บทที่4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับของประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการและระดับ
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการของพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย สายวิ ช าการ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทย และเพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มี อิท ธิ พลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง ปริ มาณ ด้วยข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 682 คน ใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติอนุ มานเพื่อทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ด้วยการวิเคราะห์ ตวั แบบสมการโครงสร้าง จากนั้นเสริ มผลการวิจยั เชิ งปริ มาณด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิ งลึก ซึ่ งประกอบไปด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย ราชภัฏ จานวน 12 คน และข้อมูลเชิ งคุ ณภาพที่ได้จากข้อเสนอแนะจาก
แบบสอบถาม รวมทั้ง การบู รณาการเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณภาพโดยแสดงรายละเอี ย ดของผลการ
ศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยและประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
4.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถาม
4.3 ผลการบูรณาการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
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4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย
วิเคราะห์คุณลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ซึ่งผลการศึกษาเป็ นดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะพื้นฐานทัว่ ไปของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย
(n=682)
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
269
39.40
หญิง
413
60.60
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
62
9.10
31 – 40 ปี
423
62.10
41 -50 ปี
151
22.10
51 ปี ขึ้นไป
46
6.70
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
504
73.90
ปริ ญญาเอก
178
26.10
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
603
89.90
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
67
9.80
รองศาสตราจารย์
3
0.30
ศาสตราจารย์
-
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ตารางที่ 4.1คุณลักษณะพื้นฐานทัว่ ไป(ต่อ)
ตาแหน่งบริ หาร

คณบดี
รองคณบดี/ผูช้ ่วยคณบดี
รองอธิการบดี/ผูช้ ่วยอธิ การบดี
ผูอ้ านวยการศูนย์/สานัก
รองผูอ้ านวยการศูนย์/สานัก
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ไม่มีตาแหน่งบริ หาร
คณะวิชาที่สังกัด
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครุ ศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด กลุ่มภาคเหนือ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคตะวันตก
กลุ่มภาคใต้
กลุ่มรัตนโกสิ นทร์
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
1-5.99 ปี
(เฉลี่ย 7.9 ปี )
6-10.99 ปี
11-15.99 ปี
16-20.99 ปี
21 ปี ขึ้นไป

จานวน
6
54
6
5
20
48
543
169
120
162
113
118
150
178
72
61
88
133
298
223
98
37
26

(n=682)
ร้ อยละ
0.90
7.90
0.90
0.70
2.90
7.00
79.70
24.80
17.60
23.80
16.50
17.30
22.00
26.10
10.60
8.90
12.90
19.50
43.70
32.70
14.40
5.40
3.80
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ตารางที่ 4.1คุณลักษณะพื้นฐานทัว่ ไป(ต่อ)
จานวนชัว่ โมงสอนเฉลี่ย
(เฉลี่ย14.9 ชัว่ โมง/สัปดาห์)

ต่ากว่า 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์
6 – 9 ชัว่ โมง/สัปดาห์
10 – 13 ชัว่ โมง/สัปดาห์
14 – 17 ชัว่ โมง/สัปดาห์
18 – 21 ชัว่ โมง/สัปดาห์
22 – 25 ชัว่ โมง/สัปดาห์
25ชัว่ โมง/สัปดาห์ข้ ึนไป

