจ.) สาหรับ
ลูกจ้างประจา
7. สิ ทธิประโยชน์ในการสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
8. สิ ทธิ ประโยชน์ในการได้รับการจัดสรรเงิ นกูเ้ พื่อซื้ อที่ อยู่อาศัยตามโครงการ
ความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการเงินต่างๆ
9. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จะ
ได้รับตามกฎหมายประกันสังคม
10. สวัสดิการตรวจสุ ขภาพประจาปี
11. สวัสดิการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
12. ข้าราชการที่เป็ นสมาชิก กบข. จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ นอกเหนือจากเงิน
บาเหน็จ บานาญตามสู ตรซึ่ งได้รับจากกระทรวงการคลังดังนี้
12.1 สิ ทธิในการรับเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในจานวน
เท่ากับ ที่สมาชิกสะสมเป็ นประจาทุกเดือน

23

12.2 สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี สมาชิกสามารถนาใบแจ้งยอดแนบพร้อม
แบบ ภ.ง.ด. 90 หรื อ 91 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่ วนของเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะที่
ไม่เกิน 300,000 บาทในปี ภาษีน้ นั
12.3 สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ สมาชิ กจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามที่ กบข. จะได้
จัดให้มีข้ ึน
4. ระบบการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามสายงาน ดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการตามกรอบมาตรฐานภาระงานของผูด้ ารงตาแหน่งวิชาการ
2. บุคลากรสายสนับสนุนตามแนวทาง Competency Based บุคลากรทุกตาแหน่ง
จะต้อง ถูกประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมิน
5. ระบบความก้าวหน้ า (Career Path)
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ บุคลากรในสายงานต่างๆ สามารถมีความก้าวหน้าในสาย
งานอาชี พของตนตามประเภทของบุคลากร เช่ น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ข้ าราชการสายวิชาการ
โครงสร้างตาแหน่งและความก้าวหน้าในสายวิชาชี พ เป็ นไปตามตารางโครงสร้าง
ตาแหน่ งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา ตาแหน่ งวิชาการตามมาตรา 18 (ก) ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนใน สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กาหนด ดังนี้
ประเภท ชื่อสายงาน ชื่อตาแหน่ ง ระดับ
ก) ตาแหน่งวิชาการ สอนและวิจยั หรื อวิจยั โดยเฉพาะ
1. อาจารย์ วุฒิ ปริ ญญาโท ปฏิบตั ิงาน 5 ปี ขอกาหนดตาแหน่ง สู งขึ้นเป็ น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ วุฒิปริ ญญาเอก ปฏิบตั ิงาน 2 ปี ขอกาหนดตาแหน่งสู งขึ้น เป็ นผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปฏิบตั ิงาน 3 ปี ขอกาหนดตาแหน่งสู งขึ้น เป็ นรอง
ศาสตราจารย์
3. รองศาสตราจารย์ ปฏิบตั ิงาน 2 ปี ขอกาหนดตาแหน่งสู งขึ้น เป็ น
ศาสตราจารย์ 7-9
4. ศาสตราจารย์ 9-10, 11
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ข้ าราชการสายสนับสนุน
โครงสร้ างตาแหน่ งและความก้าวหน้าในสายวิชาชี พ เป็ นไปตามตารางแสดง
ประเภท ตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร ตาแหน่ ง
ประเภททัว่ ไปวิชาชี พเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
กาหนด ดังนี้
โครงสร้ างระดับตาแหน่ งที่ ก.พ.อ.กาหนด
ตาแหน่ งประเภทผู้บริหาร
1. ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน/กลุ่มงานในระดับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1.1 ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานอธิ การบดี กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 8, 9
1.2 ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานวิทยาเขต กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 8, 9
1.3 หัวหน้าหน่วยงานที่มีลกั ษณะงานพิเศษ (โรงพยาบาล)
1.4 ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลกั ษณะงานที่ใช้วิชาชี พ กาหนดเป็ นตาแหน่ ง
ระดับ 8, 9
1.5 ตาแหน่ งหัวหน้า หน่ วยงานที่ มีลกั ษณะงานที่ มิได้ใช้วิช าชี พ กาหนดเป็ น
ตาแหน่ง ระดับ 7, 8
2. ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน/กลุ่มงานระดับกอง/สานักงานเลขานุ การคณะหรื อหน่วยงาน
ที่เทียบเท่า
2.1 ตาแหน่งผูอ้ านวยการกอง/กลุ่มงานในสานักงานอธิ การบดี/สานักงานวิทยาเขต
กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 7-8
2.2 ตาแหน่ งหัวหน้างานสานักงานเลขานุ การคณะหรื อเทียบเท่า กาหนดเป็ น
ตาแหน่ง ระดับ 7,8
3. ตาแหน่ งหัวหน้ากลุ่ มงานหรื อเที ยบเท่ าภายในสถาบัน/สานัก /ศูนย์หรื อหน่ วยงานที่
เทียบเท่าซึ่ งปฏิบตั ิภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษากาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 7, 8
4. ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานภายในกอง/สานักงานเลขานุการคณะ หรื อหน่วยงาน
ที่เทียบเท่ากาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 7 ตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ
4.1 กลุ่มปฏิบตั ิการระดับต้น ซึ่ งเป็ นสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 1 และ 2
โครงสร้างระดับตาแหน่ง ที่ ก.พ.อ.กาหนด กรณี ตาแหน่ง ตามวุฒิการศึกษา
4.1.1 บรรจุ วุฒิ ปวช. หรื อเทียบเท่า กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ 1-3
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4.1.2 บรรจุ วุฒิ ปวส. หรื อเทียบเท่า กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ 2-4
กรณี ตาแหน่งที่มีประสบการณ์
4.1.3 วุฒิ ปวช. กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 4, 5
4.1.4 วุฒิ ปวส. กาหนดเป็ นตาแหน่ งระดับ 5, 6 กรณี ตาแหน่ งระดับ
ชานาญการ กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 6,7-8
4.2 กลุ่มปฏิบตั ิการระดับกลาง ซึ่ งเป็ นสายงานที่เริ่ มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป
โครงสร้างระดับตาแหน่งที่ ก.พ.อ.กาหนดกรณี ตาแหน่งตามวุฒิการศึกษา
4.2.1 บรรจุปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ 3-6
4.2.2 บรรจุปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับควบ 4-7
4.2.3 กรณี ตาแหน่งระดับชานาญการ กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 6, 7-8
4.2.4 กรณี ตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
4.2.4.1 เชี่ยวชาญ กาหนดเป็ นตาแหน่ง ระดับ 9
4.2.4.2 เชี่ยวชาญพิเศษ กาหนดเป็ นตาแหน่งระดับ 10
กลุ่มลูกจ้ างประจา
มีความก้าวหน้าตามลาดับ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 หมวดแรงงาน กึ่งฝี มือ ฝี มือ ฝี มือพิเศษระดับต้น
กลุ่มที่ 2 หมวดฝี มือพิเศษระดับกลาง
กลุ่มที่ 3 หมวดฝี มือพิเศษระดับสู ง
กลุ่มที่ 4 หมวดฝี มือพิเศษเฉพาะ
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มีความก้าวหน้าตามลาดับ ดังนี้
1. ตาแหน่งอาจารย์
2. ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3. ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
4. ตาแหน่งศาสตราจารย์
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พนักงานราชการ
สามารถก้าวหน้าได้ 2 ทาง คือ สายงานในตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ
และเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบตั ิการ มีความก้าวหน้าตามลาดับ ดังนี้
1. ระดับผูช้ านาญการ
2. ระดับผูเ้ ชี่ยวชาญ
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3. ระดับผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ
6. ระบบการพัฒนา (Training & Development)
มีการพัฒนาบุคลากรหลายรู ปแบบ เช่น
1. การให้ลาศึกษาต่อ
2. การฝึ กอบรม ดูงาน
3. การสอนงาน ( Coaching)
4. การฝึ กในการปฏิบตั ิงานจริ ง (On the Job Training)
5. การจัดการความรู้ในองค์กร
6. การศึกษาด้วยตนเอง
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย, 2555)
งานวิจยั นี้ เน้นศึกษากลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อให้เห็ นภาพความแตกต่าง
ในสิ่ งตอบแทนและผลประโยชน์ที่ได้รับจึงได้เปรี ยบเทียบกับข้าราชการ สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 แสดงความแตกต่างระหว่างข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเด็น
ข้ าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบ
สถานะ
มีกฏหมายรองรับตาม
ไม่มีกฏหมายรองรับ เป็ นลูกจ้าง
กฏหมายว่าด้วยระเบียบ
(ชัว่ คราว) ในลักษณะการจ้างพิเศษที่มี
ข้าราชการพลเรื อนใน
วาระการจ้างที่กาหนดเวลาชัดเจน
สถาบันอุดมศึกษา
อัตราและ เป็ นไปตามที่ก.พ.กาหนด
เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด(ครม.
ค่าจ้าง
ให้ 1.5/1.7)
สวัสดิการ เป็ นไปตามที่ ก รมบัญชี ก ลาง เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กาหนด
ค่าตอบแทน คูณ 2 เท่า
ได้รับ 1 เท่า
ตาแหน่ง
ที่มา: เครื อข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย (2556)
ส่ วนเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏนั้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแต่
ละแห่งจะเป็ นผูอ้ อกระเบียบกันเอง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปเพียงบางส่ วน ดังตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.6 แสดงสิ ทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สิ ทธิประโยชน์ /
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ราชภัฏเชียงใหม่
ค่ารักษาพยาบาล 1.ประกันสังคม ส่ วนเกิน 1.ประกันสังคมส่ วนเกิน 1.ประกันสังคม
และตรวจสุ ขภาพ ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้
ใช้สิทธิ เบิกค่ารักษา
ประจาปี
ตามความเป็ นจริ งคนละไม่ พยาบาลรวมกันได้ไม่
เกิน 20,000 บาทต่อ
เกินปี งบ ประมาณ ละ
ปี งบประมาณ
20,000 บาท หรื อใช้สิทธิ
2. ค่าตรวจสุ ขภาพประจาปี ทาประกันสุ ขภาพ ให้กบั
เบิกได้ ตามความเป็ นจริ ง ตนเอง คู่สมรส บิดา
คนละไม่เกิน 1,000 บาท มารดาและบุตรได้ไม่
เกินกรมธรรม์ละ4,000
บาท ต่อปี งบประมาณ
เงินรับขวัญ
ค่ารับขวัญทายาทคนละ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทายาทใหม่
1,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 คน
เงินช่วยเหลือ
มีสิทธิเบิกได้ตามประเภท ระดับอบุบาลถึง
ไม่ระบุ
การศึกษาบุตร
และอัตรา เงินที่
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
กระทรวงการคลังกาหนด ปวช. ปี การศึกษาละไม่
เกิน 10,000 บาท ระดับ
อนุปริ ญญา/ ปวส.ถึง
ปริ ญญาตรี ปี การศึกษา
ละไม่เกิน 24,000 บาท
เงินบาเหน็จ
1.มีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จ ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
จะต้อง มีระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ไม่นอ้ ย กว่า
14 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับ
การ บรรจุและแต่งตั้ง
2. จ่ายเงินบาเหน็จ คนละ
10 เท่าของเงินเดือนที่
ได้รับในเดือน สุ ดท้าย

28

ตารางที่ 2.6 แสดงสิ ทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ)
สิ ทธิประโยชน์ /
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัย
เพชรบูรณ์
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา เชียงใหม่
เงินณาปนกิจ
มหาวิทยาลัยจ่ายเงิน
เงินจ่ายครั้งเดียว
ไม่ระบุ
สงเคราะห์
ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็ น จานวน 50,000 บาท
จานวนเงิน 3 เท่า ของ
เงินเดือนที่ได้รับในเดือน
สุ ดท้าย
เงินสมทบกองทุน มี
มี
มี
สารองเลี้ยงชีพ
เงินประจาตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ทางวิชาการ
5,600 บาทต่อเดือน
3,000 บาทต่อเดือน
3,500 บาทต่อเดือน
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
9,900 บาทต่อเดือน
6,000 บาทต่อเดือน
5,600 บาทต่อเดือน
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
13,000 บาทต่อเดือน
9,000 บาทต่อเดือน
9,900 บาทต่อเดือน
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (2557), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2559),
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2553)
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิผล
จากวรรณกรรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ผู้วิ จ ั ย ได้ ศึ ก ษา จากการรวบรวมความหมาย
ของประสิ ทธิ ผลสรุ ปได้วา่ เป็ นการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสาเร็ จของผลการปฏิบตั ิงานโดยที่
ผลที่เกิดขึ้นของงานนั้นจะต้องบรรลุเป้ าหมายขององค์กร (Gibson , Ivancerich, & Donnelly 1997,
p.812; เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536 , น. 97; ธงชัย สันติวงษ์ ,2540, น. 3; รุ่ ง แก้วแดง , 2540, น.168
– 169; สมชาย หิ รัญกิตติ, 2541, น. 76; ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2545, น. 31) ซึ่ งจากความหมาย
ดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ในแง่มุมของการบริ หารในปั จจุบนั นั้นมุ่งที่ผลลัพธ์ (outcome) มากกว่ามุ่งที่
ปั จจัยนาเข้า (input) โดยจะตรงกับวิธีการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management ;
RBM) ซึ่ งในช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็ นต้นมารัฐบาลของประเทศต่างๆได้มีความพยายามที่จะ
ทาการปฏิ รู ป ระบบราชการโดยต้องการที่ จ ะปรั บปรุ ง ระบบการบริ ห ารงานราชการให้มี ค วาม
ทันสมัย ขจัดความไม่คล่องตัวทางการบริ หารตลอดจนได้เปลี่ ยนแปลงกระบวนทัศน์การบริ หาร
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แบบเดิ ม ที่ มุ่ ง เน้น ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย น าเข้า และกฎระเบี ย บมาใช้วิ ธี ก ารบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารรัฐกิจให้มีลกั ษณะ
เป็ นอย่าง ภาคธุ รกิ จเอกชน (ทศพร ศิริสัมพันธ์ , 2543, น. 145) การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
(Results Based Management : RBM) เป็ นการบริ หารที่ให้ความสาคัญต่อผลการดาเนิ นงานและการ
ตรวจวัดผลสาเร็ จในการดาเนิ นงานขององค์การทั้งในแง่ของปั จจัยนาเข้ากระบวนการผลผลิ ตและ
ผลลัพธ์ ซึ่ งจะต้องมีการกาหนดตัวบ่งชี้ วดั ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs)
รวมทั้งการกาหนดเป้ าหมาย (Targets) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ล่วงหน้าดังนั้นการบริ หาร
แบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จะช่วยก่อให้เกิดประสิ ทธิผลในการทางาน
ความสาคัญของการศึกษาประสิ ทธิผลในการปฏิ บตั ิงานของ สิ ริรัตน์ สวยสม (2546, น.2526) กล่ า วว่ า ความพร้ อ มและความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลในการปฏิ บ ัติ ง านให้ ส าเร็ จ ตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้เป็ นตัวชี้ วดั ถึงประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานซึ่ งหาก ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานด้วยกระบวนการที่ถูกต้องแล้ว ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์กบั ฝ่ าย ต่าง ๆ ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อองค์การ
1.1 เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร ผลการประเมิ นจะชี้ ให้เห็ นถึ งจุดอ่อนและ
ความต้องการในการอบรมของพนักงานและส่ วนรวม ทาให้สามารถปรับปรุ งการทางาน เพื่อให้
ผลงานดีข้ ึนกว่าเดิม และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไป
1.2 ผลการประเมิน จะเป็ นข้อมูลสาหรับการวางแผนกาลังคนขององค์การกล่าวคื อ
การพิจารณาบททวนผลการทางานทาให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งความสามารถของพนักงาน ซึ่ งใช้เป็ น
ข้อมูลอ้างอิงในการตัดสิ นใจเลื่อนขึ้น และโยกย้ายตาแหน่ง
1.3 เป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นา และความก้ า วหน้ า ในอาชี พ การงาน เพราะ
ผลการประเมิน ทาให้ทราบถึงศักยภาพ ความสามารถ จุดเด่น และจุดด้อยของพนักงานแต่ละคน
ซึ่งเป็ นประโยชน์ ในการเลือกใช้คนให้เหมาะสมคับความสามารถ
1.4 ประโยชน์ ด้ า นการบริ ห ารค่ า จ้า งและเงิ น เดื อ น กล่ า วคื อ ใช้ ผ ลการประเมิ น
การ ปฏิบตั ิงานเป็ น หลักในการพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงาน
2. ประโยชน์ต่อพนักงาน
1.5 ทาให้พนักงานทราบว่าตนเองมีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิผลการทางานของตนให้ดียงิ่ ขึ้น
1.6 เป็ นเครื่ องจูงใจให้พนักงานในองค์การทางานด้วยความอุ ตสาหะเต็มกาลัง ความรู ้
ความสามารถ เพราะมัน่ ใจการประเมินผลการทางาน
กล่ า วโดยสรุ ป การศึ ก ษาประสิ ทธิ ผ ลในการปฏิ บตั ิ ง านนั้นส่ ง ผลที่ ดี ต่ อทั้ง องค์ก ารและ
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พนักงานช่วยนาไปใช้ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ ปรับปรุ งการทางาน เพื่อให้
ผลงานดีข้ ึนกว่าเดิม
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประสิ ทธิ ผลตามที่ Reddin ( 1970) ได้กล่าวว่าประสิ ทธิ ผลพิจารณาได้
3 ระดับคือระดับองค์การ (corporate) ระดับหน่วยงาน (departmental) และระดับบุคคล (managerial)
ประสิ ทธิ ผลระดับองค์การจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กาไรตาแหน่งในการแข่งขันการเจริ ญเติบโต
และขยายตัวขององค์การผลิ ตภาพความยืดหยุ่นความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คลากร ความรั บผิดชอบ
ต่อสาธารณะและความสัมพันธ์กบั ส่ วนราชการ ประสิ ทธิ ผลระดับหน่วยงานเป็ นเรื่ องที่หน่ วยงาน
ในระดับ ย่ อ ยขององค์ ก ารสามารถท าผลประโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ นแก่ อ งค์ ก ารใหญ่ ใ นภาพรวม
ได้ป ระสิ ท ธิ ผ ลระดับ บุ ค คลเป็ นเรื่ องของผลการปฏิ บ ัติง านของบุ ค ลากรที่ ด ารงตาแหน่ ง ต่ า งๆ
ในองค์การสอดคล้องกับ Gibson et al. (1997, p.13) ที่กล่าวว่าการศึกษา เรื่ องประสิ ทธิ ผลนั้น
ให้ความสนใจ 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ ระดับองค์การ
1.ประสิ ท ธิ ผ ลของบุ ค คล (Individual Effectiveness) ประสิ ท ธิ ผ ล ระดับ นี้ เน้ น ที่
ผลการ ปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่งานของพนักงานหรื อสมาชิ กขององค์การ ซึ่ งหน้าที่งานที่ถูกปฏิบตั ิ
เป็ นส่ ว นหนึ่ งของงานหรื อ ต าแหน่ ง ในองค์ ก าร โดยมาจากประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของบุ ค คล
ใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานที่จะตัดสิ นใจการเพิ่มเงิ นเดือน การเลื่ อนชั้น และรางวัล
อื่น ๆ ตามระบบขององค์การ
2.ประสิ ทธิ ผลของกลุ่ ม (Group Effectiveness) ประสิ ทธิ ผล ของกลุ่ มเป็ นผลรวมของ
การช่วยเหลือสนับสมุนของสมาชิ กในกลุ่มทั้งหมด โดยที่ประสิ ทธิ ผลของกลุ่มเป็ นมากกว่าผลรวม
ของการช่ วยเหลื อ สนับสมุ นของแต่ละบุ คคลในสายพาน ประสิ ทธิ ผลของกลุ่ ม แต่ประสิ ทธิ ผ ล
ขององค์การเป็ นมากกว่าผลรวมของการช่วยเหลือ สนับสมุนของแต่ละบุคคลในงานประเภทระบบ
สายพานที่ผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การที่รวมการปฏิ บตั ิ งานของแต่ละคน อธิ บายได้ในรู ปของพลังร่ วม
(Synergy) ที่ แสดงถึ ง การรวมตัวกันของการร่ วมมื อร่ วมใจช่ วยเหลื อกันของบุ ค คลที่ ล ัก ษณะ
เกิน กว่า การรวมตัวกันธรรมดา
4.ประสิ ทธิ ผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) องค์การประกอบไปด้วย บุคคล
และกลุ่ ม ดัง นั้ น ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารจะประกอบด้ว ยประสิ ท ธิ ผ ลของบุ ค คลและกลุ่ ม
แต่ป ระสิ ท ธิ ผ ลขององค์การเป็ นมากกว่าผลรวมของประสิ ทธิ ผลของบุ ค คลและกลุ่ ม ซึ่ ง กระท า
ของพลังร่ วม (Synergistic Effects) ทาให้องค์การมีประสิ ทธิ ผลที่มีระดับสู งกว่าผลรวมจากส่ วนต่าง ๆ
ธรรมดา
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ประสิ ทธิผล

ประสิ ทธิผล

ประสิ ทธิผล

ของบุคคล

ของกลุ่ม

ขององค์การ

ภาพที่ 2.3 ระดับมุมมองของประสิ ทธิผลในการทางาน ( ที่มา : Gibson et al.1997, p. 13)
จากงานวิจยั ที่ ผ่านมาส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับประสิ ทธิ ผลขององค์การ ไม่ได้เจาะลึ ก
ไปที่ ประสิ ทธิ ผลในระดับบุ คคล ซึ่ งในความเป็ นจริ งประสิ ทธิ ผลของบุ คคลเป็ นพื้นฐานที่ สาคัญ
ต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การเพราะในระดับของบุคคลจะส่ งผลต่อระดับกลุ่มและองค์การตามลาดับ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การมหาวิทยาลัย บุ คลากรที่ ส าคัญที่ เป็ นผูข้ บั เคลื่ อนองค์ก ารก็คื อ
อาจารย์ผูส้ อน ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะศึกษาประสิ ทธิ ผลในระดับบุ คคลคื ออาจารย์ที่มีสถานภาพเป็ น
พนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิช าการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทย ว่า มี ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
วิชาการเป็ นอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
2.2.1 การวัดประสิ ทธิผล
ในการวัดประสิ ทธิ ผล นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวทางวิธีการ แง่มุม หรื อ มิติ
ในการวัดที่ คล้ายคลึ งหรื อแตกต่างกันออกไป ดังเช่ น Steers (1977, p. 8) ได้เสนอว่าการวัด
ประสิ ทธิ ผลสามารถทาได้ดีที่สุดด้วยการพิจารณาแนวความคิด 3 ประการคือการบรรลุเป้ าหมาย
(Goal optimization) ซึ่ งประสิ ทธิ ผลในที่ น้ ี หมายถึ งความสามารถขององค์กรในการได้มาและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ มีจากัดและมี คุณค่าให้เป็ นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ในการ
ปฏิบตั ิตามเป้ าหมายประการที่ 2 คือแนวความคิดด้านระบบการวิเคราะห์เป้ าหมายตามแนวความคิดนี้
มุ่งที่ การกระทาในรู ประบบซึ่ งหมายความว่าเป้ าหมายไม่ได้อยู่นิ่งกับที่ เปลี่ ยนแปลงได้ตามเวลา
ประการสุ ดท้ายคือการเน้นเรื่ องพฤติกรรมเป็ นการเน้นบทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร
ที่มีต่อความสาเร็ จขององค์กรในระยะยาวหรื อการยอมรับว่าเป้ าหมายองค์กรจะสามารถบรรลุถึงได้
โดยอาศัยพฤติกรรมของสมาชิ กในองค์กร ในขณะที่พิทยา บวรพัฒนา (2541, น. 184 - 197)
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวัดประสิ ทธิ ผลขององค์กรแบ่งเป็ น 4 วิธี ดังนี้
1. ความสามารถในการบรรลุ เป้ าหมายและประสิ ทธิ ผลควรวัดได้จากความสามารถ
ขององค์กรในการดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายใช้วิธีวดั ประสิ ทธิ ผลขององค์กรได้ก็ต่อเมื่อลักษณะ
ขององค์กรและเป้ าหมายมีลกั ษณะตามข้อสันนิษฐานคือองค์กรมีเป้ าหมายที่แท้จริ งมีปริ มาณไม่มาก
จนเกิ นความสามารถที่เราจะวัดได้สามารถมองเห็ นและเข้าใจเป้ าหมายเหล่านั้นตลอดจนสามารถ
วัดได้วา่ องค์กรบรรลุเป้ าหมายเพียงใด

32

2. โดยใช้ความคิดระบบการวัดประสิ ทธิ ผลขององค์กรจากเป้ าหมายนั้นจาเป็ นต้องพิจารณา
ถึ งปั จจัยนาออกขององค์กรเป็ นสาคัญการวัดประสิ ทธิ ผลจากส่ วนอื่นขององค์กรเช่ นปั จจัยนาเข้า
กระบวนการแปรปัจจัยนาเข้าให้เป็ นปัจจัยนาออกจะทาให้สามารถสร้างกฎเกณฑ์การวัดประสิ ทธิ ผล
เกณฑ์ใหม่ข้ ึน
3. โดยดูจากความสามารถขององค์กรซึ่ งเป้ าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ในสภาพแวดล้อม
4. จากค่ า นิ ย มเกณฑ์ ก ารวัด ประสิ ท ธิ ผ ลในเรื่ อ งของแต่ ล ะบุ ค คลหรื อ จิ ต วิ สั ย ซึ่ งจะ
เลือกเกณฑ์การวัดประสิ ทธิ ผลขององค์กรเป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคลนั้นผลประโยชน์ที่ได้รับเป็ นต้น
จึงวัดจากผูป้ ระเมินเป็ นการตั้งเกณฑ์การวัดเช่นการประเมินการปฏิบตั ิงานของข้าราชการในระดับ
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน
นอกจากนั้น Steers (1977, pp. 546-549) และ Dessler (1986, pp. 65-69) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการวัดประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้
1. การวัดประสิ ทธิ ผลโดยตัวชี้ บ่งเดี่ ยว โดยจะใช้ตวั ชี้ บ่งที่ เหมาะสมที่ สุดเพียงตัวเดี ยว
ในการวัดประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงาน เช่น ความสามารถในการผลิ ต ความสาเร็ จในภารกิ จและ
การบรรลุเป้ าหมาย เป็ นต้น นอกจากนั้นในการวัดประสิ ทธิ ผลโดยตัวบ่งชี้ เดี่ ยว Campbell et al.
(1993, pp. 36-39) ได้ทาการ สารวจรายการของตัวชี้ บ่งที่ใช้การวัดประสิ ทธิ ผลแบบตัวชี้ บ่งเดี่ ยว
และพบว่ามีอยูถ่ ึง 30 ตัว ดังนี้
1.
ประสิ ทธิผลในภาพรวม
2.
ผลผลิต
3.
ประสิ ทธิภาพ
4.
ผลตอบแทน
5.
คุณภาพ
6.
อุบตั ิเหตุ
7.
การเติบโต
8.
การขาดงาน
9.
การเปลี่ยนงาน
10. ความพึงพอใจ
11. แรงจูงใจ
12. ขวัญ
13. การควบคุม
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14. ความขัดแย้ง ความกลมเกลียว
15. ความยืดหยุน่ การปรับตัว
16. การวางแผน
17. ความเห็นพ้องในเป้ าหมาย
18. การยอมรับเป้ าหมายขององค์การเป็ นของตนเอง
19. ความสอดคล้องกันของบทบาทและบรรทัดฐาน
20. ทักษะการบริ หารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
21. ทักษะการบริ หารงาน
22. การบริ หารข้อมูลและการติดต่อสื่ อสาร
23. ความพร้อม
24. การใช้ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อม
25. การประเมินโดยสภาพแวดล้อมภายนอก
26. ความมัน่ คง
27. คุณค่าของทรัพยากรบุคคล
28. การมีส่วนร่ วมและอิทธิ พลร่ วม
29. การให้ความสาคัญต่อการอบรมและการพัฒนา
30. การให้ความสาคัญต่อสัมฤทธิ ผล
2. การวัดประสิ ทธิ ผลโดยใช้ตวั ชี้ บ่งหลายตัว เป็ นการวัดที่ได้รับการนิ ยม อย่างกว้างขวาง
โดยจะใช้ตวั ชี้บ่งหลายตัวที่เหมาะสมในการวัดประสิ ทธิ ผล เช่น Hoy & Miskle (1991, pp.382-383)
เสนอการวัดประสิ ทธิ ผลจากหน้าที่หลัก 4 ประการดังนี้
2.1 การปรั บ ตัว หมายถึ ง การปรั บ ตัวให้ส อดคล้องกับ สิ่ ง แวดล้อมภายนอกโดยการ
ปรั บ เปลี่ ย นการด าเนิ น งานให้ ต อบสนองต่ อ สภาพการณ์ ใ หม่ ๆ ซึ่ งตัว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ ว ัด ได้ แ ก่
ความสามารถในการปรับเปลี่ยน นวัตกรรม ความเจริ ญเติบโต และการพัฒนา
2.2 การบรรลุเป้ าหมาย หมายถึง การกาหนดวัตถุประสงค์ การจัดหา และการใช้ ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่ อให้การดาเนิ นงานบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ ง เป็ นตัวบ่ งชี้ ใ ห้วดั ได้แก่ ผลสั มฤทธิ์
คุณภาพ การแสวงหาทรัพยากร และประสิ ทธิภาพ
2.3 การบูรณาการ หมายถึง การประสานความสัมพันธ์ของสมาชิ กภายในองค์การ เพื่อ
รวมพลังให้มีความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันในการปฏิบตั ิงานขององค์การ ซึ่ งตัวบ่งชี้ ที่ใช้วดั ได้แก่
ความพอใจ บรรยากาศ การติดต่อสื่ อสาร และความขัดแย้ง
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2.4 การคงสภาพความสมบูรณ์ ของระบบค่านิ ยม หมายถึ ง การดารงรักษาระบบค่านิ ยม
ขององค์การ ซึ่ งตัวบ่งชี้วดั ได้แก่ ความภักดี ศูนย์กลางความสนใจในชีวติ แรงจูงใจ และ เอกลักษณ์
ในงานวิจ ัย นี้ เป็ นการวัดประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านวิช าการของพนัก งานมหาวิทยาลัย
สายวิช าการ จึ ง ได้เ ลื อ กการวัด ประสิ ท ธิ ผ ลโดยตัว ชี้ บ่ ง เดี่ ย ว โดยวัด ประสิ ท ธิ ผ ลในภาพรวม
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเนื่องจากเป็ นงานเฉพาะด้าน ประกอบกับตัวชี้ วดั นี้ มีลกั ษณะเป็ นตัวชี้ วดั เดี่ยว
ซึ่ งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
2.2.2 ประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพนั ธกิ จหลักคือการผลิ ตบัณฑิ ต การทาวิจยั บริ การ
วิช าการและท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒนธรรม ซึ่ ง พลังที่ จะขับเคลื่ อนให้บรรลุ เป้ าหมายนอกเหนื อจาก
นโยบายในการบริ หารองค์กรนั้นก็คือบุคลากรที่มีการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ผล ในพันธกิจทุกๆด้าน
หน้าที่หลักของสถาบันการศึกษาที่สาคัญเป็ นอันดับแรกคือการผลิ ตบัณ ฑิ ตให้มีคุณภาพ
ซึ่ ง การที่ จ ะตรวจสอบถึ ง คุ ณ ภาพเหล่ า นี้ นั้น จะต้อ งมี ก ารตรวจสอบคุ ณภาพ ซึ่ งทางส านัก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (2558) ได้ ก าหนดการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ซึ่ งอาจารย์เป็ นปั จจัยป้ อนที่สาคัญของการ
ผลิ ตบัณฑิต ผูเ้ กี่ ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริ บท ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถาบัน
และของหลักสู ตร และมีการส่ งเสริ มให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบตั ิงาน ตามวิชาชี พ
ผูบ้ ริ หารต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดาเนิ นงาน ตลอดจนการกากับ
ดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็ นการดาเนิ นงานเพื่อให้
ได้อาจารย์ที่มี คุ ณสมบัติท้ งั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพที่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และมีพฒั นาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและ
การลงทุ น งบประมาณและทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ อตั รา ก าลัง อาจารย์มี จ านวนเหมาะสมกับ จ านวน
นักศึ กษาที่ รับ เข้าในหลัก สู ตร มีจานวนอาจารย์ที่ มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ ทางสาขาวิชาของ
หลัก สู ตร และมี ป ระสบการณ์ ที่ เหมาะสมกับ การผลิ ต บัณฑิ ต อันสะท้อนจาก วุฒิก ารศึ ก ษา
ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่ มดาเนินการตั้งแต่การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ ที่เกิ ดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ในหลักเกณฑ์การประกันคุ ณภาพดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้ ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ตัวบ่งชี้ ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ ซึ่ งตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการของอาจารย์คือ ตัวบ่งชี้ ที่
4.2 คุณภาพอาจารย์ ซึ่ งประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้น้ ีจะประกอบด้วย
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1.ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
4. จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร
จากองค์ประกอบดังกล่ าวจะเห็ นได้ว่าผลลัพธ์ ของอาจารย์น้ นั เกิ ดจากการทาให้เป้ าหมาย
ขององค์ก รบรรลุ ในที่ น้ ี คื อ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ผลงานทางวิช าการซึ่ งการที่ จ ะได้ต าแหน่ ง
ทางวิชาการ หรื อผลงานทางวิชาการนั้นได้มาจากการเรี ยบเรี ยงเอกสารประกอบการสอน ตารา และ
งานวิจยั ที่ ไ ด้รับการพีพิ ม พ์ผ ลงาน ซึ่ งจะกล่ า วได้ว่า เป็ นงานสร้ างสรรค์ เพราะต้องใช้ระยะเวลา
แรงกาย การวางแผนที่ดี จึงจะทาให้งานบรรลุ เป้ าหมาย ส่ วนงานอี กประเภทหนึ่ งของอาจารย์น้ นั
เรี ยกได้ว่าเป็ นงานประจาคื อ งานสอน และการให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชน นอกจากนั้นมีงาน
ทานุ บารุ งศิ ลปวัฒนธรรมซึ่ งอาจจะมี เพียงอาจารย์บางส่ วนที่ ทางานด้านนี้ ไม่ใช่ ทุกคน สรุ ปได้ว่า
การปฏิบตั ิงานวิชาการในงานวิจยั นี้จะประกอบด้วย งานสอน งานวิจยั และงานบริ การวิชาการ
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ัติ ง าน ผู้วิ จ ัย ประยุ ก ต์
การวัดประสิ ทธิ ผลตัวบ่งชี้ เดี่ยวของ Steers (1977) และ Dessler (1986) วัดประสิ ทธิ ผลภาพรวม
ในระดับบุคคลตามแนวคิดของ Gibson et al. (1997) และ Reddin (1970) งานวิจยั ของเกวลี ดวง
กาเหนิด (2551) ที่วดั ผลการปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่
ภาคพายัพ เชี ยงใหม่ เป็ น 4 ด้าน คือการสอน การวิจยั การบริ ก ารวิชาการ และการทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และงานวิจยั ของสิ ริภาพรรณ ลี้ภยั เจริ ญ (2012) วัดผลการปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย (Effectiveness of Academic performance) หมายถึ งผลการปฏิ บตั ิงาน
ตามหน้าที่งานวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร 1) ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการด้านงานสอน
หมายถึง การวางแผนการสอน การจัดกิ จกรรมการสอน การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย การใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนาผลประเมินคุณภาพการสอนมาปรับปรุ ง งานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง
เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ตารา หนังสื อ บทความทางวิชาการที่ มี ก ารเผยแพร่
2) ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการด้านงานวิจยั หมายถึงจานวนผลงานและการเผยแพร่ งานวิจยั การนา
ผลงานวิจยั มาใช้ในการเรี ยนการสอน และการพัฒนาสังคม 3) ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการด้าน
งานบริ การวิชาการ หมายถึง การจัดโครงการบริ การวิชาการที่ตอบสนองความต้องการสังคม เป็ นไป
ตามบทบาทหน้าที่ ตอบสนองความต้องการสังคม/ชุ มชน การให้บริ การวิชาการให้กบั หน่ วยงาน
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ภายนอก เช่ น การเป็ นวิทยากร ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ กรรมการ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื ออื่ นๆ และ
นาความรู้ในสาขาวิชาไปพัฒนาสังคม/ชุมชน
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยต่ างๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับประสิ ทธิผล
ในการศึ กษาครั้งนี้ จากประเด็นปั ญหา สาเหตุ และตัวบ่งชี้ ที่ผูว้ ิจยั ได้กล่ าวไว้ในบทที่ 1
สรุ ปได้ คือ 1) ปั ญหาสถานะและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ต่างจากข้าราชการ 2) ปั ญหาความไม่มนั่ คง
ในงาน และ3) ปั ญหาการทาภารกิ จอื่ นๆ อีกมากมายนอกเหนื อไปจากการสอน ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า
ปั ญหาดัง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านวิ ช าการของอาจารย์พ นัก งานมหาวิท ยาลัย
เป็ นรายบุ คคล ทาให้ส่งผลกระทบต่อองค์การในภาพรวม ซึ่ งเมื่อศึกษาในระดับบุคคลนั้นพบว่า
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านเมื่ อ ใช้ ก ารรั บ รู ้ ผ่ า นตัว อาจารย์พ นัก งาน
มหาวิทยาลัยนั้นแบ่งเป็ น 2 ด้านคือ ด้านการรับรู ้ผา่ นการได้รับการสนับสนุนจากองค์การ และภาวะ
ผูน้ าของหัว หน้ า งานหรื อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา อี ก ด้า นหนึ่ งเกิ ด จากปั จ จัย ด้า นความรู ้ สึ ก หรื อ ปั จ จัย
ด้านจิตวิทยาของตัวอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยเองซึ่ งมีทฤษฎี หรื อแนวคิดที่เกี่ยวข้องคือ ทฤษฎี
ความเสมอภาค (Equity theory) ทฤษฎี การแลกเปลี่ยน (Exchange theory) ทฤษฎี แรงจูงใจ
ในการทางาน ทฤษฎีการการรับรู้ สนับสนุ นจากองค์การ และทฤษฎี เกี่ ยวกับภาวะผูน้ า เมื่ อนามา
ทาภาคตัดขวาง ( cross cutting) เพื่อสกัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานนั้นพบว่า
มีตวั แปรที่ เกี่ ยวข้องคือคุ ณภาพชี วิตในการทางาน การรับรู้ การสนับสนุ นจากองค์การ ภาวะผูน้ า
แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจในการทางาน โดยแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับตัว
แปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน ผูว้ จิ ยั นาเสนอได้ดงั นี้
2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ ในการทางาน
การปรั บปรุ งคุ ณภาพชี วิตการทางาน เป็ นวิธีก ารหนึ่ งในการพัฒนาองค์กร ซึ่ งถื อว่าเป็ น
เรื่ องที่มีผลกระทบโดยตรงกับผูป้ ฏิ บตั ิ งานในองค์กร ที่ผูบ้ ริ หารควรให้ความสนใจและเอาใจใส่
บุคคลากรในองค์การ ถื อว่าเป็ นทรัพยากรอันสาคัญยิ่งที่องค์การมีอยู่ การสร้ างคุ ณภาพชี วิตที่ดีใน
การทางาน จึงเป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อันจะส่ งผลให้
องค์กรสามารถดาเนินกิจกรรมและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
คุ ณภาพชี วิตการทางานเป็ นค าที่ มีความหมายกว้า งมิ ใช่ แค่ กาหนดแต่ เวลาในการทางาน
สัปดาห์ละ 40 ชัว่ โมงหรื อมิใช่มีเพียงกฎหมายคุม้ ครองแรงงานเด็กหรื อการจ่ายค่าตอบแทนที่คุม้ ค่า
เท่ า นั้น แต่ ย งั มี ค วามหมายรวมไปถึ ง ความต้อ งการและความปรารถนาให้ ชี วิ ต ของบุ ค ลากร
ในหน่วยงานดีข้ ึนด้วย (Walton, 1974, pp. 12-14) ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่
ที่ผบู ้ ริ หารต้องสร้ างให้เกิ ดขึ้นในองค์การเพราะถ้าบุคลากรมีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดีจะทาให้มี

