บทที่5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ องปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) เสริ มด้วยข้อมูลเชิ งคุณภาพ (Qualitative Data) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับของ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการและระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย ใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ซึ่ ง กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จานวน 682 คน และเสริ มด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่ งเป็ น
การสัมภาษณ์เชิงลึก พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิชาการหรื อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจานวน 12 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ
โดยเริ่ มจากวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากนั้นจึง วิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์ส่วนที่สองคือ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เพื่ออภิปรายขยายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่ วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อจากัดการวิจยั
5.4 ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาเอกสารตาราและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องผูศ้ ึกษาขอนาเสนอสรุ ปผลการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์
ข้อมูลส่ วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.60 อายุส่ วนใหญ่ อยู่ระหว่า ง 31-40 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.10
ระดับ การศึ กษาส่ วนใหญ่อยู่ใ นระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 73.90 ส่ วนใหญ่มีตาแหน่ งเป็ น
อาจารย์ คิดเป็ นร้อยละ 89.90 รองลงมามีตาแหน่ งทางวิชาการเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์คิดเป็ นร้อยละ
9.80 ส่ วนใหญ่ไม่มีตาแหน่งบริ หารคิดเป็ นร้อยละ 79.70 รองลงมามีตาแหน่งบริ หารเป็ นรองคณบดี/
ผูช้ ่วยคณบดีคิดเป็ นร้อยละ7.90 ส่ วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาการจัดการคิดเป็ นร้อยละ 24.80 รองลงมา
สั ง กั ด คณะครุ ศาสตร์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ23.80 ส่ วนใหญ่ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือคิดเป็ นร้อยละ26.10 รองลงมาสังกัดกลุ่มภาคเหนื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.00 ส่ วน
ใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน 1-5.99 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.70 รองลงมา 6-10.99 ปี คิดเป็ นร้อยละ
32.70 ส่ วนใหญ่มีจานวนชัว่ โมงสอนเฉลี่ย 14 – 17 ชัว่ โมง/สัปดาห์คิดเป็ นร้อยละ 43.80
ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่า
ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.49)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยตุ ิธรรม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.57)
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.58) ด้านสภาพการทางานที่
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.38) ด้านโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถ ค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.67) ด้านความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัว ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(x̅= 3.17) ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.62) และด้านสิ ทธิ ส่วน
บุคคล ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.47)
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ปั จจัยการรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(x̅=3.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านความยุติธรรม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.58) ด้าน
การสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.78) และด้านการให้รางวัลและจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.67)
ปัจจัยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก(x̅=3.49)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการมี อิทธิ พลในการสร้ างอุ ดมการณ์ ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(x̅=3.57) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.50) และด้านการคานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.42)
ปั จจัยแรงจูง ใจในการทางานในภาพรวมพบว่า ค่า เฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก(x̅=3.65)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านปั จจัยภายในงาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.78) และด้านปั จจัย
ภายนอกงาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.51)
ปั จ จัย ความพึ ง พอใจในการท างานในภาพรวมพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก
(x̅=3.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ในภาพรวมมีความพอใจในงานค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (x̅=3.77) โดยทัว่ ไป ชอบลักษณะงานที่ได้ทาอยู่ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.34) และ
โดยทัว่ ไป ชอบทางานในคณะ/สถาบันแห่งนี้ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.81)
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานทางวิชาการ (Academic Performance) ในภาพรวมพบว่า
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅=3.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการสอน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับ มาก (x̅=3.84) ด้า นการวิ จยั ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (x̅= 2.81) และด้า นการบริ ก าร
วิชาการ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.37)
5.1.1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล จากดัชนี ที่ ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความ
กลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่า 2 /df =3.94, GFI = 0.91, AGFI = 0.88, RMSEA
= 0.066, CFI = 0.99, NFI = 0.98, TLI = 0.98 และStandardized RMR = 0.042 ซึ่งค่าดัชนีช้ ีวดั ที่ได้เป็ น
ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างบางค่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด ยังไม่
เป็ นตัวแบบสุ ดท้า ยที่เหมาะสมจะนาไปใช้อธิ บายสมมติฐานการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงท าการปรับสมการ
โครงสร้ างตามสมมติ ฐานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ตามข้อเสนอแนะของโปรแกรม
(Modification indices)โดยการยอมรั บให้มี ก ารโยงเส้ นความสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่ อน(e)
ระหว่า งตัวแปรสั ง เกตได้ที่ เกิ ด ขึ้ นจากการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล เพื่ อให้ตวั แบบมี ความเหมาะสมที่ สุ ด
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(Model fit )ในการนาไปใช้ ซึ่ งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังการปรับสมการโครงสร้างหลังสุ ดพบว่า
2 /df = 2.52, GFI = 0.95, AGFI = 0.92, RMSEA = 0.047, CFI = 0.99, NFI = 0.99, TLI = 0.99,
Standardized RMR = 0.038 พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งหมดมีค่าตามเกณฑ์ทุกค่า
นอกจากนั้นเพื่ อให้ตวั แบบสมการโครงสร้ างมี ความสมบูรณ์ ม ากยิ่ง ขึ้ น ผูว้ ิจยั จะ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ค่าความเที่ยง หรื อสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) ของตัวแปรภายนอกสังเกตได้พบว่า
ตัวแปร การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์มากที่สุดเท่ากับ 0.90 รองลงมาได้แก่
ตัวแปรการกระตุน้ ทางปั ญญา ปั จจัยภายนอกงาน การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล และสิ ทธิ ส่วน
บุคคล มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ 0.89, 0.84, 0.83 และ 0.80 ตามลาดับ
ค่าความเที่ยง หรื อสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) ของตัวแปรภายในสังเกตได้พบว่าตัว
แปรความชอบทางานในคณะ/สถาบันมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ มากที่สุดเท่ากับ 0.65 รองลงมา
ได้แก่ความพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานด้านการสอนเท่ากับ เท่ากับ 0.62 และ 0.52
ตามลาดับ
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (ρc) พบว่าตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีค่าความ
เที่ยงมากที่สุดเท่ากับ 0.960 รองลงมาได้แก่ตวั แปรแรงจูงใจในการทางาน และการรับรู ้การสนับสนุ น
จากองค์การมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.944 และ 0.846 ตามลาดับ
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเพื่อดูค่าอิทธิ พลของตัวแปรแฝงตาม พบว่า
ตัว แปรคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน พบว่ า ด้ า นสิ ทธิ ส่ วนบุ ค คลมี ค่ า น้ าหนั ก
องค์ป ระกอบมากที่ สุ ด (λx=0.90)
ด้า นความสมดุ ล ในชี วิต งานและครอบครั วมี ค่ า น้ า หนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด (λx=0.60)
ตัวแปรการรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นจากองค์ก ารพบว่า ด้า นความยุติธ รรมมี ค่ า น้ า หนัก
องค์ประกอบมากที่สุด (λx=0.88) ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย
ที่สุด (λx=0.74)
ตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงพบว่าด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ มี ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด (λx=0.96) ด้านการมีอิทธิ พลในการสร้างอุดมการณ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุด (λx=0.80)
ตัว แปรแรงจู ง ใจในการท างาน พบว่ า ด้า นปั จ จัย ภายนอกงาน มี ค่ า น้ า หนัก
องค์ป ระกอบมากที่ สุ ด (λx=0.93) ด้า นปั จ จัย ภายในงาน มี ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบน้อยที่ สุ ด
(λx=0.85)

180

ตัวแปรความพึงพอใจในการทางาน พบว่าด้านความชอบทางานในคณะ/สถาบัน มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด (λy=0.81) ด้านความชอบในลักษณะงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุด (λy=0.36)
ตัวแปรประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านทางวิช าการพบว่า ด้า นการสอน มี ค่ า น้ า หนัก
องค์ประกอบมากที่สุด (λy=0.73) ด้านการวิจยั มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด (λy=0.44)
สรุ ปจากการวิเคราะห์ ตวั แบบการวัดโดยภาพรวม มีความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได้
ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอข้อมูล ผลการวิเคราะห์เส้นทาง ของตัวแบบสมการโครงสร้ างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทยได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ โดยสรุ ปในภาพรวมพบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อประสิ ท ธิ ผลการ
ปฏิ บตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย คือ
แรงจู งใจในการทางานโดยมี อิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยและทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมี อิทธิ พลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
วิชาการผ่านความพึงพอใจในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงมีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ
และทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่เป็ นอิทธิ พลเชิงลบ
ความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างพบว่าตัวแปรอิสระ
คุณภาพชีวติ ในการทางาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจใน
การทางาน และความพึงพอใจในการทางานสามารถร่ วมกันอธิ บาย ความแปรปรวนของประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานทางวิชาการ ได้ร้อยละ 51 และสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั นี้
1. คุ ณภาพชี วิตในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
2.การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
4. แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิช าการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทยอย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ
เป็ นไปตามสมมคิฐาน
5. ความพึงพอใจในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ
ของ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เป็ นไปตามสมมคิฐาน
6.คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานส่ ง ผลทางตรงต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
7.คุ ณภาพชี วิตในการทางานส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ พึงพอใจในการ
ทางานอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ไมเป็ นไปตามสมมติฐาน
8.การรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
9.การรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความพึงพอใจ
ในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นไปตามสมมติฐาน
10. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิช าการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทยอย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
11. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ พึงพอใจในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นไปตามสมมติฐาน
12. แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏในประเทศไทย อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ
เป็ นไปตามสมมติฐาน
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13. แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ พึงพอใจในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ได้รับการพิสูจน์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีจานวน 9 ข้อ โดยแบ่ง
ออกเป็ นปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงจานวน 6 ข้อ และปั จจัยที่ส่งผลโดยอ้อมจานวน 3 ข้อ
5.1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
จากการเก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรจานวน
12 คน และผลที่ได้จากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเชิงปริ มาณ สรุ ปผลได้ดงั นี้
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย โดยรวมมีปัญหาในด้านการวิจยั ที่มีประสิ ทธิ ผลค่อนข้างต่า ซึ่ งส่ งผลให้ภาพรวม
ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการลดลง
ในการค้ น หาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการของพนัก งาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้มีก ารศึ กษาในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทางานในประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วย การให้สิ่งตอบแทนที่
ยุติธรรม ความก้า วหน้ า และความมัน่ คงในงาน สภาพการท างานที่ ป ลอดภัย โอกาสพัฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเอง ความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัว การได้รับการยอมรับในสังคม
และสิ ทธิ ส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมคุณภาพชีวิตในการทางาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีท้ งั
ที่พอใจในคุณภาพชี วิตในการทางานซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงานที่ทางานมาไม่นาน และไม่พอใจ
ในคุ ณภาพชี วิตในการทางานซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงานที่ ทางานมาเป็ นเวลานาน โดยประเด็น
สาคัญ อยู่ที่ การจัดสวัสดิ การนอกเหนื อจากเงิ นเดื อนที่ ได้รับซึ่ งโดยส่ วนใหญ่มีความต้องการที่จะ
ได้รับนอกเหนือจากสวัสดิการที่ ได้รับจากประกันสังคม ซึ่ งก็จะมีกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ที่จะได้รับ
คล้ายๆกัน มี เพียงบางแห่ งที่ จะได้รับนอกเหนื อจากที่ กล่ าวมา เช่ นสวัสดิ การประกันชี วิตกลุ่ ม ค่า
ศึกษาบุตร ทุนการศึกษาบุคลากร เป็ นต้น ซึ่ งแนวทางในการแก้ไขปั ญหานั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ควรเพิ่ ม สวัส ดิ ก ารนอกเหนื อ จากสวัส ดิ ก ารที่ พ นัก งานได้รั บ รู ้ ใ นสิ่ ง ที่ ค วรจะได้รั บ ซึ่ งก็ จ ะช่ ว ย
ทางด้า นจิ ต วิ ท ยาในการที่ จ ะเพิ่ ม ความพึ ง พอใจในการท างาน และประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเชิงปริ มาณที่ตอ้ งการให้สร้างความมัน่ คงในอาชี พ ไม่วา่
จะเป็ นในเรื่ อง สัญญาจ้างที่เป็ นธรรม สวัสดิการต่างๆที่ดีกว่าระบบประกันสังคมที่ได้รับอยูใ่ นปั จจุบนั
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อีกหนึ่งประเด็นที่สาคัญคือการบริ หารจัดการเวลา อันเนื่องมาจากการทางานที่มีภาระงานที่มาก สาย
สนับสนุ นมีจากัด ทาให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถามเชิงปริ มาณที่ตอ้ งการให้ลดภาระงานธุ รการต่างๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านวิชาการ โดยการจัดการระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยสนับสนุน หรื อการเพิม่ จานวนของสายสนับสนุน ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนอาจารย์แล้ว
มีสัดส่ วนที่ต่ามากๆ ทาให้อาจารย์ตอ้ งแบกรับภาระงานบางส่ วน เช่นการจัดเตรี ยมเอกสารสาหรับการ
ทาประกันคุ ณภาพ รวมทั้ง ภาระงานที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้องหรื อไม่ ใ ช่ หน้าที่ โดยตรง ท าให้ส่ งผลต่อการ
พัฒนาการสอน การทาวิจยั และการบริ การวิชาการ จึงทาให้ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
ไม่ ดีเ ท่ า ที่ ค วร ตลอดจนลดภาระงานสอน เนื่ องจากปั จ จุ บ นั จ านวนชั่วโมงสอนต่ อ สั ป ดาห์ อยู่ที่
ค่าเฉลี่ย 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ประกอบกับภาระงานธุ รการต่างๆ ที่ตอ้ งทา จึงทาให้ไม่สามารถที่จะ
บริ หารเวลาในการทาวิจยั หรื อเขียนเอกสาร ตารา และการแบ่ ง ภาระงานที่ ชัด เจนตามความถนัด
ไม่ใช่ทุกคนต้องทาเหมือนๆกันหมดทุกอย่าง นอกจากนั้นจากผลเชิงคุณภาพสิ่ งที่อยากให้หน่วยงาน
ปรับปรุ งคือสภาพแวดล้อมในการทางานในด้านการเรี ยนการสอน ความปลอดภัยของที่ทางาน
2. ปั จจัยด้านการรับรู้ การสนับสนุ นจากองค์การในประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วย ความ
ยุติธรรม การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
ทางานผลการศึ ก ษาพบว่า การรั บ รู้ ก ารสนับสนุ นจากองค์ก าร นั้นโดยส่ วนใหญ่ เห็ นว่า ได้รับ การ
สนับสนุนจากองค์การ ทั้งในด้านความยุติธรรม การสนับสนุนจากหัวหน้างานและการให้รางวัลและ
จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน ปัญหาที่พบคือ ในเรื่ องสภาพแวดล้อมในการทางานที่ควร
ปรับปรุ ง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน อันจะส่ งผลให้ช่วยเสริ มการทางานให้มีประสิ ทธิ ผล
ตลอดจนมีความพึงพอใจในการทางานได้อีกทางหนึ่ง
3. ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วย การมีอิทธิ พลในการ