จานวน
35
24
161
299
130
21
12

( n=682)
ร้ อยละ
5.10
3.50
23.60
43.80
19.10
3.10
1.80

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60.60 อายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 62.10 ระดับ
การศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 73.90 ส่ วนใหญ่มีตาแหน่งเป็ นอาจารย์ คิดเป็ น
ร้อยละ 89.90 รองลงมามีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์คิดเป็ นร้อยละ 9.80 ส่ วนใหญ่ไม่มี
ตาแหน่ งบริ หารคิดเป็ นร้ อยละ 79.70 รองลงมามีตาแหน่งบริ หารเป็ นรองคณบดี /ผูช้ ่ วยคณบดี คิดเป็ น
ร้อยละ 7.90 ส่ วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาการจัดการคิดเป็ นร้อยละ 24.80 รองลงมาสังกัดคณะครุ ศาสตร์
คิดเป็ นร้อยละ 23.80 ส่ วนใหญ่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อคิดเป็ นร้อยละ
26.10 รองลงมาสังกัดกลุ่มภาคเหนื อคิดเป็ นร้อยละ 22.00 ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิ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
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์ ระดับ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานวิช าการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean: x̅) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รายละเอียดดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ด้ านคุณภาพชี วติ ในการทางาน
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
การให้ สิ่งตอบแทนทีย่ ุติธรรม
1.ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3.61
0.76 มาก
2
2. ท่านได้รับเงินเดือนเท่าเทียมกับพนักงานคนอื่นที่ทางาน
3.63
0.80 มาก
1
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
3. ท่านได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนประจาปี อย่าง
3.57
0.91 มาก
3
ยุติธรรม
4.ท่านได้รับสิ ทธิ และสิ่ งตอบแทนที่เหมาะสม
3.39
0.93 ปาน
4
กลาง
รวม
3.57
0.88 มาก
4
ความก้าวหน้ าและความมั่นคงในงาน
5. คณะ/สถาบันมีการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
3.61
0.90 มาก
3
ทางานที่ชดั เจน
6.คณะ/สถาบันมีการสนับสนุนให้ท่านได้พฒั นาศักยภาพ
3.77
0.90 มาก
1
หรื อเข้าสู่ ตาแหน่งที่สูงกว่า
7.คณะ/สถาบันมีการมอบหมายงานที่ตอ้ งใช้ความสามารถ
3.72
0.87 มาก
2
และมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่ อยๆ
8. คณะ/สถาบันที่ท่านปฏิบตั ิงานมีความมัน่ คงในการทางาน
3.22
1.11 ปาน
4
ไม่มีความรู ้สึกที่จะถูกปลดออกหรื อถูกไล่ออก
กลาง
รวม
3.58
0.77 มาก
3
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ตารางที่ 4.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน (ต่อ)
ด้ านคุณภาพชี วติ ในการทางาน
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
สภาพการทางานที่ปลอดภัย
9. ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ในการสอนมีความปลอดภัย
3.34
0.92 ปาน
3
และมีมาตรฐาน
กลาง
10. อาคารสถานที่มีความปลอดภัย มีมาตรการป้ องกันจาก
3.39
0.93 ปาน
2
อุบตั ิเหตุต่างๆ
กลาง
11. สถานที่ทางานของท่านมีสภาพแวดล้อมคือ ระดับเสี ยง
3.50
0.95 มาก
1
แสงสว่างที่เหมาะแก่การทางาน มีความสะอาด ปลอดโปร่ ง
และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
12. อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการสอนมีความปลอดภัย
3.29
0.98 ปาน
4
เพียงพอและมีความเหมาะสมในการทางาน
กลาง
รวม
3.38
0.85 ปาน
6
กลาง
โอกาสการพัฒนาขีดความสามารถ
13.คณะ/สถาบันให้โอกาสท่านได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ
3.70
0.86 มาก
1
และทักษะในการทางานที่หลากหลายได้อย่างเต็มที่
14. คณะ/สถาบันให้โอกาสท่านได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ
3.67
0.85 มาก
2
ในการทางานที่มีลกั ษณะที่ทา้ ทายได้อย่างเต็มที่
15. ท่านมีความเป็ นตัวของตัวเองในการปฏิบตั ิงานตั้งแต่การ
3.63
0.92 มาก
3
วางแผนและการดาเนินการ
รวม
3.67
0.79 มาก
1
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ตารางที่ 4.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน (ต่อ)
ด้ านคุณภาพชี วติ ในการทางาน
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
ความสมดุลในชี วติ งานและครอบครัว
16. ท่านทางานที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะ/สถาบันจน มี
3.63
0.92 มาก
1
วันหยุดเพื่อพักผ่อนอยูก่ บั ครอบครัวอย่างเพียงพอ
17. ท่านมีเวลาที่จะทากิจกรรมทางสังคมหรื อออกกาลังกาย
3.23
0.98 ปาน
4
ภายหลังจากการทางานที่ได้รับมอบหมาย
กลาง
18. ชีวติ การทางานและชีวติ ส่ วนตัวของท่านมีความสมดุลลง
3.35
0.90 ปาน
2
ตัว
กลาง
19. ท่านพอใจในความเหมาะสมของเวลาทางานและเวลา
3.33
0.94 ปาน
3
พักผ่อน
กลาง
รวม
3.17
0.67 ปาน
7
กลาง
การได้ รับการยอมรับในสั งคม
20 ท่านคิดว่าท่านเป็ นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนับถือใน 3.61
0.74 มาก
3
ที่ทางาน
21. ท่านได้รับการสนับสนุนในการทางานจากผูบ้ งั คับบัญชา
3.67
0.81 มาก
1
และเพื่อนร่ วมงานอยูเ่ สมอ
22. เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสและยอมรับ
3.62
0.89 มาก
2
ฟังความคิดเห็นของท่าน
23.ท่านและเพื่อนร่ วมงานให้การยอมรับซึ่ งกันและกัน
3.58
0.86 มาก
4
ปราศจากการมีอคติต่อกัน
รวม
3.62
0.71 มาก
2
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ตารางที่ 4.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน (ต่อ)
ด้ านคุณภาพชี วติ ในการทางาน
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
สิ ทธิส่วนบุคคล
24. ท่านได้รับการปกป้ องสิ ทธิ ส่วนบุคคล ผูบ้ งั คับบัญชาและ 3.61
0.86 มาก
1
เพื่อนร่ วมงานของท่านให้ความเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคลโดย
ไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่ วนตัว
25. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านให้ความเสมอภาคต่อ
3.48
0.97 มาก
2
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในเรื่ องกฎระเบียบ ค่าตอบแทนและความ
มัน่ คงในงาน
26. ท่านมีสิทธิ ในการพูดเกี่ยวกับเรื่ องการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
3.39
1.03 ปาน
3
อิสระ
กลาง
27. ลักษณะการทางานของคณะ/สถาบันของท่านตั้งอยูบ่ น
3.38
1.00 ปาน
4
พื้นฐานของความเสมอภาคในเรื่ องกฎระเบียบ ค่าตอบแทน
กลาง
รวม
3.47
0.87 มาก
5
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.49
0.63 มาก
5
จากตารางที่ 4.2 ภาพรวมปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานพบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.49) พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยตุ ิธรรม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.57) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.61) ท่านได้รับ
เงิ นเดื อนเท่าเทียมกับพนักงานคนอื่นที่ทางานลักษณะคล้ายคลึ งกัน ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.63)
ท่านได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนประจาปี อย่างยุติธรรมค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.57) และท่าน
ได้รับสิ ทธิ และสิ่ งตอบแทนที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅=3.39)
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.58) พิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่าคณะ/สถาบันมีการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในการทางานที่ชดั เจน ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับ
มาก (x̅=3.61)คณะ/สถาบันมีการสนับสนุนให้ได้พฒั นาศักยภาพหรื อเข้าสู่ ตาแหน่งที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (x̅= 3.77) คณะ/สถาบันมีการมอบหมายงานที่ตอ้ งใช้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ
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มากขึ้นเรื่ อยๆค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.72) และคณะ/สถาบันที่ท่านปฏิ บตั ิงานมีความมัน่ คงใน
การทางาน ไม่มีความรู ้สึกที่จะถูกปลดออกหรื อถูกไล่ออก ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅=3.22)
ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัย ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.38) พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการที่ใช้ในการสอนมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (x̅= 3.34) อาคารสถานที่มีความปลอดภัย มีมาตรการป้ องกันจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (x̅= 3.39) สถานที่ทางานของท่านมีสภาพแวดล้อมคือ ระดับเสี ยง แสงสว่างที่เหมาะ
แก่การทางาน มีความสะอาด ปลอดโปร่ งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=
3.50) และอุป กรณ์ เครื่ องมื อที่ใช้ในการสอนมีความปลอดภัย เพียงพอและมีความเหมาะสมในการ
ทางาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.29)
ด้านโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.67) พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าคณะ/สถาบันให้โอกาสท่านได้ใช้ความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทางานที่หลากหลายได้
อย่างเต็มที่ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.70) คณะ/สถาบันให้โอกาสท่านได้ใช้ความรู ้ ความสามารถ
ในการทางานที่มีลกั ษณะที่ทา้ ทายได้อย่างเต็มที่ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.67) ท่านมีความเป็ นตัว
ของตัวเองในการปฏิบตั ิงานตั้งแต่การวางแผนและการดาเนินการ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.63)
ด้านความสมดุลในชี วิตงานและครอบครัว ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.17) พิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าท่านทางานที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะ/สถาบันและมีวนั หยุดเพื่อพักผ่อนอยู่กบั
ครอบครัวอย่างเพียงพอ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.63) ท่านมีเวลาที่จะทากิจกรรมทางสังคมหรื อ
ออกกาลังกายภายหลังจากการทางานที่ได้รับมอบหมาย ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.23) ชีวิต
การทางานและชี วิตส่ วนตัวของท่านมีความสมดุลลงตัว ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.35) ท่าน
พอใจในความเหมาะสมของเวลาทางานและเวลาพักผ่อน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.33)
ด้านการได้รับการยอมรั บในสังคม ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.62) พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าท่านคิดว่าท่านเป็ นบุคคลหนึ่ งที่ได้รับการยอมรับนับถื อในที่ทางาน ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(x̅= 3.61) ท่านได้รับการสนับสนุ นในการทางานจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานอยูเ่ สมอ ค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.67) เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดโอกาสและยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
ท่าน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.62) ท่านและเพื่อนร่ วมงานให้การยอมรับซึ่ งกันและกัน ปราศจาก
การมีอคติต่อกัน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.58)
ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.47) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าท่านได้รับ
การปกป้ องสิ ทธิ ส่วนบุคคล ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานของท่านให้ความเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล
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โดยไม่กา้ วก่ายเรื่ องส่ วนตัว ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.61) ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านให้ความเสมอ
ภาคต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในเรื่ องกฎระเบียบ ค่าตอบแทนและความมัน่ คงในงาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
(x̅= 3.48) ท่านมีสิทธิ ในการพูดเกี่ยวกับเรื่ องการปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(x̅= 3.39) ลักษณะการทางานของคณะ/สถาบันของท่านตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคในเรื่ อง
กฎระเบียบ ค่าตอบแทน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.38)
ตารางที่ 4.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ ด้านการรับรู้การสนับสนุ นจาก
องค์การ
ด้ านการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
ความยุติธรรม
1. คณะ/สถาบันกาหนดกฎ ระเบียบ และนโยบายอย่างเป็ น
3.56
0.64 มาก
3
ทางการโดยคานึงถึงผลกระทบต่อพนักงานมหาวิทยาลัยอย่าง
รอบด้าน
2. คณะ/สถาบันมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3.57
0.66 มาก
2
อย่างยุติธรรมและโปร่ งใส
3.คณะ/สถาบันมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
3.60
0.84 มาก
1
ความสุ ภาพ และให้เกียรติยกย่อง
4. คณะ/สถาบันอานวยความสะดวกในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
3.56
0.84 มาก
3
ที่เป็ นประโยชน์ในการทางานอย่างเท่าเทียม
รวม
3.58
0.67 มาก
3
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
5. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเมื่อท่านมีปัญหา
3.58
0.88 มาก
2
6. ผูบ้ งั คับบัญชาใส่ ใจในคุณภาพชีวติ ของท่านอย่างแท้จริ ง
3.60
0.69 มาก
1
7. ผูบ้ งั คับบัญชาไม่เพิกเฉยต่อข้อร้องเรี ยนของท่าน
3.34
0.63 ปาน
3
กลาง
รวม
3.78
0.70 มาก
1
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ตารางที่ 4.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ (ต่อ)
ด้ านการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
การให้ รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมในการทางาน
8. คณะ/สถาบันสนับสนุนให้ท่านได้รับ การฝึ กอบรมและ
3.85
0.71 มาก
1
พัฒนาเพื่อความก้าวหน้า
9.คณะ/สถาบันมีการให้รางวัลและผลตอบแทนการ
3.55
0.66 มาก
3
ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
10.คณะ/สถาบัน ใส่ ใจกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
3.58
0.67 มาก
2
ในการทางาน
รวม
3.67
0.59 มาก
2
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.58
0.53 มาก
3
จากตารางที่ 4.3 ภาพรวมปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ ด้านการรับรู ้
การสนับสนุนจากองค์การพบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.58) พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านความยุติธรรม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.58) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าคณะ/สถาบัน
กาหนดกฎ ระเบียบ และนโยบายอย่างเป็ นทางการโดยคานึงถึงผลกระทบต่อพนักงานมหาวิทยาลัยอย่าง
รอบด้าน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.56) คณะ/สถาบันมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
ยุติ ธ รรมและโปร่ ง ใส ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก (x̅=3.57) คณะ/สถาบันมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ต่อ พนัก งาน
มหาวิทยาลัยด้วยความสุ ภาพ และให้เกียรติยกย่อง ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.60) และคณะ/สถาบัน
อานวยความสะดวกในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ในการทางานอย่างเท่าเทียม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (x̅=3.56)
ด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับ บัญชา ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.78) พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความช่ วยเหลื อแก่ ท่า นเมื่ อท่า นมี ปั ญหา ค่า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับมาก (x̅= 3.58)
ผูบ้ งั คับ บัญชาใส่ ใ จในคุ ณภาพชี วิตของท่ า นอย่า งแท้จริ ง ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก (x̅= 3.60) และ
ผูบ้ งั คับบัญชาไม่เพิกเฉยข้อร้องเรี ยนของท่านค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅=3.34)
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ด้านการให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก
(x̅= 3.67) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าคณะ/สถาบันสนับสนุ นให้ท่านได้รับ การฝึ กอบรมและพัฒนาเพื่อ
ความก้าวหน้าค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.85) คณะ/สถาบันมีการให้รางวัลและผลตอบแทนการ
ปฏิ บ ัติ ง านอยู่เ สมอ ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก (x̅= 3.55) และคณะ/สถาบัน ใส่ ใ จกับ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.58)
ตารางที่ 4.4 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ด้ านภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
การมีอทิ ธิพลในการสร้ างอุดมการณ์
1. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
3.59
0.97 มาก
1
ศีลธรรมและจริ ยธรรมตามมาตรฐานสังคม
2. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเป็ นผูน้ าที่น่าไว้วางใจ น่าศรัทธา
3.58
0.99 มาก
2
และน่ายกย่อง
3. ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทางานร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชา
3.56
0.99 มาก
3
4. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเสี ยสละเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม 3.54
1.03 มาก
4
รวม
3.57
0.96 มาก
1
การสร้ างแรงบันดาลใจ
5. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านแสดงออกถึงความมีวสิ ัยทัศน์ใน
3.50
0.99 มาก
1
การทางานที่ชดั เจน
6. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านกระตุน้ ท่านให้เกิดแรงจูงใจในการ
3.50
1.02 มาก
1
ทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
7. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านทาให้ท่านเห็นคุณค่า ของงานที่ท่าน 3.49
1.02 มาก
2
ทา
รวม
3.50
0.96 มาก
2
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ตารางที่ 4.4 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
(ต่อ)
ด้ านภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
การกระตุ้นทางปัญญา
8. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมักกระตุน้ ให้ท่านใช้แนวทางที่
3.45
0.97 มาก
2
หลากหลายในการแก้ปัญหาการทางาน
9. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านกระตุน้ ท่านให้คิดและมองเห็น
3.45
0.99 มาก
2
ปั ญหาอย่างชัดเจนและครอบคลุม
10. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านส่ งเสริ มให้พนักงานคิดค้นและ
3.46
0.99 มาก
1
พัฒนาวิธีการ ทางานที่มีประสิ ทธิภาพ
รวม
3.45
0.95 มาก
3
การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
11.ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านดูแลเอาใจใส่ พนักงานเป็ น
3.39
1.03 ปาน
3
รายบุคคล โดยคานึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล
กลาง
12. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมักจะแสดงบทบาทเป็ นพี่เลี้ยงหรื อ 3.40
1.03 ปาน
2
ที่ปรึ กษาในการทางาน
กลาง
13. . ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมักจะชื่นชมและยกย่องใน
3.46
1.03 มาก
1
ความสาเร็ จเมื่อท่านทางานบรรลุเป้ าหมาย
รวม
3.42
0.96 มาก
4
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.49
0.91 มาก
4
จากตารางที่ 4.4 ภาพรวมปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงพบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก(x̅=3.49) พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการมีอิทธิ พลในการสร้างอุดมการณ์ ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.57) พิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของท่านประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี ศี ลธรรมและจริ ยธรรมตามมาตรฐาน
สังคม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.59) ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเป็ นผูน้ าที่น่าไว้วางใจ น่าศรัทธาและ
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น่ ายกย่อง ค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก (x̅= 3.58) ท่า นรู ้ สึ กภาคภู มิใจที่ ได้ทางานร่ วมกับ ผูบ้ งั คับบัญชา
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.56) และผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเสี ย สละเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.54)
ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.50) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านแสดงออกถึงความมีวสิ ัยทัศน์ในการทางานที่ชดั เจน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=
3.50) ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านกระตุน้ ท่านให้เกิดแรงจูงใจในการทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมาย ค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (x̅=3.50) และผูบ้ งั คับบัญชาของท่านทาให้ท่านเห็ นคุ ณค่า ของงานที่ท่านทา ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ น
ระดับมาก (x̅= 3.49) ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.45) ผูบ้ งั คับบัญชา
ของท่านมักกระตุน้ ให้ท่านใช้แนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาการทางาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
(x̅= 3.45) ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านกระตุ น้ ท่านให้คิดและมองเห็ นปั ญหาอย่างชัดเจนและครอบคลุ ม
ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.45) และผูบ้ งั คับบัญชาของท่านส่ งเสริ มให้พนักงานคิดค้นและพัฒนา
วิธีการ ทางานที่มีประสิ ทธิภาพ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.46)
ด้านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.42) พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของท่านดูแลเอาใจใส่ พนักงานเป็ นรายบุคคล โดยคานึ งถึ ง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.39) ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมักจะแสดงบทบาทเป็ นพี่เลี้ยง
หรื อที่ปรึ กษาในการทางาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.40) และผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมักจะ
ชื่นชมและยกย่องในความสาเร็ จเมื่อท่านทางานบรรลุเป้ าหมาย ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.46)
ตารางที่ 4.5 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านแรงจูงใจในการทางาน
ด้ านแรงจูงใจในการทางาน
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
ปัจจัยภายในงาน
1. ท่านทางานโดยยึดถือความสาเร็ จเป็ นสาคัญ
4.08
0.71 มาก
1
2. ท่านได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชมเชยเมื่อท่านทางานสาเร็ จ
3.63
0.85 มาก
4
3. งานที่ท่านทาเป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถ ทาให้มีความ
3.80
0.81 มาก
2
มุ่งมัน่ และกระตือรื อร้นที่จะทางานให้สาเร็ จ
4. ท่านมีอิสระและอานาจตัดสิ นใจในการทางานที่ได้รับ
3.70
0.89 มาก
3
มอบหมาย
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ตารางที่ 4.5 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้ านแรงจูงใจในการทางาน (ต่อ)
ด้ านแรงจูงใจในการทางาน
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
5. ท่านมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การได้รับ
3.70
0.89 มาก
3
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง รวมทั้งมีโอกาสในการ
รับการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมอย่างเหมาะสม
รวม
3.78
0.68 มาก
1
ปัจจัยภายนอกงาน
6.การบริ หารจัดการของคณะ/สถาบันมีนโยบาย การกาหนด
3.55
0.90 มาก
5
กฎเกณฑ์ไว้ชดั เจนเอื้อต่อการทางานของท่าน
7. ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความสามารถและความยุติธรรม
3.52
0.96 มาก
6
ทาให้ท่านมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้สาเร็ จ
8. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน 3.78
0.78 มาก
1
9.สภาพแวดล้อมในการทางานของท่าน มีความปลอดภัย มี
3.61
0.91 มาก
3
บรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการทางาน
10. ความมัน่ คงในงาน ช่วยให้ท่านมีความมุ่งมัน่ ในการ
3.60
0.95 มาก
4
ทางาน
11. ค่าตอบแทนจากการทางานที่ท่านได้รับทาให้ท่านอยาก
2.84
1.00 ปาน
7
ทางาน
กลาง
12. ท่านรู ้สึกว่าสถานภาพในอาชีพของท่านทาให้ท่านมีความ 3.65
0.89 มาก
2
มุ่งมัน่ ในการทางาน
รวม
3.51
0.63 มาก
2
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.65
0.62 มาก
1
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จากตารางที่ 4.5 ภาพรวมปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านแรงจูงใจ
ในการทางาน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.65) พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านปั จจัยภายในงาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.78) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าท่านทางาน
โดยยึดถือความสาเร็ จเป็ นสาคัญ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=4.08) ท่านได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชมเชย
เมื่อท่านทางานสาเร็ จ ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.63) งานที่ท่านทาเป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถ
ทาให้มีความมุ่งมัน่ และกระตือรื อร้ นที่ จะทางานให้สาเร็ จ ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.80) ท่านมี
อิสระและอานาจตัดสิ นใจในการทางานที่ได้รับมอบหมายค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.70) และท่านมี
โอกาสได้รับความก้าวหน้า ในอาชี พ เช่ น การได้รับการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน เลื่ อนตาแหน่ ง รวมทั้ง มี
โอกาสในการรับการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมอย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.70)
ด้า นปั จจัย ภายนอกงาน ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก (x̅=3.51) พิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า การ
บริ หารจัดการของคณะ/สถาบันมีนโยบาย การกาหนดกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนเอื้อต่อการทางานของท่าน
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.55) ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความสามารถและความยุติธรรม ทาให้ท่าน
มุ่งมัน่ ที่จะทางานให้สาเร็ จ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.52) ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.78) สภาพแวดล้อมในการทางานของท่าน มีความ
ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการทางาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.61) ความมัน่ คงในงาน ช่วย
ให้ท่านมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.60) ค่าตอบแทนจากการทางานที่
ท่านได้รับทาให้ท่านอยากทางาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 2.84) และท่านรู ้สึกว่าสถานภาพ
ในอาชีพของท่านทาให้ท่านมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.65)
ตารางที่ 4.6 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านความพึงพอใจในการทางาน
ด้ านความพึงพอใจในการทางาน
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า ลาดับ
ระดับ ที่
1.ในภาพรวม ท่านมีความพอใจในงานของท่าน
3.77
0.78 มาก
2
2.โดยทัว่ ไป ท่านชอบลักษณะงานที่ท่านได้ทาอยู่
3.34
1.10 ปาน
3
กลาง
3.โดยทัว่ ไป ท่านชอบทางานในคณะ/สถาบันแห่งนี้
3.81
0.84 มาก
1
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.64
0.70 มาก
2
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จากตารางที่ 4.6 ภาพรวมปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ด้านความพึง
พอใจในการทางาน พบว่า ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.64) พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ในภาพรวม
ท่านมีความพอใจในงานของท่าน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅=3.77) โดยทัว่ ไป ท่านชอบลักษณะ
งานที่ท่านได้ทาอยู่ ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.34) และโดยทัว่ ไป ท่านชอบทางานในคณะ/
สถาบันแห่งนี้ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.81)
ตารางที่ 4.7 ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ (Academic Performance)
ประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า
ระดับ
ด้ านการสอน
1.ท่านวางแผนการสอนและจัดเตรี ยมการสอนล่วงหน้าอยู่
4.07
0.69 มาก
เสมอ
2.ท่านชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลรายวิชาให้
4.19
0.68 มาก
ผูเ้ รี ยนทราบล่วงหน้าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
3.ท่านเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่สอดคล้องกับเนื้ อหา 4.06
0.66 มาก
และกิจกรรม
4.ท่านพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
3.92
0.71 มาก
5.ท่านจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4.08
0.71 มาก
(Student center)
6.ท่านมีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยในการสอน
3.70
0.87 มาก
เช่น การใช้บทเรี ยนออนไลน์ e-learning การใช้เว็บเพจ
7.ท่านฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ในการระบุปัญหา กาหนด 4.02
0.72 มาก
ทางเลือกและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
8.ท่านนาผลประเมินการจัดการเรี ยนรู ้ของท่านมาปรับปรุ ง
3.89
0.75 มาก
แก้ไขอยูเ่ สมอ