37

ความพึงพอใจในการทางานส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการทางานเกิ ดการพัฒนาคุณภาพงานใน
องค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางานและอุทิศตนในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์การลดอัตราการโอนย้ายและลาออกจากงาน (ดุสิตา เครื อคาปิ ว, 2551, น. 13) สอดคล้องกับ
Hackman & Suttle (1977) ที่กล่าวการมีคุณภาพชี วิตที่ดีนอกจากทาให้คนมีความพึงพอใจแล้วยัง
ส่ งผลต่อสภาพสังคมสิ่ งแวดล้อมเศรษฐกิจผลผลิตต่างๆ และที่สาคัญคุณภาพชีวิตการทางานจะไปสู่
ความพึงพอใจในการทางานและความผูกพันในองค์การช่ วยให้อตั ราการขาดงานการลาออกและ
อุบตั ิเหตุนอ้ ยลง เมื่อพิจารณาในแง่ประสิ ทธิ ผลต่อองค์การ Huse & Cummings (1985) กล่าวว่า
คุณภาพชีวติ การทางานเป็ นความสอดคล้องกันระหว่างความสมปรารถนาหรื อความพึงพอใจในงาน
ของบุคคลกับประสิ ทธิ ผลขององค์การหรื ออีกนัยหนึ่ งคือประสิ ทธิ ผลขององค์การอันเนื่ องมาจาก
ความผาสุ กในงานของผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการรับรู้ประสบการณ์ในการทางาน ซึ่ งทา
ให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้นๆ คุณภาพชี วิตการทางานจะส่ งผลต่อองค์การ 3 ประการคือ
ประการแรกช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ขององค์ ก าร ประการที่ ส องช่ ว ยเพิ่ ม พู น ขวัญ และก าลัง ใจของ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านตลอดจนเป็ นแรงจู ง ใจในการท างาน ประการสุ ด ท้า ยช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ศัก ยภาพ ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งสอดคล้องกับ Schuler, Beutell, & Youngblood (1989) และ Greenberg & Baron
(1993) ที่สรุ ปได้วา่ คุณภาพชี วิตการทางานทาให้เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ ผลโดยตรงในการ
เพิ่มความรู ้ สึกพึงพอใจในการทางานสร้ างความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การและลดอัตราการเปลี่ยนงาน
ทาให้ผลผลิ ตสู งขึ้นและเพิ่มประสิ ทธิ ผลขององค์การเช่ นผลกาไรการบรรลุ เป้ าหมายขององค์การ
ดังนั้นการสร้างสภาพการทางานให้มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจและสร้างความผูกพันในองค์การจะ
เป็ นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานขององค์การซึ่ งก็คือคุณภาพชีวติ การทางานนัน่ เอง
จากความหมายของคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ คุณภาพชี วิต
ในการทางานหมายถึงความรู ้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความเป็ นอยูโ่ ดยรวมที่ได้รับจากการทางาน
ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการของบุ ค คลทั้งด้านร่ างกายและจิ ตใจผ่านสิ่ ง ที่ องค์ก ารจัดขึ้ น
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีในการทางาน
การวัดคุณภาพชี วติ ในการทางาน
ในการวัดคุณภาพชี วิตในการทางาน มีแนวทางการวัดหลายแนวทาง อาทิ Dubrin (1981,
pp. 514-515) กาหนดเกณฑ์ 7 ประการในการวัดคุณภาพชีวติ ในการทางานดังนี้
1. รายได้ คุณภาพชี วิตในการทางานในส่ วนของรายได้จะอยูบ่ นพื้นฐานของความยุติธรรม
เมื่ อเปรี ยบเที ยบทั้งภายในและภายนอกองค์การเชื่ อว่าแรงจูงใจที่ เกิ ดจากรายได้จะเป็ นเครื่ องล่ อ
ในการทางานที่มีความสาคัญและมีความหมายมากต่อพนักงาน
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2. ผลประโยชน์ของพนักงานคนมีความคาดหวังในการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์สูงขึ้ นซึ่ ง
การได้รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ใ นหลายๆ องค์ก ารได้ก ลายเป็ นข้อ ต่ อรองระหว่า งฝ่ ายพนัก งานและ
ฝ่ ายบริ หารเนื่องจากฝ่ ายบริ หารต้องการที่จะควบคุมรายจ่ายและฝ่ ายพนักงานก็ตอ้ งการผลประโยชน์
เพิ่มขึ้น
3. ความมัน่ คงในการทางาน พนักงานทุกคนต้องการทางานที่มีความมัน่ คงการมีคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานในส่ วนของความมัน่ คงในการทางานต้องอาศัยการวางแผนการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงานต้องมีระบบที่ดีและทันสมัย
4. ทางเลื อกในการทางาน การให้พนักงานมีทางเลื อกในเวลาการท างานที่ ส ะดวกต่ อ
ตัวพนักงานเองได้แก่ ก ารให้เข้า ทางานและเลิ กงานในเวลาที่ พ นักงานต้องการการจ้างพนักงาน
ชัว่ คราวการให้ทางาน 4 วันต่อสัปดาห์เป็ นต้นทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการพนักงานได้สูงสุ ด
5. ความเครี ยดจากการทางานซึ่ งเกิดจากการประกอบอาชี พเป็ นแง่มุมใหม่ที่มีความสาคัญ
ต่อคุ ณภาพชี วิตในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพจิตพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากความเครี ยด
และไม่สะดวกสบายจากการทางานจะทาให้คุณภาพชีวติ ในการทางานลดลง
6. การมีส่วนร่ วมของพนักงาน พนักงานส่ วนใหญ่ต่างมีความรู ้สึกว่าตนเองมีสิทธิ ในการ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการทางานซึ่ งค่านิ ยมนี้ นับวันจะได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้ น
และยังเป็ นผลดีต่อองค์การ
7. ระบอบประชาธิ ป ไตยในการท างานแนวโน้มความต้องการของพนัก งานในการ
นาระบอบประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในสถานที่ทางานมีสูงขึ้นแต่ละองค์การจะต้องรับฟั งความต้องการ
ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานในองค์ ก ารผูน้ าที่ มี ล ัก ษณะเป็ นผูน้ าแบบประชาธิ ป ไตยจะมี ผ ลต่ อ
การส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ขณะที่ Walton (1973, pp. 12-16) กาหนดว่าบุคคลที่มีคุณภาพชี วิตในการทางานพิจารณา
จากเครื่ องชี้วดั ต่างๆ ใน 8 ด้านเป็ นเกณฑ์ดงั นี้
1. การได้รับค่ า ตอบแทนที่ เพี ย งพอและยุติธรรม (Adequate and Compensation)
ค่าตอบแทนหมายถึงการจ่ายให้กบั การทางานอาจจะเรี ยกเป็ นค่าจ้างหรื อเงิ นเดื อนก็ได้ค่าตอบแทน
เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่บอกถึ งคุณภาพชี วิตการทางานได้เนื่ องจากบุคคลมีความต้องการทางเศรษฐกิจจะมุ่ง
ทางานเพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจซึ่ งความต้องการนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการมีชีวิตรอด
การตัดสิ นเกี่ ยวกับค่าตอบแทนนั้นควรพิจารณาในเรื่ องความเพียงพอในการดารงชี พ และความ
ยุติธรรมซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงาน
2. สภาพการปฏิบตั ิงานที่คานึงถึงความปลอดภัย ถูกสุ ขลักษณะ และ สุ ขภาพของพนักงาน
(Safe and Healthy Conditions) สภาพการทางาน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่ออานวย

39

ความสะดวกและความปลอดภัย ให้แ ก่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ซึ่ ง รวมถึ งการออกแบบและการจัดโรงงาน
การติดตั้งเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในโรงงาน และการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุ ดิบ และอื่ นๆ ตลอดจน
การติ ด ต่ อ สื่ อสารในโรงงาน โดยต้ อ งอาศัย เทคนิ ค ต่ า งๆ หลายประการในการจัด สภาพ
การปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ อก่ อให้เกิ ดบริ ก ารต่ างๆ ที่ จาเป็ นและช่ วยให้เกิ ดสภาพการปฏิ บตั ิ งานที่ ดีและ
ปลอดภัย ต่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภัย ของคนที่ ท างานในองค์ ก รย่อ มส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การ
ปฏิ บตั ิ งาน เพราะหากผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้รับบาดเจ็บหรื อ สุ ขภาพทรุ ดโทรมก็ไม่สามารถปฏิ บตั ิ งาน
ได้อ ย่า งเต็ม ที่ การป้ องกันอัน ตรายที่ อ าจเกิ ดแก่ พ นัก งาน ก็ เท่ า กับ เป็ นการป้ องกันการเสี ย หาย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ อ งค์ ก าร จึ ง ควรที่ จ ะส่ ง เสริ ม ความปลอดภัย ใน การท างานและส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ
ของพนักงานอย่างสม่าเสมอเพื่อความพร้อมในการปฏิบตั ิงานมีความมัน่ คงในการจ้างงานและรายได้
3.ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน (Future Opportunity for Continued Growth and
Security) มนุษย์ทุกคนต้องการโอกาส ความก้าวหน้าในชี วิตหรื อการพัฒนาเติบโตในความต้องการ
ของบุ ค คลนั้นอาจมี ค วามแตกต่ า งของ ระดับ ความต้องการ เนื่ องจากสภาพความต้องการของ
แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน ทั้งนั้นขึ้นอยู่กบั เงื่ อนไขของแต่ละบุคคล อย่างเช่น ระดับการศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิ จ ทัศนคติ ค่านิ ยม เป็ นต้น โดยทัว่ ไปบุคคลมักจะมีความต้องการสิ่ งต่อไปนี้ คือ
โอกาสที่จะก้าวหน้าที่การงาน ความมัน่ คงในการทางาน มีสภาพการทางานที่ดี มีผบู้ งั คับบัญชาที่ดี
มีความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็ นสมาชิ กคนหนึ่ งของกลุ่มได้รับ
ค่าจ้างที่เป็ นธรรม ได้งานที่เหมาะสมหรื อที่ชอบที่สนใจ ได้มีส่วนร่ วมใน การแสดงความคิดเห็ น
ในการกาหนดนโยบาย วิธีการในการปฏิ บตั ิงาน ได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรม โอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน และ ความมัน่ คงในการทางานนั้นเป็ นส่ วนสาคัญซึ่ งหากบุคลากรในองค์กรนั้น
ได้รับความเจริ ญก้าวหน้าและมีความมัน่ คงในการทางานแล้ว ก็จะมีความต้องการที่จะอยูก่ บั องค์กร
หรื อท างานไปจนกระทั่ง เกษี ย ณอายุ เพราะบุ ค คลทุ ก คนเมื่ อท างานก็ ห วัง ที่ จะมี ค วามก้า วหน้า
คาดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ ความก้ า วหน้ า ทางเศรษฐกิ จและสั ง คม หากบุ ค คลนั้ นไม่ ไ ด้ รั บ
ความเจริ ญก้ า วหน้ า ความคิ ด ในการเปลี่ ย นงานย่ อ มเกิ ด ขึ้ นในบุ ค คลนั้ นๆ การที่ บุ ค คล
จะเจริ ญ ก้ า วหน้ า หรื อ ไม่ น้ ัน การได้ รั บ การเลื่ อ นต าแหน่ ง จะเป็ นทางหนึ่ งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความก้าวหน้า ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งควรมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตาแหน่งที่ชดั เจนและ
เป็ นธรรม รวมทั้งสามารถอธิ บาย ให้พนักงานในองค์กรเข้าใจได้เป็ นอย่างดี งานที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับ
มอบหมาย มี ผลต่อการคงไว้ซ่ ึ ง ความสามารถของตนเอง และมีแนวทางหรื อโอกาสในการเลื่อน
ตาแหน่งสู งขึ้น เปิ ดโอกาสให้ใช้ทกั ษะที่กา้ วหน้า มีความมัน่ คงในการจ้างงานและรายได้
4.โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง(Immediate Opportunity to Use and Develop
Human Capacities) คือ งานที่ทาต้องเป็ นงานที่เปิ ดโอกาสให้ใช้ทกั ษะอย่างกว้างขวาง มีอิสระในการ
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ทางานและควบคุมตนเองได้ มีโอกาสรับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางาน มีโอกาสร่ วมวางแผน
หรื อดัดสิ นในในงานด้วย การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งที่องค์กรต้องคานึ ง อยูต่ ลอดเวลา เป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมี การพัฒนาการด้านความรู้
อย่า งต่ อเนื่ อง เพราะสภาพสั ง คม การเมื อง เศรษฐกิ จ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ทั้ง ยัง เป็ น
การเปลี่ ยนแปลงที่รวดเร็ ว ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริ หารในองค์กรต่างๆ จึ งต้องเน้น
ที่ความรู้ ความชานาญ และ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคคลากร ซึ่ งการที่จะนาความรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร เข้ามาใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน มี ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้อง
พัฒนาบุคลากรก่ อนเพื่อรองรั บ ความรู ้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น โดยการใช้กระบวนการเรี ยนรู้
ในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งการอบรม การสอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
5.ปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นภายในองค์การ (Social Integration in the
Work Organization) การมีส่วนร่ วมในเชิ งสังคมแต่ละคนมีส่วนร่ วมสังคมในองค์กร ไม่วา่ จะในแง่
เป้ าหมายขององค์กร ค่านิ ยม รั บรู ้ ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของสัง คมในองค์กรนั้นๆ มี ก ารรั บรู ้ ว่าบุ คคล
แต่ละคนเป็ นส่ วนสาคัญขององค์กร และมี ส่วน ในความสาเร็ จขององค์กร รวมทั้งความล้มเหลว
ขององค์กรด้วย (บุญเจือ วงษ์เกษม, 2530, น. 30) จะเห็ นได้ว่า จะมี ลกั ษณะของความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลในการรั บ รู ้ ซ่ ึ งกัน และ กัน ซึ่ งความสั ม พัน ธ์ ใ นองค์ ก รจะมี ส องลัก ษณะ คื อ
ความสั ม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะที่ เ ป็ นทางการ (Formal) และไม่ เ ป็ นการ (Informal) กรณี รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ที่เป็ นทางการ(Formal) โครงสร้ าง ตลอดจนกฎข้อบังคับต่างๆ จะเป็ นตัวกาหนด
รู ปแบบของความสัมพันธ์อยูแ่ ล้ว ส่ วนรู ปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการ(Informal) ถือว่าเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ จะเป็ นตัวชี้ ว่าองค์กรมี การบูรณาการทางสังคมหรื อไม่ (บุญแสง ธี ระภาการ, 2533,
น. 10) การที่ผปู ้ ฏิบตั ิเห็นว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปฏิบตั ิงานได้ สาเร็ จมีการยอบรับและร่ วมมือกัน
ท างานด้ว ยดี เพื่ อ ให้ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านปลอดจากอคติ ใ นการท างาน มี โ อกาสปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้อื่ น
อย่างเปิ ดเผย และสนับสนุนเกื้อกูลกันและกันทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง
6. สิ ทธิ ส่วนบุคคล (Constitutionalism in the Work Organization) หมายถึง การบริ หาร
จัดการที่ให้พนักงานได้มีสิทธิ ปฏิบตั ิตามขอบเขตที่ ได้รับมอบหมาย และแสดงออกในสิ ทธิ ซ่ ึ งกัน
และกัน หรื อกาหนดแนวทางในการทางานร่ วมกันซึ่ งพิจารณาจาก สิ ทธิ ในการปกป้ องข้อมูลเฉพาะตน
การมีอิสระในการพูดเกี่ ยวกับเรื่ องการปฏิ บตั ิงาน ความเสมอภาคในเรื่ องกฎระเบียบ ค่าตอบแทน
และความมัน่ คงในงาน การเคารพต่ อ ความเป็ นมนุ ษ ย์ ลัก ษณะการท างานที่ ต้ งั อยู่บ นพื้ น ฐาน
ของกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งได้แก่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์กรจะต้องเคารพในชี วิตส่ วนตัว
ของแต่ ล ะคน มี ค วามเป็ นธรรมในการพิ จ ารณาและให้ผ ลตอบแทน รวมทั้ง โอกาสที่ แต่ ล ะคน
จะได้แสดงออกซึ่ ง ความคิ ดเห็ นอย่า งเปิ ดเผย คื อ มี เสรี ภาพในการพูด มี ค วามเสมอภาค และมี
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การปกครองด้วยระเบียบ ข้อบังคับภายใต้กฎหมายที่ถูกต้อง
7. การดาเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชี วิตการทางานและชี วิตส่ วนตัว (Work and the Total
Space)ในการทางานควรเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้ใช้ชีวิตในบทบาทอื่นบ้างนอกจากการทางาน
ต้องไม่ได้รับความคร่ าเคร่ งกับการทางานมากเกิ นไป มีโอกาสในการพักผ่อนและใช้ชีวิตส่ วนตัว
อย่างเพียงพอการทางานของบุคคลหนึ่ งควรมีความสมดุ ลกับบทบาทชี วิตของบุ คคลนั้น ซึ่ งควรมี
สัดส่ วนที่เหมาะสมระหว่างเวลาสาหรับการทางาน และเวลาสาหรับส่ วนตัวหรื อครอบครัว
8. ลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม (Social Relevance of Work Life) คือกิจกรรมที่ดาเนิ น
ไปในลัก ษณะที่ ไ ด้รับ ผิดชอบต่ อ สั ง คมเปิ ดโอกาสให้ส มาชิ ก ได้รับ รู ้ และมี ส่ ว นร่ วมรั บ ผิดชอบ
ต่อสังคมซึ่ งก่ อให้เกิ ดการเพิ่มพูนคุ ณค่าความสาคัญของงานและอาชี พของผูป้ ฏิ บตั ิงาน ลักษณะ
กิจกรรมขององค์กรที่ดาเนิ นไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิ ดคุ ณค่าความสาคัญ
ของงานและวิชาชี พในกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิเช่ นความรู ้ สึกในกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิงานที่รับรู ้ ว่าองค์กรของตนได้มี
ส่ วนร่ วมรั บผิดชอบต่อสั งคมในด้า นต่า งๆ เมื่ อบุ คคลรู ้ ว่า งานที่ ตนเองปฏิ บตั ิ อยู่มี คุณค่ าก็จะเป็ น
สิ่ งจูงใจให้บุคคลทางานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ (เทพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ, 2529, น.
83)
นอกจากนั้น Umstot (1984) กล่าวถึงคุณภาพชี วิตในการทางานว่าประกอบด้วยคุณสมบัติ 8
ประการ กล่าวคือ
1.การให้สิ่ งตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธ รรมหมายถึ งค่ าจ้า งที่ ไ ด้รับเพี ยงพอที่ จะดารง
ตามมาตรฐานของสังคมทัว่ ไปหรื อไม่ค่าจ้างที่ได้รับมีความยุติธรรมหรื อไม่เมื่อเปรี ยบเทียบตาแหน่ง
ของตนกับตาแหน่งอื่นที่มีลกั ษณะงานที่คล้ายกัน
2. สิ่ ง แวดล้อ มที่ ป ลอดภัย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพหมายถึ ง ผูป้ ฏิ บ ัติง านไม่ ค วรจะอยู่ใ น
สภาพแวดล้อมทางด้านร่ างกายและสิ่ งแวดล้อมของการทางานที่จะก่อให้เกิดสุ ขภาพที่ไม่ดีและควร
จะได้ก าหนดมาตรฐานที่ แ น่ น อนเกี่ ย วกับ การคงไว้ซ่ ึ งสภาพแวดล้อ มที่ ส่ ง เสริ ม ซึ่ งจะรวมถึ ง
การควบคุมเกี่ยวกับกลิ่น เสี ยงและการรบกวนทางสายตา
3. การพัฒ นาความสามารถของบุ ค คลหมายถึ ง งานควรจะได้จ ัด โอกาสให้ผูป้ ฏิ บ ัติ
ได้ใ ช้ป ระโยชน์ แ ละพัฒ นาทัก ษะและความรู ้ ข องผูป้ ฏิ บ ัติ ง านซึ่ งจะมี ผ ลต่ อ การได้มี ส่ ว นร่ ว ม
ความรู ้สึกในคุณค่าของตนเองและความรู ้สึกท้าทายซึ่ งเกิดขึ้นจากการทางานของตนเอง
4. ความเจริ ญ งอกงามและสวัส ดิ ก ารหมายถึ ง ควรจะให้ ค วามส าคัญ ต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายของผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งจะมีผลต่อการดารงและขยายความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานเองความรู ้
และทั ก ษะใหม่ ๆ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ งานในอนาคตได้ แ ละการให้ โ อกาส
แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาทักษะความสามารถในแขนงตน
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5. การบูรณาการด้านสังคมหมายถึงการที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้มีความรู ้สึกว่าตนประสบผลสาเร็ จ
และเห็ นคุ ณค่าซึ่ งจะมีผลกระทบต่อบุคคลนั้นในด้านความเป็ นอิ สระจากอคติความรู ้ สึกว่าชุ มชน
หรื อสังคมมีความสาคัญการเปิ ดเผยตนเองกับบุคคลอื่นความรู ้สึกว่าไม่มีการแบ่งชั้นกันในองค์การ
และความรู ้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม
6. สิ ทธิ ตามรัฐธรรมนูญหมายถึงผูป้ ฏิบตั ิงานมีสิทธิ อย่างไรและผูป้ ฏิบตั ิงานจะปกป้ องสิ ทธิ
ของตนเองได้อย่างไร คาตอบอาจแตกต่างกันเพราะอาจขึ้นอยูก่ บั ลักษณะทางวัฒนธรรมขององค์การนั้น
ด้วยว่าให้ความเคารพต่อปั จเจกบุคคลมากน้อยเท่าใด ทนทานต่อความแตกร้ าวได้มากน้อยเพียงใด
และยึดมัน่ ต่อการให้รางวัลที่ยตุ ิธรรมมากน้อยเพียงใด
7. จังหวะชี วิตโดยส่ วนตัวหมายถึงงานของบุคคลหนึ่ งควรจะได้มีความสมดุลกับบทบาท
ของชี วิตนั้นบทบาทนี้ เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลาความต้องการทางด้านอาชี พการเดินทางซึ่ งควรให้
มี สั ด ส่ ว นที่ เหมาะสมระหว่า งการใช้เวลาว่า งของบุ ค คลและเวลาว่า งของครอบครั ว ตลอดทั้ง
ความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ
8. การเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคมหมายถึงกิจกรรมของหน่วยงานที่ดาเนิ นไปในลักษณะที่
ไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความสาคัญของงานและอาชี พในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
เช่ น ความรู ้ สึ ก ในกลุ่ ม ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านที่ รั บ รู ้ ว่า องค์ก ารของตนได้มี ส่ วนร่ วมรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คม
ในด้า นเกี่ ย วกับ ผลผลิ ต การจ ากัด ของเสี ย วิ ธี ก ารด้า นการตลาดการมี ส่ ว นร่ ว มในการรณรงค์
ด้านการเมืองและอื่นๆ
Yaron ( 1995) ได้ประยุกต์แนวคิดของ Walton (1973) สรุ ปวัดคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ได้ 8 ด้านคือ
1. ค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรมรวมทั้งสิ ทธิ
ผลประโยชน์
2. ความปลอดภัยต่อสุ ขภาพและให้การสนับสนุนสภาพการทางาน นัน่ คือความปลอดภัย
ต่อสุ ขภาพและสภาพการทางานที่สนับสนุนรวมทั้งสภาพแวดล้อมการทางานทางกายภาพเอื้อต่อ
การงานที่จะทาในสานักงานและภายนอก
3. สิ ทธิ ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ความเป็ นส่ วนตัว ได้แก่ สิ ทธิ ในการปกป้ องข้อมูลเฉพาะ
ตน การพูดอย่างอิสระ ได้แก่ สิ ทธิ ในการพูดเกี่ยวกับเรื่ องการปฏิบตั ิงาน ความยุติธรรม ได้แก่
ความเสมอภาคในเรื่ องการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และความมัน่ คงในงาน กระบวนการ
ในการทางานภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน โอกาสที่เท่าเทียมกันในทุกด้านของงาน มีความเป็ น
ส่ วนตัวและความขัดแย้งที่มีการกาหนดขั้นตอนและการอุทธรณ์ที่ชดั เจน (Walton, 1973, pp. 15-16)
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4. ทางานด้วยตัวเอง คือโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้วยความมีอิสระทาง
ความคิด ในเรื่ องการพัฒนาทางทักษะ ความรู้ ความสามารถ ข้อมูล ลักษณะงานทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ การตัดสิ นใจและความรับผิดชอบ (รวมถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการวางแผนและ
การดาเนินงาน)
5. โอกาสในอนาคตสาหรับการเติบโตและความมัน่ คงของงาน ซึ่งรวมถึง การพัฒนา (การ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง) การได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ โอกาสก้าวหน้าในองค์การหรื ออาชีพ และ
ความมัน่ คงทางรายได้
6. การบูรณาการทางสังคมในการทางาน ซึ่งรวมถึงการรับรู้และสนับสนุน ความเสมอภาค
อิสระจากอคติ และการเปิ ดกว้างระหว่างพนักงาน
7. สมดุลในการทางานและส่ วนอื่นๆ ของชีวติ ได้แก่ สมดุลของการทางานและครอบครัว
8. มีความหมายเพื่อสังคม ได้แก่ ความเกี่ยวข้องทางสังคมของชีวติ การทางานรวมทั้ง
อนาคต ที่พึงประสงค์สาหรับสังคมที่มีขนาดใหญ่
ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) วัดคุณภาพชีวิตในการทางานด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน
คือ
1. การให้สิ่งตอบแทนที่ ยุติธรรม หมายถึ ง การที่ บริ ษทั ได้จ่ายค่าจ้าง และเงิ นเดื อน
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม ค่าครองชีพในปั จจุบนั ให้แก่พนักงาน
2. สภาพการทางานที่ปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีการจัดอย่างถูกต้อง เอื้อต่องาน
และสุ ขภาพอนามัยในการทางานตั้งแต่ สถานที่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ แสง เสี ยง อุณหภูมิ ความสะอาด
และกระบวนการในการปฏิบตั ิงาน ที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของ ผูป้ ฏิบตั ิ รวมถึง
การปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. โอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ หมายถึงโอกาสที่พนักงานจะได้ ดารง
ตาแหน่ งที่ สูงขึ้นในองค์การ (การเลื่ อนตาแหน่ ง) และการได้รับ ความรู้ การได้พฒั นาทักษะ
ในการทางาน การได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
4. การได้รับการยอมรับในสังคม หมายถึง การที่พนักงานจะได้รับความรัก ความ นับถือ
จากกลุ่ม การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ การได้รับการสนับสนุนจาก หัวหน้า
งาน เพื่อนร่ วมงาน และมีบรรยากาศการทางานที่ปราศจากการมีอคติ
5. ความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว หมายถึง การปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ ใช้ชีวิต
ในที่ทางานและชีวิตครอบครัว หรื อส่ วนตัวได้อย่างไม่ขดั แย้ง แสดงให้เห็นตัวตนที่ สอดคล้องกัน
ระหว่างอาชีพกับวิถีชีวติ
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6. ความเป็ นประชาธิปไตยในการทางาน หมายถึง การที่พนักงานได้รับความ เคารพในสิ ทธิ
ส่ วนบุคคล มีอิสระ มีความเสมอภาคในเรื่ องงานตามความเหมาะสมและมีส่วนร่ วม รับผิดชอบ
ในการทางาน
ปาริ ชาติ ปานสาเนียง (2555) วัดคุณภาพชีวติ ในการทางานด้วยองค์ประกอบ 8 ด้านคือ
1. ผลตอบแทนที่เพียงพอหมายถึง การที่บุคลากรได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ โบนัส และ
ผลประโยชน์ต่างๆ ที่เพียงพอต่อการดารงชีวติ
2. สถานที่ ท างานที่ มี ค วามปลอดภัย และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ หมายถึ ง การที่ บุ ค ลากร
มีสภาพแวดล้อมในการทางาน บรรยากาศในการทางาน สถานที่ทางาน อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ต้องมีความเหมาะสม ปลอดภัย และเอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน มีมาตรการหรื อ ระเบียบที่ชดั เจน
รวมถึงการควบคุ มเกี่ยวกับเรื่ องของเสี ย แสงสว่าง เสี ยง กลิ่น การรบกวนทาง สายตา และส่ งเสริ ม
กิจกรรมต่างๆ ทางด้านสุ ขภาพจากองค์กร
3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุ คคล หมายถึ ง การที่ บุ คลากรได้นา ความรู้
ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ที่มีอยู่ในตนเองมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ทาให้บุคลากรมี ความรู้
และประสบการณ์ เ พิ่ ม มากขึ้ น ตลอดจนการที่ อ งค์ก าร ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานได้รั บ การอบรม
การดู งาน การศึ กษาต่ อในระดับที่ สูง ขึ้ น เพื่อเป็ นการเพิ่ม พูนความรู ้ เพิ่ มความรู ้ สึก มี คุ ณค่ าและ
ทาให้บุคลากรทางานที่มีความท้ายทาย รวมถึงจัดให้มีแหล่งข้อมูลข่าวสารให้กบั บุคลาการรับทราบ อย่างทัว่ ถึง
4. ความก้า วหน้า และความมัน่ คงในงานหมายถึ ง การท างานที่ มี ก ารก าหนดหน้า ที่
ความรับผิดชอบที่ชดั เจน ซึ่ งเป็ นหลักประกันให้บุคลากรเกิ ดความรู ้สึก เชื่ อมัน่ ว่าเมื่อทุ่มเท ความรู ้
ความสามารถในการปฏิ บตั ิ ง านแล้ว จะได้รับโอกาสที่จะเจริ ญก้าวหน้าในหน้า ที่ การงาน โดยมี
ตาแหน่งงานสู งขึ้นในอนาคต และมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตาแหน่งที่ชดั เจน
5. การทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น หมายถึง การที่บุคลากรมี การทางาน
เป็ นทีม เคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล การให้เกียรติหวั หน้างานและผูร้ ่ วมงาน มีความ เสมอภาค ความมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็ นและมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานอย่างเหมาะสม ฟั งความคิดเห็ น
รวมถึงการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานส่ งผลให้บุคลากรรู ้สึกว่าตนเองมี คุณค่า
6. ความสมดุ ล ระหว่ า งงานกับ ชี วิ ต ส่ ว นตัว หมายถึ ง การแบ่ ง เวลาให้ เ หมาะสม
ในการดารงชีวติ เวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เวลาส่ วนตัว เวลาสาหรับครอบครัว และเวลาพักผ่อน
7. ลัก ษณะงานที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อองค์ก รหมายถึ ง ลัก ษณะที่ พ นัก งานได้ท าแล้ว ได้รั บ
คาชมเชย เกิดความภาคภูมิใจ รู ้สึกว่าตนเองมีความสาคัญกับองค์กร
8. ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมหมายถึ ง ความรู ้ สึกว่างานที่ ปฏิ บตั ิ งาน มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความภูมิใจในงานและองค์กรของตน ความมีชื่อเสี ยงและได้รับการยอมรับ
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จากสั ง คม การให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ ชุ ม ชน ตลอดจนหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในการกระท ากิ จ กรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเป็ นแหล่งเรี ยนรู้จากองค์กรภายนอก
ณัทพล โตบารมีกุล (2555) วัดด้วยองค์ประกอบ 8 ด้านคือ
1. รายได้และผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง การที่พนักงาน ได้รับค่าตอบแทน เช่น ค่าจ้าง
สวัสดิการต่างๆ เป็ นต้น ที่เพียงพอที่จะดารงชีวติ ตามมาตรฐานของสังคมทัว่ ไป มีความยุติธรรมและ
เท่าเทียมกัน เมื่อเปรี ยบเทียบตาแหน่ง ของตนกับตาแหน่งอื่นที่มีลกั ษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
2. สถานที่ ทางาน หมายถึ ง การที่ พนักงาน ได้ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้าน
ร่ า งกาย และสิ่ ง แวดล้อมของการท างาน ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ด สุ ข ภาพที่ ดี และมี ก ารก าหนดมาตรฐาน
ที่แน่นอนเกี่ยวกับการคงไว้ซ่ ึ งสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ ม สุ ขภาพ ซึ่ งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับเสี ยง
กลิ่น และการรบกวนทางสายตา
3. การพัฒนาความสามารถ หมายถึง การที่พนักงาน ได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนจากงานที่ทา โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ ประกอบด้วย งานที่ได้ใช้ทกั ษะและ
ความสามารถหลากหลาย งานที่มีความท้าทาย งานที่ผู้ ปฏิบตั ิมีความเป็ นตัวของตัวเองในการทางาน
หรื องานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสาคัญ
4. ความเจริ ญก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน หมายถึ ง การที่ พนัก งาน มี โอกาสที่ จะ
ก้าวหน้าในอาชีพและตาแหน่ง มีความมัน่ คงในอาชีพ
5. ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน หมายถึง การที่พนักงาน เป็ นที่ยอมรับของผูร้ ่ วมงาน ที่
ทางานมีบรรยากาศของความเป็ นมิตร มีความ อบอุ่น เอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยกเป็ นหมู่เหล่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับการยอมรับ และมีโอกาส ปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
6. การบริ หารงาน หมายถึ ง การที่พนักงานได้รับความยุติธรรมในการบริ หารงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชามีการปฏิบตั ิต่อบุคลากรอย่าง เหมาะสม มีการเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศทางานมีความเสมอภาค และยุติธรรม
7. จังหวะชีวติ หมายถึง การที่พนักงาน มี ความสมดุลของช่วงเวลาการทางานกับช่วงเวลา
การดาเนินชีวติ โดยส่ วนรวม มีความสมดุลของการทางานกับการใช้เวลาว่างและเวลาที่ให้ครอบครัว
มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครี ยดจากภาระหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความ
ดีความชอบ
8. ความภูมิใ จในองค์ก ร หมายถึ ง การที่ พ นักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิ บตั ิงานใน
ธนาคารที่มีชื่อเสี ยงและได้รับรู ้วา่ ธนาคารได้อานวย ประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ แนวคิดการวัดคุณภาพชีวติ การทางานของนักวิชาการ
ต่างๆมีหลากหลายแนวทาง ผูว้ จิ ยั จึงได้สรุ ปองค์ประกอบของตัวชี้วดั ได้ดงั ตารางที่ 2.7
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ตารางที่ 2.7 สรุ ปองค์ประกอบของตัวชี้วดั คุณภาพชีวติ ในการทางาน
ตัวชี้วดั คุณภาพชีวติ ในการทางาน