สร้างอุคมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา และการคานึ งถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคลผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนั้นส่ งผลในลักษณะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ทาให้ส่ งผลกระทบต่ อผลลบงานปฏิ บ ตั ิ ง านวิชาการ ผ่า นความรู ้ สึก ที่ ไ ม่ พึง พอใจท าให้ส่ง ผลต่ อ
พฤติกรรมต่างๆที่ไม่อยากจะทางานให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่ผนู ้ าหรื อผูบ้ งั คับบัญชาอยากจะให้เป็ น
และจากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเชิ งปริ มาณอยากให้ผบู้ ริ หารสร้ างขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน ลดการสร้างความกดดันโดยใช้สัญญาจ้างมาเป็ นเครื่ องมือ เพราะจะทาให้เสี ยขวัญและกาลังใจ
ในการท างานเพราะภาวะผู ้น าของผู ้บ ริ หารเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้ต ามได้ ท างานอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยผูบ้ ริ หารควรมีความเข้าใจในงานและช่วยส่ งเสริ มการทางาน
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4. ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางานในประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วยปั จจัยภายในงาน และ
ปั จจัยภายนอกงาน ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ด้า นแรงจูงใจในการท างานช่ วยให้เกิ ดแรงกระตุ ้นที่
อยากจะทางาน ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการทางาน นอกจากนั้นในทางอ้อมจะทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจในการทางาน ส่ วนข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามเชิ งปริ มาณนั้นต้องการให้สร้าง
แรงจูงใจในการทางาน เพราะแรงจูงใจในการทางานจะช่ วยกระตุ น้ ให้คนทางานส่ งผลให้รู้สึกพึง
พอใจในการทางาน อันจะทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ผลในการทางาน
5. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทางานผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่น้ นั มีความพึงพอใจใน
การทางานยกเว้นลักษณะของงานที่องค์การจัดให้ทา ที่เป็ นงานนอกเหนื อจากงานสอน วิจยั และ
บริ การวิชาการ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ส่ วนแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานวิชาการจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุ ปได้ 3 ประเด็นดังนี้
1. ด้านการสอน ส่ วนใหญ่ น้ นั ต้องการให้ผูส้ อน นั้นสามารถสอนในลัก ษณะให้ผูเ้ รี ย น
สามารถคิดวิเคราะห์หรื อที่เรี ยกว่าการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน (creativity- based learning: CBL)
หรื อ น าไปต่ อยอดสร้ า งเป็ นนวัต กรรมได้ พัฒ นาการสอนของอาจารย์ใ ห้ เ ป็ นผูจ้ ัด การเรี ย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนวิธีการจัดการ นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
2. ด้านการวิจยั ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการนาผลวิจยั
ไปเชื่อมโยงและบูรณาการ กับเรื่ องการบริ การวิชาการ และการเรี ยนการสอน ด้วยการลงพื้นที่เพื่อหา
โจทย์วจิ ยั และสารวจความต้องการของท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ถ้าสามารถทาวิจยั ในลักษณะนี้
ได้ ก็จะส่ งผลต่อการวิจยั และการบริ การวิชาการที่ตอบโจทย์โดยแท้จริ ง
3. ด้านการบริ การวิชาการ ส่ วนใหญ่ เน้นให้ออกไปเป็ นวิทยากรเพื่อให้คนในท้องถิ่ นรู ้ จกั
และการช่ วยเหลื อในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งจะทาให้เชื่ อมโยงไปยังงานวิจยั ได้จากการไปพบปั ญหาของ
ท้องถิ่น
4. สร้ างแรงจูงใจในการทางานผ่านวิธีการต่างๆ เช่ น การให้รางวัล การให้ทุนการศึ กษา
ประกันสุ ขภาพหมู่ การสร้างเส้นทางอาชีพที่เป็ นรู ปธรรม
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5.2 อภิปรายผล
จากการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. คุ ณภาพชี วิตในการท างานส่ ง ผลทางตรงต่อประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บตั ิ งานวิชาการ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ซึ่ งคุณภาพชีวิตในการทางานถ้าบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีจะทาให้มีความพึงพอใจในการ
ทางานส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการทางานเกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพงานในองค์ก ารเกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์ในการทางานและอุทิศตนในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การลดอัตราการ
โอนย้ายและลาออกจากงาน (ดุสิตา เครื อคาปิ ว, 2551, น. 13) Hackman and Suttle (1977) กล่าวการมี
คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดีน อกจากท าให้ค นมี ค วามพึ ง พอใจแล้วยัง ส่ ง ผล ต่ อสภาพสั ง คมสิ่ ง แวดล้อ ม
เศรษฐกิจผลผลิตต่างๆ และที่สาคัญคุณภาพชีวติ การทางานจะไปสู่ ความพึงพอใจในการทางานและ
ความผูกพันในองค์การช่วยให้อตั ราการขาดงานการลาออกและอุบตั ิเหตุนอ้ ยลง ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้
ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) โกวิท สะอาดแก้ว ( 2551) และBeh
& Rose (2007) ที่พบว่าคุณภาพชี วิตในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อธิ บายได้ว่าจากทฤษฎี ความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow
(1970) ที่อธิ บายพฤติกรรมความต้องการของมนุ ษย์วา่ เป็ นไปตามลาดับขั้น ซึ่ งจะเห็นได้วา่ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย นั้นส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนอง
ในลาดับขั้นความต้องการทางด้านร่ างกายและความต้องการด้านความปลอดภัย ในขณะที่องค์การ
ต้องการประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานที่อยู่ในลาดับขั้นความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม
และความต้องการความส าเร็ จในชี วิต ซึ่ ง ความต้องการไม่ ส อดคล้องกัน ประกอบกับ ผลในเชิ ง
คุณภาพที่มีความต้องการให้องค์การเพิ่มสวัสดิ การที่ได้รับให้มากกว่าสวัสดิ การพื้นฐาน ซึ่ งการให้
สวัสดิการที่มากกว่ามาตรฐานจะเป็ นการเพิ่มคุณภาพชี วิตในการทางาน ช่วยกระตุน้ ให้เกิดความพึง
พอใจในการทางาน และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานอันจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลในที่สุด
และอีกหนึ่งประเด็นที่สาคัญคือการบริ หารจัดการเวลา อันเนื่องมาจากการทางานที่มีภาระงานที่มาก
สายสนับสนุ นมีจากัด ทาให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ นอกจากนั้นสิ่ งที่อยากให้
หน่ วยงานปรับปรุ งคือสภาพแวดล้อมในการทางานในด้านการเรี ยนการสอน ความปลอดภัยของที่
ทางาน ดังนั้นถ้าบุคลากรมีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดีจะทาให้มีความ พึงพอใจในการทางานส่ งผล
ให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
2.การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ทาให้พนักงานเต็มใจในการใช้ความพยายามและทุ่มเทเวลาใน
การทางานให้กบั องค์การ เพื่อการได้รับรางวัลต่างๆ จากองค์การ ผ่านการแลกเปลี่ยนทางสังคมเป็ น
การรับรู ้ทางบวกเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่จะนาไปสู่ พฤติกรรมที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rhoades & Eisenberger (2002) ที่
พบว่าการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การคือความยุติธรรม (fairness) การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
(supervisor support) และ การได้รางวัลจากองค์การ (organizational rewards) และ สภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ดี (favorable job conditions) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลการปฏิบตั ิงาน ไม่สอดคล้อง
กับมาริ สสา อินทรเกิด และวิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ (2559) ที่พบว่าการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การมี
อิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงาน อธิ บายได้จากแนวคิดของ Wayne et al. (1997) ที่พบว่าผูท้ ี่รับรู ้การ
สนับสนุนจากองค์การในระดับสู ง จะมีพฤติกรรมนอกเหนื อบทบาทการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อ
องค์การสู งกว่าผูท้ ี่รับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การในระดับต่ากว่า ซึ่ งจากผลเชิ งปริ มาณพบว่าการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านความยุติธรรม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.58) ด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา ค่าเฉลี่ย
อยู่ใ นระดับ มาก (x̅= 3.78) ด้า นการให้ร างวัล และจัด สภาพแวดล้อ มที่ เ หมาะสมในการท างาน
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.67) ซึ่ งจากค่าเฉลี่ยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การนั้นจะเห็นได้วา่
ไม่ได้อยูใ่ นระดับสู งเพียงพอที่จะทาให้แสดงถึงประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานตามที่ Wayne et al. (1997)
ได้ก ล่ า วไว้ ประกอบกับ จากผลเชิ ง คุ ณ ภาพพบว่ า ส่ ว นใหญ่ อ ยากให้ อ งค์ ก ารปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ ง
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน อันจะส่ งผลให้ช่วยเสริ มการทางาน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ท าให้ ส่ ง ผลทางตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงส่ ง ผลทางตรงต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บตั ิ งานวิช าการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติโดยมี
ทิศทางเป็ นลบ โดยที่ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดที่ว่า การมีผลการปฏิบตั ิงานสู งขึ้นเกิ ดจาก
การเปลี่ ยนแปลงค่านิ ยม เจตคติ และแรงจูงใจของพนักงาน โดยการค่อยๆ กระตุน้ จากระดับต่ าไปสู่
ระดับสู ง (Bass, 1985, p. 32) ดังนั้นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริ มาณ
ความสาเร็ จของผูต้ าม ทั้งด้านความเต็มใจในการใช้ความพยายามเป็ นพิเศษในการทางาน ความพึง
พอใจต่อผูน้ า การเห็นความสาคัญของผลการปฏิ บตั ิงาน และการรับรู ้การประสบความสาเร็ จในงาน
(Bass as cited in Krishnan, 2005, p. 14) ซึ่ งผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ไม่ สอดคล้องกับผลการศึก ษาของ
Dunham & Klafehn (1990, pp. 28-34) ที่พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นภาวะผูน้ าที่มี
ประสิ ทธิ ผลมากที่สุด ที่จะส่ งผลให้บุคลากรสามารถใช้ความรู ้ ความสามารถที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่ดว้ ย

187

ความพึง พอใจผูบ้ ริ หารที่ มีภาวะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ผลจะสามารถตัดสิ นใจ สร้ างแรงบันดาลใจให้
บุคลากรยึดมัน่ และกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน สร้างขวัญกาลังใจในการทางาน รวมทั้งทุ่มเทความ
พยายามอย่ า งเต็ ม ศัก ยภาพในการปฏิ บ ัติ ง านให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ และแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มา
พัฒนาการทางานอยู่เสมอ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ผลของงานและองค์การสู งขึ้น และ Phillips (2012) ที่
พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แต่ ผ ลการ
ศึกษาของงานวิจยั นี้สอดคล้องผลการศึกษาของนคเรศ ณ พัทลุง (2554) ที่พบว่าคุณลักษณะในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงด้านการมุ่งปฏิ บตั ิ ให้บรรลุ ผลและแบบอย่างเชิ งจิตใจส่ งผล
ทางตรงเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ ในการทางาน โดยเหตุผลที่เป็ นเช่นนั้นเนื่องจากว่า การนาการบริ หารเชิ ง
วิสัยทัศน์มาใช้ในระบบราชการเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลนั้นก่ อให้เกิ ดการต่อต้านการเปลี่ ยนแปลงจาก
พนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิช าการ ซึ่ งสอดคล้องกับ Stewart (1996) ที่ ก ล่ า วว่า ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงจะก่อให้เกิ ดการต่อต้านความเปลี่ ยนแปลง (Identifying Resistance) เนื่ องจากความ
เปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อสิ่ งที่เคยเห็น เคยเป็ น เคยมี (Status Quo) ของสังคมการทางานและ
ความเคยชินในการปฏิบตั ิงาน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลต่อความเชื่ อมัน่ เดิมๆที่เคยมีอยู่
และเป็ นอยู่ของสังคมการทางาน และยิ่งถ้าเป็ นความเปลี่ ยนแปลงด้านนโยบายและทิ ศทางในการ
บริ ห ารจัด การด้ว ยแล้ว การต่ อ ต้า นก็ มี แ นวโน้ม สู ง มาก ส่ ง ผลต่ อ ความพอใจในการท างานและ
ประสิ ทธิผลในการทางาน และสอดคล้องกับผลเชิงคุณภาพที่สรุ ปได้วา่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนั้น
ส่ งผลในลักษณะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทาให้ส่งผลกระทบด้านลบต่อผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ผ่านความรู ้ สึกที่ ไม่พึงพอใจทาให้ส่งผลต่อพฤติ กรรมต่างๆที่ ไม่อยากจะทางานให้บรรลุ เป้ าหมาย
ตามที่ผนู้ าหรื อผูบ้ งั คับบัญชาอยากจะให้เป็ น
นอกจากนั้นนฤนันท์ สุ ริยมณี และประเสริ ฐไชย สุ ขสะอาด (2554) พบว่า ผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิ ดล ส่ วนใหญ่เป็ นผูน้ าแบบเน้นความสัมพันธ์ (Relationship - Oriented) และมี
อานาจการควบคุมสถานการณ์ (Situational Control) ในระดับสู งจากผลการวิจยั ดังกล่าว อาจสรุ ปได้
ว่า ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานมี ป ระสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานที่ ค่อนข้างต่ า เนื่ องจากมี ภาวะผูน้ าที่ ไ ม่
สอดคล้องกับอานาจการควบคุมสถานการณ์ภายในหน่วยงานตามทฤษฎีของ Fiedler (1967) ที่เชื่ อว่า
ผูน้ าแบบเน้นความสัมพันธ์จะมีประสิ ทธิผลเมื่อมีอานาจการควบคุมสถานการณ์ในระดับปานกลาง
4. แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แรงจูงใจใน
การทางานเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ สาหรับทั้งส่ วนบุคคลและผลการดาเนิ นงานขององค์กร (Addison and
Brundrett , 2008) ส่ วน Shaari, Yaakub and Hashim (2002) แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจสู งมี
แนวโน้มที่จะทางานได้ดีในที่ทางานและมีความรับผิดชอบมากขึ้นและขยันขันแข็ง ในทานองเดียวกัน
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Halepota (2005) กล่ า วว่า แรงจู ง ใจทาให้พ นัก งานท างานได้ดีข้ ึ นจึ ง ส่ ง ผลในการผลิ ตที่ สู ง ขึ้ น
เช่ นเดี ยวกับการสร้ างผลกาไรที่สูงขึ้น Singla (2009) สรุ ปความสาคัญของแรงจูงใจต่อพนักงานมี
ดังต่อไปนี้ ช่ วยปรับปรุ งระดับประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ช่ วยในการเปลี่ ยนทัศนคติเชิ งลบหรื อไม่
แยแสของพนักงาน ลดการหมุนเวียนของพนักงาน ช่วยในการลดการขาดงาน และลดการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Springers (2010) ที่พบว่า
แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางบวกต่อผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
เพชรัตน์ ตุงไธสง (2549) พบว่าตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ได้แก่แรงจูงใจในการพัฒนาการศึกษา เพียงพร โทบุราณ (2551) ที่พบว่า
การจัดให้มีระบบสวัสดิ การและการจ่ายค่าตอบแทน ที่ยุติธรรมและเพียงพอ สามารถจูงใจในการ
ทางานได้เป็ นอย่างดี อีก ทั้ง ยัง ทาให้พนัก งานเกิ ดความตั้ง ใจในการทางานและส่ งผลท าให้ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กรส่ วนรัฐพล ศรี กตัญญู (2551) พบว่าปั จจัย
ด้า นแรงจู ง ใจในการท างานบรรยากาศในการท างานและความผูก พัน ต่ อองค์ก รสามารถท านาย
ประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้ สอดคล้องกับสุ รศักดิ์ จันดี และวราภรณ์ รุ่ งเรื อง
กลกิ จ (2554) พบว่าปั จจัยด้านทรัพยากรการบริ หารงานและปั จจัยด้านการจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน
สามารถร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ได้ร้อยละ 31.6 อธิ บายได้วา่ จากทฤษฎีทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg (1959) ที่กล่าวว่าปั จจัยจูงใจ
(Motivator Factors) เป็ นปั จจัยที่สร้างทัศนคติทางบวกให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ปั จจัยเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่
เกี่ ยวกับงานที่ปฏิ บตั ิโดยตรงซึ่ งทาให้คนชอบและรักงานเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้บุคลากรใน
องค์ ก ารท าให้ ป ฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในที่ สุ ด ซึ่ งพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิช าการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏในประเทศไทย โดยส่ วนใหญ่ ยงั มี ค วามต้องการที่
อยากจะประสบความสาเร็ จในด้านผลงานวิชาการ ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายในงานหรื อเป็ นปั จจัยจูงใจที่จะ
กระตุน้ ให้ทางาน
แม้ว่าปั จจัยค้ าจุนหรื ออนามัย (Hygiene Factors) นั้นในบางประเด็นจะไม่ได้
รับการตอบสนองเท่าที่ควรจากผลเชิ งคุณภาพ คือ ความมัน่ คงในงานและสถานภาพในอาชี พ แต่ท้ งั
สองประเด็นนี้ เป็ นเพียงสิ่ งป้ องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในงานเท่านั้น ดังนั้นปั จจัยจูงใจ
(Motivator Factors) จึ งยังเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลทางบวกต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สอดคล้องกับผลเชิ งคุ ณภาพที่สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านแรงจูงใจใน
การทางานช่วยให้เกิดแรงกระตุน้ ที่อยากจะทางาน ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
5. ความพึ ง พอใจในการท างานส่ ง ผลทางตรงต่ อประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านวิช าการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ความพึงพอใจในงานเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะทาให้องค์การไปสู่ การทางานที่มีประสิ ทธิ ผลได้ หากบุคคลมี
ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบอยู่จะทาให้ได้ผลผลิ ตสู งและองค์การมี ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้ น
ความพึงพอใจในงานของบุคคลจะไม่หยุดนิ่ งอยู่กบั ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ของการ
ทางานและปั จจัยอื่นๆ ภายในองค์การโดยการเปลี่ ยนแปลงความพึงพอใจในงานจะมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคลตลอดเวลา (พงศ์ หรดาล, 2540, หน้า 50) Fisher & Menghetti (2010) กล่าวว่า
ความพึงพอใจในงานเป็ นปั จจัย สาคัญที่ ส่ง ผลต่อพฤติ ก รรมการท างานและประสิ ทธิ ภาพองค์การ
ดังนั้นความพึงพอใจในงานจึงมีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบของพฤติกรรมอย่างชัดเจน ซึ่ งผลการศึกษา
ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Azadehand & Ahranjani (2014) พบว่า ความมัน่ คงในงาน
ความพึงพอใจในงานส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน Farooqui&Nagendrab (2014) พบว่าความ
พึงพอใจในงานส่ งผลทางบวกต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน Springers (2010) พบว่าความพึงพอใจ
ในการทางานส่ งผลทางบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ Huang et al.