ลาดับ
ที่
3
1
4
6
2
8
5
7
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ตารางที่ 4.7 ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ (Academic Performance) (ต่อ)
ประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า
ระดับ
9. จานวนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอนบทความ 2.63
1.30 ปาน
วิชาการ ตารา และหนังสื อ ที่ท่านจัดทา (รวมผลงานที่ท่าน
กลาง
จัดทาร่ วมกับผูอ้ ื่น) ตั้งแต่ปี 2556-2559
รวม
3.84
0.50 มาก
ด้ านการวิจัย
10.ท่านมีการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั เพื่อเพิ่มขีด
3.27
1.07 มาก
ความสามารถในการทาวิจยั
11.ท่านมีการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการ
3.15
0.79 มาก
สอน
12.จานวนรายงานงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (รวมงานวิจยั ที่จดั ทา 2.48
1.32 น้อย
ร่ วมกับผูอ้ ื่น) ตั้งแต่ปี 2556-2559
13. จานวนงานวิจยั ที่เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ/การ
2.35
1.34 น้อย
นาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ (รวมงานวิจยั ที่จดั ทา
ร่ วมกับผูอ้ ื่น) ตั้งแต่ปี 2556-2559
รวม
2.81
0.99 ปาน
กลาง
14.ท่านให้บริ การวิชาการแก่สังคม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3.40
1.02 ปาน
บทบาทของมหาวิทยาลัย
กลาง
15.กิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพของท่านนั้น
3.50
1.00 มาก
ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน
รวม
2.81
0.99 ปาน
กลาง

ลาดับ
ที่
9

1
1
2
3
4

3
3
1
3
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ตารางที่ 4.7 ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ (Academic Performance) (ต่อ)
ประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ
ค่ าระดับความคิดเห็น
x̅
S.D.
ค่ า
ระดับ
16.ท่านนาความรู ้และประสบการณ์ในสาขาวิชาไปช่วย
3.43
1.02 มาก
พัฒนาความเป็ นอยูแ่ ละอาชี พของประชาชน ตลอดจน
แก้ปัญหาของสังคม/ชุมชน ผ่านการบริ การวิชาการ
17.จานวนครั้งที่ท่านให้บริ การวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ
เช่น การเป็ นวิทยากร ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ กรรมการ
3.15
1.31 ปาน
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูป้ ระเมิน หรื ออื่นๆ
กลาง
รวม
3.37
0.90 ปาน
กลาง
ค่ าเฉลีย่ รวม
3.34
0.61 ปาน
กลาง

ลาดับ
ที่
2

4
2

จากตารางที่ 4.7 ภาพรวมประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานทางวิชาการ (Academic Performance)
พบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅=3.34) พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านการสอน ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.84) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าท่านวางแผนการ
สอนและจัดเตรี ยมการสอนล่วงหน้าอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.07) ท่านชี้ แจงหลักเกณฑ์
การวัดและการประเมินผลรายวิชาให้ผเู ้ รี ยนทราบล่วงหน้าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
มาก (x̅=4.19) ท่านเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนที่สอดคล้องกับเนื้ อหาและกิจกรรม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมาก (x̅=4.06) ท่านพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.92)
ท่านจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Student center) ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 4.08)
ท่านมีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยในการสอน เช่น การใช้บทเรี ยนออนไลน์ e-learning การ
ใช้เว็บ เพจ ค่าเฉลี่ ยอยู่ใ นระดับ มาก (x̅= 3.70) ท่า นฝึ กให้ผูเ้ รี ย นรู ้ จกั คิ ดวิเคราะห์ ในการระบุ ปั ญหา
กาหนดทางเลือกและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.02) ท่านนาผลประเมินการ
จัดการเรี ยนรู ้ของท่านมาปรับปรุ งแก้ไขอยูเ่ สมอ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.89) และจานวนเอกสาร
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ประกอบการสอน เอกสารคาสอนบทความวิชาการ ตารา และหนังสื อ ที่ท่านจัดทา (รวมผลงานที่ท่าน
จัดทาร่ วมกับผูอ้ ื่น) ตั้งแต่ปี 2556-2559 ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 2.63)
ด้านการวิจยั ค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (x̅= 2.81) พิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่าท่ านมี การ
พัฒนาความรู ้เกี่ ยวกับการวิจยั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทาวิจยั ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง
(x̅= 3.27) ท่านมีการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(x̅= 3.15) จานวนรายงานงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (รวมงานวิจยั ที่จดั ทาร่ วมกับผูอ้ ื่น) ตั้งแต่ปี 2556-2559
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย (x̅= 2.48) จานวนงานวิจยั ที่เผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ/การนาเสนอผลงาน
ในงานประชุ มวิชาการ (รวมงานวิจยั ที่จดั ทาร่ วมกับผูอ้ ื่น) ตั้งแต่ปี 2556-2559 ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย
(x̅= 2.35)
ด้านการบริ การวิชาการ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅= 3.37) พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าท่าน
ให้บริ การวิชาการแก่สังคม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (x̅= 3.40) กิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพของท่านนั้นตอบสนองความต้องการของ
สังคมและชุมชน ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.50) ท่านนาความรู ้ และประสบการณ์ ในสาขาวิชาไป
ช่วยพัฒนาความเป็ นอยูแ่ ละอาชี พของประชาชน ตลอดจนแก้ปัญหาของสังคม/ชุมชน ผ่านการบริ การ
วิชาการ ค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.43) จานวนครั้งที่ท่านให้บริ การวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ
เช่น การเป็ นวิทยากร ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูป้ ระเมิน หรื ออื่นๆ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (x̅= 3.15)
4.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม ผูว้ ิจยั
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิ คราะห์ โดยมีการกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
1.คุณภาพชีวติ ในการทางาน (QWL) มีตวั ชี้วดั 7 ตัวคือ
1.1 การให้สิ่งตอบแทนที่ยตุ ิธรรม (JUSTICE)
1.2 ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน (SECURE)
1.3 สภาพการทางานที่ปลอดภัย (SAFETY)
1.4 โอกาสการพัฒนาขีดความสามารถ (ABILITY)
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1.5 ความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัว (BALANCE)
1.6 การได้รับการยอมรับในสังคม (ACCEPT)
1.7 สิ ทธิ ส่วนบุคคล (RIGHT)
2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (POS) มีตวั ชี้วดั 3 ตัวคือ
2.1 ความยุติธรรม (ORJUST)
2.2 การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา (SUPPORT)
2.3 การให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน (REWARD)
3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (TL) มีตวั ชี้วดั 4 ตัวคือ
3.1 การมีอิทธิพลในการสร้างอุดมการณ์ (INFLUEN)
3.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (INSPIRAT)
3.3 การกระตุน้ ทางปัญญา (ACTIVAT)
3.4 การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (INDIVI)
4.แรงจูงใจในการทางาน (JM) มีตวั ชี้วดั 2 ตัวคือ
4.1 ปัจจัยภายในงาน (INT)
4.2 ปัจจัยภายนอกงาน (EXT)
5.ความพึงพอใจในการทางาน (JS) มีตวั ชี้วดั 3 ตัวคือ
5.1ความพอใจในงาน (JOBSAT)
5.2 ความชอบในลักษณะงาน (JOBLIKE)
5.3 ความชอบทางานในคณะ/สถาบัน (JOBFAC)
6. ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานทางวิชาการ (EFF) มีตวั ชี้วดั 3 ตัวคือ
1.1 ด้านการสอน (TEACH)
1.2 ด้านการวิจยั (RESEARCH)
1.3 ด้านการบริ การวิชาการ (COMSERV)
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การกาหนดสัญลักษณ์ในตัวแบบสมการโครงสร้างนาเสนอ ดังนี้
แทน ตัวแปรแฝง (Latent Variable)
แทน ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable)
แทน เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุและผลโดยตัวแปรที่ปลายลูกศร
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่หวั ลูกศร
แทน ความสั ม พัน ธ์ ห รื อ ความแปรปรวนของตัว แปรที่ ไ ม่ ท ราบ
ทิศทางความเป็ นสาเหตุและผล
การให้ความหมายของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง
1. ตัวแปรแฝง
หมายถึง ตัวแปรอิสระในงานวิจยั นี้คือ
1.1 คุณภาพชีวติ ในการทางาน
1.2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
1.3 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
1.4 แรงจูงใจในการทางาน
1.5 ความพึงพอใจในการทางาน
ตัวแปรตาม คือประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
2. ตัวแปรสังเกตได้
หมายถึง ตัวแปรที่เราสามารถสังเกตได้โดยตรง เป็ นตัวชี้ วดั หรื อ
เป็ นพฤติกรรมที่สังเกตหรื อสิ่ งที่ปรากฏภายนอก
3. ตัวแปรแสดงความ
หมายถึง ค่าที่แสดงความคลาดเคลื่อนของตัวชี้วดั ประกอบด้วย
คลาดเคลื่อน
1. e คื อ ค่ าที่ แสดงความคลาดเคลื่ อนตัวชี้ วดั ตัว
แปรอิสระ
2. d คือ ค่าที่แสดงความคลาดเคลื่อนตัวชี้ วดั ตัว
แปรตาม
3. r คือค่าที่แสดงความคลาดเคลื่อน ในการวัดที่
เป็ นเศษเหลือของตัวแปรตาม
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นอกจากนี้การวิเคราะห์ดว้ ยตัวแบบสมการโครงสร้าง ยังผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่ องการ
ให้ความคลาดเคลื่อนสามารถสัมพันธ์กนั ได้ ซึ่งทาให้สามารถปรับตัวแบบให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ให้มากที่สุด ก่อนนาเสนอผลการวิเคราะห์ โดยก่อนที่จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ผวู ้ จิ ยั ขอ
นาเสนอการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นที่สาคัญ ดังนี้
4.1.3.1 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาความสัมพันธ์กนั เองของตัวแปร
ซึ่ งเรี ยกว่า Multicollinearityโดยใช้วิธีการ Correlation Analysis ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวและตัว
แปรสังเกตได้ท้ งั 22 ตัว แสดงผล ดังตารางที่ 4.8 และ 4.9
ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
JUSTICE SECURE SAFETY ABILITY BALANCE ACCEPT RIGHT
JUSTICE
1
SECURE
.540**
1
SAFETY
.443** .561**
1
ABILITY
.485** .722** .560**
1
BALANCE .384** .504** .510** .438**
1
ACCEPT
.476** .634** .510** .719**
.523**
1
RIGHT
.548** .729** .548** .709**
.532**
.769**
1
0RJUST
.514** .739** .618** .688**
.514**
.681** .779**
SUPPORT
.407** .587** .467** .563**
.420**
.577** .609**
REWARD
.469** .645** .496** .617**
.478**
.639** .659**
INFLUEN
.396** .594** .465** .526**
.350**
.500** .645**
INSPIRAT
.482** .676** .503** .641**
.424**
.614** .762**
ACTIVAT
.463** .662** .466** .633**
.436**
.648** .742**
INDIVI
.472** .632** .494** .639**
.449**
.635** .748**
0RJUST
.514** .739** .618** .688**
.514**
.681** .779**
SUPPORT
.407** .587** .467** .563**
.420**
.577** .609**
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ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (ต่อ)
REWARD INFLUEN INSPIRAT ACTIVAT INDIVI INT
REWARD
1
INFLUEN
.532**
1
INSPIRAT
.656**
.756**
1
ACTIVAT
.656**
.725**
.847**
1
INDIVI
.640**
.731**
.839**
.833**
1
INT
.649**
.549**
.642**
.644** .639**
1
EXT
.677**
.632**
.747**
.739** .734** .785**
JOBSAT
.499**
.454**
.503**
.502** .468** .604**
JOBLIKE
.223**
.183**
.197**
.176** .130** .207**
JOBFAC
.566**
.406**
.451**
.467** .458** .594**
TEACH
.315**
.148**
.163**
.147** .171** .408**
RESEARCH
.072
.032
-.004
-.023
.020 .100**
COMSERV .201**
.175**
.161**
.185** .184** .296**
ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรสั งเกตได้ (ต่ อ)
JOBSAT
JOBLIKE JOBFAC TEACH
JOBSAT
1
JOBLIKE
.309**
1
JOBFAC
.635**
.277**
1
TEACH
.317**
.199**
.370**
1
RESEARCH
.052
.031
.106**
.302**
COMSERV
.233**
.115**
.269**
.393**

EXT

1
.627**
.277**
.617**
.289
.043
.230**

RESEARCH COMSERV

1
.388**

1

ความทนทาน (tolerance)

VIF (variance inflation factors)

คุณภาพชีวติ ในการทางาน (QWL)
1
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ(POS) .841** 1
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง(TL)
.766** .759** 1
แรงจูงใจในการทางาน(POS)
.810** .800** .763** 1
ความพึงพอใจในการทางาน(JS)
.486** .508** .416** .577**
หมายเหตุ ** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<0.01)

ความพึงพอใจในการทางาน(JS)

แรงจูงใจในการทางาน(JM)

การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ(POS)

คุณภาพชีวติ ในการทางาน(QWL)

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อ
ประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการ

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง(TL)
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1

.227
.237
.336
.234
.657

4.403
4.222
2.977
4.123
1.523

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรสังเกตได้ท้ งั 22 ตัว และตารางที่ 4.9 ในส่ วนของตัว
แปรอิสระทั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์คู่ใดที่มีค่าความสัมพันธ์เกินกว่า 0.90 ซึ่ งถือว่าตัวแปร
อิ ส ระทั้ง หมดไม่ มี ปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ก ัน เองหรื อ ไม่ มี ปั ญ หาร่ ว มเส้ น ตรงพหุ ( Multicollinearity)
(Tabachnick and Fidell, 2001) และพิจารณาร่ วมกับสถิ ติ ค่าความทนทาน (tolerance) และค่า VIF
(variance inflation factors) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว ปั ญหาการร่ วมเส้นตรงพหุ จะไม่เกิดขึ้น ถ้าค่า
ความทนทานมากกว่า 0.1 (Hair et al, 1998, p. 127) และค่า VIF ไม่เกิน 10 (Belsley, 1991) จึงสามารถ
ทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ของการวิจยั เพื่อศึกษาอิทธิ พลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามได้ โดยการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ดงั ภาพที่ 4.1
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JUSTICE
SECURE
SAFETY
ABILITY
BALANCE