1. รายได้/สิ่ งตอบแทนที่เหมาะสม
2. ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน/
สวัสดิการ
3. ความมัน่ คงในการทางาน
4. ทางเลือกในการทางาน
5. ความเครี ยดจากการทางาน
6. การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
7. สิ ทธิส่วนบุคคล/ระบอบ
ประชาธิปไตยในการทางาน
8.สภาพการปฏิบตั ิงานที่คานึงถึง
ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และ
สุขภาพของพนักงาน
9.โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง
10.การดาเนิ น ชี วิต ที่ สมดุ ล ระหว่า ง
ชี วิ ต การท างานและชี วิ ต ส่ ว นตัว /
จังหวะชีวติ
11.ลักษณะงานที่ มี คุณค่า ต่อสังคม/
การได้รับการยอมรับในสังคม
12.การบู รณาการด้านสังคมในการ
ทางาน
13.ลัก ษณะงานที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
องค์กร
14.ความภูมิใจในองค์กร
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การวัด คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานจากองค์ ป ระกอบที่ ก ล่ า วมาทั้ งหมดนี้ จะเห็ น ว่ า
มีความสอดคล้องกันของเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงคุ ณภาพชี วิตในการทางาน ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
ได้ประมวลเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถสรุ ปถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ การทางานได้ 7 ด้านดังนี้
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1. ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมหมายถึง ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรมรวมทั้ง
สิ ทธิผลประโยชน์ต่างๆ
2. ความก้า วหน้า และความมั่นคงในงานหมายถึ ง การท างานที่ มี ก ารก าหนด หน้า ที่
ความรับผิดชอบที่ชดั เจน ซึ่ งเป็ นหลักประกันให้บุคลากรเกิ ดความรู ้สึก เชื่ อมัน่ ว่าเมื่อทุ่มเท ความรู ้
ความสามารถในการปฏิ บตั ิง านแล้ว จะได้รับโอกาสที่จะเจริ ญก้าวหน้าในหน้า ที่ การงาน โดยมี
ตาแหน่งงานสู งขึ้นในอนาคต และมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตาแหน่งที่ชดั เจน
3. ด้า นสภาพการท างานที่ ป ลอดภัย หมายถึ ง การที่ พ นัก งานได้ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมทางด้านร่ างกาย และสิ่ งแวดล้อมของการทางาน ซึ่ งก่อให้เกิด สุ ขภาพที่ดี และมีการ
กาหนดมาตรฐานที่ แน่ นอนเกี่ ยวกับการคงไว้ซ่ ึ งสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งรวมถึ งการ
ควบคุมเกี่ยวกับเสี ยง กลิ่น และการรบกวนทางสายตา
4. ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองหมายถึง การที่พนักงาน ได้มีโอกาสพัฒนา
ขีดความสามารถของตนจากงานที่ทา โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ ประกอบด้วย งานที่
ได้ ใ ช้ ท ั ก ษะและความสามารถหลากหลาย งานที่ มี ค วามท้ า ทาย งานที่ ผู้ป ฏิ บ ั ติ มี ค วาม
เป็ นตัวของตัวเองในการทางาน หรื องานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสาคัญ
5. ด้า นความสมดุ ล ในชี วิต งานและครอบครั ว หมายถึ ง การแบ่ ง เวลาให้ เ หมาะสม
ในการดารงชีวติ เวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เวลาส่ วนตัว เวลาสาหรับครอบครัว และเวลาพักผ่อน
6. ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม หมายถึง การที่พนักงานจะได้รับความรัก ความนับถือ
จากกลุ่ม การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ การได้รับการสนับสนุนจาก หัวหน้างาน
เพื่อนร่ วมงาน และมีบรรยากาศการทางานที่ปราศจากการมีอคติ
7.ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลหมายถึงสิ ทธิ ในการปกป้ องข้อมูลเฉพาะตน การมีอิสระในการพูด
เกี่ยวกับเรื่ องการปฏิบตั ิงาน ความเสมอภาคในเรื่ องกฎระเบียบ ค่าตอบแทน และความมัน่ คงในงาน
การเคารพต่อความเป็ นมนุษย์ ลักษณะการทางานที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม
2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ
องค์การส่ วนใหญ่จะให้ความสาคัญกับการทุ่มเทและความจงรักภักดีของพนักงาน พนักงาน
ที่มีการทุ่มเทในการทางานให้กบั องค์การมักมี ผลงานที่โดดเด่น ขาดงานน้อย และไม่เปลี่ ยนงาน
(Mathieu & Zajac, 1990, p.172; Mayer & Allen, 1997, p.45) ในขณะเดียวกัน พนักงานก็ตอ้ งการ
ให้องค์การมีความรู้สึกผูกพันและให้การสนับสนุ นพวกเขา ซึ่ งองค์การสามารถแสดงออกได้โดย
การใ ห้ ผ ล ประ โย ชน์ ต อบแทนที่ พ นั ก งานพึ ง พอใ จ เช่ น ใ ห้ ก ารย อมรั บแล ะย กย่ อ ง
การเพิ่มค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ ง การให้ขอ้ มูลและความช่ วยเหลื ออื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อช่วยให้
การทางานดี ข้ ึน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ ยนที่ จะทาให้พนักงานกับองค์การ
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ยอมรับเป้ าหมายที่แตกต่างของกันและกัน ดังนั้น การนาบรรทัดฐานการแลกเปลี่ ยนมาประยุกต์ใช้
ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ โดยต่างให้การช่วยเหลือสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน
จะนาไปสู่ การได้รับผลประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย (Rhoads & Eisenberger , 2002, p.700)
การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ ก ารมี แ นวคิ ด จากทฤษฎี ก ารสนับ สนุ น จากองค์ ก าร
(organizational support theory) ที่ กล่ าวถึ ง ความเต็มใจขององค์การในการให้รางวัล เพื่ อเพิ่ ม
ความสาเร็ จในงาน และตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกทางสังคมของพนักงาน ซึ่ งจะพัฒนาความเชื่อ
ของพนักงานเกี่ยวกับค่านิยมขององค์การว่าได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ น และใส่ ใจในชี วิตความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานอย่างแท้จริ ง (Eisenberger et al., 1986, p.501; Shore & Shore, 1995, p.150)
ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะพื้นฐานที่แสดงให้เห็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับพนักงาน
เกี่ ยวกับการรับรู ้ ของพนักงานในภาพรวมของการได้รับการสนับสนุ นที่ พวกเขาพึงจะได้รับจาก
องค์การ (Organ, Podsakoff & Mackenzie.,2006, p.124) ซึ่ งทฤษฎี การสนับสนุ นจากองค์การนี้
นาไปสู่ การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การ(perceived organizational support) ด้วยเหตุ ผลที่ ว่า
พนักงานจะกาหนดให้องค์การมีคุณลักษณะเสมือนมนุ ษย์ โดยพิจารณาจาการกระทาที่เป็ นตัวแทน
คุณลักษณะองค์การ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ ศีลธรรม บรรทัดฐาน วัฒนธรรมองค์การ และอานาจต่างๆ
ที่มีอิทธิ พลเหนื อพนักงาน ซึ่ งการที่พนักงานมองว่าองค์การเป็ นบุคคลที่มีจิตใจเมตตาหรื อโหดร้ายนี้
จะส่ งผลต่อเจตคติของพนักงานที่มีต่อองค์การ และรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ ดังนั้น การรับรู้
การสนับสนุ นจากองค์การ จึงหมายถึ งระดับการรับรู ้ ของพนักงานเกี่ ยวกับความเชื่ อของพนักงาน
ว่าองค์การได้ให้คุณค่าต่อการทุ่มเททางานของพนักงานและห่ วงใยในความ เป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน
(Eisenberger et al., 1986, p.501) รวมทั้งให้ความช่วยเหลือให้พนักงานทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (Rhoades & Eisenberger, 2002)
จากความหมายของการรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ ก ารดัง กล่ า ว สรุ ป ได้ว่ า การรั บ รู ้
การสนับสนุนจากองค์การ (perceived organizational support) หมายถึงระดับการรับรู้ของพนักงาน
เกี่ยวกับความเชื่ อของพนักงานว่าองค์การได้ให้คุณค่าต่อการทุ่มเททางานของพนักงานและห่ วงใย
ในความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานอย่างแท้จริ ง นอกจากนั้นยังสามารถอธิ บายได้ดว้ ยทฤษฎีความเสมอภาค
(Equity theory) ซึ่ ง Adams (1965) เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาทฤษฎี น้ ี โดยมี พ้ื นฐานความคิ ดว่า บุ คคล
ย่อมแสวงหาความเสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ (output) กับตัวป้ อน (input)
คื อ พฤติ ก รรมและคุ ณ สมบัติ ใ นตัว ที่ เ ขาใส่ ใ ห้ ก ับ งาน ความเสมอภาคจะมี เ พี ย งใดขึ้ น อยู่ ก ับ
การเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ ความสอดคล้องระหว่างตัวป้ อนต่อผลตอบแทน (perceived inputs to
outputs) เมื่ อเราทราบระดับ การรั บรู ้ ความเสมอภาคของบุ คคลใด ก็ส ามารถท านายพฤติ ก รรม
การทางานของเขาได้ ทฤษฎี ความเสมอภาคอธิ บายว่า บุคคลจะเปรี ยบเทียบตัวป้ อนของเขา เช่ น
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ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ สติปัญญาความสามารถ และอื่นๆ กับผลตอบแทน
ที่ ไ ด้รับ (เช่ น การยกย่อ งชมเชย ค านิ ย ม ค่ า จ้า งค่ า ตอบแทน การเลื่ อนต าแหน่ ง และสถานภาพ
การยอมรับจากหัวหน้างาน กับบุคคลอื่นที่ทางานประเภทเดียวกัน ซึ่ งอาจเป็ นเพื่อนร่ วมงานคนใด
คนหนึ่ง หรื อกลุ่มพนักงานที่ทางานในแผนกเดียวกันหรื อต่างแผนก หรื อแม้แต่บุคคลใดในความคิด
ของเขาก็ได้ ว่ามีความเสมอภาคหรื อเท่าเทียมกันหรื อไม่ โดยสี่ ตวั แปรหลักในทฤษฎีน้ ีได้แก่
1. พนักงาน (Person) เป็ นผูร้ ับรู ้วา่ ตนเองได้รับความเสมอภาคหรื อไม่
2. การเปรี ย บเที ย บ (Comparison other) กลุ่ ม หรื อ บุ ค คลที่ พ นัก งานใช้ใ นการเป็ นตัว
เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนระหว่างสิ่ งที่ให้กบั ผลที่ได้รับ
3. สิ่ งที่ให้ (Inputs) ลักษณะของบุคคลที่ให้ต่องาน เช่น ทักษะ ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ อายุ เพศ
4. ผลที่ได้รับ (outcomes) สิ่ งที่บุคคลได้รับจากงาน เช่น การรับรู ้ ผลตอบแทน ผลประโยชน์ต่างๆ
ทฤษฎี ที่ พ ฒ
ั นาต่ อ มาจากทฤษฎี ค วามเสมอภาค (Equity theory)นั้น มี ค วามยุ ติ ธ รรม
ในองค์ก าร (Organizational justice)โดยเน้น ถึ ง ความรั บ รู ้ แ ละการตัด สิ น ใจของพนัก งานว่ า
มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในกระบวนการหรื อในการตัดสิ นใจต่างๆ ขององค์การหรื อไม่ ซึ่ งแยกเป็ น
4 ประเภทคือ
1. การรั บ รู้ ข องความยุติธ รรมของการจัดสรรทรั พ ยากรและผลตอบแทนในองค์ก าร
(Distributive justice) ซึ่ งใกล้เคียงกับหลักการของทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory) แต่สามารถ
นาไปใช้ได้กว้างขวางมากกว่า เช่น ใช้กบั การเมืองในองค์การ การเลื่ อนตาแหน่ง การสอนงาน ทีม
ระดับความพึงพอใจของผลประโยชน์ที่ได้รับ
2. การรับรู้ถึงความเสมอภาคหรื อความยุติธรรมของกระบวนการองค์การในการกระจาย
การตัดสิ นใจ (Procedural justice) พนัก งานจะกัง วลในเรื่ องความยุติธ รรมในการตัดสิ นใจ
ในทุ กแง่ มุม การท างาน การตัดสิ นใจที่ เกี่ ย วข้องกับ การชดเชยค่ าตอบแทน การประเมิ นผลงาน
การฝึ กงานและการแบ่งงานเป็ นกลุ่ม
3. การรับรู ้ของพนักงานถึงความยุติธรรมว่าพวกเขาได้รับการปฏิบตั ิโดยหัวหน้าในองค์การ
อย่างเป็ นธรรมหรื อไม่ (Interpersonal justice) จะเกิ ดเมื่อหัวหน้าปฏิ บตั ิกบั พนักงานไปในทาง
เหมาะสมและน่ าเคารพ อย่างไรก็ตาม interpersonal injustice สามารถเกิ ดได้ถา้ พนักงานรับรู ้ ว่า
หัวหน้าปฏิ บตั ิกบั พวกเขาเป็ นไปในทางขมขู่ ทาให้เขาลาบากใจ ลบหลู่ต่อพนักงาน เช่ น การดูถูก
สี ผิ ด หรื อ เพศ ซึ่ งอาจรวมถึ ง พฤติ ก รรมต่ า งๆ ได้แ ก่ ก ารวิ จ ารณ์ ง านของพนัก งาน การตะโกน
เรื่ องซุ ปซิ ปนิ นทา เรื่ องโกหก คอยตอกย้ าเรื่ องผิดพลาดของพนักงานไม่ยอมรับพนักงานระดับล่าง
และดูถูกทัศนคติ ชีวติ ส่ วนตัวของพนักงานระดับล่าง
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4. การรับรู ้ของพนักงานว่าการตัดสิ นใจและการสื่ อสารจากหัวหน้านั้นเป็ นวิธีที่เป็ นธรรม
(Informational justice) กล่าวถึง เมื่อพนักงานรู ้ถึงการตัดสิ นใจครั้งสาคัญ หัวหน้าได้ใช้เวลามากพอ
ในการอธิ บายการตัดสิ นใจตามหลักเหตุผลหรื อไม่ หรื อพวกเขาส่ งแค่อีเมล์ซ่ ึ งบอกแค่การตัดสิ นใจ
แต่ไม่มีการอธิ บายเหตุผล ตัวอย่างอีกอันหนึ่ งได้แก่ การปลดออกจากงาน ซึ่ งอาจทาให้ผทู้ ี่ ถูกปลด
ไม่มีขวัญกาลังใจทางานและลงเอยด้วยการลาออกเองภายหลัง ซึ่ งวิธีสื่อสารที่สาคัญได้แก่ การพูด
โดยบอกความจริ ง ผูจ้ ดั การควรให้มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารหลายช่องทาง ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพ
การเงิ นในองค์การ ข้อมูลการปลดพนักงาน และยังมีวิธีอื่นๆ ที่จะเพิ่มระดับความยุติธรรมของการ
สื่ อสารข้อมูลได้แก่การพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการของหัวหน้าระดับบน เช่น ทางอีเมล์ ตัวต่อตัว หรื อ
วีดีโอคอนเฟอเร้น เป็ นต้น
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ จากทฤษฎี ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก ารถ้า หัว หน้า ปฏิ บ ัติ ต่ อ พนัก งาน
อย่างเป็ นธรรม พนักงานจะมี ความมัน่ ใจในหัวหน้าและองค์การของตนเอง ส่ งผลต่อการทางาน
นอกจากนั้น Eisenberger et al. (1986, p.501)ได้พฒั นาแนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการจ้างงานด้วยทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่นามา
ประยุกต์ใช้ในบริ บทการทางาน เพื่ออธิ บายเหตุผลที่พนักงานเต็มใจการใช้ความพยายามและทุ่มเท
เวลาในการท างานให้กบั องค์ก าร เพื่ อการได้รับ รางวัล ต่ างๆ จากองค์ก าร ทั้ง นี้ การแลกเปลี่ ย น
ทางสั ง คมเป็ นการรั บ รู ้ ท างบวกเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ใ นการจ้า งงานที่ จ ะน าไปสู่ พ ฤติ ก รรม
ที่ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ ยนอย่า งมี พนั ธะผูกพัน รวมทั้ง
พนักงานจะได้รับรู ้ การพัฒนากระบวนการทางานที่ เหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ ยนกับการได้รับรางวัล
ทางสังคมจากองค์การซึ่ งเป็ นรางวัลที่ ไม่สามารถมองเห็ นเป็ นรู ปธรรมได้ชัดเจน เช่ น ความรู้ สึก
มีคุณค่า และการได้รับการสนับสนุนต่างๆ เป็ นต้น (Organ, 1997, p.47)
จากทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์การ Rhoades & Eisenberger (2002) ได้วิจยั แบบอภิมาน
และยืนยันองค์ป ระกอบด้วยวิธี การทางสถิ ติ พบว่า การรั บ รู ้ การสนับ สนุ นจากองค์ก ารที่ ท าให้
พนักงานเกิ ดความพึงพอใจประกอบด้วย 3 ด้าน มีค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ.90
ซึ่งองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่
1.ความยุติ ธ รรม (fairness) กล่ า วคื อ พนัก งานจะได้รั บ รู ้ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งเขากับ
องค์การในลักษณะการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่ งเป็ นการแลกเลี่ยนที่ทาให้เกิดการรับรู ้ความยุติธรรม
ที่ มี ค วามส าคัญอย่า งยิ่ง ต่ อพฤติ ก รรมของพนัก งาน พนัก งานที่ รับ รู ้ ว่าองค์ก ารให้ความยุติธ รรม
จะเกิดความรู ้สึกว่าได้รับการสนับสนุ นที่ดีจากองค์การ ทาให้เกิดการตอบสนองต่อองค์การด้วยการ
มีพฤติกรรมการทางานที่เหมาะสม โดยจาก ผลงานวิจยั ของ Rhoades & Eisenberger (2002) พบว่า
ความยุติ ธ รรมเชิ ง กระบวนการเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ของการรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก าร

51

ความยุติธรรมเชิ งกระบวนการการเป็ นความรู ้ สึกของพนักงานว่ากระบวนการที่ นามาซึ่ ง
ความสัมพันธ์มีความเป็ นธรรมหรื อไม่ (Greenberg, 1990, p. 562; Thibaut & Walker, 1975, p. 188 )
ดังนั้น ความยุติธรรมเชิงกระบวนการจึงเป็ นการสนับสนุนพนักงานด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่นในระหว่างกระบวนการตัดสิ นใจ (Thibaut & Walker, 1975, p. 188) หรื อด้วยการยึดมัน่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม เช่น ความคงเส้นคงวาและสม่าเสมอ ปราศจากอคติ ข้อมูล
ที่ใช้ในการพิจารณามีความถูกต้อง เป็ นที่ยอมรั บของส่ วนรวม มีความเที่ยงตรง และมีคุณธรรม
จริ ยธรรม เป็ นต้น (Leventhal, Karuza, & Fry,1980,p. 169 )
Cropanzano & Greenberg (1997, pp.318-319) จาแนกความยุติธรรมเชิ งกระบวนการ
ออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
1.ด้านโครงสร้าง (structural aspect) หมายถึง การกาหนดกฎระเบียบและนโยบายอย่างเป็ น
ทางการในการตัดสิ นใจกระทาในสิ่ งที่มีผลกระทบต่อพนักงาน รวมทั้งการมีหลักฐานที่เหมาะสม
ก่ อนการตัดสิ นใจดาเนิ นการ การได้รับข้อมูลที่ ถูกต้อ งและเที่ยงตรงและการรับฟั งความคิ ดเห็ น
ของผูอ้ ื่น เช่น การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อนามาใช้ในกระบวนการตัดสิ นใจ เป็ นต้น
2.ด้านสังคม (social aspect) หรื อ ความยุติธรรมเชิ งปฏิ สัมพันธ์ (interpersonal justice)
หมายถึ ง คุ ณภาพของการมีปฏิ สัมพันธ์ในการทางานร่ วมกัน ระหว่างองค์การกับพนักงาน รวมทั้ง
การปฏิ บ ตั ิ ต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน และให้เกี ยรติ ยกย่อง และอานวยความสะดวก
ในการได้มาซึ่ งข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้การทางานบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ความยุ ติ ธ รรมเชิ ง กระบวนการเป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ของการรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น
จากองค์การ โดยองค์การส่ วนใหญ่จะพิจารณาและควบคุ มอย่างเคร่ งครัดเกี่ ยวกับความยุติธรรม
ของนโยบายที่ มี ผ ลกระทบต่ อการให้รางวัล แก่ พ นัก งาน ตามทฤษฎี ก ารสนับสนุ นจากองค์ก าร
การกระทาอย่างรอบคอบและรัดกุมนี้ จะเป็ นประเด็นหลักที่พนักงานนามาใช้ประเมินแนวโน้มว่า
องค์การจะเมตตาหรื อโหดร้ ายต่อพนักงาน (Shore & Shore,1995, p.152) ดังนั้น ความยุติธรรม
เชิ งกระบวนการ และการรับรู ้นโยบายองค์การจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการรับรู ้การสนับสนุ น
จากองค์การ โดยพนักงานจะใช้เป็ นตัวทานายแนวโน้มที่องค์การจะปฏิบตั ิต่อพวกเขา (Rhoades &
Eisenberger, 2002, p.701)
2.การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (supervisor support) เป็ นการมองภาพรวมเกี่ยวกับค่านิ ยม
ของหัวหน้างานในการให้ความช่วยเหลือ และใส่ ใจความเป็ นอยูด่ ี ของพนักงานจะนาไปสู่ การรับรู ้
เกี่ ยวกับการเห็ นคุ ณค่าของพนักงานจากองค์การ (Kottke & Sharafinski,1988, p.1076) เพราะ
พฤติกรรมของหัวหน้างานเปรี ยบเสมือนตัวแทนขององค์การ ที่มีหน้าที่ควบคุ มและประเมินผล
การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งาน ดัง นั้น พนัก งานจึ ง มองว่ า แนวโน้ ม ที่ หั ว หน้ า งานพึ ง พอใจหรื อ
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ไม่ พึ ง พอใจต่ อ พวกเขาเป็ นตัว บ่ ง ชี้ การสนับ สนุ น จากองค์ ก าร เนื่ อ งจากพนั ก งานจะรั บ รู ้ ว่ า
การประเมิ นผลของหัวหน้างานจะถู ก ส่ งไปยัง ผูบ้ ริ การระดับสู งต่อไป ดัง นั้น การที่ หัวหน้า งาน
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และปฏิ บ ัติ ต่ อ พวกพนั ก งานด้ ว ยความพึ ง พอใจ จึ ง เป็ นตัว ชี้ วัด การรั บ รู ้
การสนับสนุนจากองค์การของพนักงาน (Rhoades & Eisenberger, 2002, p.701)
3.การให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน (organizational rewards
and job condition) Shore & shore (1995, p.160) เสนอแนะว่า กิจกรรมด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ขององค์การที่แสดงออกถึ งการยอมรับ สนับสนุ น และให้ความช่ วยเหลื อพนักงาน โดยการ
ให้รางวัลในรู ปแบบต่างๆ และการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม จะทาให้เกิดการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การ เช่น
1.การแสดงการยอมรับ โดยการให้เงิ นตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่ ง เป็ นการให้รางวัล
ที่ทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจที่ไปสู่ การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การ
2.ความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน คือ การปฏิ บตั ิหรื อนโยบายขององค์การที่แสดงออก
ให้พนักงานรู ้สึกมัน่ ใจ องค์การต้องการรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์การตลอดไป
3.การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม และไม่กดดันให้พนักงานเกิดความเครี ยด
ในการท างาน เช่ น การทางานหนักเกิ นไป ความกากวมในบทบาท เนื่ องจากองค์การไม่ได้ระบุ
ขอบเขตความรับผิดชอบในงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
4.การฝึ กอบรม คือ องค์การเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมพัฒนาเพื่อสนับสนุน
ความก้าวหน้าของพนักงาน
5.นโยบายและโครงสร้ า งขององค์ก าร เป็ นคุ ณ ลัก ษณะการบริ ห ารจัด การองค์ก ารที่
ยึดกฎระเบี ย บที่ เป็ นทางการอย่า งเคร่ ง ครั ดจนขาดความยึดหยุ่นตามความจาเป็ นของพนัก งาน
แต่ละคน จะทาให้การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การลดลง
สรุ ปนักวิชาการต่ างประเทศได้ใ ห้องค์ประกอบของการรับรู้ การสนับสนุ นจากองค์การ
ประกอบด้วยความยุติธรรม การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมในการทางาน
จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยั ในประเทศไทย (เปรมจิ ตร คล้ายเพ็ชร์ , 2548;
มุทิตา คงกระพันธ์, 2554; ภคพร ภู่ไพบูลย์, 2554; ศศินนั ท์ ทิพย์โอสถ, 2556; รัตนภัทร์ สุ วรรณสิ ทธิ์
และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2558) สรุ ปองค์ประกอบการรับรู้ การสนับสนุ นจากองค์ก ารมี 5 ด้าน
ได้แก่
1. ด้า นผลตอบแทนและสวัส ดิ ก าร หมายถึ ง การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ ค่ า ตอบแทน เงิ น เดื อ น
สวัสดิการในด้านต่างๆ ที่ได้รับ เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของพนักงานและครอบครัว
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2. ด้ า นความรู ้ ใ นงานและโอกาสก้ า วหน้ า หมายถึ ง การรั บ รู ้ ว่ า องค์ ก ารให้ โ อกาส
แก่พนักงานในเรื่ องการเลื่ อนตาแหน่ ง ความก้าวหน้าตามสายงาน การส่ งเสริ มให้มีการศึกษาหรื อ
การฝึ กอบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละทัก ษะความสามารถที่ เ กี่ ย วข้อ งในการปฏิ บ ัติ ง านและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. ด้า นความมัน่ คงในการท างาน หมายถึ ง การรั บ รู ้ ว่า องค์ก ารให้ โ อกาสและจะยัง คง
จ้างพนักงานให้ทางานต่อไป
4. ด้า นการสนับ สนุ นจิ ตอารมณ์ หรื อจิ ตวิทยาสังคม หมายถึ ง การรั บรู้ ว่า องค์ก ารได้ใ ห้
การยอมรั บ ให้ ค วามส าคัญ และเห็ น คุ ณ ค่ า ยกย่อ งให้ เ กี ย รติ พ นัก งาน เมื่ อ เขาท างานประสบ
ความสาเร็ จ สนับสนุ นให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการทางานในองค์การ มีความเข้าใจ และเห็นใจ
เมื่อพนักงานตัดสิ นใจหรื อทางานผิดพลาด
5. ด้านปั จจัยเกื้ อหนุ นในการปฏิ บ ตั ิ งานหมายถึ ง การรั บรู้ ว่าผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชา
ให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ความไว้วางใจและให้ความช่วยเหลื อแก่พนักงานเมื่อมีปัญหา ช่ วยให้
พนักงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในองค์การ เช่ น
วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เพื่อให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างปลอดภัยมีสภาพการทางานที่ดีและ
สร้างบรรยากาศที่ดีที่น่าพึงพอใจ
จากแนวคิดการของนักวิชาการต่างๆ สรุ ปองค์ประกอบของตัวชี้วดั ได้ดงั ตารางที่ 2.8
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ตารางที่ 2.8 สรุ ปองค์ประกอบตัวชี้วดั การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ตัวชี้วดั การรับรู ้การ
Rhoades &
สนับสนุนจากองค์การ Eisenberger
(2002)