(2013) ที่ศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจในงานต่อประสิ ทธิ ผลการสอน ของอาจารย์ในวิทยาลัย
ด้านเทคโนโลยีและการโรงแรมโดยใช้ตวั แบบสมการโครงสร้างผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจใน
การทางานส่ งผลบวกต่อประสิ ทธิ ผลการสอนของอาจารย์ การเพิ่มความพึงพอใจในการทางานให้
อาจารย์ผสู ้ อนจะช่วยให้ประสิ ทธิ ผลการสอนของอาจารย์เพิ่มสู งขึ้นด้วยเช่นกัน อารี อินทรา (2553)
พบว่าความพึงพอใจในงานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในงาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการทางาน ด้าน
เงินเดื อน ด้านโอกาสที่ จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านความสัมพันธ์ กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มุทิตา คงกระพันธ์ (2554) ศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นจากองค์ก ารผ่า นความผูก พันต่ อ องค์ก ร และความพึ ง พอใจในงานที่ มี ต่ อ
ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กาญจนบุรีผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในงานมีอิทธิ พลในทางบวกกับผลการปฏิ บตั ิ งานตาม
บทบาทหน้าที่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิ บายได้วา่ ความพึงพอใจในงานเป็ นปั จจัยหนึ่ง
ที่จะทาให้องค์การไปสู่ การทางานที่มีประสิ ทธิ ผลได้ หากบุคคลมีความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ
อยูจ่ ะทาให้ได้ผลผลิตสู งและองค์การ มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นความพึงพอใจในงานของบุคคลจะ
ไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ของการทางานและปั จจัยอื่นๆ ภายในองค์การ
โดยการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในงานจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลตลอดเวลา (พงศ์
หรดาล, 2540, หน้า 50) สอดคล้องกับ Fisher & Menghetti (2010) กล่าวว่าความพึงพอใจในงานเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานและประสิ ทธิ ภาพองค์การดังนั้นความพึงพอใจในงานจึง
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มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบของพฤติกรรมอย่างชัดเจน ความพึงพอใจในงานเป็ นความรู้สึกรวมของ
บุ ค คลที่ มี ต่ อการท างานในทางบวก เป็ นความสุ ข ของบุ ค คลที่ เกิ ด จากการปฏิ บตั ิ งาน และได้รั บ
ผลตอบแทนคือ ผลที่เป็ นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิ ดความรู ้ สึกกระตือรื อร้ น มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ทางาน รวมถึงมีขวัญและกาลังใจในการทางาน (ปรี ยาพร วงศ์อนุโรจน์, 2535, น. 143) สอดคล้องกับ
ผลเชิงคุณภาพที่ส่วนใหญ่น้ นั มีความพึงพอใจในการทางาน ยกเว้นด้านลักษณะของงานที่องค์การจัด
ให้ทา ที่เป็ นงานนอกเหนือจากงานสอน วิจยั และบริ การวิชาการที่มีเป็ นจานวนมากจนไม่สามารถที่
จะบริ หารเวลาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทาผลงานวิชาการ ซึ่ งทาให้ส่งผลกระทบด้านลบต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการ
6. คุ ณภาพชี วิตในการท างานส่ งผลทางตรงต่ อความพึง พอใจในการทางานของพนักงาน
มหาวิท ยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทยอย่างไม่ มีนัย สาคัญทางสถิ ติ การ
ปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทางาน เป็ นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองค์กร ซึ่ งถือว่าเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบ
โดยตรงกับผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร ที่ผบู ้ ริ หารควรให้ความสนใจและเอาใจใส่ บุคคลากรในองค์การ ถือ
ว่าเป็ นทรัพยากรอันสาคัญยิ่งที่องค์การมีอยู่ การสร้ างคุ ณภาพชี วิตที่ดีในการทางาน จึงเป็ นสิ่ งที่จะ
ช่ วยให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านได้รับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง าน อันจะส่ ง ผลให้องค์กรสามารถดาเนิ น
กิ จกรรมและบรรลุ ผลตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ถ้าบุคลากรมีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดีจะทาให้มี
ความพึงพอใจในการทางานส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการทางานเกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพงานใน
องค์การเกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ในการทางานและอุทิศตนในการทางานเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายของ
องค์การลดอัตราการโอนย้ายและลาออกจากงาน (ดุสิตา เครื อคาปิ ว, 2551, น. 13) Hackman & Suttle
(1977) ที่กล่าวการมีคุณภาพชี วิตที่ดีนอกจากทาให้คนมีความพึงพอใจแล้วยังส่ งผลต่อสภาพสังคม
สิ่ งแวดล้อมเศรษฐกิ จผลผลิ ตต่างๆ และที่สาคัญคุ ณภาพชี วิตการทางานจะไปสู่ ความพึงพอใจใน
การทางาน ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดนตร์ ทวี ไทรวิจิตร (2554) ที่
พบว่าคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานมีอิทธิ พลทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก าร พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก าร และผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งาน
นอกจากนั้น คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างาน
(Greenberg & Baron, 1993; โกวิท สะอาดแก้ว, 2551; ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น , 2555)
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ว่ า
คุณภาพชี วิตในการทางานที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในประเทศไทย
ได้รับนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิ ดความพึงพอใจในการทางาน ซึ่ ง Huse & Cummings (1985)
กล่าวว่า คุณภาพชีวติ การทางานเป็ นความสอดคล้องกันระหว่างความสมปรารถนาหรื อความพึงพอใจ
ในงานของบุ ค คลกับ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารหรื อ อี ก นัย หนึ่ งคื อ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารอัน
เนื่ องมาจากความผาสุ กในงานของผูป้ ฏิ บตั ิงานเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการรับรู้ ประสบการณ์ในการ
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ทางาน ซึ่ งทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ Schuler et al. (1989) และ
Greenberg & Baron (1993) ที่สรุ ปได้วา่ คุณภาพชี วิตการทางานทาให้เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ด้าน ได้แก่
ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู ้สึกพึงพอใจในการทางานสร้างความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การและลดอัตรา
การเปลี่ยนงานทาให้ผลผลิ ตสู งขึ้นและเพิ่มประสิ ทธิ ผลขององค์การเช่นผลกาไรการบรรลุ เป้ าหมาย
ขององค์การ ดังนั้นการสร้างสภาพการทางานให้มีแรงจูงใจความพึงพอใจและสร้างความผูกพันใน
องค์การจะเป็ นปั จจัยที่ ช่วยเพิ่มผลการปฏิ บตั ิงานขององค์การ และผลจากเชิ งคุ ณภาพจะเห็ นได้ว่า
ส่ วนใหญ่มีความไม่พึงพอใจในเรื่ องสวัสดิ การที่ได้รับ ความสมดุลในชี วิตงานและครอบครัว และ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ควรต้องปรับปรุ ง จึงส่ งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทางาน
7. คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานส่ ง ผลทางอ้อ มต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิช าการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ พึงพอใจในการ
ทางานอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เนื่ องจากผลการศึกษาในงานวิจยั นี้ พบว่า คุณภาพชี วิตในการ
ท างานส่ ง ผลทางตรงต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย สายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
โกวิท สะอาดแก้ว (2551) ดนตร์ ทวี ไทรวิจิตร (2554) และ ปกรณ์ ลิ้มโยธิ น (2555) ที่พบว่าคุณภาพ
ชี วิตในการทางานส่ งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน อธิ บายได้ว่าคุณภาพชี วิตในการ
ทางานที่ได้รับนั้นไม่ได้ทาให้เกิดความพึงพอใจเพียงพอที่จะกระตุน้ ให้เกิดประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
ในลาดับต่อมา ดังนั้นคุ ณภาพชี วิตในการทางานจึ งไม่มีผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงาน
วิชาการ
8.การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ นจากองค์ก ารส่ ง ผลทางตรงต่ อความพึ ง พอใจในการท างาน ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การ เป็ นสิ่ งที่องค์การแสดงออกโดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่
พนักงานพึงพอใจ เช่ น ให้การยอมรับและยกย่อง การเพิ่มค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การให้
ข้อมูลและความช่วยเหลืออื่นๆ ที่จาเป็ นเพื่อช่วยให้การทางานดีข้ ึน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่พนักงานต้องการให้
องค์ก ารมี ค วามรู ้ สึ ก ผูก พัน และให้ ก ารสนับ สนุ น พวกเขา ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ นบรรทัด ฐานของการ
แลกเปลี่ยนที่จะทาให้พนักงานกับองค์การยอมรับเป้ าหมายที่แตกต่างของกันและกัน ดังนั้น การนา