ACCEPI
RIGHT
ORJUST
SUPPORT

0.61
0.83
0.66

ACTIVAT

EXT

JOBLIKE

JS

0.83
0.89

POS

0.09
-0.36

0.73

0.02

0.81

0.89

TL

-0.47

0.81
0.38

TEACH

EFF

0.72

0.43

RESEARCH

0.59

0.94

JM

0.88
0.92

JOBFAC

0.45

0.95

0.91

0.35

0.64

0.88

INDIVI
INT

0.79

-0.35

0.60

0.80

INSIIRAT

QWL

0.82

REWARD
INFLLUEN

JOBSAT

Chi-square = 763.43, df = 194, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.066

ภาพที่ 4.1 ตัวแบบสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน แสดงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย (ก่อน
ปรับ)

COMSERV
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จากภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ดัชนี ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความกลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของสมการโครงสร้างตามสมมติฐานยังไม่ผา่ นเกณฑ์ที่
กาหนดให้ที่จะสามารถยอมรับตัวแบบสมการโครงสร้างได้ โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืน
ของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ลาดับที่
ค่ า
เกณฑ์
ค่ าก่อนปรับ
ผลการพิจารณา
1
p >.05
0.00
ไม่ผา่ น
2 *
2

2 /df

3

GFI

0.00 <  /df  3
2

0.90 < GFI  1.00

3.94

ไม่ผา่ น

0.91

ผ่าน

4
AGFI
0.90  AGFI  1.00
0.88
ไม่ผา่ น
5
RMSEA
0.00  RMSEA  0.08
0.066
ผ่าน
6
CFI
0.95  CFI  1.00
0.99
ผ่าน
7
NFI
0.90  NFI  1.00
0.98
ผ่าน
8
TLI
0.90  TLI  1.00
0.98
ผ่าน
9
Standardized RMR
<0.05
0.042
ผ่าน
หมายเหตุ *ไม่ใช้ในการทดสอบ
จากตารางที่ 4.10 พบว่าค่าดัชนี ช้ ี วดั ที่ได้เป็ นผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้ างตามสมมติฐาน
บางค่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด ยังไม่เป็ นตัวแบบสุ ดท้ายที่เหมาะสมจะ
นาไปใช้อธิ บายสมมติฐานการวิจยั ซึ่ ง งานวิจยั นี้ จะไม่วิเคราะห์ ความสอดคล้องของแบบจาลองกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ ด้วยค่า ไคสแควร์ (2) แม้จะเป็ นดัชนีวดั ความกลมกลืนที่เป็ นที่นิยม เนื่องจาก การ
วิเคราะห์ ด้วย ค่าไคสแควร์(2 ) จะมีขอ้ จากัดในกรณี ที่ ตัวอย่าง(n) มีค่ามากเพราะจะทาให้ค่าไคสแควร์
สู งมากจนอาจทาให้สรุ ปผลได้ไม่ถูกต้องจึงควรไปใช้ค่า 2/df แทน (สุ ภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตร
วรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวฒั น์, 2554, หน้า 25) จากนั้นผูว้ ิจยั จึงทาการปรับสมการโครงสร้างตาม
สมมติ ฐานเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ต ามข้อ เสนอแนะของโปรแกรม (Modification
indices)โดยการยอมรับให้มีการโยงเส้นความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อน(e) ระหว่างตัวแปรสังเกต
ได้ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ตวั แบบมีความเหมาะสมที่สุด ( Model fit )ในการนาไปใช้ ซึ่ ง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังการปรับสมการโครงสร้างใหม่ครั้งที่ 1 ดังภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.11
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JUSTICE
SECURE
SAFETY
ABILITY

0.61
0.83
0.65

JOBSAT

QWL

0.82

0.79

-0.33

0.60

JOBLIKE

BALANCE

JS

0.83

ACCEPI
RIGHT

0.89

0.73

SUPPORT

0.81

REWARD
INFLLUEN

0.80

0.11
-0.36

0.81

JOBFAC

0.38

0.01
0.89

TL

0.95
0.94

ACTIVAT

0.91

INT

POS

-0.47

TEACH

EFF

0.72
0.45

INSIIRAT

INDIVI

0.62

0.88

ORJUST

0.35

0.43

RESEARCH

0.59

JM

COMSERV

0.88
0.92

Chi-square = 729.47, df = 193, P-value = 0.00000, RMSEA= 0.064

EXT

ภาพที่ 4.2 ตัว แบบสมการโครงสร้ า งตามสมมติ ฐ าน แสดงปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
(ปรับครั้งที่ 1)

149

ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืน
ของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ปรับครั้งที่ 1)
ลาดับที่
1

ค่ า
2 /df

2

GFI

3
4
5
6
7
8

AGFI
RMSEA
CFI
NFI

เกณฑ์
0.00 <  /df  3
2

0.90 < GFI  1.00

0.90  AGFI  1.00
0.00  RMSEA  0.08
0.95  CFI  1.00
0.90  NFI  1.00
TLI
0.90  TLI  1.00
Standardized RMR
<0.05

ค่ า(ปรับครั้งที่ 1)
3.78

ผลการพิจารณา
ไม่ผา่ น

0.91

ผ่าน

0.88
0.064
0.99
0.98
0.98
0.041

ไม่ผา่ น
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 4.11 พบว่าค่าดัชนี ช้ ี วดั ที่ได้บางค่ายังคงไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งยังไม่เป็ นตัวแบบสุ ดท้ายที่เหมาะสมจะนาไปใช้อธิ บายสมมติฐานการวิจยั จึงทาการ
ปรับตามคาแนะนาของโปรแกรมอีก (Modification indices) จนกระทัง่ ได้ตวั แบบที่มีความเหมาะสม
ที่สุด ( Model fit )ในการนาไปใช้อธิ บายสมมติฐานการวิจยั ซึ่ งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังการปรับ
สมการโครงสร้างหลังสุ ด ดังภาพที่ 4.3 และตารางที่ 4.12
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JUSTCE
SECURE
SAFETY
ABILITY

0.62
0.85
0.66

JOBSAT

QWL

0.85

0.79

0.11

0.60

JOBLIKE

BALANCE

JS

0.85

ACCEPI
RIGHT
ORJUST
SUPPORT

0.90

-0.38

0.82

0.72

0.96

INSIIRAT

0.93

ACTIVAT

0.92

EXT

0.04

0.12

INFLLUEN

INT

POS

0.74

0.80

INDIVI

0.38

0.88

REWARD

0.36

TL

-0.40

0.81

JOBFAC

0.41

TEACH

EFF

0.73
0.44

0.30

RESEARCH

0.59

JM
0.88
0.93

Chi-square = 390.31, df = 155, P-value = 0.00000, RMSEA = 0.047

ภาพที่ 4.3 ตัวแบบสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน แสดงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
(ปรับครั้งสุ ดท้าย)
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ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืน
ของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ปรับหลังสุ ด)
ลาดับที่
ค่ า
เกณฑ์
ค่ า (ปรับสุ ดท้าย) เกณฑ์ การพิจารณา
2
1
2.52
ผ่าน
2 /df
0.00 <  /df  3
2

GFI

3
4
5
6
7.
8

AGFI
RMSEA
CFI
NFI

0.90 < GFI  1.00

0.90  AGFI  1.00
0.00  RMSEA  0.08
0.95  CFI  1.00
0.90  NFI  1.00
TLI
0.90  TLI  1.00
Standardized RMR
<0.05

0.95

ผ่าน

0.92
0.047
0.99
0.99
0.99
0.038

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตาราง 4.12 พบว่า ค่าความสอดคล้องระหว่างสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน กับสมการ
โครงสร้างภายหลังการปรับ ตัวแบบ ได้สมการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พิจารณาได้จาก
ค่าดัชนี ความสอดคล้องมี ค่าตามเกณฑ์ทุกค่า ผูว้ ิจยั จึงได้เลื อกตัวแบบสมการโครงสร้ างหลังปรั บค่ า
หลังสุ ดมาใช้ในการสรุ ปผลการวิจยั
นอกจากนั้นเพื่อให้ตวั แบบสมการโครงสร้างมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (ρc) ความแปรปรวน
เฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ดว้ ยองค์ประกอบ (ρv) ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้หรื อสัมประสิ ทธิ์
พยากรณ์ (R2) และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงไปยังตัวแปรสังเกตได้ ของตัวแปรอิสระ()
ดังตารางที่ 4.13 และผลการวิเคราะห์เส้นทาง ของตัวแบบสมการโครงสร้ างของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านวิช าการของพนัก งานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ใน
ประเทศไทย ว่ามีเส้นทางอย่างไรดังตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.13 ค่ า ความเที่ ย งของตัว แปรแฝง (ρc) ความแปรปรวนเฉลี่ ย ของตัวแปรที่ ส กัดได้ด้ว ย
องค์ประกอบ (ρv) ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ (R2) และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ไปยังตัวแปรสังเกตได้ ()
λ
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
R2
ρc
ρv
1. คุณภาพชีวติ ใน 1.1 การให้สิ่งตอบแทนที่
0.761
การทางาน
ยุติธรรม
(QWL)
1.2 ความก้าวหน้าและความ
มัน่ คงในงาน
1.3 สภาพการทางานที่
ปลอดภัย
1.4 โอกาสการพัฒนาขีด
ความสามารถ
1.5 ความสมดุลในชีวติ งาน
และครอบครัว
1.6 การได้รับการยอมรับใน
สังคม
1.7 สิ ทธิ ส่วนบุคคล
2. การรับรู้การ
2.1 ความยุติธรรม
0.846
สนับสนุนจาก
2.2 การสนับสนุนจาก
องค์การ(POS)
ผูบ้ งั คับบัญชา
2.3 การให้รางวัลและจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ในการทางาน

0.738

0.835

0.37

0.62**

0.69

0.85**

0.43

0.66**

0.68

0.85**

0.35

0.60**

0.69

0.85**

0.80
0.78
0.53

0.90**
0.88**
0.74**

0.65

0.82**
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ตารางที่ 4.13 ค่ า ความเที่ ย งของตัว แปรแฝง (ρc) ความแปรปรวนเฉลี่ ย ของตัวแปรที่ ส กัดได้ด้ว ย
องค์ประกอบ (ρv) ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ (R2) และค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ไปยังตัวแปรสังเกตได้ ของตัวแปรอิสระ() (ต่อ)
λ
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรสังเกตได้
R2
ρc ρv
3. ภาวะผูน้ าการ 3.1 การมี อิ ท ธิ พลในการ 0.960
เปลี่ยนแปลง(TL) สร้างอุดมการณ์
3.2 การสร้างแรงบันดาลใจ
3.3 การกระตุน้ ทางปัญญา
3.4 การค านึ ง ถึ ง ความเป็ น
ปัจเจกบุคคล
4. แรงจูงใจในการ 4.1 ปัจจัยภายในงาน
0.944
ทางาน (JM)
4.2 ปัจจัยภายนอกงาน
5. ความพึงพอใจ 5.1 ความพอใจในงาน
0.601
ในการทางาน (JS) 5.2 ความชอบในลั ก ษณะ
งาน
5.3 ความชอบท างานใน
คณะ/สถาบัน
6. ประสิ ทธิผล
6.1 ด้านการสอน
0.595
การปฏิบตั ิงานทาง 6.2 ด้านการวิจยั
วิชาการ(EFF)
6.3 ด้านการบริ การวิชาการ
หมายเหตุ ** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<0.01)

0.947

0.941
0.579

0.587

0.64

0.80**

0.90
0.89
0.83

0.96**
0.93**
0.92**

0.73
0.84
0.62
0.13

0.85**
0.93**
0.79**
0.36**

0.65

0.81**

0.52
0.20
0.35

0.73**
0.44**
0.59**

จากตารางที่ 4.13 เมื่ อพิจารณาค่าความเที่ ย ง หรื อสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) ของตัวแปร
ภายนอกสังเกตได้พบว่า ตัวแปร การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์มากที่สุดเท่ากับ
0.90 รองลงมาได้แก่ ตัวแปรการกระตุน้ ทางปั ญญา ปั จจัยภายนอกงาน การคานึ งถึ งความเป็ นปั จเจก
บุคคล และสิ ทธิ ส่วนบุคคล มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์เท่ากับ 0.89, 0.84, 0.83 และ 0.80 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยง หรื อสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) ของตัวแปรภายในสังเกตได้พบว่าตัว
แปรความชอบทางานในคณะ/สถาบันมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ มากที่สุดเท่ากับ 0.65 รองลงมา
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ได้แก่ความพอใจในงาน และประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานด้านการสอนเท่ากับ เท่ากับ 0.62 และ0.52
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง (ρc) พบว่าตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงมีค่า
ความเที่ ยงมากที่ สุดเท่ ากับ 0.960 รองลงมาได้แก่ ตวั แปรแรงจูงใจในการทางาน และการรั บรู ้ การ
สนับสนุนจากองค์การมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.944 และ 0.846 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบเพื่อดูค่าอิทธิ พลของตัวแปรแฝงตาม พบว่า
ตัวแปรคุณภาพชีวติ ในการทางาน พบว่าด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
(λx=0.90) ด้านความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด (λx=0.60)
ตัวแปรการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การพบว่าด้านความยุติธรรมมี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่ สุ ด (λx=0.88) ด้ า นการสนั บ สนุ น จากผู ้บ ัง คับ บัญ ชามี ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบน้ อ ยที่ สุ ด
(λx=0.74)
ตัวแปรภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงพบว่าด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด (λx=0.96) ด้านการมี อิทธิ พลในการสร้ างอุ ดมการณ์ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่ สุด
(λx=0.80)
ตัวแปรแรงจูงใจในการทางาน พบว่าด้านปั จจัยภายนอกงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
(λx=0.93) ด้านปั จจัยภายในงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด (λx=0.85)
ตัวแปรความพึงพอใจในการทางาน พบว่าด้านความชอบทางานในคณะ/สถาบัน มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด (λy=0.81) ด้านความชอบในลักษณะงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด
(λy=0.36)
ตัวแปรประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานทางวิชาการพบว่าด้านการสอน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด (λy=0.73) ด้านการวิจยั มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด (λy=0.44)
สรุ ปจากการวิเคราะห์ ตวั แบบการวัดโดยภาพรวม มีความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ผูว้ ิจยั ขอ
นาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์เส้นทาง ของตัวแบบสมการโครงสร้ างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยได้ดงั
ตารางที่ 4.14 และสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั ตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง ของตัวแบบสมการโครงสร้างปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