1.ความยุติธรรม
1.1ด้านโครงสร้าง
1.2 ด้านสังคม





2.การสนับสนุนจาก
หัวหน้างาน
3.การให้รางวัลและ
จัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการ
ทางาน
3.1การแสดงการ
ยอมรับ โดยการให้
เงินตอบแทน และ
การเลื่อนตาแหน่ง
3.2ความมัน่ คง
ปลอดภัยในการ
ทางาน
3.3การจัด
สภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่เหมาะสม
3.4การฝึ กอบรมเพื่อ
สนับสนุน
ความก้าวหน้าของ
พนักงาน
3.5นโยบายและ
โครงสร้างของ
องค์การ
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ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั ใช้แ นวคิ ดการรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นจากองค์ก าร ตามแนวคิ ดของ
Rhoades & Eisenberger (2002)ที่ได้ศึกษาแบบอภิมานถึงองค์ประกอบการรับรู้การสนับสนุ น
จากองค์ก าร มาเป็ นกรอบตัว แปรในการศึ ก ษา เนื่ องจากเป็ นที่ นิย มใช้และมี ความกระชับ และ
ครอบคลุ มมากกว่าของนักวิชาการในประเทศไทย โดยในงานวิจยั ครั้ งนี้ การรั บรู ้ การสนับสนุ น
จากองค์ก าร หมายถึ ง ระดับ การรั บ รู ้ ข องพนัก งานเกี่ ย วกับ ความเชื่ อ ของพนัก งานว่า องค์ก าร
ได้ ใ ห้ คุ ณ ค่ า ต่ อ การทุ่ ม เทท างานของพนั ก งานและห่ ว งใยในความ เป็ นอยู่ ที่ ดี ข องพนัก งาน
อย่างแท้จริ งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
1. ความยุติธรรม แบ่งออกเป็ น 2 ด้านได้แก่ดา้ นโครงสร้าง
1.1 ด้า นโครงสร้ าง (structural aspect) หมายถึ ง การกาหนดกฎระเบี ย บและ
นโยบายอย่ า งเป็ นทางการในการตัด สิ น ใจกระท าในสิ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ พนั ก งาน รวมทั้ง
การมีหลักฐานที่เหมาะสมก่อนการตัดสิ นใจดาเนิ นการ การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงและ
การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้อื่ น เช่ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานเพื่ อ น ามาใช้
ในกระบวนการตัดสิ นใจ เป็ นต้น
1.2 ด้านสังคม (social aspect) หรื อ ความยุติธรรมเชิ งปฏิสัมพันธ์ (interpersonal
justice) หมายถึ ง การมีปฏิ สัมพันธ์ในการทางานร่ วมกัน ระหว่างองค์การกับพนักงาน การปฏิ บตั ิ
ต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน และให้เกี ยรติ ยกย่อง และอานวยความสะดวกในการได้มา
ซึ่ งข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้การทางานบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
2. การสนับสนุนจากหัวหน้างาน หม าย ถึ ง เป็ นก า รม อง ภา พร วม เ กี่ ย วกั บ ค่ านิ ย ม
ของหัวหน้างานในการให้ความช่วยเหลือ และใส่ ใจความเป็ นอยูด่ ีของพนักงาน
3. การให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน
3.1 การแสดงการยอมรับ โดยการให้เงินตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่ง
3.2 ความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน คื อ การปฏิ บตั ิหรื อนโยบายขององค์การ
ที่แสดงออกให้พนักงานรู ้สึกมัน่ ใจ องค์การต้องการรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์การตลอดไป
3.3 การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสม และไม่กดดันให้พนักงานเกิด
ความเครี ยดในการทางาน เช่น การทางานหนักเกินไป ความกากวมในบทบาท
3.4 การฝึ กอบรม คือ องค์การเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมพัฒนา เพื่อ
สนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงาน
3.5 นโยบายและโครงสร้างขององค์การ เป็ นคุณลักษณะการบริ หารจัดการองค์การ
ที่ยดึ กฎระเบียบที่เป็ นทางการอย่างเคร่ งครัด
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2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าองค์การ จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทหน้าที่ในการทาให้เกิดความร่ วมมือ
(cooperation)ในการดาเนิ นงานหรื อกิ จกรรมขององค์การให้บรรลุ เป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารต้องสามารถ
สร้ า งพลัง ขับเคลื่ อนนาพาผูต้ ามหรื อพนัก งานให้ปฏิ บตั ิ งานอย่างมี ป ระสิ ทธิ ผลด้วยความเต็มใจ
ก้าวข้ามผ่านความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกไร้พรหมแดนให้ได้ดว้ ยวิสัยทัศน์ที่ชดั เจน แผนงานที่รัดกุม
ทรงประสิ ทธิภาพ และควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผน และหากพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ของผูน้ าหรื อภาวะผูน้ ากับประสิ ทธิ ผลในการจัดการองค์การแล้วนั้นตอกย้ าความสาคัญของผูน้ า
ได้เป็ นอย่างดี (Bass, 1998; Geyer & Steyrer, 1998) บุญทัน ดอกไธสง (2535, น.266) ได้สรุ ป
เกี่ ยวกับผูน้ าไว้ว่าผูน้ าหมายถึ ง 1.ผูม้ ีอิทธิ พล มีศิลปะ มีอิทธิ พลต่อกลุ่มชน เพื่อให้พวกเขามีความ
ตั้งใจปฏิ บ ตั ิ งานให้บ รรลุ เป้ าหมายสู งสุ ดตามความสามารถ 2. เป็ นผูน้ าและแนะนาเพราะผูน้ า
ต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดตามความสามารถ 3. ผูน้ าไม่เพียงแต่ยืนอยูเ่ บื้องหลัง
กลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดันแต่ผนู ้ าจะต้องยืนอยูห่ น้ากลุ่มและนากลุ่มปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย
การที่ องค์ก ารจะดารงอยู่ใ นสถานการณ์ ปั จจุ บ นั ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สู ง องค์ก ารจาเป็ นต้อ ง
ปรับเปลี่ยนตนเองให้ทนั ต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ ดังนั้นหลายองค์การจึงมุ่งพัฒนาและให้ความสาคัญ
กับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ซึ่ งเป็ นประเภทของภาวะผูน้ าที่กาลัง
ได้รับการกล่าวถึ ง ด้วยแนวคิดที่ว่า การมีผลการปฏิ บตั ิงานสู งขึ้นเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงค่านิ ยม
เจตคติ และแรงจูงใจของพนักงาน โดยการค่อยๆ กระตุน้ จากระดับต่ าไปสู่ ระดับสู ง (Bass, 1985,
p. 32) ดังนั้นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริ มาณความสาเร็ จของผูต้ าม
ทั้งด้านความเต็มใจในการใช้ความพยายามเป็ นพิเศษในการทางาน ความพึงพอใจต่อผูน้ า การเห็ น
ความสาคัญของผลการปฏิบตั ิงาน และการรับรู้การประสบความสาเร็ จในงาน (Bass, 1985 cited in
Krishnan, 2005, p. 14)
ในหัวข้อนี้ผวู ้ จิ ยั จะขอนาเสนอให้เห็นภาพถึงลาดับของทฤษฎีผนู ้ าและภาวะผูน้ าตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบนั โดยแบ่งได้แบ่งการศึกษาเป็ น 4 แนวคิดผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปรายละเอียด ดังนี้
1. กลุ่มทฤษฎีมหาบุรุษ (great man theory) แนวทางนี้ อยูร่ ะหว่าง 450 ปี ก่อนคริ สตกาล
จนถึง ค.ศ. 1940 เป็ นการพยายามศึกษาและค้นหาคุณลักษณะเฉพาะตัว หรื อคุณลักษณะพิเศษ
ที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาของผูน้ า เช่น ส่ วนสู ง น้ าหนัก ความร่ าเริ ง สติปัญญา เป็ นต้นโดยมีความ
เชื่อว่า คุณลักษณะเหล่านี้มีติดตัวผูน้ ามาตั้งแต่กาเนิด (สมพร ปาโท, 2552; วิทยากร เชียงกูล, 2553)
2.กลุ่มทฤษฎีอุปนิสัยของผูน้ า (leader traits theory) เริ่ มต้นขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1
เมื่อนัก จิตวิท ยาในกองทัพ บกของสหรัฐอเมริ กาได้ท าการค้นคว้าหาวิธี ในการคัดเลื อกนายทหาร
การค้นคว้า ดัง กล่ าวได้จุดประกายให้เกิ ดความกระตื อรื อร้ นสนใจในการทาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
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ในเรื่ องนี้อย่างจริ งจัง ภายหลังจากที่สงครามยุติลง นักวิจยั ในยุคต้นๆ จึงเริ่ มพยายามที่จะระบุอุปนิ สัย
ที่สาคัญๆ ของผูน้ า ซึ่ งเป็ นตัวแยกแยะระหว่างบุคคลที่เป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผล (Effective leaders)
ออกจากบุ ค คลที่ ไ ม่ ใ ช่ ผูน้ า (Non leaders) โดยพิ จารณาจากอุ ปนิ สั ย (Traits) หรื อคุ ณ ลัก ษณะ
(Characteristics) ของแต่ละบุคคลได้แก่ คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical characteristics) เช่ น
ความสู ง น้ าหนัก รู ปร่ า งหน้า ตา และความมี พลัง เป็ นต้นคุ ณลักษณะทางบุ ค ลิ ก ภาพ (Personal
characteristics) เช่น ลักษณะข่ม (Dominance) ความเป็ นคนเปิ ดเผยไม่เก็บตัว หรื อความเป็ นผูค้ ิด
ริ เริ่ มอยูเ่ สมอ เป็ นต้นทักษะและความสามารถ (Skills and abilities) เช่น สติปัญญา (intelligence)
ความสามารถทางเทคนิค เป็ นต้น (สมพร ปาโท, 2552)
Stogdill (1974 cited in Yukl, 1998, p.236) ได้ทาการศึกษาลักษณะของผูน้ าและสรุ ปผูน้ า ที่
จะประสบความสาเร็ จว่าควรมี คุณลักษณะดังนี้ คือ มี ความรับผิดชอบความมุ่งมัน่ ในการทางานให้
สาเร็ จลุ ล่วง มี ความกระฉับกระเฉง มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ กล้าเสี่ ยง ยอมรั บการตัดสิ นใจและการ
กระทาต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะเผชิ ญกับปั ญหาและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและมีอิทธิ พลต่อพนักงาน
เป็ นต้น แต่มีขอ้ โต้แย้งจานวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะ ของผูน้ าเพียง
ด้านเดียวโดยไม่คานึงถึงพนักงานเลย ข้อโต้แย้งนั้นเชื่ อว่าคุณลักษณะต่างๆ เหล่านั้นของผูน้ าไม่เพียง
พอที่จะรับประกันได้วา่ จะเป็ นผูน้ าที่ดีได้เสมอไป ต้องอาศัยจังหวะและเวลาที่เหมาะสมด้วย
3. กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมผูน้ า (leader behaviors) นักวิชาการในกลุ่มนี้มีบทบาทในช่วงปี 1950
เป็ นต้นมา โดยไม่เชื่อว่าผูน้ าต้องมาจากชนชั้นสู ง หรื อไม่จาเป็ นต้องมีอุปนิ สัยของการเป็ นผูน้ าตั้งแต่เกิด
เท่านั้น สิ่ งเหล่านี้ สามารถพัฒนาและเรี ยนรู ้ ได้ โดยมีผศู ้ ึกษาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของผูน้ าไว้มากมาย
โดยศึกษาพฤติกรรมของผูน้ าว่ามีพฤติกรรมในการบริ หารอย่างไรทาอะไรบ้าง และมีวิธีการ ในการ
มอบหมายงานอย่างไรจึงจะมีประสิ ทธิ ผลในการนาเนื่ องจากเห็ นว่าพฤติกรรมของผูน้ านั้นจะทาให้
องค์การประสบความสาเร็ จได้ ทฤษฎี น้ ี จึงเน้นที่การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูน้ าที่พึงกระทาในการ
บริ หารงานเป็ นหลักซึ่ งมีผูว้ ิจยั กันอย่างกว้างขวางและทาให้เกิ ดทฤษฎีต่างๆ ขึ้นมาอธิ บายพฤติกรรม
ของผูน้ าดังนี้ การศึกษาวิจยั ของมหาวิทยาลัยไอโอวากับมิ ชิแกน (Lewin อ้างถึ งในสมพร ปาโท,
2552; วิทยากร เชียงกูร, 2553 ) การศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต (Fleishman & Harris, 1962)
ทฤษฎีการนา 4 ระบบของ Likert (1967) และทฤษฎี Managerial Grid ของ Blake & Mouton (1964)
ซึ่งสามารถสรุ ปพฤติกรรมของผูน้ าออกเป็ น 2 ประเด็นได้แก่
1.พฤติกรรมของผูน้ าที่เน้นคน คือผูน้ าที่แสดงพฤติกรรมที่เป็ นมิตรแสดงความยกย่อง
ยอมรั บนับ ถื อกันให้ค วามไว้วางใจเชื่ อมัน่ ในตัวพนักงาน สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
ได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการทางาน
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2.พฤติ ก รรมของผู้น าที่ เ น้ น งาน คื อ ผู้น าที่ แ สดงพฤติ ก รรมต่ า งๆ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการทางาน เช่น จัดระเบียบงาน วางแผนงาน สั่งงาน มอบหมายงานว่าใครควรจะมีบทบาท
อย่างไร รวมถึงหาวิธีการทางานเพื่อให้งานสาเร็ จ
4. กลุ่มทฤษฎี ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ (situational leadership) ทฤษฎี น้ ี ถูกพัฒนาในช่ วง
ปี 1960 และเป็ นที่ แพร่ หลาย ช่ วงปี 1970 เป็ นต้นมา เมื่อการศึกษาวิจยั ในเรื่ องภาวะผูน้ าได้ดาเนิ น
ต่อมา บรรดานักวิชาการชั้นแนวหน้าเริ่ มตระหนักในความจาเป็ นที่จะสารวจตรวจสอบให้กว้างไกล
ไปกว่าที่จะหยุดอยูแ่ ค่เพียงการศึกษาพฤติกรรมผูน้ าเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับอิทธิ พล
ของสถานการณ์ที่มีต่อรู ปแบบของภาวะผูน้ า และในที่สุดได้เกิดเป็ นทฤษฎีต่างๆ ขึ้น เช่น ทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าตามสถานการณ์ของ Fiedler ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ Hersey - Blanchard และ
ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามเส้นทางสู่ เป้ าหมายของ House (1970 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556)
4.1 ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ของ Fiedler (1964 as cited in Yukl, 2010)ได้พฒั นา
ทฤษฎีผนู ้ าตามสถานการณ์ข้ ึนมาเป็ นรายแรก เรี ยกว่า Fiedler’s Contingency Leadership Theory โดย
มี ก รอบแนวคิ ด ว่า ภาวะผูน้ าที่ ดี ข้ ึ น อยู่ก ับ ความเหมาะสมสอดคล้อ งระหว่า งสไตล์ ข องผูน้ ากับ
ความจาเป็ นของสถานการณ์ Fiedler ได้สร้ างเครื่ องมือสาหรั บประเมินวัด สไตล์ภาวะผูน้ าขึ้นมา
อย่างหนึ่ ง เรี ยกว่า “LPC Scale” (เป็ นคาย่อมาจาก Least Preferred Coworker Scale) สาหรับ
ใช้ประเมินตนเอง Fiedler ได้ให้กรอบแนวคิดว่าคะแนน LPC ของแต่ละบุคคลจะชี้ ให้เห็นแนวโน้มว่า
ผูน้ ้ นั จะมีพฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งงานหรื อมุ่งความสัมพันธ์ Fiedler มี ความเชื่ อว่าสไตล์ภาวะผูน้ า
เป็ นส่ วนหนึ่ งของบุ คลิ ก ภาพของแต่ ละคนดังนั้น จึ งเป็ นสิ่ งที่ ค่ อนข้างคงทน เปลี่ ยนแปลงได้ยาก
แทนที่ จะพยายามฝึ กอบรมให้ผนู ้ าที่ มุ่งความสัมพันธ์ หันมามุ่งงานหรื อในทางตรงกันข้าม Fiedler
แนะนาให้จดั คนที่เป็ นผูน้ าให้มีลกั ษณะเหมาะสมกับสถานการณ์
4.2 ทฤษฎีผนู้ าตามสถานการณ์ของ Hersey and Blanchard (1969, cited in Yukl, 1998,
pp.104-108) ทฤษฎีน้ ีเสนอแนะว่าผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จควรปรับสไตล์ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์
เปรี ยบเสมือนผูท้ ี่ขบั รถยนต์จะต้องเปลี่ยนจากเกียร์ วา่ งเป็ นเกียร์ 1, 2, 3, และ 4 ขณะที่ขบั รถยนต์ไป
บนถนนที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ สถานการณ์ในที่น้ ี หมายถึ ง “วุฒิภาวะของผูต้ าม” (Maturity of Followers)
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวบ่งชี้ วุฒิภาวะของผูต้ าม คือ “ความพร้อม” (Readiness) ที่จะทางานในแต่ละ
สถานการณ์ “ความพร้อม” ดังกล่าวเกิดจากคุณสมบัติในตัวผูต้ ามได้แก่ขีดความสามารถที่เหมาะสม
กับงานและความเต็มใจที่จะทางานหรื อความเชื่อมัน่ ในตนเองว่าจะทางานนั้นได้
4.3 ทฤษฎี ภาวะผูน้ าแบบ เส้นทาง - เป้ าหมาย ของ House (1970 อ้างถึ งใน รัตติกรณ์
จงวิศาล, 2556) ทฤษฎีภาวะผูน้ าตามสถานการณ์แบบที่ 3 คือ ทฤษฎีเส้นทาง - เป้ าหมาย (Path Goal) ซึ่ งเสนอแนวความคิดว่า ผูน้ าที่มีน้ ายา คือ ผูท้ ี่สามารถชี้ เส้นทาง (Paths) ได้อย่างชัดเจนว่า
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ลูกน้องจะบรรลุท้ งั เป้ าหมายของงานและเป้ าหมายส่ วนตัวไปพร้ อมๆ กันได้อย่างไรผูน้ าที่ดีที่สุดจะ
สามารถช่ วยลู กน้องให้ก้าวหน้าไปบนเส้ นทางเหล่ านี้ “พร้ อมทั้งขจัดสิ่ งกี ดขวางและให้บาเหน็ จ
รางวัลที่เหมาะสมกับความสาเร็ จของงาน Robert House ได้ระบุสไตล์ภาวะผูน้ า 4 รู ปแบบ ที่อาจจะ
ใช้ได้ตามแนวคิดของทฤษฎีน้ ี (1) ภาวะผูน้ าแบบชี้ นา (Directive Leadership) ผูน้ าแบบนี้ จะให้ผตู ้ ามรู ้
ถึงความคาดหวังให้ทิศทางว่าควรจะทาอะไรและทาอย่างไร ให้กาหนดการเกี่ยวกับงานที่จะต้องทาให้
และรักษามาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่แน่นอนชัดเจน ไม่โลเลหรื อคลุมเครื อ และให้ทุกคนมีความเข้าใจ
ตรงกัน อย่า งกระจ่ า งชัดเจนว่า บทบาทของผูน้ าคื อ ประการใดบ้า ง (2)ภาวะผูน้ าแบบสนับ สนุ น
(Supportive Leadership) ผูน้ าแบบนี้ จะพยายามทาทุกสิ่ งเพื่อที่จะให้การทางาน มีความเพลิดเพลิน
น่าพอใจมากขึ้น ปฏิบตั ิต่อลูกน้องในฐานะสมาชิ กที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีความเป็ นเพื่อนที่
ดีกบั ลูกน้อง และเปิ ดประตูตอ้ นรับให้ทุกคนเข้าถึงผูน้ าได้ รวมทั้งแสดงความสนใจ ห่ วงใยในความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีของลูกน้อง (3) ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสาเร็ จ (Achievement - Oriented Leadership) ผูน้ า
แบบนี้จะกาหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทาย คาดหวังผลการปฏิบตั ิงานในระดับสู งสุ ด นอกจากนั้นยังเน้นการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement หรื อ CI) และแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่ อมัน่ อย่างหนักแน่นต่อการรักษามาตรฐานสู งอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง(4) ภาวะผูน้ าแบบมีส่วน
ร่ วม (Participative Leadership) ผูน้ าแบบนี้สามารถทาให้ลูกน้อง มีใจให้กบั การร่ วมตัดสิ นใจ ผูน้ า
จะปรึ กษาลูกน้อง และขอให้ลูกน้องเสนอแนะรวมทั้งนามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจอย่างจริ งใจและ
จริ งจัง
5. กลุ่มทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจและอิทธิ พลของผูน้ า ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจัดอยูใ่ น
แนวคิ ดนี้ และเป็ นแนวคิดที่มีก ารศึกษามากในปั จจุ บนั แนวคิ ดเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง
เริ่ ม ต้นมาจากแนวคิ ดเกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าเชิ งบารมี (Charismatic Leadership) ซึ่ ง เป็ นทฤษฎี ที่
รวมลัก ษณะของผูน้ า (Trait Leadership) ที่ ผูน้ าจะสามารถมี อิทธิ พ ลเหนื อพนัก งานเนื่ องจาก
มี คุณลัก ษณะพิ เศษเฉพาะและพฤติ ก รรมของผูน้ า (Behavior Leadership) ที่ จะช่ วยท าให้เกิ ด
คุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ที่แรงกล้า มีทกั ษะทางวาทศิลป์
ในการสื่ อสารมีวิสัยทัศน์ ความเชื่ อมัน่ และความเฉลี ยวฉลาดของผูน้ าโดยคาว่า Charisma มาจาก
ภาษากรี ก หมายถึ งความสามารถพิเศษในการทางานได้อย่างมหัศจรรย์และทานายหรื อคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยา (Webber, 1947 อ้างถึงใน ธนาพร เมธาภิวฒั น์, 2546, น.16)
ภายหลัง จากนั้น Burns (1978) เป็ นคนแรกที่ น าเสนอแนวคิ ดเกี่ ย วกับ ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งแบ่งผูน้ าออกเป็ น 2 รู ปแบบคือ ผูน้ าที่ใช้อิทธิ พลเชิงอานาจ (Power-wielders) ซึ่ งเป็ น
ผูน้ าที่มีอิทธิพลในการใช้อานาจควบคุมพนักงานโดยมีพฤติกรรมที่เน้นความสาเร็ จตามเป้ าหมายของ
ตนเองหรื อทาให้เกิดความพอใจในตัวผูน้ าเองแต่ไม่คานึงถึงความคิดและเป้ าหมายของพนักงานและ
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ผูน้ าจะเห็ นพนักงานเป็ นเพียงสิ่ งของหรื อวัตถุ ที่สามารถควบคุ มหรื อบงการได้ซ่ ึ งแตกต่างกับผูน้ า
(Leader) ที่เป็ นผูน้ าอย่างแท้จริ งและได้รับการยอมรับจากพนักงานผูน้ าจะมองพนักงานถึ งระดับ
ความต้องการความสาเร็ จในตัวของพนักงาน โดยปลุกเร้ าและสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน โดยผูน้ า
มี ค วามต้องการความส าเร็ จและเป็ นเป้ าหมายเดี ย วกันกับ พนัก งาน โดยเชื่ อ ว่า ผูน้ าสามารถมี ไ ด้
2 รู ปแบบคือ ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ซึ่ งได้พฒั นาเปลี่ยนแปลงมาจากภาวะผูน้ าเชิ งบารมี Burn
ได้ทาการเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาวะผูน้ าทั้ง 2 ประเภทว่า ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
เป็ นผูน้ าที่กระตุน้ จูงใจให้พนักงานโดยมีการตกลงร่ วมกันว่า ผูน้ าจะให้รางวัลตามที่พนักงานต้องการ
หากทางานสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ลกั ษณะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ยนนี้ จะทาให้กลุ่มไม่มีความผูกพัน
กันอย่างยัง่ ยืนเพราะอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนจะไม่ทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงใดในสังคมหรื อองค์การและองค์การจะอยูใ่ นสภาพเดิ มต่อไป (Burn, 1999 อ้างถึงใน
เตชทัต ใจท้วม, 2551, น.15) ในขณะที่ผนู้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นผูน้ าที่ตระหนักถึงสิ่ งที่พนักงานสนใจ
และสร้ างแรงจูงใจเพื่อกระตุ ้นให้พ นักงานเกิ ดความส านึ กตามความชอบหรื อตามความถนัดของ
แต่ละคนและพัฒนาพนักงานให้สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ต่อมา Bass (1985, p. 32)
ได้เสนอทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่พฒั นามา จากแนวคิดของ Burns ที่แบ่งพฤติกรรมผูน้ า
ออกเป็ น 2 แบบ โดย Bass (1985, p. 32) กล่าวว่า พฤติกรรมผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน เป็ นการใช้รางวัล
ตอบแทนเป็ นเครื่ องมื อในการ แลกเปลี่ ยนเพื่อให้ผูต้ ามปฏิ บ ตั ิ ตามที่ ต้องการ ส่ วนพฤติ กรรมผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง เป็ น พฤติกรรมผูน้ าที่มีอิทธิ พลต่อผูต้ ามโดยทาให้ผตู ้ ามรู้สึกไว้วางใจ ชื่ นชมยกย่อง
จงรักภักดี เคารพนับถื อและทาตามเป้ าหมายของผูน้ า รวมทั้งสามารถกระตุ น้ ให้ผูต้ ามมี แรงจูงใจ
ที่จะพยายามทางานให้ สูงกว่าความพยายามที่ คาดหวัง โดยผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงสามารถ กระตุ ้น
แรงจูงใจผูต้ ามได้ดว้ ยวิธีการ ดังนี้
1. ทาให้ผตู้ ามตระหนักถึงความสาคัญของผลลัพธ์ที่ได้จากการทางาน
2. จูงใจผูต้ ามให้เปลี่ยนความคิดจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนมาเป็ นการยึด
ผลประโยชน์ ส่ วนร่ วมขององค์การและหมูค่ ณะ
3. กระตุน้ ผูต้ ามให้ยกระดับความต้องการในงานของตนเองให้สูงขึ้น
ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ Bass ได้รับการยอมรับจาก นักวิชาการต่างๆ และเป็ น
อี ก แนวทางหนึ่ งที่ อ งค์ ก ารสามารถกระตุ ้น ให้ พ นัก งานมี พฤติ ก รรมที่ สู ง กว่ า ความคาดหวัง
ขององค์การ (Rafferty & Griffin, 2004, p.350) และ เป็ นทฤษฎีที่ได้รับความสนใจศึกษาเพื่อเข้าใจ
ประสิ ท ธิ ภ าพของผูน้ า โครงสร้ า งทฤษฎี ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงได้รั บ การศึ ก ษายื นยัน ว่า
เป็ นพฤติกรรมผูน้ าที่สามารถกระตุน้ ผูต้ ามให้ยกระดับความคิดในการทางานให้สูงขึ้ นได้ (Bass,
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1985, p. 32; Burns, 1978, p. 21)โดยการเปลี่ยนแปลง เจตคติ ความเชื่ อ และค่านิ ยมของผูต้ ามที่
ต่อต้านให้ยอมปฏิ บตั ิ ตาม (Bass, 1985, p.31; Yukl, 1999a, p.286; 1999b, p.34) ผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงจะพยายามสร้างอิทธิ พลต่อผูต้ ามโดยการขยายขอบเขตและยกระดับเป้ าหมายของผูต้ าม
และสนับ สนุ นให้พ วกเขามี ความเชื่ อมัน่ ที่ จะกระท าพฤติ ก รรมที่ สู ง กว่า ความคาดหวัง รวมทั้ง
ประเมินศักยภาพของ ผูต้ ามเกี่ยวกับความสามารถที่จะทางานในปั จจุบนั ให้สาเร็ จได้ในขณะเดียวกัน
ก็จะมองไปถึ งความรับผิดชอบที่ สูงขึ้นของพวกเขาในอนาคตด้วย (Dvir et al., 2002, p. 735)
นอกจากนี้ผนู ้ าการเปลี่ยนแปลงจะสร้างความสัมพันธ์โดยพยายามทาให้ ผูต้ ามรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
การประสบความสาเร็ จร่ วมกัน สนับสนุนให้พวกเขามีพฤติกรรม ที่เหมาะสมและพัฒนาศักยภาพใน
การทางานของตนเองอยูเ่ สมอ (Nicholls, 1994, p. 11) ดังนั้น คุณลักษณะหลักของพฤติกรรมผูน้ า
การเปลี่ ยนแปลง คือ รู ปแบบผูน้ าที่มีอิทธิ พล เป็ นพิเศษต่อผูต้ ามและสามารถสร้ างความผูกพันใน
การเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้ผูต้ ามมีแรงจูงใจ ภายในตนเองในการพัฒนาตนเอง และมุ่งสู่ เป้ าหมายที่
สู งขึ้นทั้งของตนเองและองค์การ (Popper, Ori, & Ury, 1992, p. 5)
ในงานวิจยั ทางการศึกษา King (1989) และประเสริ ฐ สมพงษ์ธรรม (2537) พบว่า ภาวะผูน้ า
แบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนสามารถทานายประสิ ทธิผลองค์การได้ซ่ ึงสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของสุ ภาพร รอดถนอม (2542) และพิมพ์อร สดเอี่ยม(2547) ที่พบว่าภาวะผูน้ าแบบ
เปลี่ยนแปลงสามารถทานายประสิ ทธิ ผลขององค์การได้นอกจากนั้น Tucker (1991, อ้างถึงในสุ เทพ
พงศ์ศรี วฒั น์, 2548) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารระดับอุ ดมศึกษาที่ส่งผล
ต่ อความพึ ง พอใจประสิ ท ธิ ผ ลและความพยายามเป็ นพิ เศษผลการวิจ ัย พบว่า โครงร่ า งของผูน้ า
แต่ละคนมีพฤติกรรมกระจายตั้งแต่ภาวะผูน้ าแบบตามสบายจนถึ งภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลต่อความพึงพอใจ ประสิ ทธิ ผลและความพยายามเป็ นพิเศษนอกจากนี้
ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงยัง ช่ ว ยท าให้ ภ าวะผู ้น าแบบแลกเปลี่ ย นส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ
ประสิ ทธิ ผลและความพยายามเป็ นพิเศษมากยิ่งขึ้ นและภาวะผูน้ าแบบตามสบายมี ความสัมพันธ์
ทางลบกับความพึงพอใจประสิ ทธิ ผลและความพยายามเป็ นพิเศษ Bryman (1992, อ้างถึงในรังสรรค์
ประเสริ ฐศรี , 2544) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงภายใต้องค์ประกอบสาคัญ 4 ด้านคือ
การสร้างบารมี การคานึ งถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล การกระตุน้ ทางปั ญญาและการสร้างแรงบันดาล
ใจมี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจความพยายามด้วยตนเองและผลการปฏิ บตั ิ งานของ
สมาชิกในองค์การ
จากความหมายของภาวะผู ้ น าการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว สรุ ปได้ ว่ า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าที่แสดงออกเพื่อจูงใจให้ ผูต้ ามมีพฤติกรรมการทางาน
ตามเป้ าหมายที่สูงกว่าความคาดหวัง โดยการเปลี่ ยนแปลง เจตคติ ความเชื่ อ และค่านิ ยมของผูต้ าม
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ที่ ต่อต้า นให้ย อมปฏิ บ ตั ิ ตาม ดัง นั้นการรั บ รู ้ ข องผูต้ ามในเรื่ องภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ต่อ
หัว หน้ า งานหรื อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาจึ ง มี ค วามส าคัญ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ัติ ง าน
ในงานวิจ ัย นี้ จะเน้นไปที่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บตั ิ งาน
เพราะภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงจะส่ งอิทธิ พลต่อผูต้ ามทาให้ผตู้ ามเห็นถึงความสาคัญของผลลัพธ์
ที่ได้จากทางานยึด ผลประโยชน์ส่วนร่ วมขององค์การมากกว่าส่ วนตน และกระตุน้ ผูต้ ามให้ยกระดับ
ความต้องการในงานของตนเองให้สูง ขึ้ น อันจะท าให้ป ระสิ ทธิ ผ ลโดยรวมขององค์ก ารเพิ่ม ขึ้ น
ตลอดจนมีความพึงพอใจในการทางาน ผูกพันต่อองค์การมากกว่าภาวะผูน้ าชนิดอื่นๆ
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดภาวะผูน้ า สรุ ปได้วา่ ในปั จจุบนั องค์การส่ วนใหญ่เน้น
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางาน เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทา
ให้ตอ้ งปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง จึงต้องการผูน้ าที่สามารถคาดการณ์อนาคตขององค์การได้
หรื อที่เรี ยกว่ามีวิสัยทัศน์ มีบารมีที่จะสามารถชักจูงให้ผตู ้ ามนั้นทาตามเป้ าหมาย มีวาทศิลป์ และมี
ความฉลาด ซึ่ งจะตรงกับแนวคิดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่นิยมศึกษากันในปั จจุบนั
การวัดภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
Bass & Avolio (1993, pp.113-117) ได้เสนอแนวคิด ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงซึ่ ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมผูน้ า 4 ด้าน (4I ’s) ได้แก่
1. การมีอิทธิ พลในการสร้างอุคมการณ์ (idealized influence) หมายถึง ผูน้ าจะมีอิทธิ พล
ต่อผูต้ ามเมื่อผูน้ าประพฤติตนเป็ นตัวแบบที่ดีทาให้ผตู้ ามรู้สึกไว้วางใจ ศรัทธา และยกย่องผูน้ า รู ้สึก
ภาคภูมิใจเมื่อทางานร่ วมกัน และผูต้ ามจะพยายามเลียนแบบ พฤติกรรมผูน้ า การที่ผูน้ าจะปฏิ บตั ิ
เพื่อให้บรรลุ ลกั ษณะนี้ จะต้องมี วิสัยทัศน์ และ สามารถถ่ ายทอดไปยังผูต้ ามได้ตอ้ งมี ความมัน่ คง
ทางอารมณ์มีพฤติกรรมที่มีมาตรฐานทาง ศีลธรรมและจริ ยธรรมสู ง เสี ยสละเพื่อประโยชน์ ของกลุ่ม
ให้ความสาคัญในด้านค่านิยม ความเชื่อ และการมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) หมายถึง พฤติกรรมที่ผนู้ า แสดงออก
ถึ ง ความมี วิสั ย ทัศ น์ อย่า งชัดเจน เพื่ อ ท าให้ผูต้ ามมี แรงจูงใจภายในและแรงบัน ดาลใจ โดยการ
ตั้งมาตรฐานในการทางานสู ง ให้ความเชื่ อมัน่ ว่างานนั้นจะสามารถ บรรลุเป้ าหมายได้ และทาให้
ผูต้ ามรู ้ สึกเห็ นคุ ณค่าในงานที่ทา ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงจะสร้ างแรงบันดาลใจให้แก่ ผูต้ ามเพื่อให้
การทางานนั้นประสบความสาเร็ จ โดยการสื่ อสาร ให้ทราบถึ งความคาดหวังที่สูงต่อผูต้ ามด้วยการ
แสดงออกหรื อส่ งสัญญาณ เพื่อกระตุน้ ความพยายาม และถ่ายทอดเป้ าหมายที่ สาคัญไปยังผูต้ าม
ความมีวิสัยทัศน์ของผูน้ าจะต้องถ่ายทอดไปยังผูต้ ามอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ผตู ้ าม
เต็มใจที่ จะใช้ ความพยายามมากขึ้ นในการทางาน โดยการกระตุน้ และเชื่ อในความสามารถของ
ผูต้ าม ว่าจะสามารถทางานได้ดียงิ่ ขึ้นในอนาคต
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3. การกระตุ ้นทางปั ญ ญา (individualized consideration) หมายถึ ง พฤติ ก รรม ผูน้ า
ที่ พ ยายามกระตุ ้น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องผู้ต าม โดยพยายามฝึ กฝนและพัฒ นาผู้ต ามให้ คิ ด
อย่า งอิ ส ระ นอกจากนี้ การกระตุ ้น ทางปั ญ ญาจะส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่า งมี เหตุ ผ ล การน าวิ ธี ก าร
ที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ในการทางาน และสามารถ แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อมี ก ารกระตุ ้นให้ ผูต้ าม รู ้ สึ ก ว่า งานหรื อปั ญหานั้นมี ค วามท้า ทายและ
พยายามคิดแก้ปัญหาเก่าด้วยวิธีการใหม่ๆ ผูน้ าที่พยายามกระตุน้ ทางปั ญญาจะไม่ตอบปั ญหาทั้งหมด
ของผูต้ ามแต่จะพยายามให้ผตู้ ามค้นหาคาตอบด้วยตัวเอง (Shin & Zhou, 2003, p.706)
4. การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (idealized influence) หมายถึง พฤติกรรม ผูน้ าที่มี
ความสัมพันธ์ กบั ผูต้ ามเป็ นรายบุ คคล และปฏิ บตั ิ ต่อผูต้ ามด้วยความกรุ ณา รู ้ สึกว่า ผูต้ ามมี คุณค่า
มีความสาคัญ และใส่ ใจความต้องการของผูต้ ามด้วยความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุ คคล
โดยผูน้ าจะมีบทบาทเป็ นพี่เลี้ยงหรื อที่ปรึ กษา และรับฟั งความ ต้องการของผูต้ าม รวมทั้งชื่ นชมและ
ยกย่องความสาเร็ จของผูต้ าม ซึ่ งจะทาให้ผตู้ าม เต็มใจในการทางาน มีความปรารถนาที่จะพัฒนา
ตนเองและมีแรงจูงใจภายในในการทางานให้มีประสิ ทธิภาพที่สุด
Hacker & Roberts (2003) กล่าวว่าองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มี
คุณลักษณะ 8 ประการ ที่คานึ งทั้งด้านคุ ณลักษณะในการจัดการและด้านผูน้ า ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ผูน้ าที่สามารถสร้ างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในอนาคตให้แก่องค์การ ขณะเดียวกัน
ผูน้ าต้องมีวเิ คราะห์สภาพปัจจุบนั ที่เป็ นจริ ง โดยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงต้องมีความคิดสร้างสรรค์
และคิดนอกกรอบ มีความคล่องแคล้ว มีการสร้างพลังและรู้ถึงการสร้ างพลังอื่นๆเปรี ยบเสมือน
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นผูผ้ ลิตผลลัพธ์ และรู ้ ถึงการสร้ างเป็ นหมู่คณะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใน
หลายประการ ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 2) การสร้างเสริ มพลังอานาจ 3) เสริ มสร้างความสามารถ
4) การบริ หาร 5) การวิเคราะห์ 6) ความต้องการพลัง 7) การปฏิบตั ิงาน 8) ความคิดสร้างสรรค์
แนวคิ ด ในช่ ว งกระบวนทัศ น์ ใ หม่ ห รื อยุ ค ใหม่ ไ ด้ มุ่ ง อธิ บ ายทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่ อว่าภาวะผูน้ าได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่ หลาย
หากสร้ า งกรอบแนวคิ ดภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง ผูน้ าจะเป็ นแรงกระตุน้ และแรงบันดาลใจ
แก่ผตู ้ ามให้ไปถึงทั้งผลสาเร็ จ จุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบตั ิ การพัฒนา และมองถึงการยอมรับ
ในความสามารถของภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง โดยภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงช่ ว ยผูต้ าม
ให้กา้ วหน้าและพัฒนา โดยตอบสนองต่อความต้องการของผูต้ ามแต่ละบุคคล และต้องการที่จะ
ให้อานาจแก่พวกเขา และทาให้ผตู ้ ามแต่ละบุคคลมีแนวทางปฏิบตั ิและจุดมุ่งหมายเดียวกัน (Bass &
Riggio, 2006) สอดคล้องกับ Gabbert (2005) ได้อธิ บายถึงองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
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1. การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized influence) เป็ นบทบาทหน้าที่ของผูน้ าที่ตอ้ ง
เป็ นแบบอย่าง และแสดงอิทธิ พลให้ผตู้ ามเห็นถึงพลังในการสร้างวิสัยทัศน์ มีความกล้าหาญและ
นาความเชื่อมัน่ ในคุณค่ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการแรงผลักดันและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เป็ นผูท้ ี่
กล้าเสี่ ยง กล้าเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ผนู ้ าต้องปฏิบตั ิตนให้มีมาตรฐานทางศีลธรรมเป็ นอย่างสู ง
2. การคานึงถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (individualized consideration) ผูน้ าที่ให้ความสาคัญ
แก่ผตู ้ ามในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ และเป็ นผูน้ าที่ความมุ่งมัน่ ต่อความสาเร็ จ
ในการพัฒนาเพื่อนร่ วมงานและผูต้ าม
3. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) ผูน้ าที่สามารถกระตุน้ ให้ผตู้ าม
เกิดแรงบันดาลใจในทางซึ่ งทาให้เพิ่มการมองในโลกแง่ดีและความภูมิใจ มีวางเป้ าหมายเพื่อสร้าง
อนาคตผ่านวิสัยทัศน์เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์การร่ วมกัน
4. การกระตุน้ ทางปั ญญา (intellectual stimulation) ผูน้ าที่สามารถกระตุน้ ให้ผตู้ ามรู้จกั คิด
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ มองปั ญหาว่าเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย และค้นหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่
Gill (2006) ได้อธิ บายถึงองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงผูน้ า โดยภาวะผูน้ า
การเปลี่ ย นแปลงปฏิ บตั ิ มากกว่าการแลกเปลี่ ย นกับ ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาหรื อผูต้ าม และเป็ นความ
แตกต่างระหว่างแรงจูงใจและการพัฒนาของคน โดยผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลจะถูกยกเว้นการขัดคาสั่ง
จากผูต้ าม โดยผูน้ าจะกระตุน้ ผูต้ ามเกิดความสนใจด้วยตนเองทั้งในลักษณะกลุ่มองค์การและสังคม
รวมทั้ง การมี อ านาจแรงจู ง ใจ และศี ล ธรรมล้ว นเป็ นสิ่ ง ที่ เ ชื่ อ มโยงในทางที่ ดี ต่ อ ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง และแบ่งองค์ประกอบได้ดงั นี้
1. การคานึ ง ถึ งความเป็ นเอกัตถะบุ ค คล (individualized consideration) ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงแสดงถึงการพิจารณาแต่ละบุคคล โดยใช้กระบวนการรับฟั งและเปลี่ยนแปลงแต่ละ
บุคคลตามความจาเป็ นและความสามารถ ผูน้ าควรจัดหาโอกาสที่จะเรี ยนรู้ ฝึ กฝน ให้การสนับสนุน
ทั้งด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านการพัฒนางาน
2. การกระตุน้ ทางปั ญญา (intellectual stimulation) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงใช้การ
กระตุน้ ทางปั ญญา ผูน้ าเสนอข้อคิดให้ผตู้ ามและโอกาสให้คิด โดยผูต้ ามตอบรับการสนับสนุ น
จากผูน้ าด้วยการคิดเชิ งจินตนาการอย่างสร้ างสรรค์กบั สิ่ งที่เป็ นไปได้และจาเป็ น โดยผูน้ าสามารถ
เพิ่มเติมความรู ้ทกั ษะความความสามารถให้แก่ผตู ้ ามในการปฏิบตั ิงาน และผูน้ าต้องคานึงถึงความรู้
พื้นฐานขององค์การที่สามารถทามาสร้างสรรค์ปรับปรุ งให้พฒั นายิง่ ขึ้นในทิศทางเดียวกัน
3. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะต้อง
สื่ อสารวิสัยทัศน์ที่ชดั เจนของอนาคต วางเป้ าหมายองค์การ และเป้ าหมายส่ วนบุคคลด้วยการจูงใจ
และแนะนาให้ผตู้ าม เกิ ดความเชื่ อและยอมรับในวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและผลงานนั้น และสร้าง
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แรงบันดาลใจและให้โอกาสให้แก่ผตู ้ ามในการแก้ไขปั ญหา เรี ยนรู้ และมอบโอกาสในการทางานแก่ผตู ้ าม
4. การมี อิทธิ พลอย่างมี อุดมการณ์ (idealized influence) ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้องกับบารมี ผูน้ าต้องแสดงความมัน่ ใจในวิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบ การนาองค์การไปสู่
เป้ าหมาย การตัดสิ นใจ และแสดงความจริ งใจกับผูอ้ ื่น และให้ความสาคัญกับความสาเร็ จมากกว่า
ความผิดพลาด และถ้า ผูน้ าให้ค วามจาเป็ นกับ ผูอ้ ื่ นก่ อน นั้น หมายถึ ง มาตรฐานที่ สู ง ขึ้ น
ของพฤติกรรมตามหลักจริ ยธรรมและศีลธรรมที่พึงประสงค์
Covey (2007) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
1. การสร้างบารมีหรื อการมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (charisma or idealized influence) คือ
ผูน้ าควรมีการชื่ นชมจากผูต้ าม โดยผูน้ าที่มีบารมีตอ้ งสร้างความชัดเจนต่างๆ แสดงให้เห็ นคุ ณค่า
ของตนเองในทุกอิริยาบถ มี การกาหนดบทลงโทษหรื อการอุ ทธรณ์ ให้กบั ผูต้ าม และยึดหลัก
ตามความเป็ นจริ ง ความถูกต้องทางศีลธรรมและจริ ยธรรม
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) คือ ผูน้ าควรมองวิสัยทัศน์ร่วมผูต้ าม
ผูน้ ากับการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูต้ ามให้มีมาตรฐานสู งขึ้น สื่ อสารถึงเป้ าหมายในอนาคต และ
จัดหางานในแต่ละส่ วน ผูต้ ามจาเป็ นต้องใช้เป้ าหมายถ้าใช้แรงจูงใจในการแสดงออก มันเป็ นส่ วน
สาคัญในวิสัยทัศน์ของผูน้ าที่สนับสนุ นความสามารถในการสื่ อสาร โดยอนุ ญาตให้ผนู ้ ากล่าวถึ ง
วิสัยทัศน์ในการยอมรับและแรงผลักดันในการชักชวนและบังคับ
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา (intellectual stimulation) คือ ผูน้ าควรให้โอกาสให้กระตุน้
ทางปั ญญาให้ผตู ้ ามเกิดความคิดสร้างสรรค์ของงานและองค์การ มีการเชื่อมโยงโครงสร้างวิสัยทัศน์
เป้ าหมายขององค์การและผูน้ ากับผูต้ าม เพื่อที่จะสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนอุปสรรคทิศทางใหม่ๆ
รวมกัน
4. การคานึ งถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (idividualized consideration) คือผูน้ าต้องพิจารณา
ใส่ ใจหรื อสนใจผูต้ ามรายบุคคล โดยผูน้ าต้องรับฟั งในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับผูต้ าม รวมสิ่ งต้องการ
ต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกันและสามารถสร้างทีม ผูน้ าสอนให้ผตู ้ ามเกิดการกระตือรื อร้น ช่วยเหลือตนเองได้
ยอมรับในสิ่ งที่ผดิ พลาดและนาวิธีการใหม่ๆมาปรับปรุ งเพื่อทาให้กา้ วหน้ามากยิง่ ขึ้น
Oke, Munshi, & Walumbwa (2009) กล่าวว่าทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผูน้ า
มีความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้ าม เช่น การส่ งเสริ มทางาน การเห็นถึงคุณค่าองค์การ ซึ่ งทฤษฎีน้ ี
ให้ค วามส าคัญ ถึ ง พฤติ ก รรมของผูน้ า โดยภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงที่ ส ร้ า งขึ้ น บนพื้ น ฐาน
ตามแนวคิดของภาวะผูน้ าเชิงบารมี จาเป็ นต้องสร้างความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเพื่อไปสู่ เป้ าที่ต้ งั ไว้
ร่ วมกัน และมีการเสริ มการสร้างแรงบันดาลใจ และไม่นาวิธีการลงโทษแบบดั้งเดิมมาใช้ และได้
พัฒนากรอบความคิดหลักของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
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1. การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized influence) ผูน้ าควรแสดงบทบาทเป็ นตัวอย่าง
ที่น่าเคารพยกย่องและสร้างความเชื่อถือ โดยพิจารณาความต้องการของคนอื่นมากกว่าตนเอง มัน่ คง
ในความประพฤติกล้าที่ยอมรับความผิดพลาดร่ วมกัน และชักนาตัวเองเกี่ยวกับหลักจริ ยธรรม
2. การสร้ างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) ผูน้ าจะต้องกระตุน้ และสร้ าง
แรงบันดาลใจให้ผูอ้ ื่ นเกิ ดความเข้า ใจกับ สิ่ ง ที่ ท ้า ทายในองค์การ โดยจะต้องท าให้ก ลุ่ ม ผูต้ าม
เกิ ด ความรู ้ สึ ก กระตื อ รื อ ร้ น และคาดหวัง ทางที่ ดี และท าการเชื่ อ มระหว่า งความคาดหวัง กับ
ความรับผิดชอบวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา (intellectual stimulation) ผูน้ าจะต้องส่ งเสริ มให้มีการสร้ าง
นวัตกรรมและเกิ ดความสามารถในการสร้างสรรค์เพื่อตอบสมมติฐาน คาถาม และปรับเปลี่ยน
มุมมองในเรื่ องที่ยงุ่ ยาก และหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ต่อสาธารณะ
4. การคานึ งถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (individualized consideration) ผูน้ าให้ความสนใจ
กั บ ความต้ อ งการแต่ ล ะบุ ค คลเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จและเกิ ด พัฒ นาโดยผู้น า
จะเปรี ยบเสมือนผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูใ้ ห้คาปรึ กษาที่สร้างสรรค์โอกาสที่ดีในการสร้างสรรค์ในการเรี ยนรู้
สิ่ งใหม่ๆ เห็นถึงคุณค่าความหลายหลาก และหลีกเลี่ยงการควบคุม
นิตย์ สัมมาพันธ์ (2546) ได้อธิ บายภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นผูน้ าที่สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้บุค คลจานวนมากลงมื อทามากกว่าเดิ ม จนไต่ ระดับ ขึ้ นสู่ เพดานการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ที่สูงขึ้น มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้
1. การสร้างวิสัยทัศน์ (vision) มีความคิดและความสามารถในการหยัง่ รู ้ ทิศทางรวมทั้ง
สามารถสื่ อความหมายสู่ ผอู ้ ื่นอย่างได้ผลดี นอกจากนั้นยังสามารถสร้ างความตื่นใจในการทาฝั น
ร่ วมกันให้เป็ นจริ ง
2. การสร้างบารมี (charisma) การที่ผนู้ าทาให้บุคคลอื่นๆ มีความกระตือรื อร้นศรัทธา
จงรักภักดี ภาคภูมิใจ และไว้วางใจด้วยการใช้อานาจ ความนิ ยม คือ อานาจที่เกิ ดจากตัวบุคคล
ที่ได้รับความนิยม ยกย่องจนกระทัง่ คนอื่นๆ อยากเป็ นพรรคพวกหรื อผูต้ าม และอานาจที่เกิดจาก
บารมีที่จบั ถูกจุดอารมณ์ของคนจานวนมาก
3. การแสดงนัยของความเป็ นเลิศ (symbolism) มีการค้นหาบุคคลดีเด่นแล้วให้รางวัลจะให้
มีพิธีการเฉลิมฉลองความเป็ นเลิ ศและการบรรลุ ผลอันสู งส่ ง ทั้งอย่างมีการวางแผนล่วงหน้าและ
เฉียบพลัน
4. การเอื้ออานาจ (empowerment) มีการช่ วยให้ผตู ้ ามมีพฒั นาการและมีการสนับสนุ น
การขจัดปั ญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน มีการเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ ามมีส่วนร่ วมกันรับผิดชอบและ
มอบหมายงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถอย่างแท้จริ ง
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5. การกระตุน้ ทางปั ญญา หรื อการกระตุน้ ภูมิปัญญาให้เกิดขึ้น (intellectual stimulation)
มีความพยายามและสามารถสร้างความรู ้สึกผูกพันกับงานให้เกิดขึ้นในบรรดาผูต้ าม ด้วยการทาให้
ลูกน้องตระหนักในปั ญหาต่างๆ และปลุกระดมจินตนาการ เพื่อให้ได้มาซึ่ งการปฏิบตั ิการแก้ไขและ
ป้ องกันปั ญหาแนวทางใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสู ง
พรศิษฎ์ คารอด (2549) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงว่าเป็ นความสามารถที่จะ
พยายามยกระดับจิตสานึ กและแรงจูงใจของผูร้ ่ วมงาน ให้มีอุดมคติและมีคุณค่าทางจริ ยธรรมสู งขึ้น
โดยกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมงานเกิดความตระหนักและต้องการอย่างแรงกล้ามากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นด้านคุณค่า
ของจุดมุ่งหมายและวิธีการที่จะบรรลุจุดหมาย ทาให้ผรู ้ ่ วมงานไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนแต่จะอุทิศตน
เพื่อส่ วนรวมหรื อเพื่อนักเรี ยน ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนี้มีองค์ประกอบ คือ ดังนี้
1. การสร้างบารมี (charisma) คือ การที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษามีเป้ าหมายที่เป็ นอุดมการณ์
ชัดเจนในการทางาน และมี ลกั ษณะเป็ นมิ ตร ใจดี และเป็ นกันเอง ปฏิ บตั ิ ต่อผูร้ ่ วมงานโดย
ยึดหลักธรรมทางศาสนาเป็ นแบบอย่างแก่ผรู ้ ่ วมงาน ทาให้ผรู ้ ่ วมงานเชื่ อฟั งนับถื อผูกพันเกิ ดความ
จงรั กภักดี อยากอุ ทิ ศตนทางานและยึดถื อค่านิ ยมตามอย่า งที่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษากระตุ ้นและเร้ า
ให้ผรู ้ ่ วมงานเกิ ดแรงจูงใจและเกิ ดความต้องการที่ จะทาสิ่ งใดๆ เพื่อให้งานสาเร็ จและการทาให้
ผูร้ ่ ว มงาน รู ้ สึ ก ว่า ตนเองมี คุ ณค่ า มี ค วามสามารถและอยากปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามที่ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาคาดไว้
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) คือ การที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษา
ใช้ค าพูดและการกระท าที่ ป ลุ กปลอบใจให้ก าลังใจเร่ ง เร้ า และกระตุ น้ ให้ผูร้ ่ วมงานเกิ ดความ
กระตือรื อร้ นเกิ ดแรงบันดาลใจอยากอุ ทิศตนและทุ่มเทความพยายามมากเป็ นพิเศษ และการพูด
การกระท าที่ ทาให้ผูร้ ่ วมงานเกิ ดความเชื่ อมัน่ และภาคภู มิใ จว่าพวกเขาสามารถปฏิ บตั ิ งานต่ างๆ
ที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จตลอดจนการให้ผรู ้ ่ วมงานอาสาสมัครทางานและทดลองโครงการใหม่ๆ
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา (intellectual stimulation) คือ การที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษากระตุน้
ให้ผรู ้ ่ วมงานตระหนักถึงปั ญหา และส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาของผูร้ ่ วมงาน กระตุน้
ให้ผูร้ ่ วมงานเกิ ดความสงสั ย ใคร่ รู้ม ากขึ้ น และพยายามหาข้อ สรุ ป ใหม่ ที่ ดีก ว่า เดิ ม ในปั ญหาเก่ า
ที่ เกิ ดขึ้ นและบอกให้ผูร้ ่ ว มงานรู ้ ว่า ปั ญหาที่ โรงเรี ย นก าลัง เผชิ ญอยู่คื ออะไร บอกถึ ง จุ ด อ่ อ น
ที่ไม่สามารถพัฒนางานและพัฒนาสถานศึกษา บอกแนวคิดและหลักการและกระบวนการในการ
พัฒนาสถานศึกษาพัฒนาการเรี ยนการสอนและพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน
4. การคานึ งถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (individualized consideration) คือการที่ผบู้ ริ หาร
สถานศึ กษายอมรั บนับถื อความเป็ นบุคคลของผูร้ ่ วมงาน ดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ่ วมงานแต่ละคนตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล แสดงความชื่ นชมในความสามารถ
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ของผูร้ ่ วมงาน การให้คาปรึ กษาหารื อส่ งเสริ มให้ผรู ้ ่ วมงานได้พฒั นาตนเองและหาแนวทางพัฒนา
ผูร้ ่ วมงาน การให้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเป็ นพี่เลี้ยงเพื่อฝึ กฝนด้านการบริ หารจัดการการให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร การถ่ายทอดความรู ้ ต่างๆให้มอบหมายงานพิเศษให้ผรู ้ ่ วมงาน ตลอดจนให้คาแนะนา
การพูดคุยอย่างเป็ นกันเองและสร้างสรรค์บรรยากาศของความอบอุ่นและคุน้ เคย
สุ ภาวดี จิตติรัตนกุล (2550) ได้ศึกษาระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการ
ที่ผนู ้ ามีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามโดยการเปลี่ยนแปลงตามความพยายามของผูร้ ่ วมงาน และ
ผูต้ ามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง รวมทั้งพัฒนาความสามารถของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น และมีศกั ยภาพมากขึ้นให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized influence) คือ การที่ผนู้ ามีวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ ายทอดให้แก่ผูป้ ฏิ บตั ิ ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างหรื อเป็ นรู ปแบบสาหรั บผูป้ ฏิ บตั ิเป็ นที่
ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผตู ้ ามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานด้วยกัน
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) คือ พฤติกรรมที่ผนู้ าประพฤติในทาง
ที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจให้กบั ผูต้ าม โดยการสร้างแรงบันดาลใจภายใน การท้าทายในเรื่ องงาน
ของผูต้ าม และผูน้ าจะกระตุน้ จิตวิญญาณของทีมงานให้ปฏิบตั ิงานด้วยความกระตือรื อร้น
3. การกระตุน้ ทางปัญญา (intellectual stimulation) คือ พฤติกรรมที่ผนู้ าแสดงให้เห็นในการ
จัดการหรื อการทางานที่เป็ นกระบวนการกระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั ิเห็ นวิธีการ หรื อแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาใหม่ๆ และส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิการแสดงความคิดเห็น มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ขอ้ มูล
และผูน้ ายังกระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั ิเกิดความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยวิถีทางแบบใหม่ๆ
4. การคานึ งถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (individualized consideration) คือพฤติกรรมที่ผนู้ า
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูใ้ ห้การดูแลเอาใจใส่ ผปู ้ ฏิบตั ิเป็ นรายบุคคล และทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญ และผูน้ าคอยให้คาปรึ กษา สนใจเรื่ องความทุกข์ สุ ขของ
ผูป้ ฏิบตั ิตลอดเวลา
เพ็ญพร ทองคาสุ ก (2553) ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คือ
1. การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการณ์ (idealized influence) หมายถึง การที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทาให้ครู เกิ ดการยอมรับในวิสัยทัศน์ มองเห็ นทิ ศทางปฏิ บตั ิ เป็ นแนวเดี ยวกันเพื่อให้
บรรลุ ผลสาเร็ จตามที่กาหนดเป้ าหมายไว้ร่วมกัน ได้รับการยกย่องให้เกี ยรติ ความเคารพนับถื อ
จากครู และเป็ นผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงาน
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) หมายถึง การที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานการใช้คาพูดหรื อการกระทาโน้มน้าว จูงใจ กระตุน้ ให้ครู เชื่ อและยอมรับในวิสัยทัศน์