บรรทัดฐานการแลกเปลี่ยนมาประยุกต์ใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ โดยต่างให้
การช่ วยเหลื อสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน จะนาไปสู่ การได้รับผลประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย (Rhoads &
Eisenberger , 2002, p.700) ทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน และส่ งผลดีต่อประสิ ทธิ ผล
ของงาน ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rhoades & Eisenberger (2002) ที่
พบว่าการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การคือความยุติธรรม (fairness) การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
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(supervisor support) และการได้รางวัลจากองค์การ (organizational rewards) และสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ดี (favorable job conditions) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจในการทางาน
สอดคล้องกับภคพร ภู่ไพบูลย์ (2554) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป การรับรู ้
การสนับสนุ นจากองค์การและความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้ การสนับสนุ นจาก
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทางาน และอริ สา สารอง (2553)พบว่า
พฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางตรง
กับความพึงพอใจในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ว่ า พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยมีความพึงพอใจในการทางานจากการ
รับรู ้ ในสิ่ งที่องค์การให้การสนับสนุ นพวกเขาไม่ว่าจะเป็ นการประเมินการทางานที่มีความยุติธรรม
การสนับสนุ นจากหัวหน้างาน และการให้รางวัล สอดคล้องกับผลเชิ งคุ ณภาพที่ ส่วนใหญ่เห็ นว่า
ได้รับการสนับสนุนในประเด็นที่ได้กล่าวมา
9. การรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านความพึงพอใจในการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
อธิ บายได้ว่าเนื่ องจากการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางตรงต่อ
ความพึงพอใจในการทางาน สอดคล้องกับ ภคพร ภู่ไพบูลย์ (2554) และอริ สา สารอง (2553) พบว่า
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทางาน และความ
พึงพอใจในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ (Azadehand & Ahranjani,
2014; Farooqui & Nagendrab, 2014; Huang et al., 2013; Springers, 2010; มุทิตา คงกระพันธ์, 2554)
ที่ พบว่าความพึ งพอใจในงานส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
อธิ บายได้ว่าการรั บรู ้ การ
สนับ สนุ น จากองค์ ก ารส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในการท างานในระดับ ที่ ช่ ว ยกระตุ ้น ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ผลในการทางานนัน่ เอง
10. ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีทิศทาง
เป็ นลบ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงมี แนวคิ ดที่ ว่า การมี ผลการปฏิ บตั ิ งานสู งขึ้ นเกิ ดจากการ
เปลี่ ย นแปลงค่ า นิ ย ม เจตคติ และแรงจู ง ใจของพนัก งาน โดยการค่อยๆ กระตุ ้นจากระดับ ต่ าไปสู่
ระดับสู ง (Bass, 1985,
p. 32) ดังนั้นภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ปริ มาณความสาเร็ จของผูต้ าม ทั้งด้านความเต็มใจในการใช้ความพยายามเป็ นพิเศษในการทางาน
ความพึงพอใจต่อผูน้ า การเห็นความสาคัญของผลการปฏิบตั ิงาน และการรับรู ้การประสบความสาเร็ จ
ในงาน (Bass as cited in Krishnan, 2005, p. 14) ซึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับMorrison
et al. ( 1997) ที่พบว่า รู ปแบบ ของภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปมีความสัมพันธ์
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เชิงบวกกับความพึงพอใจในงานเหมือนกับอานาจหน้าที่ และยังพบว่าภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปมีส่วนช่วย
ให้ผตู้ ามมีค่านิยมมุ่งมัน่ ในการทางานและสร้างศักยภาพตนเองให้เพิ่มขึ้น และให้บริ การที่สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย Walumbwa et al. (2005) ทาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปกับเจตคติต่องาน 2 ด้านคือความผูกพันต่องานและด้านความพึงพอใจใน
งาน โดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่างพนักงานในประเทศเคนยาและสหรัฐอเมริ กา ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี นยั สาคัญกับความผูกพันต่องานและความพึง
พอใจในงานในทั้ง 2 ประเทศ Pianella (2014) ศึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจในการทางานของพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งโดยตรง
ต่อความพึงพอใจในการทางานของพยาบาลโดยที่หวั หน้าพยาบาลที่มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะ
สามารถจู ง ใจให้ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาบรรลุ เป้ าหมายของหน่ วยงาน และมี ทศั นคติ ใ นการท างานที่ ดี
นอกจากนั้นยังส่ งผลความตั้งใจให้บริ การผูป้ ่ วย คุ ณภาพการดูแลรักษา ส่ วนกรรณิ การ์ วัฒนาวิโส
(2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าแบบปฏิรูป ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ดีขององค์การ โดยศึกษาจากพนักงานประจาของบริ ษ ัทเอกชนแห่ งหนึ่ งที่ดาเนิ นธุ รกิ จด้าน
เครื่ องจักรกลการเกษตร ผลการศึกษาพบว่าผูน้ าแบบปฏิ รูปทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผูน้ าเชิ ง
บารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปั ญญา และการคานึ งถึงปั จเจกบุคคล มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงานอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่หากผูบ้ งั คับบัญชามี
ภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปสู งจะมีผลทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานสู งตามไปด้วย ภคพร ภู่ไพบูลย์
(2554) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปหรื อ
การเปลี่ยนแปลง การรับรู้การ
สนับสนุ นจากองค์การและความพึงพอใจในงาน กรณี ศึกษา: กลุ่ มงานสนับสนุ นและบริ การของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ ง ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าแบบปฏิรูป มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการทางานโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .517 และภาวะผูน้ าแบบปฏิรูปที่
ผูน้ ามีการกระตุน้ เร้าให้เกิดแรงบันดาลใจและการรับรู ้ การสนับสนุ น จากองค์การ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความมัน่ คงในงาน ด้านจิ ตอารมณ์ และด้านการพัฒนาตนเองและโอกาสก้าวหน้าในงานสามารถ
ร่ วมกันพยากรณ์ ความพึงพอใจในการทางานได้ร้อยละ 69.5 อธิ บายได้วา่ ตามแนวคิดของ Stewart
(1996) พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงในช่ ว งแรกจะก่ อ ให้ เ กิ ด การต่ อ ต้า นความเปลี่ ย นแปลง
(Identifying Resistance) เนื่ องจากความเปลี่ ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อสิ่ งที่เคยเห็น เคยเป็ น เคยมี
(Status Quo) ของสังคมการทางานและความเคยชินในการปฏิบตั ิงาน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจมี ผ ลต่ อ ความเชื่ อ มั่น เดิ ม ๆที่ เ คยมี อ ยู่ แ ละเป็ นอยู่ ข องสั ง คมการท างาน และยิ่ ง ถ้า เป็ นความ
เปลี่ ยนแปลงด้านนโยบายและทิศทางในการบริ หารจัดการด้วยแล้ว การต่อต้านก็มีแนวโน้มสู งมาก
ส่ งผลต่อความพอใจในการทางานทาให้ไม่พึงพอใจ ดังนั้นผูน้ าจึงจาเป็ นต้องระบุให้ได้วา่
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1. ใครและกลุ่ ม ใดบ้า งที่ ต่ อ ต้า นหรื อ จะต่ อ ต้า น หรื อ มี แ นวโน้ ม ว่ า จะต่ อ ต้า นความ
เปลี่ ยนแปลงที่จาเป็ นจะต้องนาเข้ามา เพราะตัวบุคคลและกลุ่มคนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ต่อต้านที่ แตกต่างกัน หากวิเคราะห์ ไม่ทวั่ ถึ งและจัดการปรั บแต่งการต่อต้านต่อความเปลี่ ยนแปลง
ไม่ได้ ก็จะส่ งผลให้เกิดการต่อต้านในระยะยาวจนเกิดผลเสี ยต่อประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการใน
ระยะยาวได้
2. ความรุ นแรงของการต่อต้าน (Degree of resistance) มีมากน้อยเพียงใด ซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับความคิดเห็น ความเชื่อ และผลประโยชน์ ของคนหรื อกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลง เช่น ถ้ามีผลกระทบต่อความรู ้สึกนึ กคิด ความคิดเห็นหรื อแนวคิด ทฤษฎีที่ยึดถือปฏิบตั ิ
อยู่ ก็จะเกิ ดการต่อต้านเฉพาะในตอนแรกๆ เมื่อเกิดความเคยชิ นใหม่ๆ การต่อต้านก็จะลดลง แต่ถา้ มี
ผลกระทบต่อความเชื่ อ ค่านิ ยม และปรั ช ญาการทางานหรื อการดารงชี วิตของบุ ค คล ก็จะเกิ ดการ
ต่อต้านที่รุนแรงขึ้น จนอาจถึ งขั้นเกิ ดการรวมตัวกันต่อต้านความเปลี่ ยนแปลงนั้นอย่างจริ งจังก็อาจ
เป็ นได้ ยิ่งถ้ามีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะเกิดการต่อต้านอย่างรุ นแรง
ที่สุดและยืดเยื้อจนยากที่จะแก้ไขได้ การวิเคราะห์ ทั้งในด้านลักษณะของความเปลี่ยนแปลงและการ