R2

อิทธิพล

คุณภาพ

การรับรู้การ ภาวะผูน้ า

แรงจูงใจ

ความพึง

ชีวติ ใน

สนับสนุน

ในการ

พอใจใน

ทางาน

การ

การ

การทางาน จากองค์การ เปลี่ยนแปลง

ทางาน
ความพึงพอใจ 0.77
ในการทางาน

DE
0.11
0.39 *
-0.38**
0.72**
IE
TE
0.11
0.39*
-0.38**
0.72**
ประสิ ทธิผล 0.51 DE
0.04
0.12
-0.40**
0.30*
0.41**
การปฏิบตั ิงาน
IE
0.05
0.16*
-0.15*
0.30*
วิชาการ
TE
0.09
0.28*
-0.55**
0.60**
0.41**
หมายเหตุ DE=อิทธิพลทางตรง (Direct Effect), IE=อิทธิพลทางอ้อม(Indirect Effect), TE=อิทธิพล
ภาพรวม(Total Effect), * ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05(p<0.05), **ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 (p<.01)
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์โดยสรุ ปในภาพรวมพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย คือ
แรงจู ง ใจในการท างานโดยมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านวิช าการของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยและทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการผ่าน
ความพึงพอใจในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการและทางอ้อม
ผ่านความพึงพอใจในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่เป็ นอิทธิ พลเชิงลบ
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ความพึงพอใจในการทางานมีอิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างนั้นพบว่าตัวแปรอิสระ
คุณภาพชีวิตในการทางาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจใน
การทางาน และความพึงพอใจในการทางานสามารถร่ วมกันอธิ บาย ความแปรปรวนของประสิ ทธิผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการ ได้ร้อยละ 51
ตารางที่ 4.15 สรุ ปผลจากการทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐาน
ผลทีไ่ ด้
1. คุณภาพชี วิตในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงาน ไม่เป็ นไปตาม
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน สมมติฐาน
ประเทศไทย
2. การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ ง ผลทางตรงต่อประสิ ท ธิ ผลการ ไม่เป็ นไปตาม
ปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย สมมติฐาน
ราชภัฏในประเทศไทย
3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นไปตาม
วิช าการพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิช าการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ใน สมมติฐาน
ประเทศไทย
4. แรงจู ง ใจในการท างานส่ ง ผลทางตรงต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติง าน เป็ นไปตาม
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน สมมติฐาน
ประเทศไทย
5. ความพึงพอใจในการทางานส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นไปตาม
วิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน สมมติฐาน
ประเทศไทย
6. คุณภาพชีวติ ในการทางานส่ งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน ไม่เป็ นไปตาม
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศ สมมติฐาน
ไทย
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ตารางที่ 4.15 สรุ ปผลจากการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
สมมุติฐาน
7. คุณภาพชีวิตในการทางานส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย ผ่านความพึงพอใจในการทางาน
8. การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางตรงต่อความพึงพอใจใน
การทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในประเทศไทย
9. การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย ผ่านความพึงพอใจในการทางาน
10. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางทางตรงต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย
11. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย ผ่านความพึงพอใจในการทางาน
12. แรงจูงใจในการทางานส่ งผลทางทางตรงต่อความพึงพอใจในการทางาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศ
ไทย
13. แรงจูง ใจในการท างานส่ ง ผลทางอ้อมต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย ผ่านความพึงพอใจในการทางาน