69

ว่าทุกคนสามารถทาให้บรรลุ ผลสาเร็ จตามที่ กาหนดเป้ าหมายไว้ได้ รวมทั้งทุ่มเทความพยายาม
ในการทางานมากขึ้น และมองงานเป็ นสิ่ งท้าทายและมีคุณค่าต่อตนเอง
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา (intellectual stimulation) หมายถึง การที่ผบู้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระตุน้ ครู ให้ตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา มีการคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสิ นใจอย่างมีเหตุมีผล และส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ในการทางานที่นาไปสู่ การคิดค้นและ
สร้างสิ่ งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรื อรู ปแบบความคิดใหม่จากเดิม
4. การคานึ งถึงความเป็ นเอกัตถะบุคคล (individualized consideration) หมายถึง การที่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่ แก่ครู อย่างใกล้ชิด เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็ นหลักในการมอบหมายงานให้ตรงตามความสามารถ มุ่งพัฒนาครู ให้มีโอกาส
ในการเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มความรู ้ ความสามารถและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และเป็ นผูใ้ ห้
คาปรึ กษาหรื อพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู ้และทักษะการปฏิบตั ิงานให้แก่ครู
จากแนวคิดการของนักวิชาการต่างๆ สรุ ปองค์ประกอบของตัวชี้วดั ได้ดงั ตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 สรุ ปองค์ประกอบตัวชี้วดั ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง

1. การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์
2. การสร้างแรง
บันดาลใจ
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา
4. การคานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล
5.การสร้างบารมี

Bass
&
Avolio
(1993)


Hacker Gabbert Gill
Covey Oke,
&
(2005) (2006) (2007) Munshi,
Roberts
&
(2003)
Walumbwa
(2009)

 


สุภาวดี
จิตติ
รัตนกุล
(2550)

เพ็ญพร
ทองคา
สุก
(2553)








































6. การสร้างวิสยั ทัศน์



7. การสร้างเสริ มพลัง
อานาจ
8. เสริ มสร้างความสามารถ
9. การบริ หาร
10. การวิเคราะห์
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ตารางที่ 2.9 สรุ ปองค์ประกอบตัวชี้วดั ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)
ตัวชี้วดั
ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง

11. ความต้องการพลัง

Bass and Hacker Gabbert Gill Covey Oke,
Avolio &
(2005) (2006) (2007) Munshi,
(1993) Roberts
&
(2003)
Walumbwa
(2009)


12.การปฏิบตั ิงาน



13.ความคิดสร้างสรรค์



สุภาวดี แพ็ญพร
จิตติรัต ทอง
นกุล คาสุก
(2550) (2553)