ต่อต้านความเปลี่ ยนแปลง จึงต้องมีการดาเนิ นการอย่างจริ งจัง และถี่ถว้ น เพื่อให้สามารถวางแผนกล
ยุทธ์ และบริ หารความเปลี่ ยนแปลงได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพราะหากเกิ ดการต่อต้านจนเกิ ดความ
เสี ยหายขึ้นแล้ว จะบริ หารได้ยาก หรื ออาจจะต้องยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนั้นไปเลยก็มี
นอกจากนั้นจะเห็นได้วา่ ผลการศึกษาจะเป็ นของต่างประเทศ และในส่ วนของประเทศไทยจะ
เป็ นองค์การภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งมีลกั ษณะวัฒนธรรมที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่
เป็ นองค์การระบบราชการ บริ หารจัดการแบบเดิมๆจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่างช้าๆการดาเนิ น
กิจกรรมส่ วนใหญ่เป็ นงานประจาที่เคยปฏิบตั ิมาเป็ นระยะเวลายาวนานบุคลากรจะปฏิบตั ิงานแบบเคย
ชิ นเดิมๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งใช้บทบาทภาวะภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงจึงเกิ ดการต่อต้าน
และส่ งผลให้ไม่มีความพึงพอใจในการทางาน สอดคล้องกับ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า
ปั ญหาของการบริ หารงานของระบบราชการไทย มาจากบุคลากรขาดความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ไม่ ส ามารถปรั บ ตัว ให้ ท ัน ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงของระบบราชการที่ เ ปลี่ ย นไป ใน
ขณะเดียวกันในสังคมวิชาการซึ่ งถื อได้วา่ เป็ นสังคมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นสังคมที่มีเหตุมีผล แต่
ยัง คงแทรกแซงรู ป แบบของวัฒ นธรรมที่ ต่อ ต้า นการไม่ ย อมรั บ คนที่ เก่ ง กว่า ดังจะเห็ นได้จาก
ผลงานวิจยั ของ อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ (2549) ที่ศึกษาความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาประเทศของอาจารย์ใหม่
พบว่า ปั ญหาความคิดริ เริ่ มของอาจารย์ใหม่ที่ทาให้เกิดความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาประเทศ มักจะถูกการ
ต่อต้านหรื อไม่ได้รับการสนับสนุ นจากผูใ้ หญ่ ผูบ้ งั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน เนื่ องจากวัฒนธรรม
องค์การที่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลง
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11. ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความ พึงพอใจในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ โดยมีทิศทางทางลบ อธิ บายได้จากผลการศึกษางานวิจยั นี้ พบว่า
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงส่ ง ผลทางตรงเชิ ง ลบต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และความพึง
พอใจในการทางานส่ งผลทางตรงเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ดังนั้นเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรื ออาจารย์เกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน ก็
ย่อมส่ งผลกระทบตามมาคือประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานลดลง สอดคล้องกับแนวคิดของ Stewart
(1996) ที่กล่าวว่าการต่อต้านความเปลี่ ยนแปลงส่ งผลต่อความพอใจในการทางานทาให้ไม่พึงพอใจ
และและประสิ ทธิ ผลในการทางานลดลง และสิ ริภาพรรณ ลี้ภยั เจริ ญ (2012) ที่พบว่าพฤติกรรมผูน้ า
แบบสร้างความเปลี่ยนแปลงของคณบดีมีอิทธิ พลทางอ้อมในเชิ งลบต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั
ของอาจารย์ สอดคล้องกับผลเชิ งคุ ณภาพ ที่พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงนั้นส่ งผลต่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการในลักษณะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทาให้ส่งผลกระทบด้านลบต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการ ผ่านความรู ้สึกที่ไม่พึงพอใจทาให้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆที่ไม่อยากจะทางานให้
บรรลุเป้ าหมายตามที่ผนู้ าหรื อผูบ้ งั คับบัญชาอยากจะให้เป็ น
12. แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แรงจูงใจใน
การท างานเป็ นการแสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพอารมณ์ ข องบุ ค คลต่ อ สิ่ ง เร้ า แล้ว ปรากฏออกมา
เป็ นพฤติกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ จุดหมายการเกิดอารมณ์พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ (McClelland , 1961)
ซึ่ งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภกิตต์กิจ ประพฤทธิ์ กุล (2553) พบว่าปั จจัยจูงใจมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน เพียงพร โทบุราณ (2551) พบว่า
การจัดให้มีระบบสวัสดิ ก ารและการจ่ ายค่า ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ สามารถจูงใจในการ
ทางานได้เป็ นอย่า งดี อี กทั้งยังทาให้พนักงานเกิ ดความตั้งใจในการทางานและส่ งผลทาให้ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร อธิ บายได้จากแนวคิดของ Ghafoor (2014)
พบว่าแรงจูงใจในการทางานด้วยคาถาม 6 ข้อ เกี่ ยวกับ ความพยายามในการทางาน ประสิ ทธิ ผลใน
การทางาน การมีส่วนร่ วมในการทางาน ความทุ่มเทในการทางาน การทางานนอกเหนือภาระงาน และ
ความสุ ขในการทางาน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปากีสถาน
นอกจากนั้นศิริวรรณ ศิริเดชานนท์ (2557) กล่าวว่าแรงจูงใจ เป็ นพฤติกรรมในตัวของบุคคลซึ่ งถูก
กระตุน้ โดยสิ่ งเร้ า หรื อสิ่ งจูงใจ ให้แสดงออกซึ่ งความต้องการในการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ที่จะเป็ น
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พลังผลักดันให้ บุคคลกระทาการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้และเมื่อประสบความสาเร็ จก็จะรู ้สึก
ภาคภูมิใจและ พึงพอใจในการทางานซึ่ ง จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลให้องค์การประสบความสาเร็ จต่อไป
และจากผลเชิ งคุณภาพนั้นการมีแรงจูงใจในการทางานจะช่วยให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมี
ความพึงพอใจในการทางาน เนื่องจากแรงจูงใจในการทางานจะช่ วยให้เกิดความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการ
ทางานอันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
13. แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความพึงพอใจในการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ อธิ บายได้ว่าจากงานวิจยั นี้ ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทางานส่ งผลทาง
ทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และและความพึงพอใจในการทางานส่ งผลทางตรงเชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานวิชาการอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ดัง นั้นแรงจูงใจในการท างานส่ งผล
ทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานวิชาการ อธิ บายได้จากแนวคิดของศิริวรรณ ศิริเดชานนท์
(2557) กล่าวว่าแรงจูงใจ เป็ นพฤติกรรมในตัวของบุคคลซึ่ งถูกกระตุ น้ โดยสิ่ งเร้ า หรื อสิ่ งจูงใจ ให้
แสดงออกซึ่ งความต้องการในการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ที่ จะเป็ นพลังผลักดันให้ บุคคลกระทาการ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้และเมื่อประสบความสาเร็ จก็จะรู ้สึกภาคภูมิใจและ พึงพอใจในการ
ทางานซึ่ ง จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลให้องค์การประสบความสาเร็ จ ซึ่ งเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการถูกกระตุน้ ด้วยสิ่ งเร้าจากองค์การโดยเฉพาะปั จจัยภายในงานนั้นก็จะแสดงออกถึงความตั้งใจ
มุ่งมัน่ การทางานเพื่อที่จะให้บรรลุเป้ าหมาย และจะเกิ ดความพึงพอใจอันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการ
5.3 ข้ อจากัดการวิจัย
การวิจยั ครั้ ง นี้ ศึกษาปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลต่ อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย กล่าวคือ คุณภาพชี วิตในการทางาน
การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การ
และความพึงพอใจในการทางานเท่านั้น ซึ่ งจากผลการวิจยั เชิ งคุณภาพบางส่ วนนั้นพบว่ามีปัจจัยอื่นๆ
ที่พบและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ เช่น ปั จจัยการเมืองในองค์การ ระบบอุปถัมภ์
ธรรมาภิ บ าลผูบ้ ริ หาร ความภัก ดี ใ นองค์ก าร เป็ นต้น ซึ่ ง อยู่นอกขอบเขตกรอบแนวคิ ด ที่ ผูว้ ิจ ัย
ทาการศึกษา จึงเป็ นข้อจากัดของงานวิจยั ในการศึกษาครั้งนี้
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั นาเสนอเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบตั ิ และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
5.4.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้
5.4.1.1 จากข้อค้นพบจากงานวิจยั ว่าประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยได้รับอิทธิ พลจากตัวแปรความพึงพอใจ
ในการทางานทั้งอิทธิ พลทางตรงและอิ ทธิ พลทางอ้อม ดังนั้นผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถ
นาไปกาหนดนโยบายในการพัฒนาโดยการปรั บปรุ ง วิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ ต่อพนัก งานมหาวิทยาลัย สาย