ผลทีไ่ ด้
ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน

จากตารางที่ 4.15 สมมติฐานที่ได้รับการพิสูจน์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในประเทศไทย มีจานวน 9 ข้อ โดย
แบ่งออกเป็ นปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงจานวน 6 ข้อ และปั จจัยที่ส่งผลโดยอ้อมจานวน 3 ข้อ
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
ในการศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกล่าวถึ งประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานวิชาการ โดยต่างเห็ นตรงกันว่าในด้านการ
สอนนั้นค่อนข้างมีประสิ ทธิ ผล เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วยสอน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26
พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ ราชภัฏมีพืน้ ฐานสายครู ที่ดี ดังนั้นในด้ านการสอนจึ งมีรูปแบบในการ
ถ่ ายทอดให้ กับอาจารย์ ร่ ุ นใหม่ ๆ แต่ กต็ ้ องพัฒนาให้ เข้ ากับยุคไอที ในปั จจุบัน เนื่องจากนักศึกษาจะเบื่ อ
ง่ ายถ้ าเน้ นสอนแต่ ทฤษฎี ควรเพิ่มปฏิ บัติและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาช่ วยในการสอน จะช่ วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลด้ านการสอนได้ ” ด้วยความที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีตน้ ทุนทางด้านการ
ผลิ ตครู ดังนั้นการสอนค่อนข้างมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นถ้ามีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยสนับสนุนในการเรี ยนการสอนก็จะเป็ นการช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลได้เป็ นอย่างดี
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 29 พฤศจิกายน
2559) กล่ า วว่ า “การสอนส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี ปั ญ หาอะไรแต่ ล ะคนก็ ท าหน้ า ที่ ข องตั ว เอง เพราะใน
มหาวิทยาลัยมีระบบของการประเมินการพัฒนา แล้ วก็เป้ าหมายของมหาวิทยาลัยคื อต้ องการให้ บุคลากร
สายผู้สอนมี การพัฒนาตนเองทั้ งด้ านคุณวุฒิ ตาแหน่ งวิ ชาการ แต่ ประเด็นปั ญหาที่ มีปัญหาที่ จะต้ อง
พัฒนาคือเรื่ องของกรอบแนวคิ ดใหม่ ในเรื่ องของการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งสอดคล้ องกับการเรี ยนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 หรื อนโยบายของรั ฐบาลที่พูดถึงการลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ และก็การเปลี่ยนหน้ าที่
ของอาจารย์ ผ้ สู อนการเป็ นผู้จัดการเรี ยนรู้ ตรงนีก้ อ็ าจยังจะเป็ นปั ญหาอยู่เพราะว่ าเป็ นของใหม่ และเราก็
คิ ดว่ าถ้ าครู อาจารย์ เราเปลี่ ยนทัศนคติ เปลี่ ยนวิ ธีการจัดการตรงนี ล้ ูกศิ ษย์ ก็ได้ ประโยชน์ ตามเป้ าหมาย
จริ งๆ ของการจัดการศึกษา” นอกจากนั้นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการควรปรับเปลี่ยนทัศนคติ ดัง
ผลการสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วนบุ คคล, 8 ธันวาคม 2559)
“มหาวิ ทยาลัยราชภัฏขณะนี ้อยู่ในจุดวิกฤต ในเรื่ องของความเชื่ อมั่นในสั งคมต่ อคุณภาพของบัณฑิ ต
เพราะฉะนั้ น อาจารย์ ผ้ ูส อนของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ต่ อ ไปจะเป็ นก าลั ง หลั ก ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงและคาตอบสุดท้ ายที่กระทรวงศึกษาธิ การ รั ฐบาลหรื อสั งคมต้ องการให้ บัณฑิตที่ จบไปแล้ ว
มีงานทา การมีงานทาในที่ นีห้ มายถึงว่ า ทางานตรงสาขาที่ เรี ยนและค่ าตอบแทนสู งพอกับค่ าครองชี พ
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และสามารถออกไปรั บใช้ ประเทศชาติ ทั้ ง ภาครั ฐและเอกชนได้ เพราะฉะนั้ น ก็ คิ ด ว่ า พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยจึงต้ องปรั บเปลี่ยนทัศนคติของการเรี ยนการสอนว่ ามันต้ องให้ ทันสมัย”
ด้านการวิจยั นั้นยังคงมีประสิ ทธิ ผลค่อนข้างต่า ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ งานวิจัยเป็ นสิ่ งที่ ต้องใช้ ระยะเวลาใน
การทา และต้ องใช้ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ตลอดจนต้ องมี วินัยในการทางานจึ งจะสาเร็ จได้ แต่ สภาพที่
เป็ นอยู่คือภาระงานสอนที่ค่อนข้ างมาก รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ ต้องช่ วยสาขา คณะหรื อมหาวิท ยาลัย จึ งเลือก
ที่ จะทางานที่ มีลักษณะทาเป็ นประจามากกว่ าคื อการสอน จึ งทาให้ แทบไม่ มีเวลาไปทางานวิจัย ” จึง
ส่ งผลทาให้ภาพรวมในด้านนี้ ค่อนข้างต่ า นอกจากนั้นผลการสัมภาษณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการอีกคนหนึ่ ง (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 27 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ตาแหน่ งพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่ มีความแน่ นอน และดูไม่ มั่นคง จึ งทาให้ ช่วงแรกๆมี การเปลี่ ยนงานกันค่ อนข้ างเยอะ
ประกอบกับงานวิ จัยเป็ นงานที่ ต้องใช้ ทักษะและระยะเวลาในการสร้ างองค์ ความรู้ จึ งทาให้ มีปัญหา”
ถึงแม้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจะพูดตรงกันว่ามี การสนับสนุ นในเรื่ องแหล่งทุ นสาหรับการวิจยั การจัดอบรม
พัฒนาทางด้านการวิจยั แต่ปัญหาก็ยงั เป็ นในเรื่ องการบริ หารเวลาให้กบั งานวิจยั ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการทาวิจยั และหน่ วยงานส่ วนใหญ่ไม่ได้ลดภาระงานสอนให้กบั ผูท้ ี่ทางานวิจยั ดังนั้นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการจึงเลือกที่จะทางานสอนที่เป็ นงานหลักและได้ภาระงานตามที่กาหนดมากกว่าที่
จะไปทางานวิจยั เพิ่มขึ้น จึงส่ งผลกระทบทาให้ภาพรวมด้านการวิจยั ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนผล
การสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 29 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า
“ที่ ผ ลงานด้ า นวิ จั ย นั้ นมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลค่ อ นข้ างตา่ อาจจะเป็ นด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ส่ วนใหญ่ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก อาจารย์ ที่มาสอนก็มีแค่ เพี ยงพอสอนตามมาตรฐานของหลักสู ตรที่ กาหนดไว้ ”
และ “อาจจะเป็ นอาจารย์ พนักงานหรื อพนักงานเฉพาะกิ จ สั ญญาจ้ างปี ต่ อปี มี จานวนมากขึน้ ซึ่ งก็เลย
กลายเป็ นเหตุว่ามีข้อที่ พูดถึงว่ างานวิจัย มีน้อย ภาพรวมว่ ามีชั่วโมงสอนเยอะแต่ จริ งๆ เรื่ องของการวิจัย
มันขึ น้ อยู่กับความรั บผิดชอบ” นอกจากนั้นผลการสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยก็จาเป็ นต้ องพัฒนาเรื่ องคุณวุฒิอาจารย์ มี
การส่ งอาจารย์ ไปเรี ยนต่ อให้ ได้ คุณวุฒิปริ ญญาเอกเป็ นจานวนมากซึ่ งก็คงต้ องรอ ที่ จะมาช่ วยในเรื่ องของ
งานวิจัย”
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ส่ วนด้านการบริ การวิชาการนั้น ส่ วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่าค่อนข้างมีประสิ ทธิ ผล ดังผล
การสัมภาษณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 27 พฤศจิกายน 2559)
กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏค่ อนข้ างได้ เปรี ยบเพราะเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อท้ องถิ่น คนในพืน้ ที่ ให้ การ
ยอมรั บ ดังนั้นการลงไปทาโครงการบริ การวิชาการให้ กับท้ องถิ่นจึ งได้ รับความร่ วมมือ ส่ วนการไปเป็ น
วิทยากร ที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ กรรมการให้ กับหน่ วยงานอื่ นๆนั้น ยังต้ องสร้ างการยอมรั บให้ มากกว่ าที่
เป็ นอยู่ซึ่งก็จะทาให้ งานด้ านนี ้มีประสิ ทธิ ผลเพิ่ มขึ น้ ” สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า“ส่ วนใหญ่ คนในพืน้
ที่ ม าเรี ย น ทั้ง หน่ วยงานภาครั ฐ รั ฐวิ สาหกิ จ และเอกชน การลงไปบริ การวิ ชาการจึ งมัก ได้ รับความ
ร่ วมมือได้ ไม่ ยาก” ด้วยความเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นทาให้การให้บริ การวิชาการกับชุ มชนค่อนข้าง
ได้รับความร่ วมมือ ปั ญหาที่พบจะเป็ นการออกไปเป็ นวิทยากรให้กบั หน่วยงานภายนอก กรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ให้กบั สถาบันการศึกษาภายนอกนั้นยังต้องเพิ่มประสิ ทธิ ผลในส่ วนนี้ ดังผลการสัมภาษณ์
ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 29 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏควรที่ จะต้ องเข้ าไปมีส่วนพัฒนาท้ องถิ่นด้ วยการสร้ างผลงานให้ เป็ นที่ ยอมรั บผ่ านการให้ บริ การ
ทางวิ ชาการกับ หน่ วยงานภายนอก” และผลการสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 8 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏควรเป็ นที่ พึ่งของท้ องถิ่น โดยนา
ความรู้ ทางวิชาการไปช่ วยเหลือท้ องถิ่น ” ดังนั้นการสร้างผลงานให้เป็ นที่ยอมรับ ในแวดวงวิชาการ จะ
ทาให้มีส่วนช่วยให้ผลการปฏิบตั ิงานด้านการบริ การวิชาการที่เป็ นจุดอ่อนนั้นมีประสิ ทธิ ผลเพิ่มขึ้น
สรุ ป ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย โดยรวมมีผลปฏิบตั ิงานวิชาการด้านการสอนนั้นค่อนข้างมีประสิ ทธิ ผล ส่ วนผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการด้านการบริ การและงานวิจยั นั้นค่อนข้างมีประสิ ทธิ ผลในระดับปานกลาง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัย ท้องถิ่ นและภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังเป็ นที่ย อมรับของชุ มชนจึงมี
นักศึกษาจานวนมาก เวลาส่ วนใหญ่ใช้ไปกับการเรี ยนการสอนและนอกจากงานสอนแล้วยังมีงานของ
สาขาวิชา งานของคณะและงานของมหาวิทยาลัยที่ อาจารย์ตอ้ งช่ วยปฏิ บตั ิ การเช่ น จัดโครงการ งาน
ประเมิน ร่ วมถึ งงานประชุ มต่างๆ ทาให้ไม่มีเวลาที่จะทางานวิชาการด้านอื่นๆ เช่ นการบริ การวิชาการ
งานวิจยั ให้ดีและมีจานวนมากขึ้ นได้ โดยเฉพาะงานวิจยั ที่ มีความซับซ้อนการดาเนิ นงานต้องใช้เวลา
ยาวนาน ผูท้ าวิจยั ต้องใช้ความรู้ ความชานาญ รวมถึ งต้องมีความอดทนในทาวิจยั จึงทาให้อา จารย์มี
ผลงานวิจยั น้อยหากจะเปรี ยบเทียบกับงานด้านอื่นๆ
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ในการค้นหาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิช าการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้มีการศึ กษาในประเด็นที่ เกี่ ย วข้อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.ปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตในการทางานในประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วย การให้สิ่งตอบแทนที่
ยุติธรรม ความก้ า วหน้ า และความมั่น คงในงาน สภาพการท างานที่ ป ลอดภัย โอกาสพัฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเอง ความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัว การได้รับการยอมรับในสังคม
และสิ ทธิ ส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นการให้สิ่งตอบแทนที่ยตุ ิธรรม นั้นจะแบ่งความคิดเห็ นเป็ น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุงานไม่ถึง5ปี ให้ความเห็นตรงกันว่าเงิ นเดือนที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสม
แม้จะไม่ได้ตรงตามที่คณะรัฐมนตรี กาหนด 1.7 เท่า โดยดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ มีความพอใจในเงินเดือนที่ ได้ รับ
นอกจากนั้นยังมีค่าสอนในภาค เสาร์ อาทิ ตย์ อีก แต่ เรื่ องสวัสดิ การนั้นไม่ ดีเลยเพราะใช้ ประกันสั งคม”
สอดคล้องกับผลการสั มภาษณ์ ของพนักงานมหาวิท ยาลัย สายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุ คคล, 28
พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “อยากให้ มีสวัสดิการสาหรั บพนักงานมหาวิทยาลัย ในเรื่ อง การเบิกจ่ ายค่ า
รั กษาพยาบาลพ่ อแม่ และค่ าเล่ าเรี ย นบุตร บ้ างจังเลย มี แต่ ประกั นสั งคมสาหรั บตัวเองอย่ างเดี ยวเอง
เดี๋ ยวนี ้อะไรๆก็แพงขึ น้ พอนึ กถึ งที ไรบางที ก็ท้อใจเรื่ องค่ าใช้ จ่าย บางครอบครั ว อาจจะทางานแค่ คน
เดียวเพื่อเลีย้ งครอบครั ว แต่ มาเจอค่ าใช้ จ่ายแบบนี ้ บางทีกท็ ้ อ”
ส่ วนอีกกลุ่มจะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุงาน10ปี ขึ้นไป โดยดังผลการสัมภาษณ์ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ตั้งแต่ เริ่ ม
ทางานชื่ อตาแหน่ งเป็ นพนักงานอัตราจ้ าง10กว่ าปี เงินเดือนเริ่ มต้ นเท่ ากับข้ าราชการ ไม่ มีสวัสดิการใดๆ
มี แต่ ป ระกันสั ง คม เมื่ อมี ก ารปรั บฐานเงิ นเดื อนไม่ ได้ เอาประสบการณ์ ที่ ทางานมาคานวณ ทาให้ ได้
เงินเดือนไม่ แตกต่ างจากพนักงานมหาวิทยาลัยรุ่ นใหม่ ” สอดคล้องกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
อีกท่านหนึ่ ง (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “ ลาไปศึกษาต่ อในระดับปริ ญญาเอก
คาดหวังว่ าเงินเดือนจะสู งขึน้ กว่ าปริ ญญาโทเมื่อจบกลับมา แต่ ที่ไหนได้ ใช้ วิธีเข้ าฐานปริ ญญาเอก โดยที่
ค่ าประสบการณ์ ตอนได้ รับจากปริ ญญาโทไม่ นามาคานวณ สรุ ปเงินเดื อนแทบไม่ แตกต่ างจากตอนที่ ยัง
เรี ยนไม่ จบปริ ญญาเอกเลย รู้ สึกว่ าไม่ ค่อยยุติธรรมเลย”
ในการจัดสวัสดิ การนอกเหนื อจากเงิ นเดื อนในแต่ ละแห่ ง มี ค วามแตกต่า งกันไป ดัง ผลการ
สัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2559)
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“ปี นีก้ เ็ ป็ นปี ที่ 9 แล้ ว ที่มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการประกันกลุ่มให้ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ็บไข้ ได้ ป่วยก็
ไปโรงพยาบาลเอกชนได้ เลย ไม่ ต้องไปต่ อแถวประกันสั งคม” สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า
“ระบบการบริ หารสุ ดยอด มีสวัสดิการ เช่ น กองทุนสารองเลีย้ งชี พ กองทุนค่ ารั กษาพยาบาลครอบครั ว
ประกั น แบบมี เ งิ น ออม หรื อประกั นชี วิ ตกลุ่ม บุ คคลในครอบครั ว และค่ า ศึ กษาบุ ตร ทุ น การศึ ก ษา
บุคลากร มีระบบพี่เลีย้ งเข้ าสู่ ตาแหน่ งทางวิชาการ” และ “ ดูเหมือนสวัสดิการที่ ได้ รับจะมากกว่ าขั้น
พืน้ ฐาน แต่ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับมหาวิทยาลัยรั ฐที่ มีชื่อนั้นเที ยบกันไม่ ได้ เลย” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเห็นว่าทาง
หน่วยงานควรจัดสวัสดิการให้มากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน เพราะบางมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สวัสดิการที่
มากกว่าสวัสดิการพื้นฐานที่ได้รับ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสี ยงนั้นได้รับน้อยกว่า
ซึ่ งการให้สวัสดิการที่มากกว่ามาตรฐานจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน และช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานอันจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลในที่สุด
ในประเด็นความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน นั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเห็ นตรงกันว่า โอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพนั้นมีกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ชดั เจนในเรื่ องการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ แต่