14. การแสดงนัยของ
ความเป็ นเลิศ
15.การเอื้ออานาจ

ในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ แนวคิดของ Bass & Avolio (1993) ในการวัดระดับภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงซึ่ งส่ วนใหญ่นกั วิจยั (Dunham & Klafehn,1990; Bryman ,1992, อ้างถึงในรังสรรค์
ประเสริ ฐศรี , 2544; Morrison, Jones, & Fuller 1997; Walumbwa et al., 2005; Chaoping, Bao, &
Kan 2006; วาสนา ไทรงาม, 2546; กรรณิ การ์ วัฒนาวิโส, 2551; อริ สรา สารอง, 2553) ใช้แนวคิด
ของ Bass & Avolio (1993) โดยที่ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงหมายถึ งพฤติ กรรมของผูน้ าที่
แสดงออกเพื่อจูงใจ ให้ผูต้ ามมีพฤติกรรมการทางานตามเป้ าหมายที่สูงกว่าความคาดหวัง โดยการ
เปลี่ยนแปลง เจตคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผูต้ ามที่ต่อต้านให้ยอมปฏิบตั ิตามประกอบด้วย 4 ด้าน
คือ
1. การมีอิทธิ พลในการสร้างอุคมการณ์ หมายถึง ผูน้ าประพฤติตนเป็ นตัวแบบที่ ดีทาให้
ผูต้ ามรู้สึกไว้วางใจ ศรัทธา และยกย่องผูน้ า รู ้สึกภาคภูมิใจเมื่อทางานร่ วมกัน
2. การสร้ า งแรงบันดาลใจ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผูน้ าแสดงออกถึ งความมี วิสัย ทัศ น์
อย่างชัดเจน เพื่อทาให้ผูต้ ามมีแรงจูงใจภายในและแรงบันดาลใจ โดยให้ความเชื่ อมัน่ ว่างานนั้น
จะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ และทาให้ผตู ้ ามรู ้สึกเห็นคุณค่าในงานที่ทา
3. การกระตุน้ ทางปัญญา หมายถึงพฤติกรรมผูน้ าที่พยายามกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ ของ
ผูต้ าม โดยพยายามฝึ กฝนและพัฒนาผูต้ ามให้คิดอย่างอิสระ นอกจากนี้ การกระตุน้ ทางปั ญญา จะ
ส่ งเสริ มการคิดอย่างมี เหตุผล การนาวิธีการที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ในการทางาน และ
สามารถ แก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล หมายถึงพฤติกรรม ผูน้ าที่มีความสัมพันธ์กบั ผูต้ าม
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เป็ นรายบุ ค คล และปฏิ บ ัติ ต่ อ ผูต้ ามด้ว ยความกรุ ณ า รู ้ สึ ก ว่า ผูต้ ามมี คุ ณ ค่ า มี ค วามส าคัญ และ
ใส่ ใจความต้องการของผูต้ ามด้วยความเข้าใจในความ แตกต่างระหว่างบุคคล โดยผูน้ าจะมีบทบาท
เป็ นพี่เลี้ ยงหรื อที่ปรึ กษา และรับฟั งความ ต้องการของผูต้ าม รวมทั้งชื่ นชมและยกย่องความสาเร็ จ
ของผูต้ าม
2.3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจในการทางาน
แรงจูงใจในการทางานเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยกระตุน้ ให้พนักงานแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา
ในการทางานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์การ McClelland (1961) กล่าวว่า
แรงจู ง ใจเป็ นการแสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพอารมณ์ ข องบุ ค คลต่ อ สิ่ ง เร้ า แล้ว ปรากฏออกมา
เป็ นพฤติ ก รรมเพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ จุ ด หมายการเกิ ด อารมณ์ พึ ง พอใจหรื อไม่ พึ ง พอใจก็ จ ะขึ้ นอยู่ ก ับ
ประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ของบุ ค คลนั้น ซึ่ งสิ่ ง เร้ า นั้นเป็ นได้ท้ งั ปั จ จัย ภายในและภายนอก (ขัต ติ ย า
ด้วงสาราญ, 2543; จิตลดา พัดเย็น, 2543) ส่ วน Steers & Porter (1983) กล่าวว่าแรงจูงใจนั้นมี
ลักษณะเฉพาะ 3 ประการคือ
1. แรงจูงใจคือสิ่ งที่เป็ นพลังกระตุน้ ให้แต่ละบุคคลกระทาพฤติกรรม
2. แรงจูง ใจคื อสิ่ ง ที่ ช้ ี ทิ ศทางหรื อแนวทางให้บุค คลกระทาพฤติ ก รรมเพื่ อจะได้บ รรลุ
เป้ าหมายของแต่ละบุคคล
3. แรงจูงใจคือสิ่ งที่ช่วยสนับสนุนและรักษาพฤติกรรมนั้นๆ ให้คงอยู่
จากความหมายของแรงจูงใจในการทางานที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ แรงจูงใจในการ
ทางานหมายถึ งความรู ้ สึกที่ ถูกกระตุ น้ ด้วยปั จจัยต่างๆจากองค์การเพื่อให้บุคคลแสดงพฤติ กรรม
ต่างๆ ออกมาในการทางานในการนาไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์การ
Addison & Brundrett (2008) เห็นว่าแรงจูงใจในการทางานเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ สาหรับทั้ง
ส่ วนบุคคลและผลการดาเนิ นงานขององค์กร ในเรื่ องนี้ Shaari, Yaakub, & Hashim (2002) แสดงให้
เห็ นว่าบุคคลที่ มีแรงจูงใจสู งมีแนวโน้มที่จะทางานได้ดีในที่ทางานและมีความรั บผิดชอบมากขึ้ น
และขยันขันแข็ง ในทานองเดียวกัน Halepota (2005) กล่าวว่าแรงจูงใจที่ทาให้พนักงานทางานได้ดี
ขึ้นจึงส่ งผลในการผลิตที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับการสร้างผลกาไรที่สูงขึ้น
ทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจ
มีนกั วิชาการหลายท่านได้เสนอทฤษฎีเกี่ ยวกับแรงจูงใจซึ่ งทฤษฎี ที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
มีดงั นี้ ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow (1970) ที่อธิ บายพฤติกรรมความต้องการของ
มนุ ษย์ว่าเป็ นไปตามลาดับขั้น 5 ลาดับขั้นคือ 1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย 2. ความต้องการ
ด้านความปลอดภัย 3. ความต้องการทางด้านสังคม 4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม
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5. ความต้องการความสาเร็ จในชีวิต ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (1972) ที่ยึดพื้นฐานความรู ้มาจาก
ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow โดยตรงและแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 3 ประเภท
คือ 1.ความต้องการดารงอยู่ (Existence Needs) 2.ความต้องการความสัมพันธ์ทางสังคม และ3.ความ
ต้องการเจริ ญก้าวหน้าในงานทฤษฎี แรงจูงใจของ McClelland (1961) ที่ได้สรุ ปว่าแรงจูงใจ
ทางจิตวิทยาสังคมที่มีผลต่อการทางานมี 3 ประเภทคือ1.แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ 2.แรงจูงใจใฝ่ อานาจ
และ3.แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ส่ วนทฤษฎีที่สามารถอธิ บายว่ามนุ ษย์ตอ้ งการอะไรจากการทางานโดยมุ่ง
ค้นหาว่าสิ่ งใดที่ ทาให้คนงานพอใจหรื อไม่พอใจในงานที่ทา โดยองค์ประกอบของงานและปั จจัย
ที่ เกี่ ยวข้องในการทางานซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ ทาให้เกิ ดความพึ งพอใจหรื อไม่ พึง พอใจในงานทฤษฎี
ที่สอดคล้องกับการอธิ บายความหมายของความพึงพอใจในงาน ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในหมู่นกั วิชาการคือทฤษฎีสองปั จจัย (two factor theory) ของ Herzberg, Mausner, & Synderman
(1959) ซึ่งจาแนกปั จจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานออกเป็ นสองปั จจัยที่เรี ยกว่า
ปั จจัยจูงใจ (motivator factors) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ให้ความพอใจและปั จจัยค้ าจุน (hygiene factors) ซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่ให้ความไม่พอใจ
ทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg et al. (1959) ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย จาก
นักบริ หาร ทฤษฎี น้ ี มีชื่อเรี ยกหลายชื่ อ เช่ นทฤษฎี ปัจจัยจูงใจ – ปั จจัยการบารุ งรักษา (Motivator–
Maintenance Theory) ทฤษฎีองค์ประกอบคู่(Dual Factor Theory) ทฤษฎีปัจจัยจูงใจ–ปั จจัยกระตุน้
(Motivator–Hygiene Theory) หรื อ ทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factor Theory) จากการศึกษาถึงสาเหตุ
ของความพึ ง พอใจในการท างานของวิ ศ วกรและนัก บัญชี ข องบริ ษ ัท ต่ า งๆ ที่ เ มื องพิ ท ส์ เ บอร์ ก
รัฐเพนซิ ลวาเนี ย สหรัฐอเมริ กา โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อหาคาตอบว่า สถานการณ์ อย่างไรที่ทาให้
วิ ศ วกรและนัก บัญ ชี มี ค วามพอใจในการท างานมากขึ้ น หรื อน้ อ ยลง ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี มิ ติ
ที่แตกต่างกันอยู่ 2 มิติ เกี่ยวกับปั ญหาการจูงใจ
1.ปั จจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็ นปั จจัยที่สร้างทัศนคติทางบวกให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
ปั จจัยเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิโดยตรงซึ่ งทาให้คนชอบและรักงานเป็ นการสร้างความ
พึงพอใจให้บุคลากรในองค์การปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วย
ความสาเร็ จในงาน (Achievement) หมายถึงการที่บุคคลทางานได้แล้วเสร็ จตามเป้ าหมาย
เมื่องานประสบผลสาเร็ จทาให้เกิดความพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสาเร็ จของงานนั้น
การได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ (Recognition) หมายถึ ง การได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ
ในความสามารถของตนไม่วา่ จากผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อนร่ วมงานหรื อบุคคลในหน่วยงานการยอมรับนี้
จะอยูใ่ นรู ปของการยกย่องชมเชยการแสดงความยินดีการให้กาลังใจหรื อการแสดงออกใดๆ ที่แสดง
ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
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ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (The Work Itself) หมายถึงงานที่น่าสนใจงานที่ตอ้ งอาศัยความคิด
ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์งานที่ ท ้าทายความสามารถหรื องานที่ มีล ัก ษณะท าตั้ง แต่ ต้นจนจบได้โดยล าพัง
งานที่ทา้ ทายจะทาให้เกิดความรู ้สึกเกี่ยวกับความสาเร็ จในงานและเป็ นสิ่ งจูงใจให้ปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพนามาซึ่ งความพึงพอใจในงานและทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความผูกพันกับงานมากขึ้นด้วย
ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานและมีอานาจรับผิดชอบงานนั้นอย่างเต็มที่มีอิสระในการทางานการให้รับผิดชอบ
มากขึ้นจะเป็ นแรงจูงใจในการทางาน
ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึ งการได้รับการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนเลื่ อนตาแหน่ ง
ให้สูงขึ้นรวมถึงการมีโอกาสได้รับการฝึ กอบรมมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ อง
2.ปั จจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิ ดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานแต่ไม่ได้เป็ นสิ่ งจูงใจแต่อย่างใดประกอบด้วย
นโยบายขององค์การ (Company Policy) หมายถึ งนโยบายในการบริ หารงานระบบ
การจัด การขององค์ก ารการจัด ระบบงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวมถึ ง การสื่ อ สารในองค์ก ารและ
กฎระเบียบต่างๆ ต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจน
การบริ หารงาน (Supervision) หมายถึงความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนินงาน
ความยุติธรรมในการบริ หารซึ่ งมีส่วนสาคัญในการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทางาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation) หมายถึ งความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดี
ระหว่างบุ คคลกับผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อนร่ วมงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาความสามารถทางานร่ วมกันและ
ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึงสภาพแวดล้อมต่างๆในการทางาน เช่ น
แสงเสี ย งอากาศชั่ว โมงการท างานและสิ่ ง แวดล้อมอื่ น ๆเช่ น อุ ป กรณ์ ก ารท างานเครื่ องมื อต่ า งๆ
ต้องเอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน
ความมัน่ คงในงาน (Job Security) หมายถึงความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความมัน่ คงในงาน
ความยัง่ ยืนของอาชีพหรื อความมัน่ คงขององค์การความมัน่ คงปลอดภัยในการทางานที่เหมาะสม
เงิ นเดื อน (Salary) หมายถึ ง เงิ นเดื อนและการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนที่ เ หมาะสมรวมถึ ง
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ รายได้ประจาเงิ นบาเหน็จเงิ นล่ วงหน้าสวัสดิ การต่างๆเป็ นปั จจัยเบื้ องต้น
สาหรับสร้างแรงจูงใจเพราะสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลได้
สถานภาพ (Status) หมายถึงอาชี พนั้นเป็ นที่ยอมรับในสังคมมีเกียรติมีศกั ดิ์ศรี ปั จจัยค้ าจุน
ไม่ได้เป็ นสิ่ งจูงใจพนักงานแต่ถา้ เกิ ดความบกพร่ องไปเมื่ อใดหรื อไม่มีปัจจัยนี้ แล้วย่อมก่ อให้เกิ ด
ความไม่พอใจแก่พนักงานได้เช่นเกิดการนัดหยุดงานของพนักงานหรื อเกิดการประท้วงเพื่อเรี ยกร้อง
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ให้มี ส วัส ดิ ก ารต่ า งๆ ปั จจัย ค้ า จุ นที่ บ ริ ษ ทั จัดให้อยู่ใ นรู ป ของการลาพัก ลาป่ วยและโครงการที่
เกี่ยวกับสวัสดิการและสุ ขภาพของพนักงานซึ่ งผูบ้ ริ หารหลายคนเชื่ อว่าเป็ นแรงจูงใจให้กบั พนักงาน
ได้ แต่แท้จริ งแล้วเป็ นเพียงสิ่ งค้ าจุนหรื อบารุ งรักษาไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจเท่านั้นแม้วา่
สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยดึ งดูดให้คนเข้ามาทางานในตอนแรกแต่ก็จะดารงสภาพนี้ ได้ไม่นานซึ่ งจะมีผลต่อ
การจู ง ใจระดับ ธรรมดาเท่ า นั้น การจู ง ใจเกิ น ระดับ ธรรมดาคื อ การตอบสนองความต้อ งการ
ด้านเกี ยรติยศชื่ อเสี ยงและความสาเร็ จตามที่ปรารถนาส่ วนปั จจัยจูงใจนั้นถ้าขาดไปแล้วมิได้ทาให้
เกิ ดความไม่พอใจแก่พนักงานแต่อย่างใดแต่พนักงานเหล่านั้นจะไม่ได้รับแรงจูงใจจากการทางาน
เช่ น พนักงานรู ้ สึกว่างานที่ ทาอยู่มีโอกาสก้าวหน้าในงานเขาก็จะมีความพอใจในงานมากขึ้ นและ
เป็ นแรงจูงใจให้เขาทางานมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นแต่แม้ว่างานที่เขาทาอยู่จะไม่มีโอกาสก้าวหน้า
ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่พอใจในงานที่ทา
Ghafoor (2014) ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ในปากี สถาน วัดแรงจูงใจในการทางานด้วยคาถาม 6 ข้อ เกี่ ยวกับ ความพยายามในการทางาน
ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน การมี ส่ วนร่ วมในการท างาน ความทุ่ ม เทในการท างาน การท างาน
นอกเหนือภาระงาน และความสุ ขในการทางาน
ลักษมี สุ ดดี (2550, หน้า 9-11) วัดแรงจูงใจในการทางาน ตามแนวคิดของ Herzberg et al.
(1959) ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน ตังนี้
1. ปั จจัยจูงใจ (Motivation factors) เป็ นปั จจัย ภายในบุ คคลที่ ก่อให้เกิ ดแรงจูงใจ
ในการปฏิ บ ัติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ความชอบและรั ก งาน หรื อ เกิ ด ความพึ ง พอใจและ
มี ความสุ ขในงานที่ปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
1.1 ความสาเร็ จในงาน (Achievement) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาล ประจาการ
ที่สามารถทางานได้เสร็ จสิ้ นและประสบความสาเร็ จ มี ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา ในการ
ทางานให้สาเร็ จลุล่วง เกิดความรู ้สึกพึงพอใจและภาคภูมิใจในผลสาเร็ จของงาน
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ของ พยาบาล
ประจ าการต่ อ การได้ รั บ การยอมรั บ ผลการปฏิ บ ั ติ ง านจากผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ วมงาน
ผู ้ใ ต้ บ ัง คั บ บัญ ชา ผู ้รั บ บริ การหรื อบุ ค คลอื่ น โดยการยกย่ อ งชมเชย การแสดงความยิ น ดี
การให้ กาลังใจเมื่อทางานบรรลุผลสาเร็ จ
1.3 ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาล ประจาการ
ต่องานที่ ท าว่า ใช้เวลาเหมาะสม เป็ นงานที่ น่า สนใจ ท้า ทายความสามารถ และตรงคับ ความรู ้
ความสามารถ
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1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาล ประจาการ
จากการได้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ มี อิ ส ระในการด าเนิ น งาน มี อ านาจการตัด สิ น ใจ โดยไม่ มี
การตรวจสอบหรื อควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.5 ความก้า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน (Advancement) หมายถึ ง การรั บ รู้
ของพยาบาลประจาการต่อการเปลี่ ยนแปลงสถานะ หรื อตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีโอกาส
ได้รับการอบรม หรื อการศึกษาต่อเนื่องให้ได้รับวุฒที่สูงขึ้น หรื อเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ของตนเอง
2. ปั จจัยค้ าจุน หรื อปั จจัยสุ ขอนามัย (Maintenance or Hygiene factors) เป็ นปั จจัย หรื อ
ความต้องการที่ ม าจากสิ่ ง แวดล้อมในการท างาน ส่ ง เสริ ม ให้แรงจู ง ใจในการท างานของบุ ค คล
มีอยูต่ ลอดเวลา ถ้าความต้องการหรื อปั จจัยนี้ ไม่ได้รับการตอบสนอง จะทาให้เกิ ดความไม่พึงพอใจ
หรื อไม่มีความสุ ขในการทางาน ประกอบด้วย
2.1 นโยบายและการบริ หารงาน (Policy and administration) หมายถึง การรับรู้
ของพยาบาลประจาการในการดาเนิ นงานของกลุ่ มงานการพยาบาล ที่มีการวางหลักการ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ชดั เจน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
2.2 วิธี ก ารปกครองบังคับบัญชา (Supervision-technical) หมายถึ ง การรั บ รู้
ของพยาบาลประจาการในความรู้ความสามารถ ความยุติธรรม และวิธีการที่ผบู้ งั คับบัญชา ใช้ในการ
บริ หารงานในหน่ วยงานที่ ปฏิ บ ตั ิ อยู่อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ เป็ นที่ ย อมรั บ สามารถแก้ปัญหาต่ างๆ
อย่างมีเหตุผลได้ทน้ ท่วงทีและเหมาะสม มีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน
2.3 เงิ นเดื อน ค่าตอบแทน (Salary) หมายถึ ง การรับรู้ของพยาบาล ประจาการ
ในผลตอบแทนและผลประโยชน์ ต่า งๆ จากการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ พึ ง ได้รับ ว่ามี ค วามเหมาะสม และ
เพียงพอ การปรับเพิ่มขึ้นเป็ นไปตามเหตุที่สมควร
2.4 สภาพการทางาน (Working conditions) หมายถึ ง การรับรู้ ของ พยาบาล
ประจาการต่อสิ่ งแวดล้อมในการทางานต้านกายภาพ การได้รับความสะดวกและความ ปลอดภัย
ในขณะปฏิ บ ตั ิ ง าน มี อุป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ อ งใช้ที่ มี คุณภาพ ปริ ม าณงานและจ านวนบุ คลากร
มีความเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
2.5 ความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคล (Interpersonal relation) หมายถึ ง การรับรู้
ของพยาบาลประจาการในการติดต่อทั้งกิริยาวาจากับผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานร่ วมกัน ที่แสดงถึ งความ เข้าใจ
การประสานงานและการให้ความช่วยเหลือกัน ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ศิริวรรณ ศิริเดชานนท์ (2557) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึง การกระทา หรื อพฤติกรรมในตัว
ของบุคคลซึ่ งถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้า หรื อสิ่ งจูงใจ ให้แสดงออกซึ่ งความต้องการในการกระทาสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ ง ที่จะเป็ นพลังผลักดันให้ บุคคลกระทาการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้และเมื่อประสบ
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ความสาเร็ จก็จะรู ้ สึกภาคภูมิใจซึ่ ง จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลให้องค์การประสบความสาเร็ จต่อไป
วัดได้ดงั นี้
1. ด้านลักษณะของงาน หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชามีความ
เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ เป็ นงานที่ไม่น่าเบื่อหรื อจาเจ มีปริ มาณงานที่เหมาะสม และเป็ น
งานที่ตอ้ งละเอียดรอบคอบ
2. ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน หมายถึ ง การได้รับความร่ วมมือระหว่าง
พนักงาน กับผูร้ ่ วมงานซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกัน และหรื อติดต่อประสานงานกัน
3.ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา หมายถึ ง การได้ รั บ การยอมรั บ
ความสัมพันธ์ ความ ไว้วางใจ ระหว่างพนักงาน กับผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงาน หมายถึ ง ความเหมาะสมของสถานที่
ทางาน เช่ น สภาพแวดล้อม บรรยากาศในการทางาน สิ่ งอานวยความสะดวก เครื่ องมื อเครื่ องใช้
ต่างๆ ที่จดั ให้พนักงาน
5. ด้า นผลตอบแทนและสวัส ดิ ก าร หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ยอมรั บ และพอใจใน
ผลตอบแทน และสวัสดิการที่พนักงานได้รับ เช่น เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ
6. ด้า นความก้า วหน้าและความมัน่ คงในงาน หมายถึ ง ความมัน่ คงยัง่ ยืนของ
ตาแหน่ ง งาน พนักงาน รวมถึ ง ความมัน่ ใจในความมัน่ คงขององค์การ เพื่อพนัก งานจะสามารถ
ทางานเลี้ยงชีพ ต่อไปได้และมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะ
ได้รับการ พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่ น ได้รับ การอบรม ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับตาแหน่ งงาน,
ได้รับการ พัฒนาความรู้ความสามารถ
กัลยา ยศคาลื อ (2553) แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ เลย
ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการการทางาน หมายถึง สภาพของสถานที่ทางานที่เป็ น
ลักษณะงานที่ทาโดยปกติ เป็ นงานที่ทาในสถานที่ทางาน ไม่ตอ้ งออกนอกสถานที่ สถานที่ทางาน
มีความสะดวกสบายเป็ นเครื่ องปรั บอากาศไม่มีเสี ยงรบกวนเวลาทางานตามปกติ ไม่ตอ้ งเดิ นทาง
ไปต่างจังหวัดเป็ นประจาหรื อไม่ตอ้ งเข้าเวรกลางคืนความมีอิสระในการทางานและสภาพแวดล้อม
และปั จจัยต่างๆ ที่ช่วยในการปฏิบตั ิงานให้มีความสะดวกคล่องตัว เช่น ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ความเป็ นสัดส่ วนของสถานที่ทางาน สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อและอุปกรณ์ต่างๆ
2. ด้านรายได้และผลประโยชน์ที่ ได้รับ หมายถึ ง ค่าจ้าง (Wage) ค่าจ้างแรงงาน
เป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ท าให้พ นัก งานอยากท างาน เงิ น บ าเหน็ จ ตอบแทนเมื่ อ ออกจากงาน
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การบริ หาร และการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ที่อยูอ่ าศัย วันหยุดพักผ่อนต่างๆ การปฏิบตั ิงาน
ก่อให้เกิด รางวัลหรื อผลตอบแทน ผลตอบแทนมีความเป็ นธรรม จะเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบตั ิงาน
3. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน หมายถึง การได้รับการส่ งเสริ มให้ บุคคล
มีโอกาสก้าวหน้าโดยการจัดประสบการณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการได้รับการศึกษาดูงาน จัด กิจกรรม
เผยแพร่ ผลงานดีเด่น ส่ งเสริ มให้คิดค้นสื่ อการสอนใหม่ๆ ส่ งเสริ มให้ได้แสวงหาความรู เพื่อพัฒนา
ตนเอง ให้มีความก้าวหน้า ให้ครู มีโอกาสได้ศึกษาต่อส่ งเสริ มให้มีผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ งและ
ให้ได้รับเงินเดือนในระตับที่สูงขึ้นมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่
และมอบหมายงานพิ เ ศษให้ ต รงกับ ความสามารถ ย่ อ มเป็ นผลให้ บุ ค คลเกิ ด ประสบการณ์
ความก้าวหน้าเป็ นองค์ประกอบของขวัญที่สาคัญอันจะทาให้บุคลากรตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
มุ่ง มัน่ ได้รับ การประเมิ นผลการท างานจากผูบ้ งั คับ บัญชาอย่า งเป็ นธรรม การมี โอกาสได้เลื่ อน
ตาแหน่ งหน้าที่ การงานให้สูงขึ้ น ตลอดจนมีโอกาสได้รับการอบรม ศึ กษาต่อ เพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถของตน
4. ด้า นการได้รับความยอมรั บ นับ ถื อ หมายถึ ง การที่ พ นัก งานมี ค วามรู ้ สึ ก ว่า
ความสาเร็ จ ของเขานั้นมีคนอื่นรับรู้ มีคนยอมรับการกระทาของเขา ยอมรับผลงานของเขา ลักษณะ
งานที่น่าสนใจ คือพนักงานมีความรู ้สึกว่า งานที่เขาทามีความน่าสนใจ น่าทา ในการที่จะทาให้ได้รับ
การยอมรั บ นับ ถื อจากคนอื่ น จะต้องเข้าใจในลัก ษณะส าคัญ และมี ท ัก ษะส าคัญ ในการบริ ห าร
มีบุคลิกภาพ ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความกว้างไกลในเรื่ องข้อมู ลข่าวสารและเทคโนโลยีและ
เข้าใจธรรมชาติ มนุษย์ ซึ่ งจะเป็ นการช่วยให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และ
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาเมื่ อ ได้รับการยอมรั บก็ จะเกิ ดความรู ้ สึ ก อบอุ่นปลอดภัย และมี ค วามเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง การได้รับการยกย่อง ชมเชย ได้กาลังใจจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานเมื่อปฏิ บตั ิงาน
ประสบผลสาเร็ จและได้รับการ ยอมรับว่าเป็ นบุคลากรคนหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จของ
โรงเรี ยน
5. ด้านความสาเร็ จของงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ประสบความสาเร็ จในชีวิต การได้
โอกาสแสดงฝี มือในการทางาน และศึกษาต่อเพื่อจะได้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ความรู ้ สึก ทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่องานที่เขาทาอยู่ โดยแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความสนใจ เป็ นต้น องค์ประกอบ
พื้ นฐานที่ ท าให้เกิ ดความพึ งพอใจในลักษณะงาน ได้แก่ งาน ค่ าจ้าง โอกาสที่ ได้เลื่ อนขั้นหรื อเลื่ อน
ตาแหน่ ง การยอมรับ สภาพการทางาน ผลประโยชน์ตวั หัวหน้างานหรื อบังคับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน
องค์กรและการจัดการ
6. ด้านนโยบายและการบริ หารงาน หมายถึง การจัดการและการบริ หารงานของ
หน่ ว ยงาน การติ ด ต่ อสื่ อสารภายในหน่ วยงาน ซึ่ งสอดคล้องคับ นโยบายขององค์ ก ารนั้น เช่ น
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โครงสร้ างของงาน ที่สามารถอธิ บายชี้ แจงเป้ าหมายของงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
หากโครงสร้างของงานชัดเจนย่อมสะดวกแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน สามารถป้ องกันมิให้เกิ ดความบิดพลิ้ว ในการ
ทางาน นอกจากนี้ยงั พบว่างานใดมีโครงสร้างอย่างไรและรู ้วา่ จะทาอย่างไร และดาเนิ นการอย่างเสี่ ยงและ
สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น และการนิเทศงานโดยการชี้แนะในการทางานจากหน่วยงานจะก่อให้เกิดความรู ้สึกที่มี
ต่อหน่วยงานและองค์การด้วย
7. ด้านฐานะและความมัน่ คงของอาชี พ หมายถึง ความรู ้สึกที่มีต่อความมัน่ คงใน
การทางานและความยัง่ ยืนของอาชีพ รวมทังความรู ้สึกภาคภูมิใจในอาชีพ งานที่ทาต้องมีความมัน่ คง
มีความก้าวหน้า มีผบู ้ งั คับบัญชาที่ดีมีเพื่อนร่ วมงานที่ดี หากคนรู ้สึกความขาดความมัน่ คงในอาชี พ
และครอบครั วแล้วจะมีความรู ้ สึกวุ่นวายตรงข้ามกับหน่ วยงานใดผูท้ างานมี ความรู ้ สึกมัน่ คงก็จะ
ตั้งใจทางานและเสี ยสละโดยเต็มใจงานก็จะสาเร็ จตามเป้ าหมายและสัมพันธภาพระหว่างผูร้ ่ วมงาน
ก็จะดีข้ ึนมีผใู้ ห้นิยามหรื อความหมายของการปฏิบตั ิงานต่อเนื่อง
8. ด้านความสั ม พันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน หมายถึ ง ความต้องการมี เพื่ อนความมี
อิสรภาพในการคบหา การมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่มุ่งแก้ไขพฤติกรรมตนเองให้มีความสัมพันธ์ที่ดี การ
ป้ องกันตนเองจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ้ ื่น การกระทาตนให้เป็ นที่ประทับใจของผูอ้ ื่น การ
หลีกเลี่ยงอันตราย การหลีกเลี่ยงความละอาย การทนุ ถนอมสิ่ งที่น่าเอ็นดู ความมีระเบียบ การเล่ น
การปฏิเสธคนบางคนและพฤติกรรมบางอย่าง ความสนุ กสนานชื่ นบาน การให้ความช่วยเหลือ และ
จงรักภักดีต่อผูม้ ีอานาจเหนือตน และการเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ
9. ด้านความสัมพันธ์ กบั ผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึ ง การปฏิ บตั ิต่อกันของพนักงาน
มหาวิท ยาลัย และผูบ้ งั คับ บัญ ชาระดับ ด้น เพื่ อก่ อให้เกิ ดความเข้า ใจอันดี ยอมรั บ ซึ่ ง กันและกัน
มีความสนิ ทสนมคุ น้ เคยรั กใคร่ นับถื อเต็มใจที่ จะให้ความร่ วมมื อซึ่ งกันและกันเพื่อนาไปสู่ การ
อยู่ร่วมกัน อย่างมี ความสุ ขและสามารถร่ วมมื อกันดาเนิ นงานของส่ วนรวมให้สาเร็ จลุ ล่วงไปได้
ด้วยดีระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูบ้ งั คับบัญชาระดับด้นและระดับหน่วยงานจัดหาสวัสดิการแก่
พนักงานมีภาวะ ผูน้ าและเป็ นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ จากแนวคิด
การของนักวิชาการต่างๆ สรุ ปองค์ประกอบของตัวชี้วดั ได้ดงั ตารางที่ 2.10
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ตารางที่ 2.10 สรุ ปองค์ประกอบตัวชี้วดั แรงจูงใจในการทางาน
ตัวชี้วดั แรงจูงใจในการทางาน

1.ปั จจัยภายในงาน
1.1ความสาเร็ จในงาน
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 ความก้าวหน้า
2. ปั จจัยภายนอกงาน
2.1นโยบายขององค์การ
2.2 การบริ หารงาน/วิธีการ
ปกครองบังคับบัญชา
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2.4 สภาพการทางาน
2.5 ความมัน่ คงในงาน
2.6 เงินเดือน/ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ
2.7 สถานภาพ
2.8 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
3.ความพยายามในการทางาน
4.ประสิ ทธิผลในการทางาน
5.การมีส่วนร่ วมในการทางาน
6.ความทุ่มเทในการทางาน
7.การทางานนอกเหนือภาระงาน
8.ความสุขในการทางาน

Herzberg
et al.
(1959)

Ghafoor
(2014)

ลักษมี
สดุดี
(2550)

กัลยา
ยศคาลือ
(2553)































ศิริวรรณ
ศิริเดชานนท์
(2557)





























จะเห็นได้วา่ ทฤษฎีแรงจูงใจที่ได้กล่าวมานั้น ทฤษฎีแรงจูงใจในการทางานของHerzberg et
al. (1959) เป็ นทฤษฎี ที่มุ่งที่จะทราบปั จจัยภายในอะไรบ้างของบุคคล ที่จูงใจให้บุคคลนั้นๆ เกิ ด
ความต้องการ โดยกาหนดองค์ประกอบที่เห็ นเป็ นรู ปธรรมชัดเจนกว่าของนักทฤษฎี ท่านอื่ นๆ ที่
กล่าวถึงความต้องการของบุคคลที่เป็ นพลังผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา ดังนั้นการ
วิจยั ครั้งนี้ จึงได้ใช้แนวคิดของทฤษฎีสองปั จจัย ของ Herzberg et al. (1959) เป็ นกรอบในการวัด
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แรงจูงใจในการทางาน โดยแรงจูงใจในการทางานหมายถึ งความรู ้ สึกที่ถูกกระตุน้ ด้วยปั จจัยต่างๆ
จากองค์ก ารเพื่ อให้ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมต่ า งๆออกมาในการท างานในการน าไปสู่ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์การประกอบ ด้วย 2 องค์ประกอบ
1.ปัจจัยภายในงานหรื อปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ประกอบด้วย
ความสาเร็ จในงาน (Achievement) หมายถึงการที่บุคคลทางานได้แล้วเสร็ จตาม
เป้ าหมายเมื่องานประสบผลสาเร็ จทาให้เกิดความพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสาเร็ จของงานนั้น
การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการได้รับการยอมรับนับถือ
ในความสามารถของตนไม่วา่ จากผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อนร่ วมงานหรื อบุคคลในหน่วยงานการยอมรับนี้
จะอยูใ่ นรู ปของการยกย่องชมเชยการแสดงความยินดีการให้กาลังใจหรื อการแสดงออกใดๆ ที่แสดง
ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (The Work Itself) หมายถึงงานที่น่าสนใจงานที่ตอ้ งอาศัย
ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ง านที่ ท ้า ทายความสามารถหรื องานที่ มี ล ัก ษณะท าตั้ง แต่ ต้นจนจบได้
โดยล าพัง งานที่ ท ้า ทายจะท าให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก เกี่ ย วกับ ความส าเร็ จ ในงานและเป็ นสิ่ ง จู ง ใจ
ให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนามาซึ่ งความพึงพอใจในงานและทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความผูกพัน
กับงานมากขึ้นด้วย
ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึ งความพึงพอใจที่เกิ ดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบงานและมี อ านาจรั บ ผิ ดชอบงานนั้น อย่า งเต็ ม ที่ มี อิ ส ระในการท างาน
การให้รับผิดชอบมากขึ้นจะเป็ นแรงจูงใจในการทางาน
ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึ งการได้รับการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนเลื่ อน
ตาแหน่ งให้สูงขึ้นรวมถึ งการมีโอกาสได้รับการฝึ กอบรมมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง
2.ปัจจัยภายนอกงานหรื อปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ประกอบด้วย
นโยบายขององค์การ (Company Policy) หมายถึงนโยบายในการบริ หารงาน
ระบบการจัดการขององค์การการจัดระบบงานที่มีประสิ ทธิ ภาพรวมถึงการสื่ อสารในองค์การและ
กฎระเบียบต่างๆ ต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจน
การบริ หารงาน (Supervision) หมายถึงความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการ
ดาเนินงานความยุติธรรมในการบริ หารซึ่ งมีส่วนสาคัญในการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทางาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล (Interpersonal Relation) หมายถึงความสัมพันธ์
ส่ วนตัวที่ ดีระหว่างบุ คคลกับผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อนร่ วมงานผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาความสามารถทางาน
ร่ วมกันและความเข้าใจซึ่ งกันและกัน

81

สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึงสภาพแวดล้อมต่างๆในการ
ทางาน เช่น แสงเสี ยงอากาศชัว่ โมงการทางานและสิ่ งแวดล้อมอื่นๆเช่นอุปกรณ์การทางานเครื่ องมือ
ต่างๆ ต้องเอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน
ความมัน่ คงในงาน (Job Security) หมายถึงความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความมัน่ คง
ในงานความยัง่ ยื น ของอาชี พ หรื อ ความมัน่ คงขององค์ก ารความมัน่ คงปลอดภัย ในการท างาน
ที่เหมาะสม
เงินเดือน (Salary) หมายถึงเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เหมาะสมรวมถึง
ค่าตอบแทนอื่นๆ
สถานภาพ (Status) หมายถึงอาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับในสังคมมีเกียรติมีศกั ดิ์ศรี
2.3.5 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทางาน
ความพึงพอใจในงานเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่จะทาให้องค์การไปสู่ การทางานที่มีประสิ ทธิ ผลได้
หากบุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู่ จ ะท าให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต สู งและองค์ ก าร
มี ผ ลประกอบการที่ เ พิ่ ม ขึ้ นความพึ ง พอใจในงานของบุ ค คลจะไม่ ห ยุ ด นิ่ ง อยู่ ก ับ ที่ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ของการทางานและปั จจัยอื่นๆ ภายในองค์การโดยการเปลี่ยนแปลง
ความพึงพอใจในงานจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลตลอดเวลา (พงศ์ หรดาล, 2540, หน้า
50) ซึ่ ง องค์ก ารได้นาความพึ งพอใจในงานมาเป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งในการบริ หารจัดการเกี่ ย วกับ
ทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อให้องค์การมีความเข้าใจความต้องการความรู้สึกของบุคลากรในองค์การและ
สามารถตอบสนองได้ต รงความต้อ งการเพื่ อ ให้ พ นัก งานมี ค วามสุ ข ในการท างานกับ องค์ก าร
(สิ ทธิโชค วรานุสันติกลู , 2540, น. 61)
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกหรื อ อารมณ์ทางบวก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็น สามารถประเมิน
ได้จากงานที่ปฏิบตั ิหรื อประสบการณ์การทางานว่าชอบหรื อไม่ชอบในงานที่ปฏิบตั ิ(Locke, 1976;
Spector, 1997; Jewell,1998; George; & Jones, 2002, p. 74) ส่ วน Robbins (2001) และ Chiang &
Jang (2008) ได้ให้ค วามหมายของความพึง พอใจในงานว่าหมายถึ งทัศนคติ ที่บุ คคลมี ต่องาน
ถ้าบุคคลมีทศั นคติทางบวกผูน้ ้ นั จะมีความพึงพอใจในงานสู งแต่ถา้ มีทศั นคติทางลบบุคคลก็จะไม่มี
ความพึงพอใจในงาน ซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกับปั จจัยแวดล้อมในงานเช่ น ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
โอกาสในการเลื่ อ นต าแหน่ ง รู ป แบบการบริ ห ารนโยบายความก้า วหน้า หัว หน้ า งาน ขั้น ตอน
การทางานตลอดจนเพื่อนร่ วมงานซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ในงานของบุคคล
Fisher, McPhail, & Menghetti (2010) กล่าวว่าความพึงพอใจในงานเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท างานและประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก ารดัง นั้ น ความพึ ง พอใจในงานจึ ง มี
ความสัมพันธ์กบั รู ปแบบของพฤติกรรมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปรี ยาพร วงศ์อนุโรจน์(2535, น.
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143) กล่าวว่า เป็ นความรู ้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็ นความสุ ขของบุคคลที่
เกิ ด จากการปฏิ บ ัติ ง าน และได้รั บ ผลตอบแทนคื อ ผลที่ เ ป็ นความพึ ง พอใจที่ ท าให้ บุ ค คลเกิ ด
ความรู้สึกกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน รวมถึงการมีขวัญและกาลังใจ
ความพึงพอใจในงานนั้นเป็ นเรื่ องของความรู ้สึกส่ วนบุคคลหรื อทัศนคติต่องานซึ่ งอาจเป็ น
ทางบวกหรื อทางลบแล้วแต่กรณี ในเรื่ องของพฤติกรรมบุคคลในองค์การ คานิ ยามดังกล่าวสามารถ
บอกทิศทางความรู ้สึกของคนได้อย่างชัดเจน ซึ่ งเคยมีคากล่าว งาน คือ ชี วิตหรื อชี วิตคืองาน ดังนั้น
คาว่างานสาหรับสังคมยุคปั จจุบนั จึงมีความหมายสาหรับคนมากกว่าการนัง่ ทางานเพียงอย่างเดี ยว
งานส าหรั บบุ คคลในองค์การแล้วย่อมมี ความหมายรวมไปถึ ง การมี ป ฏิ สั มพันธ์ ก ับ (interaction)
(1) บุ ค ลากรทุ ก ระดับ (2) กฎ ระเบี ย บและนโยบายขององค์ ก าร (3) วัฒ นธรรมองค์ ก าร
(4) สภาพแวดล้อม ทางกายภาพขององค์การ (5) โครงสร้างองค์การ (ประยงค์ มีใจซื่อ, 2541, หน้า 112)
สรุ ป ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู ้สึกโดยรวมของพนักงานในการทางานว่า พอใจ
ไม่พอใจที่มีต่องานและองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
2.3.5.1 การวัดความพึงพอใจในงาน
การศึกษาเกี่ ยวกับการประเมิ นความพึงพอใจจานวนมากพบว่าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญ
กับเครื่ องมือวัดความพึงพอใจในงานตามทฤษฎีของ Herzberg (1966) ซึ่ งกล่าวถึงปั จจัย 2 กลุ่มคือ
ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factors) ประกอบด้วยความสาเร็ จในงานการได้รับการยอมรับนับถื อ
ลัก ษณะงานความรั บ ผิ ด ชอบโอกาสในความก้ า วหน้ า และปั จ จัย ค้ า จุ น (Hygiene Factors)
ประกอบด้ว ยเงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลนโยบายองค์ก าร สภาพ
การทางานและความมัน่ คงในงานและอี ก เครื่ องมื อที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มคื อแบบวัดความพึ งพอใจ
ในงานของมหาวิทยาลัยมินเนสโซต้า (Minnesota Satisfaction Questionnaire – MSQ) ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดย
Weiss et al.(1967) ประเมินความพึงพอใจใน 2 ด้านคือความพึงพอใจภายในลักษณะงาน
เป็ นความรู ้ สึกชอบหรื อพอใจของพนักงานที่มีต่องานการใช้ศกั ยภาพในการทางานให้สาเร็ จ ได้แก่
การใช้ความสามารถความสาเร็ จในงานโอกาสในการทาเพื่อบุคคลอื่นความอิสระโอกาสในการ
ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมโนธรรมส่ ว นความพึ ง พอใจภายนอกงานเป็ นความรู ้ สึ กที่ มี
ต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานได้แก่การบริ หารนโยบายขององค์การผูบ้ งั คับบัญชา ปริ มาณงาน
เงินเดือนค่าตอบแทนและโอกาสความก้าวหน้าในงานเครื่ องมือฉบับนี้ ได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่ หลาย
เช่ น บุคลากรในสถาบันสุ ขภาพจิต เจ้าหน้าที่ตารวจและพยาบาลวิชาชี พสอดคล้องกับ Arvey et
al.(1989) ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานในรู ปของความพึงพอใจทัว่ ไป (General
Satisfaction) ซึ่ งแยกเป็ น 2 ด้านคือความพึงพอใจภายใน (Intrinsic Satisfaction) และความพึงพอใจ
ภายนอก (Extrinsic Satisfaction)
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Chi & Gursoy (2009) วัดความพึงพอใจในงานที่ทาแบ่งเป็ น 4 ประเด็นประกอบด้วย
1.ระดับความพอใจในงานปั จจุบนั ในภาพรวม 2.ระดับความตั้งใจทางานในระยะยาว 3.ความ
สม่าเสมอในการคิดว่าจะลาออกและ 4.ระยะเวลาในโอกาสการได้งานใหม่หลังการลาออก
Fisher et al. (2010) ได้แบ่งความพึงพอใจในงานเป็ น 2 ลักษณะคือความพึงพอใจภายใน
ลักษณะงานและความพึงพอใจภายนอกลักษณะงาน นอกจากนี้ Lee & Way (2010) ซึ่ งศึกษาความ
พึงพอใจในงานของพนักงานได้กาหนดตัววัดความพึงพอใจในงานด้วย 17 ข้อคาถามใน 5 ด้าน
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมการทางาน (Work Environment) ภาระงาน (Work Itself) หัวหน้างาน
(Supervisor) ค่าตอบแทน (Compensation) และตาแหน่งงานของบุคคล (Personal Status)
Ohana & Meyer (2010) ได้สารวจความต้องการจะลาออกจากงานของพนักงานธุ รกิ จ
ในประเทศฝรั่งเศสจานวน 101 ตัวอย่างใน 27 ประเภทธุ รกิจโดยความพึงพอใจในงานมาจาก 3 ข้อ
คาถามตามแนวคิดของ The Michigan Organization Assessment Questionnaire (Cammann et al.,
1979) ด้วยมาตรวัด 7 ระดับเช่ นเดี ยวกับงานของ MacIntosh & Doherty (2010) ใช้ตวั วัด
ของ Cammann ด้วย 3 ข้อคาถามคือ 1)ในภาพรวมท่านพอใจในงานของท่านมากน้อยเพียงใด
2)โดยทัว่ ไปท่านไม่ชอบงานที่ท่านได้ทา และ 3)โดยทัว่ ไปท่านชอบทางานที่องค์การนี้
Yang (2010) ศึกษาเรื่ องเหตุและผลของความพึงพอใจในงานของอุตสาหกรรมโรงแรม
โดยเก็บข้อมูลจาก 671 ตัวอย่าง 11 โรงแรมนานาชาติในประเทศไต้หวันโดยใช้โปรแกรม LISREL
ในการหาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งสาเหตุโดยความพึงพอใจในงานมี สาเหตุ จาก 5 ปั จจัย
ด้วยมาตรวัด 7 ระดับประกอบด้วยความไม่ชดั เจนในบทบาท (Role Ambiguity) ความขัดแย้ง
ในบทบาท (Role Conflict) ความเบื่อหน่าย (Burnout) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และ
ความมีอิสระในการทางาน (Autonomy)
จากแนวคิดการของนักวิชาการต่างๆ สรุ ปองค์ประกอบของตัวชี้วดั ได้ดงั ตารางที่ 2.11
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ตารางที่ 2.11 สรุ ปองค์ประกอบตัวชี้วดั ความพึงพอใจในการทางาน
ตัวชี้วดั ความพึงพอใจ Cammann
ในการทางาน
et al. (1979)