วิช าการ และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการท างานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในการท างาน ซึ่ งจะท าให้
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการเพิ่มขึ้น
5.4.1.2 จากข้อค้นพบในเรื่ องการแสดงบทบาทภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงที่ส่งผล
ทางตรงเชิงลบต่อทั้งความพึงพอใจในการทางานและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ ดังนั้นทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการองค์การในเรื่ องการบังคับบัญชา
โดยให้ลดบทบาทการแสดงพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
อธิ บายได้จากแนวคิดของ Stewart (1996) พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงในช่ วงแรกจะก่อให้เกิ ด
การต่อต้านความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับภาระงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับนั้นมี
ปริ มาณมากอยูแ่ ล้วซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทางานขึ้น ดังนั้นจึง
ควรให้ผนู้ าเพิ่มความสัมพันธ์ ในการทางาน ซึ่ งผูน้ าแบบเน้นความสัมพันธ์จะมีประสิ ทธิ ผลเมื่อมี
อานาจการควบคุมสถานการณ์ในระดับปานตามทฤษฎีของ Fiedler (1967) ที่เชื่ อว่า ผูน้ าแบบเน้น
ความสัมพันธ์จะมีประสิ ทธิ ผลเมื่อมีอานาจการควบคุ มสถานการณ์ ในระดับปานกลาง เป็ นการลด
ความแข็งโดยเพิ่มความอ่อนเข้าไป เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
5.4.1.3 จากข้อค้นพบในเรื่ องคุณภาพชี วิตในการทางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมี
นโยบายโดยเฉพาะในเรื่ องสวัสดิ การต่างๆ ที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต้นที่พนักงานพึงจะได้รับ รวมทั้ง
สร้างความมัน่ คงในอาชี พ ด้วยการกาหนดเส้นทางอาชี พ (career path) ที่ชดั เจน และพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการเป็ นรายบุคคล (individual development plan) อย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อให้ได้
ตาแหน่งวิชาการหรื อมีผลงานทางวิชาการ
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5.4.1.4 จากข้อค้นพบในเรื่ องการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางอ้อมต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติง านวิ ช าการ ผ่า นความพึ ง พอใจ นั้น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ควรมี น โยบาย
ดาเนิ นการบริ ห ารอย่า งมี ค วามยุติ ธ รรมหรื อ มี ธ รรมาภิ บ าล สามารถตรวจสอบได้ อัน จะท าให้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเกิดความพึงพอใจในการทางาน
5.4.1.5 จากข้อค้นพบในเรื่ องประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะด้านวิจยั นั้นอยูใ่ น
ระดับต่าควรกากับนโยบายด้านการวิจยั ด้วยการบูรณาการพันธกิ จ งานวิจยั การบริ การวิชาการ และ
การเรี ยนการสอนให้เป็ นรู ปธรรม นอกจากนั้นควรมีนโยบายส่ งเสริ มการทางานเป็ นที ม (Team
Work) ส่ งเสริ มให้อาจารย์รับรู ้ ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy) และส่ งเสริ มให้อาจารย์จดั การ
ตนเอง(Self-Management) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้นควรมีนโยบายที่ชดั เจนในการที่จะ
ลดภาระงานที่ ไ ม่ จาเป็ นโดยเฉพาะภาระงานธุ รการที่ ไ ม่ใ ช่ หน้า ที่ ข องพนัก งานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ สาหรับภาระงานสอนควรมีจานวนชัว่ โมงที่เหมาะสมที่ช่วยเอื้อต่อการทาวิจยั ส่ วนด้านการ
สอนนั้นควรเพิ่มศักยภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการสอนเพื่อให้
ผูส้ อนน าไปใช้เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ว นการบริ ก ารวิ ช าการนั้น ควรมี น โยบายส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้ออกไปให้บริ การกับหน่วยงานภายนอกในรู ปแบบต่างๆ
5.4.2 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
5.4.2.1. ด้านการสอนควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุ นเพื่อลดภาระ
งานธุ รการต่า งๆที่ ไม่ มีส่ วนเกี่ ย วข้องกับการปฏิ บ ตั ิ ง านด้านวิชาการ ร่ วมกับ การจัดการระบบการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อการเพิ่มจานวนของสายสนับสนุ น ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวน
อาจารย์แล้วมีสัดส่ วนที่ต่ามากๆ ทาให้อาจารย์ตอ้ งแบกรับภาระงานบางส่ วน เช่นการจัดเตรี ยมเอกสาร
สาหรับการทาประกันคุณภาพ รวมทั้งภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อไม่ใช่หน้าที่โดยตรง ในส่ วนการ
สอนควรปรั บ ลดภาระงานสอน เนื่ องจากปั จจุ บ นั จานวนชั่วโมงสอนต่ อสั ป ดาห์ อยู่ที่ ค่ า เฉลี่ ย 15
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ประกอบกับภาระงานธุ รการต่างๆ ที่ตอ้ งทา จึงทาให้ไม่สามารถที่จะบริ หารเวลา
ในการทาวิจยั หรื อเขียนเอกสาร ตารา ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4.2.2 ด้านการวิจยั ควรให้ลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจยั และสารวจความต้องการของ
ท้องถิ่ นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ถ้าสามารถทาวิจยั ในลักษณะนี้ ได้ ก็จะส่ งผลต่อการวิจยั การบริ การ
วิชาการและการเรี ยนการสอนที่ตอบโจทย์โดยแท้จริ ง โดยให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็ นหัวหน้า
ทีมและตั้งเป้ าหมายในการทางานด้านวิจยั และการทาผลงานวิชาการ
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5.3.2.3 ด้านการบริ การวิชาการ นั้นควรเน้นการบูรณาการจากงานวิจยั ที่ตอบปั ญหา
ของท้องถิ่น การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้บุคลากรออกไปบริ การวิชาการให้กบั หน่วยงานภายนอก การ
รับเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างการยอมรับ
5.4.2.4 สร้ า งความมัน่ คงในอาชี พ ไม่ ว่า จะเป็ นในเรื่ อง สั ญญาจ้า งที่ เป็ นธรรม
สวัสดิการต่างๆที่ดีกว่าระบบประกันสังคมที่ได้รับอยูใ่ นปั จจุบนั แม้บางแห่ งจะมีสวัสดิการอื่นๆ เช่น
ประกันอุบตั ิเหตุหมู่ เป็ นต้น แต่ก็ยงั ไม่ชดั เจน
5.3.2.5 สร้างแรงจูงใจในการทางาน เพราะแรงจูงใจในการทางานจะช่วยกระตุน้ ให้
คนทางานส่ งผลให้รู้สึกพึงพอใจในการทางาน อันจะทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ผลในการทางาน
5.3.2.6 สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน ลดการสร้างความกดดันโดยใช้สัญญา
จ้างมาเป็ นเครื่ องมือ เพราะจะทาให้เสี ยขวัญและกาลังใจในการทางาน
5.3.2.7 การแบ่งภาระงานที่ชดั เจนตามความถนัด ไม่ใช่ ทุกคนต้องทาเหมือนๆกัน
หมดทุกอย่าง
5.3.2.8 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารเป็ นสิ่ งส าคัญที่ จะช่ วยให้ผูต้ ามได้ท างานอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยผูบ้ ริ หารควรมีความเข้าใจในงานและช่วยส่ งเสริ ม ให้การสนับสนุนพนักงานหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการทางาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทางาน
5.4.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
5.4.3.1 ตัวแบบสมการโครงสร้างนี้ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานทางวิชาการ ได้ร้อยละ 51 ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ตัวแปรการมีส่วนร่ วมในการทางาน การ
บริ หารจัดการขององค์การ การพัฒนาตนเอง ธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ขวัญและกาลังใจ และความรัก
ความผูกพันต่อองค์การ เป็ นต้น ซึ่งผูส้ นใจสามารถนาไปต่อยอดสร้างเป็ นตัวแบบที่สมบูรณ์ในการทา
วิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานทางวิชาการ
5.4.3.2 จากผลการวิจยั จะเห็ นได้ว่าประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการด้านงานวิจยั
นั้นอยู่ในระดับต่ าที่ สุดเมื่ อเปรี ยบเทียบกับด้านการสอนและด้านการบริ การวิชาการ ดังนั้นเพื่อให้
ได้ผลในเชิ งลึ ก สามารถที่จะศึกษาในเชิ งคุ ณภาพในประเด็นนี้ ว่าจะมี แนวทางอย่างไรในการเพิ่ม
ประสิ ทธิผลด้านงานวิจยั
5.4.3.3 ตัวแบบสมการโครงสร้างนี้ มีตวั แปรความพึงพอใจในการทางานเป็ นตัวแปร
คัน่ กลาง (mediator variable) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้อมประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานทางวิชาการ ซึ่ งผุท้ ี่
สนใจศึกษา อาจใช้ตวั แปรอื่นๆ เช่ น ปั จจัยทางด้านการเมือง ความภักดีในองค์การ ความผูกพันใน
องค์การ พฤติกรรมในการเป็ นสมาชิ กที่ดี เป็ นต้น เพื่อให้ได้ตวั แบบที่ ดีที่สุดในการศึ กษาเกี่ ยวกับ
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานทางวิชาการ
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5.4.3.4 จากผลการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพนั้น พบว่า มี ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ พ บและส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บ ตั ิ งานวิช าการ เช่ น ปั จจัย การเมื องในองค์การ ระบบอุ ปถัมภ์ ธรรมาภิ บาล
ผูบ้ ริ หาร ความรักในองค์การ เป็ นต้น ซึ่ งอยู่นอกขอบเขตที่ ผวู ้ ิจยั ทาการศึ กษาในครั้งนี้ โดยที่ ผูท้ ี่
สนใจสามารถนาปั จจัยเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาในครั้งต่อไป