ความมัน่ คงนั้นอยูใ่ นระดับต่ามาก เนื่ องจากต้องทาสัญญาจ้างงานซึ่ งก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
แห่ง ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 27 พฤศจิกายน
2559) กล่าวว่า “รู้ สึ กถึงความไม่ มั่นคงในอาชี พ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับข้ าราชการ” สอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559)
“กังวลว่ าเมื่ออายุมากแล้ วโดนไม่ ต่อสั ญญาจ้ างแล้ วไม่ ร้ ู จะไปทาอาชี พอะไรดี ” (การสื่ อสารส่ วนบุคคล,
10 ธันวาคม 2559) “ รู้ สึ กน้ อยใจที่ เป็ นถึงอาจารย์ แต่ หาความมั่นคงในอาชี พไม่ เจอเลย” (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 26 ธันวาคม 2559) นอกจากนั้นปั ญหาความมัน่ คงในงานยังถูกนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การควบคุมบุคลากร ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล,
27 ธันวาคม 2559) “บางครั้ งรู้ สึ กตกใจที่ ผ้ บู ริ หารบางคนนาประเด็นต่ อสั ญญาจ้ างมาข่ มขู่ ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักส่ วนใหญ่เห็นว่าทางหน่วยงานควรแก้ปัญหาในประเด็นนี้ มากที่สุด เพราะจะช่วยให้มีความรู ้สึกที่ดี
ต่ออาชีพ และต่องานที่ทา ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงานเพิ่มขึ้นได้
ในประเด็นสภาพการทางานที่ปลอดภัย พบว่า ส่ วนใหญ่น้ นั มีความพอใจในระดับปานกลาง ดัง
ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559)
กล่ าวว่า “สภาพห้ องเรี ยนนั้นยังคงต้ องปรั บปรุ ง ในเรื่ องอุปกรณ์ ช่ วยสอน” สอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า
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“ ชั่วโมงสอนก็มีมากอยู่แล้ วอยากให้ ดูแลสภาพห้ องเรี ยนให้ มีความพร้ อมในการสอน ตลอดจนอุปกรณ์
ช่ วยสอนต่ า งๆ เช่ นไมโครโฟน เครื่ องฉายโปรเจ็คเตอร์ เป็ นต้ น ” และ “ สอนบางห้ องที่ ไ ม่ มี
เครื่ องปรั บ อากาศ อากาศร้ อนมาก ทาให้ ผ้ ูเรี ยนไม่ อยากเรี ยนเลย” นอกจากนั้นยังมี ประเด็นในเรื่ อง
สภาพความปลอดภัยของสถานที่ดงั ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า“ รู้ สึกไม่ ค่อยมัน่ ใจในความปลอดภัย ในกรณี เกิดไฟไหม้ ว่ าจะมี
มาตรการอย่ างไร” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่ วนใหญ่อยากให้ใส่ ใจในเรื่ องสภาพการทางานโดยเฉพาะในเรื่ อง
สภาพแวดล้อ มที่ ช่ วยในการเรี ย นการสอน ตลอดจนความปลอดภัย ของสถานที่ ใ ห้ม ากขึ้ น เพราะ
บุคลากรสายสนับสนุนที่จะช่วยมีจานวนน้อยอยูแ่ ล้ว ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยในการเรี ยนการสอน
ควรมีสภาพที่ดี เหมาะสมแก่การเรี ยนการสอน
ในประเด็นโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง พบว่า ส่ วนใหญ่ทางคณะหรื อสถาบัน
นั้นให้โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองผ่านการเข้าอบรมในหลักสู ตรต่างๆ ผ่านทางคณะหรื อ
สถาบันจัดให้หรื อสนใจไปอบรมด้วยตนเองดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ทั้งคณะและมหาวิทยาลัยนั้นมีโครงการให้
อบรมตลอด รวมทั้งอนุญาตให้ ไปอบรมพัฒนาภายนอกได้ อีก”
ผูใ้ ห้ข้อ มู ล หลัก ส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
พึงพอใจในประเด็นนี้ ที่คณะและสถาบันให้โอกาสพัฒนาขีดความสามารถทั้งการจัดอบรมข้างในและ
การขอไปอบรมกับหน่ วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “ สนับสนุนให้ อาจารย์ ที่เป็ น
พนักงานมหาวิ ท ยาลัยไปศึ ก ษาต่ อในระดับปริ ญญาเอกทั้ งลาแบบเต็มเวลาและบางเวลา ” และ “
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ลาแบบเต็มเวลานั้นยังให้เงินเดือนตามปกติดว้ ย” (การสื่ อสารส่ วน
บุคคล, 26 ธันวาคม 2559) ดังนั้นในประเด็นนี้ ทางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับการ
สนับสนุนในเรื่ องนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร อันจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลในที่สุด
ในประเด็นความสมดุ ล ในชี วิตงานและครอบครั ว พบว่า ส่ วนใหญ่ มีปั ญหาในการจัดการ
สมดุ ลในประเด็นนี้ เนื่ องจากต้องมาปฏิ บตั ิงานในวันธรรมดาจันทร์ ถึงศุกร์ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
และในวันเสาร์อาทิตย์สาหรับภาคพิเศษ ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า“ในอดีตต้ องมาทางาน7วันเลยแทบไม่ มีเวลาพักผ่ อน
เดี๋ ยวนี ้ดีขึน้ หน่ อยที่ ภาคพิ เศษเหลื อวันอาทิ ตย์ วันเดี ยว” สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ ภาระงานสอนที่
เยอะ รวมทั้งงานอื่ นๆของสาขา คณะ มหาวิทยาลัย ทาให้ ไม่ ค่อยมีเวลาให้ กับครอบครั ว ” ซึ่ งส่ วนใหญ่
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เห็ นว่า ความสมดุ ล ในชี วิตงานและครอบครั ว เป็ นปั ญหาใหญ่ ดัง นั้นแนวทางในการแก้ปั ญหาใน
ประเด็นนี้น้ นั ควรที่จะจ้างอาจารย์พิเศษจากภายนอกมาช่วยสอน เพื่อลดภาระส่ วนเกินจากภาระการสอน
ขั้นต่า เพื่อที่จะได้ให้มีเวลาในการไปทาผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ในประเด็นการได้รับการยอมรับในสังคม พบว่า ส่ วนใหญ่เห็นตรงกันว่าถ้าทางานเป็ นอาจารย์
นั้นสั ง คมให้ก ารยอมรั บ ว่า เป็ นอาชี พ ที่ มี เกี ย รติ เป็ นหน้า เป็ นตาแก่ วงศ์ตระกูล แต่ ถ้า เป็ นพนัก งาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ส่ วนใหญ่ยงั สับสน เพราะคนภายนอกไม่รู้จกั ว่าคืออะไร ดังผลการสัมภาษณ์
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2559) “คนภายนอกนั้น
มองว่ าเป็ นอาชี พที่มีเกียรติมีความมัน่ คง พวกเขานึกว่ าเราเป็ นข้ าราชการ เพราะทางานให้ มหาวิทยาลัยรั ฐ
ที่ ยังเป็ นหน่ วยงานราชการ” นอกจากนั้นยังพบว่ามีความสับสนเรื่ องสถานภาพเวลาไปทาธุ รกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2
ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “ บางครั้ งการไปทาธุรกรรมข้ างนอกก็สับสนว่ าจะกรอกว่ าเป็ นอะไรเพราะมี
ช่ อง ข้ าราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ และอื่นๆ” ดังนั้นประเด็นปั ญหาจึงอยูท่ ี่ตาแหน่งหรื อชื่ อที่ใช้เรี ยก
เวลาไปติดต่อหน่วยงานภายนอก ในส่ วนการยอมรับในลักษณะของอาชี พที่สอนนักศึกษานั้นสังคมให้
การยอมรับ
ในประเด็นสิ ทธิ ส่วนบุคคลพบว่า ส่ วนใหญ่เห็ นตรงกันในประเด็น ในเรื่ องการแสดงความ
คิดเห็ นหรื อรับ ฟั ง การวิพ ากษ์วิจารณ์ การทางาน ดังผลการสัมภาษณ์ ของพนัก งานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า“เวลาประชุมไม่ ได้ เปิ ดโอกาสให้ แสดง
ความคิดเห็นมากนัก” นอกจากนั้นการแสดงความคิดเห็นมากไปอาจส่ งผลต่อความมัน่ คงในการทางาน
ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2559)
กล่าวว่า“ วิพากษ์ วิจารณ์ การทางานมากๆ อาจส่ งผลไม่ ต่อสัญญาได้ ” ซึ่ งประเด็นปั ญหาสิ ทธิ ส่วนบุคคล
นั้นเป็ นเรื่ องการไม่ค่อยเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
สรุ ปในภาพรวมคุ ณภาพชี วิตในการทางาน ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีท้ งั ที่พอใจในคุ ณภาพชี วิตในการ
ทางานซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงานที่ทางานมาไม่นาน และไม่พอใจในคุ ณภาพชี วิตในการทางานซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นพนัก งานที่ ท างานมาเป็ นเวลานาน โดยประเด็ น ส าคัญ อยู่ที่ การจัด สวัส ดิ ก าร
นอกเหนื อจากเงิ นเดื อนที่ได้รับซึ่ งโดยส่ วนใหญ่มีความต้องการที่จะได้รับนอกเหนื อจากสวัสดิ การที่
ได้รับจากประกันสังคม ซึ่ งก็จะมี กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ที่จะได้รับคล้ายๆกัน มีเพียงบางแห่ งที่จะได้รับ
นอกเหนื อจากที่กล่าวมา เช่นสวัสดิการประกันชี วิตกลุ่ม ค่าศึกษาบุตร ทุนการศึกษาบุคลากร เป็ นต้น
ซึ่ งแนวทางในการแก้ไขปั ญหานั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏควรเพิ่มสวัสดิการนอกเหนื อจากสวัสดิการที่
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พนักงานได้รับรู ้ ในสิ่ งที่ควรจะได้รับ ซึ่ งก็จะช่วยทางด้านจิตวิทยาในการที่จะเพิ่มความพึงพอใจในการ
ทางาน และประสิ ทธิ ผลในการทางาน และอีกหนึ่ งประเด็นที่สาคัญคือการบริ หารจัดการเวลา อัน
เนื่ องมาจากการทางานที่มีภาระงานที่มาก สายสนับสนุ นมีจากัด ทาให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
ด้านวิชาการ นอกจากนั้นสิ่ งที่อยากให้หน่วยงานปรับปรุ งคือสภาพแวดล้อมในการทางานในด้านการ
เรี ยนการสอน ความปลอดภัยของที่ทางาน โดยส่ วนใหญ่เห็นว่าคุณภาพชี วิตในการทางานถ้าได้รับการ
พัฒ นาที่ ดี จ ะส่ ง ผลให้ พ นัก งานมี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน และท าให้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การในประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วย ความยุติธรรม
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางานผล
การศึกษาพบว่า
ในประเด็นความยุติธรรม ในด้านโครงสร้างนั้น ส่ วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่ากฏเกณฑ์
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติง านนั้น ค่ อนข้า งมี ค วามยุติ ธ รรม ดังผลการสัม ภาษณ์ ข องพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559)“ การประเมินผลการปฏิ บัติงาน
นั้นเกณฑ์ ค่อนข้ างละเอี ยดและครอบคลุมการทางาน” ซึ่ งโดยปกติเกณฑ์ของหน่วยงานราชการนั้นจะ
กาหนดไว้ค่อนข้างละเอี ยด เนื่ องจากเป็ นการบริ หารงานแบบระบบราชการ ซึ่ ง ในระบบนี้ จะมี การ
กาหนดหลักเกณฑ์ต่างของงานแต่ละงานอย่างละเอียด แต่มีบางส่ วนที่เห็นขัดแย้งดังผลการสัมภาษณ์
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559)
“ถ้ ามองในด้ านโครงสร้ างดูเหมือนมีความยุติธรรมเพราะมีเกณฑ์ ชัดเจน แต่ ในแง่ ปฏิ บัติแล้ วยังมีระบบ
พรรคพวก ซึ่ งพบได้ ในระบบราชการ”
ในส่ วนด้านสังคมนั้น ส่ วนใหญ่อยากให้ปฏิบตั ิต่อพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยความเท่าเทียม
ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 19 พฤศจิกายน 2559)
กล่ าวว่า“บางครั้ งก็ไม่ อยากให้ หน่ วยงานแบ่ งคนออกเป็ น 2 กลุ่มคื อข้ าราชการกับพนักงานทาให้ ดู
แบ่ งแยก” สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคค,
2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “เป็ นอาจารย์ เหมือนกันทาไมเวลาทาอะไร ต้ องแบ่ งแยกเป็ น 2 กลุ่มด้ วยและ
พนักงานมหาวิทยาลัยก็มักจะได้ รับสิ ทธิ ที่ตา่ กว่ า” ซึ่ งปั ญหาในประเด็นนี้ เนื่ องมาจากหน่วยงานใช้
ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล 2 ระบบคื อ ข้า ราชการและพนัก งานมหาวิท ยาลัย ซึ่ งข้า ราชการมี
พระราชบัญญัติมารองรับในขณะที่ พนักงานมหาวิทยาลัยนั้นยังไม่มี จึงเกิ ดการเปรี ยบเทียบและรู้ สึก
แบ่งแยก
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ในประเด็นการสนับสนุ นจากหัวหน้างานนั้นโดยส่ วนใหญ่ก็ได้รับการสนับสนุ นช่วยเหลื อใน
เรื่ องการทางานต่างๆ ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล,
28 พฤศจิกายน 2559) กล่ าวว่า“หั วหน้ างานให้ ความช่ วยเหลื อเป็ นอย่ างดี ” สอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า
“ถึงแม้ หัวหน้ างานจะไม่ ได้ เก่ งแต่ กใ็ ห้ คาปรึ กษาได้ เป็ นอย่ างดี ”
แต่ก็มีบางส่ วนที่มองว่าไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานเท่าที่ควรดังผลการสัมภาษณ์
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า
“เสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ แต่ กไ็ ม่ ได้ นาไปใช้ ” และ“ทาอะไรไม่ ค่อยที่จะฟั งผู้ร่วมงาน” ดังนั้น
ควรให้ความสาคัญในเรื่ องการแสดงความคิดเห็ น ดังผลการสัมภาษณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า“ควรเห็นสนับสนุนในเรื่ องการแสดง
ความคิดเห็น อันจะเป็ นประโยชน์ ส่ งผลต่ อการทางานและการสร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ”
ในประเด็นการให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน ดังผลการสัมภาษณ์
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “มีการให้
รางวัลถ้ าได้ ตาแน่ งทางวิชาการ เป็ นการกระตุ้นให้ ไปถึงเป้ าหมายได้ อีกทางหนึ่ง ” และ “ถ้ าสามารถ
ตี พิมพ์ บทความวิ จัยหรื อบทความวิชาการลงในวารสารที่ อยู่ในฐานข้ อมูล TCI หรื อ Scopus ก็จะให้
รางวัล” ในส่ วนของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน นั้นส่ วนใหญ่อยากให้ปรับปรุ งดังผลการ
สัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า
“สภาพแวดล้ อ มควรปรั บ ปรุ ง เช่ น ที่ จ อดรถอาจารย์ ห้ องพั ก อาจารย์ ค วรจั ด สั ด ส่ วนพื ้น ที่ แ ละ
บรรยากาศให้ เหมาะสมจะช่ วยให้ มีสมาธิ ในการทางานและเพิ่ มประสิ ทธิ ผลในการทางานได้ อีกทาง
หนึ่ง”
สรุ ป การรั บ รู้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก าร นั้นโดยส่ วนใหญ่ เห็ น ว่า ได้รั บ การสนับ สนุ น จาก
องค์ ก าร ทั้ง ในด้ า นความยุ ติ ธ รรม การสนั บ สนุ น จากหั ว หน้ า งานและการให้ ร างวัล และจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางานในระดับหนึ่ ง และส่ งผลเชิ งบวกต่อทั้งความพึงพอใจในการ
ทางานและประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานวิชาการ แต่ปัญหาที่พบคือ ในเรื่ องสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ควรปรับปรุ ง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน อันจะส่ งผลให้ช่วยเสริ มการทางานให้มี
ประสิ ทธิผล ตลอดจนมีความพึงพอใจในการทางานได้อีกทางหนึ่ง
3. ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วย การมีอิทธิ พลในการ
สร้างอุคมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปัญญา และการคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
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ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นการมีอิทธิพลในการสร้างอุคมการณ์ ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า“ผู้บังคับบัญชาเป็ นแบบอย่ างที่ ดีแก่
ลูกน้ อง” และ “รู้ สึ กภูมิใจที่ ได้ ทางานร่ วมด้ วย” แต่ก็มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความคิดเห็นในทาง
ตรงกันข้าม ดังผลการสัมภาษณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28
พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ไม่เป็ นตัวอย่างในการทางานที่ดี” และ “ไม่มีความน่าศรัทธาเลย เพราะเล่น
แต่การเมื อง” ซึ่ งความคิ ดเห็ นนั้นมี ท้ งั 2 กลุ่ มทาให้ส่งผลต่อความพึงพอใจ และประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการทั้งทางบวกและทางลบ
ในประเด็นการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การ
สื่ อสารส่ วนบุ คคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “บางครั้ งรู้ สึ กกดดันในการทางานเพราะมุ่ง
ความสาเร็ จมากเกินไป” สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “บางครั้ งแรงบันดาลใจ ก็ดูเหมือนการขายฝั น” ส่ วน
เรื่ องการมีวิสัยทัศน์ มองว่ายังขาดผูน้ าที่มีวิสัยทัศน์ ดังผลการสัมภาษณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า“ผู้นาขาดวิสัยทัศน์ ไม่ ม่ งุ เน้ นพัฒนาด้ าน