Arvey
et al.
(1989)

1.ความพึงพอใจ
ภายในงาน



2. ความพึงพอใจ
ภายนอกงาน
3.ระดับความพอใจ
ในงานปัจจุบนั ใน
ภาพรวม
4. ระดับความตั้งใจ
ทางานในระยะยาว
5. ความสม่าเสมอใน
การคิดว่าจะลาออก
6. ระยะเวลาใน
โอกาสการได้งาน
ใหม่หลังการลาออก
7. สภาพแวดล้อม
การทางาน
8. ภาระงาน




Chi
&
Gursoy
(2009)

Fisher
&
Menghetti
(2010)

MacIntosh
& Doherty
(2010)














9. หัวหน้างาน



10. ค่าตอบแทน



11. ตาแหน่งงาน



12. ความชอบในงาน
ที่ทา
13. ความชอบทางาน
ในองค์การ

Ohana
& Meyer
(2010)













จากการวัดความพึง พอใจในงานข้างต้น จะเห็ นได้ว่า การวัดความพึง พอใจนั้นจะพัฒนา
มาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1966) ซึ่ งจะวัดความพึงพอใจในลักษณะงาน เช่ น การใช้
ความสามารถ ความสาเร็ จของงาน และความพึงพอใจภายนอกงานเช่น สภาพแวดล้อม ค่าตอบแทน
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หัวหน้างาน เป็ นต้น นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ได้แยกตัวแปรแรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจ
ในการทางานออกจากกัน โดยจะวัดตัวแปรแรงจูงใจในการทางานจากการวัดความคิดเห็นเพื่อค้นหา
ปั จจัยภายในอะไรที่กระตุน้ ให้อาจารย์ทางาน ดังนั้นการวิจยั ในครั้งนี้ จึงเลือกการวัดความพึงพอใจ
ในการทางานที่เกิ ดขึ้นโดยตรงจากอิทธิ พลของตัวแปรต่างๆ ที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งการวัดความ
พึงพอใจในงานตามแนวทางของของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Organization Assessment
Questionnaire) (Cammann et al., 1979) ซึ่ งประกอบด้วย 3 ข้อคาถามได้แก่ในภาพรวมท่านพอใจ
ในงานของท่านมากน้อยเพียงใด โดยทัว่ ไปท่านไม่ชอบงานที่ ท่านได้ทาและโดยทัว่ ไปท่านชอบ
ทางานที่ องค์การนี้ เป็ นการวัดที่ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ กล่ าวโดยสรุ ป ความพึงพอใจในงาน หมายถึ ง
ความรู ้ สึกโดยรวมของพนักงานในการทางานว่า พอใจ ไม่พอใจที่มีต่องานและองค์ประกอบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการทางานวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือความพอใจในงาน ความไม่ชอบ
ในงาน และความชอบทางานในองค์การ
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการทบทวนงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง าน ผู้วิจ ัย ได้ท บทวน
วรรณกรรมโดยจาแนกเป็ นงานวิจยั ที่สนับสนุ น ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องและงานวิจยั
เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดงั นี้
2.4.1 งานวิจยั ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในประเด็นความสั มพันธ์ ระหว่างคุณภาพชี วติ ในการทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
คุ ณภาพชี วิตในการทางานนั้นมี ค วามสั ม พันธ์ ต่อประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ตั ิ ง านโดยมี ง านวิจยั ที่
สนับสนุนได้แก่
ณัฏฐ์กฤตา อภิโชติภพนิ พิฐ (2550) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตในการ
ทางานกับแรงจูงใจในการทางานและผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงาน
ของ บริ ษทั ไทยตาบูชิอิเล็คทริ คจากัดผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชี วิตในการทางานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โกวิท สะอาดแก้ว ( 2551) ศึกษาเรื่ องการศึ กษาปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทางานส่ งผล
ต่อความพึงพอใจในการทางานและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน: กรณี ศึกษาบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วน
ยานยนต์แห่ งหนึ่ งในเขตประกอบการสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลพาร์ ค จังหวัดระยอง ผลการศึกษา
พบว่า คุ ณภาพชี วิตในการท างานมี อิท ธิ พ ลต่อความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ งานด้านความรู ้ ทกั ษะ
ในการปฏิบตั ิงานและทัศนคติที่มีต่องานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Beh & Rose (2007) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานและผลการ
ปฏิบตั ิงานในองค์การ ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูจ้ ดั การในอุตสาหกรรมการผลิตประเทศมาเลเซี ย 475 คน
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู งมาก (r = 0.94)
ในประเด็นความสั มพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในการทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานโดยมีงานวิจยั ที่สนับสนุน
ได้แก่
Huang et al. (2013) ศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจในงานต่อประสิ ทธิ ผลการสอน
ของอาจารย์ใ นวิท ยาลัย ด้า นเทคโนโลยีแ ละการโรงแรมโดยใช้ ต ัว แบบสมการโครงสร้ า งผล
การศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการทางานส่ งผลบวกต่อการประกันคุ ณภาพการสอน(Teaching
Quality Assurance) การประกันคุณภาพการสอนส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการสอนของอาจารย์ และ
ความ พึงพอใจในการทางานส่ งผลบวกต่อประสิ ทธิ ผลการสอนของอาจารย์ ดังนั้นประสิ ทธิ ผล
การสอนของอาจารย์ จึงไม่ได้ข้ ึนกับการประกันคุณภาพการสอนแต่เพียงอย่างเดี ยว การเพิ่มความ
พึงพอใจในการทางานให้อาจารย์ผสู ้ อนจะช่ วยให้ประสิ ทธิ ผลการสอนของอาจารย์เพิ่มสู งขึ้นด้วย
เช่นกัน
Azadehand & Ahranjani (2014) ศึกษาเรื่ องThe impact of job security, satisfaction and
stress on performance assessment and optimization of generation companies ผลการศึกษาพบว่า
ความมัน่ คงในงาน ความพึงพอใจในงานส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
Pan (2014) ศึกษาเรื่ องPractical application of importance-performance analysis in
determining critical job satisfaction factors of a tourist hotel ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ในงานส่ งผลต่อการหารายได้ต่อหัวของพนักงานโรงแรม
Farooqui & Nagendrab (2014) ศึกษาเรื่ อง The Impact of Person organization Fit on Job
Satisfaction and Performance of the Employees ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในงานส่ งผล
ทางบวกต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
Springers (2010) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในการ
ทางานและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทางานส่ งผล
ทางบวกต่อผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ (r=.43) และความพึงพอใจ
ในการทางานส่ งผลทางบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r=.29) และ
ทั้งสองปั จจัยสามารถทานายผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้ร้อยละ 18
อารี อินทรา (2553) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในงานกับประสิ ทธิ ผล
ในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานเอกชนแห่ งหนึ่ ง พบว่าความพึงพอใจในงานโดยรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความ
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รั บผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้านเงิ นเดื อน ด้า นโอกาสที่ จะได้รับความก้าวหน้า
ในอนาคต ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์
กับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มุทิตา คงกระพันธ์ (2554) ศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู ้
การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารผ่ า นความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร และความพึ ง พอใจในงานที่ มี ต่ อ
ผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ ของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุ นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กาญจนบุ รี ผ ลการศึ ก ษาพบว่า ความพึ ง พอใจในงานมี อิท ธิ พ ลในทางบวกกับ ผลการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในประเด็นความสั มพันธ์ ระหว่ างการรั บรู้ การสนับสนุ นจากองค์ การกับประสิ ทธิผลการ
ปฏิบัติงาน
การรับรู้ การสนับสนุ นจากองค์การมีความสัมพันธ์ ต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานโดยมี งานวิจยั ที่
สนับสนุนได้แก่
มาริ สสา อินทรเกิด และวิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ (2559) พบว่าการรับรู ้การสนับสนุ นจาก
องค์การมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
Rhoades & Eisenberger (2002) ศึกษาเรื่ องPerceived Organizational Support: A Review
of the Literature ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การคือความยุติธรรม (fairness)
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (supervisor support) และ การได้รางวัลจากองค์การ (organizational
rewards) และ สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (favorable job conditions) มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับผลการปฏิบตั ิงาน
Wayne, Shore, & Liden. (1997) ศึกษาพบว่าผูท้ ี่รับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การในระดับสู ง
จะมี พ ฤติ ก รรมนอกเหนื อ บทบาทการท างานที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ารสู งกว่ า ผู ้ที่ รั บ รู ้
การสนับสนุนจากองค์การในระดับต่ากว่า
ในประเด็นความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ ต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานโดยมีงานวิจยั ที่
สนับสนุนได้แก่
Dunham & Klafehn (1990, pp. 28-34) ศึกษาเรื่ องTransformation leadership and the nurse
executiveผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
ที่ จ ะส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรสามารถใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ยความพึ ง พอใจ
ผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผลจะสามารถตัดสิ นใจ สร้างแรงบันดาลใจให้บุ คลากร
ยึ ด มั่น และกระตื อ รื อร้ น ในการปฏิ บ ัติ ง าน สร้ า งขวัญ ก าลัง ใจในการท างาน รวมทั้ง ทุ่ ม เท
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ความพยายามอย่างเต็มศัก ยภาพในการปฏิ บ ตั ิ ง านให้เกิ ดผลส าเร็ จ และแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ
มาพัฒนาการทางานอยูเ่ สมอ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ผลของงานและองค์การสู งขึ้น
Phillips (2012) ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงต่อผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั กฎหมาย
พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นคเรศ ณ พัทลุง (2554) พบว่าคุณลักษณะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการมุ่งปฏิบตั ิให้บรรลุผลและแบบอย่างเชิ งจิตใจส่ งผลทางตรงเชิ งลบต่อผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
ในประเด็นความสั มพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานโดยมีงานวิจยั ที่สนับสนุนได้แก่
เพียงพร โทบุราณ (2551) พบว่า การจัดให้มีระบบสวัสดิ การและการจ่ายค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ สามารถจูงใจในการทางานได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังทาให้พนักงานเกิ ดความ
ตั้งใจในการทางานและส่ งผลทาให้ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร
รัฐพล ศรี กตัญญู (2551) พบว่าปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางานบรรยากาศในการทางาน
และความผูกพันต่อองค์กรสามารถทานายประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารธน
ชาตจากัด (มหาชน) สานักงานอาคารกลาสเฮ้าส์รัชดาภิเษก
Springers (2010) ศึ ก ษาเรื่ องความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจ
ในการทางานและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทางาน
ส่ ง ผลทางบวกต่อผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติ (r=.43) และความ
พึงพอใจในการทางานส่ งผลทางบวกต่อผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(r=.29) และทั้งสองปั จจัยสามารถทานายผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้ร้อยละ 18
Zhou ( 2004) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจ ผลการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจในการทางาน
ของธุ รกิจก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทางานส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
และผลการปฏิ บ ัติ ง าน การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการจู ง ใจก็ จ ะท าให้ เ พิ่ ม ความพึ ง พอใจ
ในการทางานและผลการปฏิบตั ิงาน
Chiu (2004) ศึกษาความเชื่อมโยงของผลการปฏิบตั ิงานที่บรรลุเป้ าหมาย แรงจูงใจในการ
ทางาน การสร้างทีมงาน และความผูกพันในองค์การในอุตสาหกรรมไฮเทคในไต้หวัน ผลการศึกษา
พบว่าการสร้างแรงจูงใจในการทางาน ทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ จะส่ งผล
ให้บรรลุเป้ าหมายของการปฏิบตั ิงาน
Osakwe (2014) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางาน
ของบุ คลากรทางการศึกษาที่ ไม่ใช่ ผบู ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยทางตอนใต้ของไนจี เรี ย ผลการศึกษา
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พบว่า บุคลากรที่มีแรงจูงใจในการทางานสู ง จะมีความพึงพอใจสู งและมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีกว่า
บุคลากรที่มีแรงจูงใจต่า ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเพิ่มแรงจูงใจในการทางานให้กบั บุคลากร
ในประเด็นความสั มพันธ์ ระหว่างคุณภาพชี วติ ในการทางานกับความพึงพอใจในการทางาน
คุณภาพชีวติ ในการทางานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทางานโดยมีงานวิจยั ที่สนับสนุน
ได้แก่
ปกรณ์ ลิ้ มโยธิ น (2555) ศึ กษาพบว่าคุ ณภาพชี วิตในการทางานมี อิทธิ พ ลทางตรงต่ อ
ความพึงพอใจในการทางานและมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจลาออกจากงาน
โกวิท สะอาดแก้ว (2551 ) ศึกษาเรื่ องการศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการทางานและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน: กรณี ศึกษาบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
แห่ งหนึ่ งในเขตประกอบการสยามอี สเทิ ร์นอินดัสเตรี ยลพาร์ คจังหวัดระยอง ผลการศึ กษาพบว่า
คุณภาพชีวติ ในการทางานมีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจในการทางานด้านลักษณะของงาน
ด้านสภาพการทางาน ด้านการสื่ อสาร และด้านการบริ หารงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดนตร์ ท วี ไทรวิ จิ ต ร (2554) ศึ ก ษาเรื่ องอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานบริ ษ ทั ที โอที จ ากัด (มหาชน) ผลการศึ ก ษาพบว่า คุ ณภาพชี วิต
ในการท างานของพนัก งานมี อิทธิ พลทางบวกต่ อความพึง พอใจในงาน ความผูกพันต่ อองค์ก าร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
Sparks (2011) ศึกษาพบว่าคุณภาพชี วิต ของพยาบาลในสหรัฐอเมริ กาพบว่า คุณภาพชี วิต
ในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางาน และมีอานาจพยากรณ์ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ
คิดเป็ นร้อยละ 63.70
Conklin (2008) ศึกษาคุณภาพชีวติ อาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพ
ชีวติ ในการทางานส่ งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน ความตั้งใจลาออก และการพัฒนาตนเอง
ในประเด็น ความสั ม พันธ์ ระหว่ า งการรั บ รู้ การสนั บ สนุ นจากองค์ ก ารกับความพึงพอใจ
ในการทางาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ ต่อความพึงพอใจในการทางานโดย
มีงานวิจยั ที่สนับสนุนได้แก่
Rhoades & Eisenberger (2002) ศึกษาเรื่ องPerceived Organizational Support: A Review of
the Literature ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การคือความยุติธรรม (fairness)
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (supervisor support) และ การได้รางวัลจากองค์การ (organizational
rewards) และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (favorable job conditions) มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับความพึงพอใจในการทางาน
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ภคพร ภู่ไพบูลย์ (2554) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าแบบปฏิ รูป การรับรู ้
การสนับสนุ นจากองค์การและความพึงพอใจในงาน กรณี ศึกษา: กลุ่มงานสนับสนุ นและบริ การ
ของหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ แห่ ง หนึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ ก าร
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทางานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .792
มุทิตา คงกระพันธ์ (2554) ศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้
การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารผ่ า นความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร และความพึ ง พอใจในงานที่ มี ต่ อ
ผลการปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ ของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุ นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กาญจนบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่ า การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก าร ด้า นการสนับ สนุ น
สิ่ ง ตอบแทนที่ เ ป็ นตัว เงิ น และที่ ไ ม่ เ ป็ นตัว เงิ น มี อิ ท ธิ พ ลในทางบวกกับ ความพึ ง พอใจในงาน
ความผูกพันต่อองค์กร และผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในประเด็นความสั มพันธ์ ระหว่ างภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงกับความพึงพอใจในการทางาน
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทางานโดยมีงานวิจยั ที่สนับสนุน
ได้แก่
Morrison et al. ( 1997) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบของภาวะผูน้ า
และอ านาจหน้า ที่ ที่ มี ต่ อ ความพึ ง พอใจในงานของพยาบาล โดยผลการศึ ก ษา พบว่า รู ป แบบ
ของภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความพึงพอใจในงาน
เหมือนกับอานาจหน้าที่ และยังพบว่าภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปมีส่วนช่วยให้ผตู ้ ามมีค่านิ ยมมุ่งมัน่ ในการ
ทางานและสร้ างศักยภาพตนเองให้เพิ่มขึ้น และให้บริ การที่สร้ างความพึงพอใจให้แก่ ผรู ้ ับบริ การ
เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
Walumbwa et al. (2005) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปกับเจตคติ
ต่องาน 2 ด้านคือความผูกพันต่องานและด้านความพึงพอใจในงาน โดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่าง
พนั ก งานในประเทศเคนยาและสหรั ฐ อเมริ กา ผลการศึ ก ษาพบว่ า ภาวะผู ้น าแบบปฏิ รู ป
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญกับความผูกพันต่องานและความพึงพอใจในงานในทั้ง 2
ประเทศ
Pianella (2014) ศึ กษาภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงที่ ส่งผลกระทบต่ อความพึงพอใจ
ในการทางานของพยาบาล ผลการศึ ก ษาพบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงที่ ส่ งโดยตรงต่ อความ
พึงพอใจในการทางานของพยาบาลโดยที่หวั หน้าพยาบาลที่มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะสามารถ
จูงใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาบรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน และมีทศั นคติในการทางานที่ดี นอกจากนั้น
ยังส่ งผลความตั้งใจให้บริ การผูป้ ่ วย คุณภาพการดูแลรักษา
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กรรณิ การ์ วัฒนาวิโส (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าแบบปฏิรูป ความพึงพอใจ
ในงาน และพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร โดยศึ ก ษาจากพนั ก งานประจ า
ของบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งที่ดาเนิ นธุ รกิจด้านเครื่ องจักรกลการเกษตร ผลการศึกษาพบว่าผูน้ าแบบ
ปฏิรูปทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผูน้ าเชิ งบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา
และการคานึ งถึ งปั จเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .01 โดยที่หากผูบ้ งั คับบัญชามีภาวะผูน้ าแบบปฏิ รูปสู งจะมีผลทาให้พนักงาน
มีความพึงพอใจในงานสู งตามไปด้วย
ภคพร ภู่ ไ พบู ล ย์ (2554) ศึ ก ษาเรื่ องความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งภาวะผูน้ าแบบปฏิ รู ป หรื อ
การเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความพึงพอใจในงาน กรณี ศึกษา: กลุ่มงาน
สนับสนุ นและบริ การของหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ ง ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าแบบปฏิ รูป
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทางานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .517
และภาวะผูน้ าแบบปฏิ รูปที่ผูน้ ามี การกระตุน้ เร้ าให้เกิ ดแรงบันดาลใจและการรับรู้ การสนับสนุ น
จากองค์การ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านจิตอารมณ์ และด้านการพัฒนาตนเองและ
โอกาสก้าวหน้าในงานสามารถร่ วมกันพยากรณ์ ความพึงพอใจในการทางานได้ร้อยละ 69.5
วาสนา ไทรงาม (2546)ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
กับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของครู ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า แบบภาวะผู ้น าทั้ง 4 แบบ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกั บ ความพึ ง พอใจ
ในการปฏิบตั ิงานของครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
King (1989) พบว่าภาวะผูน้ าแบบเปลี่ ยนแปลงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ยน สามารถ
ทานายประสิ ทธิ ผลองค์การได้ซ่ ึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ ภาพรรอดถนอม (2542) และ
พิมพ์อร สดเอี่ยม (2547) ที่พบว่าภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงสามารถทานายประสิ ทธิ ผลขององค์การได้
Stewart (1996) พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง
(Identifying Resistance) เนื่ องจากความเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อสิ่ งที่เคยเห็น เคยเป็ น เคยมี
(Status Quo) ของสังคมการทางานและความเคยชิ นในการปฏิ บตั ิ งาน ฉะนั้นการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวอาจมีผลต่อความเชื่อมัน่ เดิมๆที่เคยมีอยูแ่ ละเป็ นอยูข่ องสังคมการทางาน และยิ่งถ้าเป็ นความ
เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและทิศทางในการบริ หารจัดการด้วยแล้ว การต่อต้านก็มีแนวโน้มสู งมาก
ส่ งผลต่อความพอใจในการทางานและประสิ ทธิผลในการทางาน
ในประเด็นความสั มพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจในการทางาน
แรงจูงใจในการทางานมี ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทางานโดยมีงานวิจยั ที่สนับสนุ น
ได้แก่
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ศุภกิตต์ กิจประพฤทธิ์ กุล (2553) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั แบงคอก รี ซอร์ สเซ็ นเตอร์ จากัดผลการศึกษาพบว่าปั จจัยจูงใจมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านสภาพการทางาน
อยูใ่ นระดับต่า
Armstrong (1999) ศึกษาการใช้ปัจจัยการจูงใจในการทานายความพึงพอใจในการทางาน
ในงานธุ รกิ จโรงแรม ผลการศึกษาพบว่าทั้งปั จจัยแรงจูงใจภายใน(intrinsic) และแรงจูงใจภายนอก
(extrinsic) มี ค วามสัม พันธ์ ในระดับสู งกับ ความพึ งพอใจในการทางาน และแรงจูงใจภายใน
(intrinsic) สามารถทานายความพึงพอใจในการทางานได้ดีกว่า
Zhou ( 2004) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจ ผลการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจในการทางาน
ของธุ รกิจก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทางานส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
และผลการปฏิ บ ัติ ง าน การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการจู ง ใจก็ จ ะท าให้ เ พิ่ ม ความพึ ง พอใจ
ในการทางานและผลการปฏิบตั ิงาน
Tella, Ayeni, & Popoola (2007) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในการ
ทางานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการ
ทางานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ ความพึงพอใจในการทางานที่ r = 0.4056
Lyons (2012) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการท างานของครู ใ นวิ ท ยาลัย ชุ ม ชนกับ
ผลการปฏิ บตั ิ งานผลการศึกษาพบว่าบุ คลากรที่ พึงพอใจต่อสิ่ งจูงใจคื อค่าตอบแทนและภาระงาน
การสนับ สนุ นการสอนจากองค์ก าร รั บ รู้ ค วามยุติ ธ รรมในเรื่ องเพศ นั้นพบว่า มี ค วามพึ ง พอใจ
ในการทางานในภาพรวม
2.4.2 งานวิจยั เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหรื องานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง
สิ ริ ภ าพรรณ ลี้ ภยั เจริ ญ (2012) ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของพฤติ ก รรมผูน้ าแบบสร้ า งความ
เปลี่ ยนแปลงของคณบดี และการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การ ที่มีต่อผลการปฏิ บตั ิงานด้านการ
วิจยั ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า 1) พฤติ กรรมผูน้ าแบบสร้ าง
ความเปลี่ ย นแปลงของคณบดี มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มในเชิ ง บวกต่ อ ผลการปฏิ บตั ิ ง านด้านการวิจ ัย
ของอาจารย์ผ่านการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ 2) พฤติกรรม
ผูน้ าแบบสร้ างความเปลี่ ยนแปลงของ คณบดี มีอิทธิ พ ลทางอ้อมในเชิ งบวกต่อผลการปฏิ บตั ิ งาน
ด้านการวิจยั ของอาจารย์ผา่ นการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การด้านความมัน่ คงใน การทางาน และ
3) พฤติ ก รรมผู ้น าแบบสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงของคณบดี มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มในเชิ ง ลบต่ อ
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ผลการปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั ของอาจารย์ผา่ นการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู ้ในงาน
และโอกาสก้าวหน้า
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ (2552) ศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพชี วิตในแต่ละด้าน คุณภาพทางกาย
ทางจิตใจ ทางสภาพแวดล้อม และโอกาสในการพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นคุณภาพ
ชีวิตทางด้านสัมพันธภาพทางสังคมที่อยู่ในระดับที่ไม่ดี ทาให้คุณภาพชี วิตโดยรวมอยู่ในระดับที่
ไม่ดีดว้ ย ในด้านสุ ขภาพทางกายนั้น ทุกหน่วยงานอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อเทียบจากจานวนคน
พบว่าบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุ นมีจานวนมากที่สุดที่มีสุขภาพกายในระดับปานกลาง ในขณะที่
บุคลากรในคณะมนุ ษยศาสตร์ มีจานวนมากที่สุดที่มีระดับคุณภาพทางกายไม่ดี นอกจากนี้ ยังพบว่า
บุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ มีคุณภาพชี วิตทางกายในระดับปานกลางเท่านั้น ไม่มีในระดับไม่ดี
และระดับดีเลย เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มีสุขภาพกายดีที่สุด
(ในระดับ ปานกลาง) ในขณะที่ บุคลากรของคณะมนุ ษยศาสตร์ ฯ มี สุขภาพกายในล าดับท้ายสุ ด
(ในระดับเล็กน้อย) บุคลากรส่ วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวติ ทางด้านจิตใจ ในระดับปานกลาง ยกเว้น
บุคลากรในคณะครุ ศาสตร์ ที่ มีจานวนบุคลากรส่ วนใหญ่ที่มีคุณภาพทางด้านจิตใจในระดับ ที่ไม่ดี
และคณะวิทยาการจัดการที่ มี จานวนบุ คลากรที่มี คุณภาพชี วิตทางด้านจิตใจในระดับปานกลาง
เท่ากับในระดับที่ไม่ดี จากค่าเฉลี่ยทาให้เห็นว่า บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มีสุขภาพด้านจิตใจดี
ที่สุดในทุกข้อ และบุคลากรของคณะครุ ศาสตร์ มีสุขภาพด้านจิตใจด้อยที่ สุดในด้านความรู้สึกพึ ง
พอใจและเพียงพอในตนเอง และความรู ้สึกว่าชี วิตมีความหมายหรื อมีคุณค่า ในขณะที่บุคลากรของ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีความรู ้สึกพึงพอใจรู ปร่ างหน้าตาของตัวเองน้อยที่สุด ในส่ วนของคุณภาพชีวิต
ทางด้านสภาพแวดล้อม บุคลากรส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นคณะเกษตรศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ ที่บุคลากรส่ วนใหญ่มีคุณภาพชีวติ ทางด้านสภาพแวดล้อมในระดับดี บุคลากรของคณะ
เกษตรศาสตร์ อยู่ในสภาพแวดล้อมในระดับดี และดี กว่าบุคลากรของทุกคณะ บุคลากรส่ วนใหญ่
ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง ในด้านสัมพันธภาพทางสังคม บุคลากรส่ วน
ใหญ่มีคุณภาพชี วิตในระดับที่ไม่ดี ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการและคณะเกษตรศาสตร์ ที่บุคลากร
ส่ วนใหญ่มีคุณภาพชีวติ ทางด้านนี้ ในระดับปานกลาง บุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ มีสัมพันธภาพ
ทางสังคมสู งกว่าบุคลากรในคณะอื่นอีก 4 คณะและบุคลากรในส่ วนงานสนับสนุ น เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ ยของแต่ละคณะ พบว่า บุ คลากรในคณะเกษตรศาสตร์ มีสัมพันธภาพ ทางสังคมสู งที่ สุด
รองลงมา คือ บุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ ส่ วนบุคลากรในคณะอื่นๆ ที่เหลือและบุคลากรสาย
สนับสนุนมีสัมพันธภาพทางสังคมที่ไม่ดี คุณภาพชี วิตโดยรวมของบุคลากรส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่
ไม่ดี ยกเว้นคณะเกษตรศาสตร์ ที่บุคลากรส่ วนมากมีระดับคุณภาพชี วิตในระดับปานกลาง บุคลากร
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ในคณะเกษตรศาสตร์ มีคุณภาพชีวติ โดยรวมดีกว่าบุคลากรในคณะอื่นและดีกว่าบุคลากรในส่ วนงาน
สนับสนุ นอย่างมีนยั สาคัญมาก (ในระดับปานกลาง)ในขณะที่บุคลากรในคณะและหน่วยงานอื่นมี
คุณภาพชีวติ ในระดับไม่ดี
มนสิ ชา อนุ กู ล (2553) ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานกั บ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลการศึกษาพบว่าในด้าน
ของคุ ณภาพชี วิตในการทางานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีคุณภาพชี วิตเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ ย 3.63) ตามลาตับต่อไปนี้ พนักงานมีความภูมิใจในอาชี พและองค์กร ในระตับมากที่สุด
(ค่ า เฉลี่ ย 4.21) ในระตับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.95) ด้า นความสมดุ ลระหว่า งงานกับชี วิตความเป็ นอยู่
อยูใ่ นระตับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) ด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพอยูใ่ นระตับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58) ด้าน
ความมัน่ คงและความก้าวหน้าในงานอยู่ในระตับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.54) ด้านลักษณะการบริ หารงาน
อยูใ่ นระตับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.38) ด้านผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและ พอเพียงอยูใ่ นระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ ย 3.37) และด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถอยู่ใน ระตับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.25)
โดยมี คุ ณ ภาพชี วิต น้อ ยที่ สุ ด ด้า นการได้รั บ ค าซมเชยหรื อ รางวัล จากงานที่ ป ระลบความส าเร็ จ
รัชนี ตรี สุทธิ วงษา (2552) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทางาน
ความจงรั กภักดี ต่อองค์กร และประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวม อยูใ่ นระดับมากและเป็ นรายด้าน
9 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ทา
ด้า นความรั บ ผิดชอบในงาน ด้านก้าวหน้า ในตาแหน่ ง การงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านสภาพการทางาน และด้านมัง่ คงปลอดภัยในการทางาน แต่อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ได้แก่ดา้ นค่าจ้างเงินเดือน พนักงานมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยรวม และเป็ น
รายด้าน อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ดา้ นการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน ด้าน
การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ าย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่าความพึงพอใจในการทางาน และความ
จงรั ก ภัก ดี ต่ อองค์ก ร มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนัก งานมหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม ซึ่ งข้อสนเทศนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อสนเทศสาหรั บผูบ้ ริ หารในการพัฒนาและ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน

95

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ สมมติฐานและคาอธิบายสมมติฐาน
2.5.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ได้ดงั นี้
สิ่ งตอบแทน

ภาพรวมพอใจต่องาน

ความไม่ชอบในงาน

ความชอบทางานในองค์การ

ความมัน่ คง

ความปลอดภัย

ปลอดภัย
โอกาสก้าวหน้า

ก้ าวหน้ า

การยอมรับในสังคม

คุณภาพชีวติ
ในการ
ทางาน

ความพึง
พอใจในการ
ทางาน

งานและครอบครัว
ประชาธิปไตยในงาน

การรับรู ้การ
ความยุติธรรม
การสนับสนุนจากหัวหน้า

จากองค์การ

การสร้างแรงบันดาลใจ

การกระตุน้ ด้วยปัญญา

ด้านงานวิจยั

วิชาการ
ภาวะผูน้ า
การ
เปลี่ยนแปลง

การตระหนักปัจเจกบุคคล

ปัจจัยภายในงาน

ประสิ ทธิผล
การปฏิบตั ิงาน

การให้รางวัล

พฤติกรรมการใช้อิทธิพล

ด้านงานสอน

สนับสนุน

แรงจูงใจใน
การทางาน

ปัจจัยภายนอกงาน

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจยั

ด้านงานบริ การ
วิชาการ
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2.5.2 สมมติฐาน
จากกรอบแนวคิดข้างต้นสามารถกาหนดสมมติฐานได้ดงั นี้
1. คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานส่ ง ผลทางตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
4. แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
5. ความพึงพอใจในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
6. คุณภาพชีวติ ในการทางานส่ งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
7. คุณภาพชีวติ ในการทางานส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ
พึงพอใจในการทางาน
8. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่ งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
9. การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ
พึงพอใจในการทางาน
10. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
11. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ
พึงพอใจในการทางาน
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12. แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
13. แรงจู ง ใจในการท างานส่ ง ผลทางอ้อ มต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการของ
พนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทย ผ่า นความ
พึงพอใจในการทางาน
2.5.3นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
คุณภาพชีวติ ในการทางาน (Quality of work life) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของแต่ ล ะบุ ค คล
ที่ มี ต่ อ สภาวะความเป็ นอยู่ ห รื อความสุ ขของชี วิ ต โดยรวม ที่ ไ ด้ รั บ จากประสบการณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมในการทางานโดยวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร คือ
1. ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยตุ ิธรรมหมายถึง ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม
รวมทั้งสิ ทธิ ผลประโยชน์ต่างๆ
2. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงานหมายถึง การทางานที่มีการกาหนด หน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชดั เจน ซึ่ งเป็ นหลักประกันให้บุคลากรเกิ ดความรู ้สึก เชื่ อมัน่ ว่าเมื่อทุ่มเท ความรู ้
ความสามารถในการปฏิ บตั ิง านแล้ว จะได้รับโอกาสที่จะเจริ ญก้าวหน้าในหน้า ที่ การงาน โดยมี
ตาแหน่งงานสู งขึ้นในอนาคต และมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตาแหน่งที่ชดั เจน
3. ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัยหมายถึ ง การที่ พนักงานได้ปฏิ บตั ิงานอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางด้านร่ างกาย และสิ่ งแวดล้อมของการทางาน ซึ่ งก่อให้เกิด สุ ขภาพที่ดี และมีการ
ก าหนดมาตรฐานที่ แ น่ น อนเกี่ ย วกับ การคงไว้ซ่ ึ งสภาพแวดล้อ มที่ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ซึ่ งรวมถึ ง
การควบคุมเกี่ยวกับเสี ยง กลิ่น และการรบกวนทางสายตา
4. ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองหมายถึ ง การที่พนักงาน ได้มี
โอกาสพัฒ นาขี ด ความสามารถของตนจากงานที่ ท า โดยพิ จ ารณาจากลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ
ประกอบด้วย งานที่ได้ใช้ทกั ษะและความสามารถหลากหลาย งานที่มีความท้าทาย งานที่ผูป้ ฏิบตั ิ
มีความเป็ นตัวของตัวเองในการทางาน
5. ด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว หมายถึง การแบ่งเวลาให้เหมาะสม
ในการดารงชีวติ เวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เวลาส่ วนตัว เวลาสาหรับครอบครัว และเวลาพักผ่อน
6. ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม หมายถึง การที่พนักงานจะได้รับความรัก
ความนับถือจากกลุ่ม การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ การได้รับการสนับสนุน
จากผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และมีบรรยากาศการทางานที่ปราศจากการมีอคติ
7. ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลหมายถึงสิ ทธิ ในการปกป้ องข้อมูลเฉพาะตน การมีอิสระ
ในการพูดเกี่ ยวกับเรื่ องการปฏิ บตั ิงาน ความเสมอภาคในเรื่ องกฎระเบียบ ค่าตอบแทน และความ
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มัน่ คงในงาน การเคารพต่อความเป็ นมนุ ษย์ ลักษณะการทางานที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของกระบวนการ
ยุติธรรม
การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การ(Perceived Organization Support) หมายถึง ระดับการ
รั บ รู ้ ข องพนัก งานเกี่ ย วกับ ความเชื่ อ ของพนัก งานว่า องค์ก ารได้ใ ห้ คุ ณ ค่ า ต่ อ การทุ่ ม เทท างาน
ของพนักงานและห่ วงใยในความ เป็ นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างแท้จริ งวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้
3 ตัวแปร คือ
1. ความยุติธรรม แบ่งออกเป็ น 2 ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้าง
1.1 ด้านโครงสร้าง (structural aspect ) หมายถึ ง การกาหนดกฎระเบียบและ
นโยบายอย่า งเป็ นทางการในการตัดสิ นใจกระท าในสิ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ พนัก งาน และปฏิ บ ัติ
ต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน เช่ น การประเมินการทางาน การให้ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม เป็ นต้น
1.2 ด้านสังคม (social aspect) หรื อ ความยุติธรรมเชิ งปฏิสัมพันธ์ (interpersonal
justice) หมายถึ ง การมีปฏิ สัมพันธ์ในการทางานร่ วมกัน ระหว่างองค์การกับพนักงาน การปฏิ บตั ิ
ต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน และให้เกี ยรติ ยกย่อง และอานวยความสะดวกในการได้มา
ซึ่ งข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้การทางานบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
2. การสนับสนุนจากหัวหน้างาน หมายถึงเป็ นการมองภาพรวมเกี่ยวกับค่านิ ยมของหัวหน้างาน
ในการให้ความช่วยเหลือ และใส่ ใจความเป็ นอยูด่ ีของพนักงาน
3. การให้ รางวัล และจัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในการท างาน หมายถึ ง กิ จกรรม
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การที่แสดงออกถึงการยอมรับสนับสนุ นให้พนักงานมีโอกาส
ได้รั บ การพัฒนาเพื่ อ ความก้า วหน้า ในงาน การให้ ร างวัล ตอบแทนในรู ป แบต่ า งๆ และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง หมายถึ ง พฤติกรรมของผูน้ าที่แสดงออกเพื่อจูงใจให้ผูต้ าม
มีพฤติกรรมการทางานตามเป้ าหมายที่สูงกว่าความคาดหวัง โดยการเปลี่ยนแปลง เจตคติ ความเชื่ อ
และค่านิยมของผูต้ ามที่ต่อต้านให้ยอมปฏิบตั ิตามประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1. การมีอิทธิ พลในการสร้างอุคมการณ์ หมายถึง ผูน้ าประพฤติตนเป็ นตัวแบบที่ดีทาให้
ผูต้ ามรู้ สึ ก ไว้วางใจ ศรั ท ธา และยกย่องผูน้ า รู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จเมื่ อท างานร่ วมกัน มี พ ฤติ ก รรมที่ มี
มาตรฐานทางศีลธรรมและจริ ยธรรมสู ง เสี ยสละเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
2. การสร้ า งแรงบัน ดาลใจ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ผูน้ าแสดงออกถึ งความมี วิสัย ทัศ น์
อย่างชัดเจน เพื่อทาให้ผูต้ ามมี แรงจูงใจภายในและแรงบันดาลใจ โดยให้ความเชื่ อมัน่ ว่างานนั้น
จะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ และทาให้ผตู ้ ามรู ้สึกเห็นคุณค่าในงานที่ทา
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3. การกระตุน้ ทางปั ญญา หมายถึงพฤติกรรมผูน้ าที่พยายามกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์
ของผูต้ าม เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล หมายถึงพฤติกรรม ผูน้ าที่มีความสัมพันธ์กบั ผูต้ าม
เป็ นรายบุ ค คล และปฏิ บ ัติ ต่ อ ผูต้ ามด้ว ยความกรุ ณ า รู ้ สึ ก ว่า ผูต้ ามมี คุ ณ ค่ า มี ค วามส าคัญ และ
ใส่ ใจความต้องการของผูต้ ามด้วยความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผูน้ าจะมีบทบาท
เป็ นพี่เลี้ยงหรื อที่ปรึ กษา และรับฟังความ ต้องการของผูต้ าม รวมทั้งชื่นชมและยกย่องในความสาเร็ จ
แรงจูงใจในการทางาน (Job motivation) หมายถึงความรู ้สึกที่ถูกกระตุน้ ด้วยปั จจัยต่างๆ
จากองค์การเพื่อให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาในการทางานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมายขององค์การวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปรคือ
1.ปัจจัยภายในงาน (Motivator Factors) ประกอบด้วย
1.1 ความสาเร็ จในงาน (Achievement) หมายถึงการที่บุคคลทางานได้แล้วเสร็ จ
ตามเป้ าหมายเมื่องานประสบผลสาเร็ จทาให้เกิดความพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสาเร็ จของงานนั้น
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึงการได้รับการยอมรับนับถือ
ในความสามารถของตนไม่วา่ จากผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อนร่ วมงานหรื อบุคคลในหน่วยงานการยอมรับนี้
จะอยูใ่ นรู ปของการยกย่องชมเชยการแสดงความยินดีการให้กาลังใจหรื อการแสดงออกใดๆที่แสดง
ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (The Work Itself) หมายถึงงานที่น่าสนใจงานที่ตอ้ ง
อาศัยความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์งานที่ทา้ ทายความสามารถหรื องานที่มีลกั ษณะทาตั้งแต่ตน้ จนจบได้
โดยล าพัง งานที่ ท ้า ทายจะท าให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก เกี่ ย วกับ ความส าเร็ จ ในงานและเป็ นสิ่ ง จู ง ใจ
ให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนามาซึ่ งความพึงพอใจในงานและทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความผูกพัน
กับงานมากขึ้นด้วย
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึ งความพึงพอใจที่เกิ ดขึ้นจากการ
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานและมีอานาจรับผิดชอบงานนั้นอย่างเต็มที่มีอิสระในการทางาน
การให้รับผิดชอบมากขึ้นจะเป็ นแรงจูงใจในการทางาน
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึ งการได้รับการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน
เลื่ อนตาแหน่งให้สูงขึ้นรวมถึ งการมีโอกาสได้รับการฝึ กอบรมมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง
2.ปัจจัยภายนอกงาน (Hygiene Factors) ประกอบด้วย
2.1 นโยบายขององค์การ (Company Policy) หมายถึงนโยบายในการบริ หารงาน
ระบบการจัดการขององค์การการจัดระบบงานที่มีประสิ ทธิ ภาพรวมถึงการสื่ อสารในองค์การและ
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กฎระเบียบต่างๆ ต้องกาหนดไว้อย่างชัดเจน
2.2 การบริ หารงาน (Supervision) หมายถึงความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา
ในการดาเนินงานความยุติธรรมในการบริ หารซึ่ งมีส่วนสาคัญในการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทางาน
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation) หมายถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดี
ระหว่างบุ คคลกับผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อนร่ วมงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาความสามารถทางานร่ วมกันและ
ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
2.4 สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการ
ทางาน เช่ น แสงเสี ย งอากาศชั่ว โมงการท างานและสิ่ ง แวดล้อ มอื่ น ๆ เช่ น อุ ป กรณ์ ก ารท างาน
เครื่ องมือต่างๆ ต้องเอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน
2.5 ความมัน่ คงในงาน (Job Security) หมายถึงความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อความมัน่ คง
ในงานความยัง่ ยื น ของอาชี พ หรื อ ความมัน่ คงขององค์ก ารความมัน่ คงปลอดภัย ในการท างาน
ที่เหมาะสม
2.6 เงินเดือน (Salary) หมายถึ งเงิ นเดื อนและการเลื่อนขั้นเงิ นเดือนที่เหมาะสม
รวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆ
2.7 สถานภาพ (Status) หมายถึงอาชี พนั้นเป็ นที่ยอมรับในสังคมมีเกียรติมีศกั ดิ์ศรี
ความพึงพอใจในการทางาน(Job satisfaction) หมายถึ ง ความรู้ สึกโดยรวมของพนักงานในการ
ทางานว่า พอใจ ไม่ พอใจที่ มีต่องานและองค์ประกอบต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การท างานวัดได้จาก
ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คื อความพอใจในงาน ความไม่ชอบในงาน และความชอบทางาน
ในองค์การ
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย (Effectiveness of Academic performance) หมายถึ งผลการปฏิ บตั ิงาน
ตามหน้าที่งานวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร1) ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการด้านงานสอน
หมายถึง การวางแผนการสอน การจัดกิ จกรรมการสอน การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย การใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนาผลประเมินคุ ณภาพการสอนมาปรับปรุ งงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยง
เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ตารา หนังสื อ บทความทางวิชาการที่มี ก ารเผยแพร่
2) ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการด้านงานวิจยั หมายถึงจานวนผลงานและการเผยแพร่ งานวิจยั การนา
ผลงานวิจยั มาใช้ในการเรี ยนการสอน และการพัฒนาสังคม 3) ผลการปฏิ บตั ิ งานวิชาการด้าน
งานบริ การวิชาการ หมายถึง การจัดโครงการบริ การวิชาการที่ตอบสนองความต้องการสังคม เป็ นไป
ตามบทบาทหน้าที่ ตอบสนองความต้องการสังคม/ชุ มชน การให้บริ การวิชาการให้กบั หน่ วยงาน
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ภายนอก เช่ น การเป็ นวิทยากร ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ กรรมการ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื ออื่ นๆ และนา
ความรู้ในสาขาวิชาไปพัฒนาสังคม/ชุมชน
2.5.4 คาอธิบายสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 คุ ณภาพชี วิตในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
คุณภาพชี วิต ในการทางาน เป็ นความสอดคล้องกันระหว่างความสมปรารถนาในงานกับ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การ ถ้าได้รับการตอบสนองในเรื่ องการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม สภาพการ
ทางานที่ ปลอดภัย โอกาสก้า วหน้าและการพัฒนาความสามารถ การได้รับการยอมรับในสังคม
ความสมดุ ลในชี วิตงานและครอบครัว และความเป็ นประชาธิ ปไตยในการทางาน ก็จะส่ งผลให้
มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีบรรลุเป้ าหมายขององค์การอันนามาสู่ ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
ทฤษฎีหรืองานวิจัยทีส่ นับสนุน
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ขององค์ ก ารและช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ศัก ยภาพของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน (Huse & Cummings , 1985) ส่ งผลโดยตรงในการเพิ่มความรู ้สึกพึงพอใจในการทางาน
สร้ า งความรู ้ สึ ก ผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารและลดอัต ราการเปลี่ ย นงานท าให้ ผ ลผลิ ต สู ง ขึ้ น และเพิ่ ม
ประสิ ทธิผลขององค์การ (Greenberg & Baron, 1993; โกวิท สะอาดแก้ว,2551; ดนตร์ทวี ไทรวิจิตร, 2554)
สมมติ ฐ านที่ 2 การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก ารส่ ง ผลทางตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
การรับรู้ของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความเชื่ อว่าองค์การได้ให้คุณค่าต่อการ
ทุ่ ม เทท างานและห่ วงใยในความ เป็ นอยู่ที่ ดี ไ ม่ ว่า จะเป็ นการรั บ รู ้ ค วามยุติธ รรม การสนับ สนุ น
จากหัวหน้างานในเรื่ องต่างๆ และการให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมในการทางาน
จะส่ งผลให้อาจารย์มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางานนามาสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ทฤษฎีหรืองานวิจัยทีส่ นับสนุน
Rhoades & Eisenberger (2002) ศึกษาเรื่ องPerceived Organizational Support: A Review of
the Literature ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การคือความยุติธรรม (fairness)
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (supervisor support) และ การได้รางวัลจากองค์การ (organizational
rewards) และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี(favorable job conditions) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ผลการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ Wayne et al. (1997) ศึกษาพบว่าผูท้ ี่รับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การ
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ในระดับสู งจะมีพฤติกรรมนอกเหนื อบทบาทการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์การสู งกว่าผูท้ ี่รับรู ้
การสนับสนุ นจากองค์การในระดับต่ากว่า มุทิตา คงกระพันธ์ (2554) พบว่าการรับรู้การสนับสนุ น
จากองค์ ก ารของบุ ค ลากรสายสอนและสายสนับ สนุ น ของ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุ รี
ด้า นการสนับ สนุ นสิ่ ง ตอบแทนที่ เป็ นตัวเงิ นและที่ ไ ม่ เป็ นตัวเงิ นมี อิท ธิ พ ลในทางบวกกับ ความ
พึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และผลการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
ผูบ้ ริ หารที่มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะสามารถตัดสิ นใจ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร
ยึ ด มั่น และกระตื อ รื อร้ น ในการปฏิ บ ัติ ง าน สร้ า งขวัญ ก าลัง ใจในการท างาน รวมทั้ง ทุ่ ม เท
ความพยายามอย่างเต็มศัก ยภาพในการปฏิ บ ตั ิ ง านให้เกิ ดผลส าเร็ จ และแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ
มาพัฒนาการทางานอยูเ่ สมอ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ผลของงานและองค์การสู งขึ้น ในทางตรงกันข้าม
อาจก่อให้เกิดการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อสิ่ งที่เคย
เห็น เคยเป็ น เคยมี ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ผลของงานต่าลงได้
ทฤษฎีหรืองานวิจัยทีส่ นับสนุน
Dunham & Klafehn (1990, pp. 28-34) ศึกษาเรื่ อง Transformation leadership and the
nurse executive ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ผล
มากที่สุดที่จะส่ งผลให้บุคลากรสามารถใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่ดว้ ยความพึงพอใจ
ส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน สอดคล้องกับ Azman et al. (2009) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงการสร้ างเสริ ม พลังอานาจและการปฏิบตั ิงานของผูต้ ามจาก
การศึกษาในประเทศมาเลเซี ย ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการสร้างเสริ มพลังอานาจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01 (r = 0.321, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานของผูต้ าม (r = 0.386, p < 0.001) โดยการสร้างเสริ มพลังอานาจและภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของผูต้ าม (β= 0.40, p < 0.000)และมีค่าอานาจ
พยากรณ์เท่ากับร้อยละ 50 นอกจากนั้น King (1989) และประเสริ ฐ สมพงษ์ธรรม (2537) พบว่าภาวะ
ผูน้ าแบบเปลี่ ยนแปลงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ยนสามารถทานายประสิ ทธิ ผลองค์ก ารได้ซ่ ึ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ ภาพร รอดถนอม (2542) และพิมพ์อร สดเอี่ยม (2547) ที่พบว่าภาวะ
ผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงสามารถทานายประสิ ทธิผล ขององค์การได้ Koh (1991) ได้ศึกษาและทดสอบ
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สมมติฐานเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในประเทศสิ งคโปร์ ในกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารและ
อาจารย์จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสิ งคโปร์ จานวน 90 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 20 คน ผลการวิจยั
พบว่า ผลของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นา แบบแลกเปลี่ยนสามารถทานายการเป็ น
พลเมืองดีขององค์การ (organizationalcitizenship behavior) ความผูกพันกับองค์การ ความพึงพอใจ
และผลการปฏิ บ ตั ิ งานขององค์ก ารโดยรวมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติและพบว่า ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงทานายความ พึงพอใจ และความผูกพันได้เพิ่มขึ้นจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน
Stewart (1996) พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง
(Identifying Resistance) เนื่ องจากความเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อสิ่ งที่เคยเห็น เคยเป็ น เคยมี
(Status Quo) ของสังคมการทางานและความเคยชิ นในการปฏิ บตั ิ งาน ฉะนั้นการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวอาจมีผลต่อความเชื่อมัน่ เดิมๆที่เคยมีอยูแ่ ละเป็ นอยูข่ องสังคมการทางาน และยิง่ ถ้าเป็ นความ
เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและทิศทางในการบริ หารจัดการด้วยแล้ว การต่อต้านก็มีแนวโน้มสู งมาก
ส่ งผลต่อความพอใจในการทางานและประสิ ทธิ ผลในการทางาน ดังนั้นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ส่ ง ผลทางตรงได้ท้ งั ทางบวกหรื อ ทางลบต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 4 แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
แรงจูงใจในการทางานเป็ นแรงกระตุน้ หรื อความต้องการที่ผลักดันให้บุคคลมีความเต็มใจ
ในการทางานเกิดความพอใจและมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้ดีที่สุดเพื่อบรรลุผลสาเร็ จ
ทฤษฎีหรืองานวิจัยทีส่ นับสนุน
เพชรั ต น์ ตุ ง ไธสง(2549)
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บ ั ติ ง าน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยที่มี
ผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ แรงจูงใจในการพัฒนา
การศึกษา เพียงพร โทบุราณ (2551) ที่พบว่า การจัดให้มีระบบสวัสดิ การและการจ่ายค่าตอบแทน
ที่ยุติธรรมและเพียงพอ สามารถจูงใจในการทางานได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังทาให้พนักงานเกิ ดความ
ตั้งใจในการทางานและส่ งผลทาให้ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร
ส่ วนรัฐพล ศรี กตัญญู (2551) พบว่าปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางานบรรยากาศในการ
ทางานและความผูกพันต่อองค์กรสามารถทานายประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานได้
สอดคล้องกับสุ รศักดิ์ จันดี และวราภรณ์ รุ่ งเรื องกลกิ จ (2554) ที่ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อ
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ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรในโรงงานวัต ถุ ร ะเบิ ด ทหารจัง หวัด นครสวรรค์.
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรในโรงงานวัตถุ ระเบิด
ทหารมี 2 ปั จจัยคือปั จจัยด้านทรัพยากรการบริ หารงานและปั จจัยด้านการจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยทั้ง 2 ปั จจัยสามารถร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรฯได้ร้อยละ 31.6
สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
ความรู้สึกพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีต่องานและองค์ประกอบ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท างานถ้า ได้รั บ การตอบสนองที่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้ พ อใจในการท างาน
ก่อให้เกิดความกระตือรื อร้ น มุ่งมัน่ ที่จะทางานส่ งผลให้ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการเพิ่มขึ้น
ทฤษฎีหรืองานวิจัยทีส่ นับสนุน
ผลการศึกษาของ Azadehand & Ahranjani (2014) และ Farooqui & Nagendrab (2014)
พบว่า ความมั่นคงในงาน ความพึ ง พอใจในงานส่ ง ผลทางบวกต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งาน
ส่ วนPan (2014) พบว่า ความพึงพอใจในงานส่ งผลต่อการหารายได้ต่อหัวของพนักงานโรงแรม
Springers (2010) พบว่าแรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางบวกต่อผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ (r=.43) และความพึ ง พอใจในการท างานส่ ง ผลทางบวกต่ อผลการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r=.29) และทั้งสองปั จจัยสามารถทานายผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานได้ร้อยละ 18 ส่ วนอารี อินทรา (2553) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในงานกับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเอกชนแห่ งหนึ่ ง พบว่าความพึงพอใจ
ในงานโดยรวมและรายด้า น ได้แ ก่ ด้า นความส าเร็ จ ในงาน ด้า นการได้รั บ การยอมรั บ นับ ถื อ
ด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บตั ิ ด้านความรั บผิดชอบ ด้า นความก้า วหน้า ในการทางาน ด้านเงิ นเดื อน
ด้ า นโอกาสที่ จ ะได้ รั บ ความก้ า วหน้ า ในอนาคต ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา
ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มุทิตา คงกระพันธ์ (2554) พบว่าความพึงพอใจในงานของบุคลากร
สายสอนและสายสนับสนุ นของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุ รีมีอิทธิ พลในทางบวกกับผลการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สมมติฐานที่ 6 คุ ณภาพชี วิตในการทางานส่ งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 7 คุณภาพชี วิตในการทางานส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ
พึงพอใจในการทางาน
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
เมื่ออาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ดีจากการส่ งเสริ มสนับสนุ น
จากองค์การก็จะทาให้มีค วามพอใจในงานส่ ง ผลต่ อการเพิ่ มขึ้ นของประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งาน
วิชาการ
ทฤษฎีหรืองานวิจัยทีส่ นับสนุน
ดนตร์ ทวี ไทรวิจิตร (2554) ศึ ก ษาเรื่ องอิ ท ธิ พ ลของปั จจัย เชิ งสาเหตุ ที่ส่ งผลต่ อผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานผลการศึ ก ษาพบว่า คุ ณภาพชี วิต ในการท างานของพนัก งานมี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์การ
และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
คุณภาพชีวิตการทางานส่ งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน(Greenberg & Baron,
1993; ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น , 2555; โกวิท สะอาดแก้ว,2551; ดนตร์ ทวี ไทรวิจิตร, 2554) ส่ วน
Azadehand & Ahranjani (2014) และ Farooqui & Nagendrab (2014) พบว่าความมัน่ คงในงาน
ความพึ ง พอใจในงานส่ ง ผลทางบวกต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานส่ ว นPan (2014) พบว่า
ความพึงพอใจในงานส่ งผลต่อการหารายได้ต่อหัวของพนักงานโรงแรม ดังนั้นกล่าวได้ว่า คุณภาพ
ชี วิต ในการท างานส่ ง ผลทางตรงต่ อความพึ ง พอใจในการท างาน และทางอ้อมต่ อประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิบตั ิงานผ่านความพึงพอใจในการทางาน
สมมติฐานที่ 8 การรั บรู้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางตรงต่ อความพึ งพอใจ
ในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 9 การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านวิชาการของพนัก งานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทย
ผ่านความพึงพอใจในการทางาน
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เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นก็จะทาให้มี
ความพอใจในการทางานเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิ ดความกระตือรื อร้ น ความมุ่งมัน่ ในการทางานส่ งผลให้
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการเพิ่มขึ้น
ทฤษฎีหรืองานวิจัยทีส่ นับสนุน
Rhoades and Eisenberger (2002) พบว่าการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การคือความ
ยุติธรรม (fairness) การสนับสนุ นจากหัวหน้างาน (supervisor support) และการได้รางวัลจาก
องค์การ (organizational rewards) และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (favorable job conditions) มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจในการทางาน สอดคล้องกับภคพร ภู่ไพบูลย์(2554) ศึกษา
เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบปฏิ รูป การรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การและความพึง
พอใจในงาน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
พึงพอใจในการทางานอริ สา สารอง (2553) ศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์การของบุคลากรฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ : องค์การ ที่เป็ นสมาชิก
สมาคมการจัด การงานบุ ค คลแห่ ง ประเทศไทย ผลการศึ ก ษาพบว่า พฤติ ก รรมภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง และการรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางตรงกับความพึงพอใจใน
การทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนผลการศึกษาของ Azadehand & Ahranjani
(2014) และFarooquiaand & Nagendrab (2014) พบว่าความมัน่ คงในงาน ความพึงพอใจในงาน
ส่ งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนPan (2014) พบว่า ความพึงพอใจในงานส่ งผลต่อ
การหารายได้ต่อหัวของพนักงานโรงแรม ดังนั้นกล่าวได้วา่ การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผล
ทางตรงต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างาน และทางอ้อมต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านผ่า นความ
พึงพอใจในการทางาน
สมมติฐานที่ 10 ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลทางทางตรงต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 11 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ
พึงพอใจในการทางาน
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะช่วยสร้างความสัมพันธ์โดยพยายามทาให้ ผูต้ ามรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในการประสบความสาเร็ จร่ วมกัน สนับสนุนให้พวกเขามีพฤติกรรม ที่เหมาะสมและพัฒนาศักยภาพ
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ในการทางานของตนเองอยู่เสมอ ซึ่ งจะทาให้มีความพึงพอใจในการทางาน ส่ งผลต่อความสาเร็ จ
ในการทางาน ในทางตรงกันข้ามอาจส่ งผลลบถ้าเกิดการต่อต้านการเปลี่ ยนแปลงนั้นอันส่ งผลให้
เกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน และทาให้ประสิ ทธิ ผลต่าลงได้เช่นกัน
ทฤษฎีหรืองานวิจัยทีส่ นับสนุน
ภคพร ภู่ ไพบูล ย์ (2554) ศึ กษาเรื่ องความสั มพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าแบบปฏิ รูป หรื อ
การเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การและความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะผูน้ าแบบปฏิ รูป มี ค วามสั ม พันธ์ ท างบวกกับ ความพึ ง พอใจในการท างาน วาสนา ไทรงาม
(2546) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทราผลการศึกษาพบว่าแบบภาวะผูน้ า
ทั้ง 4 แบบ มี ค วามสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของครู อย่างมี นัย สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 Koh (1991) ได้ศึกษาและทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ในประเทศสิ งคโปร์ ในกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารและอาจารย์จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสิ งคโปร์
จานวน 90 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 20 คน ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทานายความพึง
พอใจ และความผูกพันได้เพิ่มขึ้นจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน Walumbwa et al. (2005) ได้ศึกษา
ภาวะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงความยึ ด มั่น ผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารและความพึ ง พอใจต่ อ งานเป็ นการ
เปรี ยบเทียบระหว่างบริ ษทั ทางการเงินของประเทศเคนย่ากับประเทศสหรัฐอเมริ กาผลการวิจยั พบว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลทางบวกต่อความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจต่อ
งานในวัฒนธรรมของบริ ษทั ทางการเงินของประเทศทั้งสอง อริ สา สารอง(2553) พบว่า พฤติกรรม
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางตรงกับความ
พึงพอใจในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 Azadehand & Ahranjani (2014) พบว่า
ความมัน่ คงในงาน ความพึงพอใจในงานส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน Pan (2014) พบว่า
ความพึ ง พอใจในงานส่ ง ผลต่ อ การหารายได้ต่ อ หัว ของพนัก งานโรงแรม Farooquiaand &
Nagendrab (2014) พบว่าความพึงพอใจในงานส่ งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
นคเรศ ณ พัทลุง (2554) พบว่าคุณลักษณะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการมุ่งปฏิบตั ิให้บรรลุผลและแบบอย่างเชิ งจิตใจส่ งผลทางตรงเชิ งลบต่อผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง นฤนันท์ สุ ริยมณี และประเสริ ฐไชย สุ ขสะอาด (2554) พบว่า
ผู ้บ ริ หารหน่ ว ยงานสั ง กัด มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู ้น าแบบเน้ น ความสั ม พัน ธ์
(Relationship - Oriented) และมีอานาจการควบคุมสถานการณ์ (Situational Control) ในระดับสู ง
จากผลการวิจยั ดังกล่าว อาจสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ หารหน่วยงานมีประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานที่ค่อนข้าง
ต่า เนื่ องจากมี ภาวะผูน้ าที่ ไม่สอดคล้องกับอานาจการควบคุ มสถานการณ์ ภายในหน่ วยงานตาม
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ทฤษฎีของ Fiedler (1967) ที่เชื่ อว่า ผูน้ าแบบเน้นความสัมพันธ์จะมีประสิ ทธิ ผลเมื่อมีอานาจการ
ควบคุมสถานการณ์ในระดับปานกลาง Stewart (1996) พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงจะ
ก่อให้เกิดการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง (Identifying Resistance) เนื่ องจากความเปลี่ยนแปลงย่อมมี
ผลกระทบต่อสิ่ งที่เคยเห็น เคยเป็ น เคยมี (Status Quo) ของสังคมการทางานและความเคยชินในการ
ปฏิบตั ิงาน ฉะนั้นการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลต่อความเชื่ อมัน่ เดิมๆที่เคยมีอยูแ่ ละเป็ นอยู่ของ
สังคมการทางาน และยิง่ ถ้าเป็ นความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและทิศทางในการบริ หารจัดการด้วย
แล้ว การต่อต้า นก็มี แนวโน้มสู ง มาก ส่ ง ผลต่อความพอใจในการทางานและประสิ ทธิ ผ ลในการ
ทางาน ดังนั้นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางตรงได้ท้ งั ทางบวกหรื อทางลบต่อประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ดัง นั้น กล่ า วได้ว่ า การรั บ รู้ ภ าวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลทางตรงและทางอ้อ มต่ อ
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานผ่านความพึงพอใจ ซึ่ งอาจเป็ นเชิงบวกหรื อเชิงลบก็ได้
สมมติฐานที่ 12 แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 13 แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งาน
วิช าการของพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทย ผ่า นความ
พึงพอใจในการทางาน
เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่ นนั้น
อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย มี แรงจูงใจในการท างานก็จะมี ความมุ่งมัน่ ท าให้มี ความ
พอใจในการท างานเพิ่ ม ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ความมุ่ ง มั่น ในการท างานส่ ง ผลให้
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการเพิ่มขึ้น
ทฤษฎีหรืองานวิจัยทีส่ นับสนุน
ศุ ภกิ ตต์กิ จ ประพฤทธิ์ กุล (2553) พบว่า ปั จจัยจู ง ใจมี ความสั ม พันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เพียงพร โทบุราณ (2551) ที่พบว่า การจัดให้มีระบบสวัสดิการและ
การจ่ายค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ สามารถจูงใจในการทางานได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังทาให้
พนักงานเกิ ดความตั้งใจในการทางานและส่ งผลทาให้ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายขององค์กร รัฐพล ศรี กตัญญู (2551) พบว่าปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน บรรยากาศ
ในการทางานและความผูก พันต่ อองค์ก รสามารถท านายประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บตั ิงาน ดัง นั้น
กล่ า วได้ว่า แรงจู ง ใจในการท างานส่ ง ผลทางตรงและทางอ้อ มต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง าน
ผ่านความพึงพอใจ