วิชาการหรื อสิ่ งที่ ควรปฏิ บัติ มุ่งเน้ น แต่ ทางการเมือง” และส่ วนใหญ่ชอบผูน้ าที่มุ่งสัมพันธ์ดงั ผลการ
สัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า
“ชอบผู้นาที่ เน้ นความสั มพันธ์ และใช้ อานาจไม่ มากเกิ นไป” สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “เข้ าใจว่ าเป็ นคน
เก่ ง มุ่งความสาเร็ จแต่ อยากให้ มองเรื่ องอาวุโส ให้ เกี ยรติ กันบ้ าง” ซึ่ งปั ญหาส่ วนหนึ่ งนั้นมาจากการ
ปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการบริ หารที่ มุ่ ง เน้ น ประสิ ท ธิ ผ ลโดยการก าหนดตัว ชี้ วัด ต่ า งๆ นั้ น ท าให้
ผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับนโยบายแสดงพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงออกมา ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
การทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ในประเด็นการกระตุน้ ทางปั ญญาผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า“ไม่ ค่อยที่ จะกระตุ้นหรื อส่ งเสริ มให้ พนักงานคิ ด
วิธีการแก้ ปัญหา ” สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “ระบบราชการมีระเบียบกฏเกณฑ์ มากมาย การจะกระตุ้นให้ เกิด
การแก้ ปัญหานั้นค่ อนข้ างทาได้ ยาก” ซึ่ งปั ญหาส่ วนหนึ่ งนั้นมาจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด
ยังคงเป็ หน่ วยงานราชการ วัฒนธรรมก็ยงั เป็ นแบบเดิ มๆคื อทางานอยู่ภายใต้ก ฎระเบี ยบที่ เคร่ งครั ด
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โอกาสในการกระตุน้ ให้เกิดการแก้ปัญหานั้นค่อนข้างมีน้อย ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นแค่ปัญหาทัว่ ไปในงาน
ประจา
ในประเด็นการคานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุคคลนั้นผลการสัมภาษณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2559) กล่ าวว่า “การดูแลเป็ นรายบุคคลใน
หน่ ว ยงานแบบราชการเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งยาก” สอดคล้อ งกับ ผลการสั ม ภาษณ์ ข องพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “ด้ วยวัฒนธรรมที่เป็ นแบบ
ราชการนั้นมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนพร้ อมอานาจจึงแสดงการใช้ อานาจในการออกคาสั่ งมากกว่ า ”
ที่เป็ นแบบนี้น้ นั มาจากลักษณะของรู ปแบบระบบราชการที่มีสายการบังคับบัญชาที่เป็ นไปตามลาดับขั้น
การที่ผบู ้ งั คับบัญชาจะแสดงบทบาทดูแลเป็ นรายบุคคลหรื อแสดงตนเป็ นพี่เลี้ยงนั้นทาได้ค่อนข้างยาก
ส่ วนใหญ่จะใช้วธิ ี ออกคาสัง่ ตามสายการบังคับบัญชา
สรุ ปภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนั้นส่ งผลในลักษณะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทาให้ส่งผล
กระทบด้านลบต่อผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ ผ่านความรู ้สึกที่ไม่พึงพอใจทาให้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ
ที่ไม่อยากจะทางานให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ผนู ้ าหรื อผูบ้ งั คับบัญชาอยากจะให้เป็ น ซึ่ งส่ วนใหญ่เห็นว่า
ส่ ง ผลด้า นลบต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านวิช าการ ควรเพิ่ ม
ความสัมพันธ์ในการทางานให้มากขึ้น
4. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานในประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วยปั จจัยภายในงาน และปั จจัย
ภายนอกงาน ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นปั จจัยภายในงาน โดยส่ วนใหญ่เห็ นว่าช่วยสร้างแรงจูงใจในการทางานโดยเฉพาะ
การมุ่งความสาเร็ จ ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล,
26 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า“ความสาเร็ จเป็ นสิ่ งที่ จะช่ วยให้ บรรลุเป้ าหมาย” และ “ มีการพัฒนา
อบรมในการกาหนดตาแหน่ งทางวิ ชาการเป็ นขั้นตอน ทาให้ ทราบทิ ศทางและเป้ าหมายของตนเอง” แต่
ปั ญ หาที่ พ บส่ ว นใหญ่ คื อ การจัด ล าดับ ความส าคัญ ของงานท าได้ย าก เนื่ อ งจากมี ง านให้ ท ามาก
นอกเหนือจากงานสอน ยังมีงานวิจยั งานบริ การวิชาการ งานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และงานธุ รการ
อื่นๆที่ส่วนใหญ่ตอ้ งทาเอง เพราะบุคลากรสายสนับสนุ นมีไม่เพียงพอ ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า“อยากให้ หน่ วยงาน
จัดลาดับความสาคัญของงาน เพราะรู้ สึ กว่ างานที่ ต้องทาเยอะมาก” ดังนั้นทางหน่ วยงานจึงควรที่จะเข้า
มาช่ วยเหลื อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อย่างจริ งจังในการจัดลาดับความสาคัญของงาน บน
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พื้นฐานของทรัพยากรที่มีอย่างจากัดโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ซึ่ งเมื่อสามารถจัดลาดับความสาคัญของ
งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็จะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
ในประเด็นปัจจัยภายนอกงาน โดยส่ วนใหญ่เห็นว่าช่วยสร้างแรงจูงใจในการทางานโดยเฉพาะ
ความมัน่ คงในงาน และสถานภาพในอาชี พ ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ กฎระเบียบองค์ การค่ อนข้ างชัดเจน ในการที่ จะ
เจริ ญก้ าวหน้ าในอาชี พ” และ“อาชี พครู เป็ นอาชี พที่ มีเกียรติ อยากจะทาหน้ าที่ ให้ ดีที่สุด ” ปั ญหาที่พบ
ในปั จจัยภายนอกงาน คือความมัน่ คงในงานดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ถ้ ามีความมั่นคงในงาน จะช่ วยให้ มีความมุ่งมั่น
ในการทางานมากกว่ าที่ เป็ นอยู่” จึงอยากให้หน่วยงานดูแลในประเด็นนี้ แม้อาจจะไม่เท่ากับข้าราชการ
แต่ก็จะช่วยเพิม่ แรงจูงใจในการทางานได้
สรุ ปปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางานส่ วนใหญ่เห็นว่าช่วยให้เกิดแรงกระตุน้ ที่อยากจะทางาน
ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
5. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทางานในประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วยความพอใจในงาน
ความชอบในลักษณะงาน และความชอบทางานในคณะหรื อสถาบัน ผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นความพอใจในงาน ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานที่ได้ทาอยู่ ดังผลการ
สัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า
“ มีความสุขที่ได้ ทาอาชี พนี ”้ สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การ
สื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “งานสอนเป็ นงานที่ชอบ มีเกียรติ ” และ “มีความพอใจ
ในงานที่ทา การสอนคนถือว่ าเป็ นบุญอย่ างหนึ่ง” ความพึงพอใจในการทางานนั้นจะช่วยเพิ่มการ
ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในประเด็นความชอบในลักษณะงานนั้นส่ วนใหญ่ชอบในงานสอน แต่ลกั ษณะงานที่ทาอยูน่ ้ นั มี
งานอื่นๆที่ไม่ใช่งานตามหน้าที่หลักทาให้ตอ้ งใช้เวลาไปกับงานอื่นๆ เป็ นระยะเวลาที่มากทาให้ส่งผล
กระทบต่อเวลาที่จะต้องไปทาผลงานวิชาการ ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า “ งานอื่ นๆที่ ไม่ เกี่ยวข้ องแต่ ต้องทาไปทุกเรื่ อง
โดยเฉพาะงานธุรการที่ ไม่ ใช่ หน้ าที่ ของอาจารย์ แต่ กต็ ้ องทา” ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงาน
วิช าการ ดัง ผลการสั ม ภาษณ์ ข องพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายวิช าการ (การสื่ อสารส่ ว นบุ ค คล, 26
พฤศจิ กายน 2559) “ลักษณะงานถ้ าอยู่ใ นสภาพแบบนี ้ คงยากที่ ผลงานวิ ชาการจะเพิ่ มสู งขึ น้ กว่ าที่
เป็ นอยู่” ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญกับปั ญหานี้ ดังผลการสัมภาษณ์ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
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วิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า “ควรจัดงานตามความถนัดของอาจารย์
นอกเหนือไปจากงานสอน การให้ ทาทุกเรื่ องเหมือนกันในขณะที่ทรั พยากรมีจากัดไม่ ใช่ วิธีการที่ดี”
ในประเด็นความชอบทางานในคณะหรื อสถาบัน นั้นโดยส่ วนใหญ่มีความเห็นเหมือนกันคือ
ชอบทางานในคณะหรื อสถาบัน ดังผลการสัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า“ชอบในอาชี พครู หรื ออาจารย์ อยู่แล้ ว ” สอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 26 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า
“เคยทางานกับสถาบันการศึ กษาเอกชน บรรยากาศไม่ เหมือนที่ นี่ แม้ บรรยากาศในการทางานจะไม่ ดี
ที่ สุด แต่ กร็ ้ ู ขอบเขตงานว่ าต้ องทาอะไรบ้ าง” และ“อยากให้ องค์ การพัฒนาได้ เที ยบเท่ ากับมหาวิทยาลัย
อื่นๆ”
สรุ ปส่ วนใหญ่น้ นั มีความพึงพอใจในการทางาน และทาให้ส่งผลเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการ ยกเว้นด้านลักษณะของงานที่องค์การจัดให้ทา ที่เป็ นงานนอกเหนื อจากงานสอน
วิจยั และบริ การวิชาการที่มีเป็ นจานวนมากจนไม่สามารถที่จะบริ หารเวลาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทา
ผลงานวิชาการ ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ส่ วนแนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ตั ิ ง านวิช าการจากการสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุ ปได้ 3 ประเด็นดังนี้
ด้านการสอน ส่ วนใหญ่น้ นั ต้องการให้ผสู ้ อน นั้นสามารถสอนในลักษณะให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิด
วิเคราะห์หรื อที่เรี ยกว่าการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน(creativity- based learning: CBL) หรื อนาไปต่อ
ยอดสร้ างเป็ นนวัตกรรมได้ ดังผลการสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วน
บุคคล, 29 พฤศจิกายน 2559) ที่กล่าวว่า “ควรพัฒนาการสอนของอาจารย์ ให้ เป็ นไปตามกรอบแนวคิ ด
ใหม่ ใ นเรื่ องของการจัดการเรี ย นการสอนซึ่ งสอดคล้ องกับการเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 หรื อ
นโยบายของรั ฐบาลที่ พูดถึงการลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ และการเปลี่ยนหน้ าที่ ของอาจารย์ ผ้ สู อนการเป็ น
ผู้จัดการเรี ยนรู้ ตรงนี ้ก็อาจยังจะเป็ นปั ญหาอยู่เพราะว่ าเป็ นสิ่ ง ใหม่ และถ้ าครู อาจารย์ เปลี่ ยนทัศนคติ
เปลี่ยนวิธีการจัดการตรงนี ผ้ ้ เู รี ยนจะได้ ประโยชน์ ตามเป้ าหมายจริ งๆ ของการจัดการศึกษา” สอดคล้อง
ผลการสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 27 กุมภาพันธ์ 2560) ที่กล่าว
ว่า “ควรพัฒนาพนักงานมหาวิ ท ยาลัยสายวิ ชาการให้ สอนให้ ผู้เรี ยนคิ ดหรื อที่ เรี ยกว่ า การสอนแบบ
สร้ างสรรค์ เป็ นฐาน(creativity- based learning: CBL) เพื่อให้ เข้ ากับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรั ฐบาล
โดยประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ เข้ ามาช่ วยในการสอนและการทางาน โดยผู้สอนต้ องสอนให้
เข้ าใจเนือ้ หา แล้ วผู้เรี ยนสามารถนาไปต่ อยอดได้ คิ ดได้ เพื่อให้ เกิดมรรคผล ซึ่ งการสอนแบบผู้เรี ยนเป็ น
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ศูนย์ กลาง (active learning) ที่ ผ่านมานั้นไม่ สามารถใช้ ได้ กับ ในยุคอนาคต ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ ท้าทาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็ นสิ่ งที่ ค่อนข้ างยากที่ จะพัฒนาผู้สอนให้ สามารถมีความคิ ดสร้ างสรรค์ ซึ่ ง
ทางมหาวิทยาลัยนั้นมีโครงการนาร่ องโดยใช้ วิทยากรภายนอกเข้ ามาช่ วยพัฒนา” สอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 กุมภาพันธ์ 2560) ที่กล่าวว่า
“ปั ญหาของอาจารย์ ส่วนใหญ่ คือการสอนยังเป็ นลักษณะบรรยาย(lecture base) ซึ่ งจะทาให้ ไม่ สามารถ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0ได้ แนวทางในการแก้ ไขคื อ การให้ ความรู้ และอบรมเชิ งปฏิ บัติการ
เกี่ยวกับการสอนเพื่อสร้ างนวัตกรรม ซึ่ งปั จจุบันก็เพิ่ งเริ่ มดาเนินการขับเคลื่ อนการเพิ่มประสิ ทธิ ผลใน
ประเด็นนี ้ แต่ กย็ ังไม่ เห็นผลเท่ าที่ ควร” ส่ วนผลการสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกท่าน
หนึ่ง (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 3 มีนาคม 2560) กล่าวว่า“การเพิ่มประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น เน้ นไปที่ คุณภาพเป็ นหลักโดยมีทุนสนับสนุนให้ ไปอบรมพัฒนา
เพิ่มศักยภาพอย่ างต่ อเนื่ องภายในระยะเวลา 3 ปี ร่ วมกับการใช้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่ งชาติในการบังคับใช้ เพื่อการเข้ าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการ ผ่ านการสนับสนุน ต่ างๆ ได้ แก่ ทุนการศึกษา
พี่เลีย้ งวิชาการ การสนับสนุนงบประมาณสาหรั บตีพิมพ์ ผลงาน เป็ นต้ น”
2. ด้านการวิจยั ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการนาผลวิจยั ไป
เชื่ อมโยงและบูรณาการ กับ เรื่ องการบริ ก ารวิชาการ และการเรี ย นการสอนดังผลการสัมภาษณ์ ของ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 2 ธันวาคม 2559) ที่กล่าวว่า“การนาเอาผลวิจัยที่
วิจัยมาใช้ ซึ่ งวิจัยเรื่ องแรกคื อพัฒนาการเรี ยนการสอน วิจัย เรื่ องที่ สอง คื อการวิจัยสถาบัน และสามคื อ
การวิจัยที่ จะนาไปสู่ การแก้ ปัญหาของท้ องถิ่น ถ้ าสามารถทาวิจัย ในลักษณะนี ไ้ ด้ ก็จะส่ งผลต่ อการวิจัย
เพื่ อการบริ การวิ ช าการที่ ตอบโจทย์ โดยแท้ จริ ง”
สอดคล้องกับ ผลการสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 28 กุมภาพันธ์ 2560) ที่กล่าวว่า“ปั ญหาเรื่ องงานวิจัย ส่ วน
ใหญ่ เป็ นวิจัยพืน้ ฐาน(basic research) ยังไม่ สามารถประยุกต์ เพื่ อสร้ างนวัตกรรมได้ แนวทางจะต้ อง
บูรณาการพันธกิ จระหว่ างวิจัย บริ การวิชาการและการเรี ยนการสอน จะช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ผลด้ านการ
ปฏิ บัติงานวิชาการ โดยใช้ ผ้ รู ้ ู เข้ ามาช่ วยให้ แนวคิดในการสร้ างนวัตกรรม โดยเน้ นไปที่ การแก้ ไขปั ญหา
ของชุมชน” นอกจากนั้น “ผู้บริ หารจะต้ องเป็ นผู้ขับเคลื่อนการบูรณาการพันธกิจอย่ างจริ งจัง ” และผล
การสัมภาษณ์ ของผู้บริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 27 กุมภาพันธ์ 2560) ที่กล่ าวว่ า
“ ควรจูงใจให้ พนักงานทาวิจัยแล้ วนาไปใช้ ประโยชน์ ในการขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ จะเป็ น
ประโยชน์ สูงสุดต่ อพนักงาน นอกจากนั้นการวิจัยเชิ งพาณิ ชย์ ร่วมกับภาคเอกชนก็เป็ นอี กแนวทางหนึ่งที่
จะช่ วยพัฒนานักวิจัย”
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3. ด้านการบริ การวิชาการ ส่ วนใหญ่ เน้นให้ออกไปเป็ นวิทยากรเพื่อให้คนในท้องถิ่นรู ้จกั ดังผล
การสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 3 มีนาคม 2560) ที่กล่าวว่า
“ ส่ งเสริ มให้ อาจารย์ ออกไปเป็ นวิทยากรเพื่อให้ คนในท้ องถิ่นรู้ จัก อันจะเป็ นการสร้ างความสั มพันธ์ ที่ดี
อีกทางหนึ่ง และอาจจะได้ โจทย์ วิจัยกลับมา ” ปัญหาของการบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือ
ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ ดังนั้นการขับเคลื่อนในด้านนี้ ก็มีลกั ษณะต่างคนต่างทา ซึ่ งถ้าทาได้ ก็จะ
ทาให้ประสิ ทธิ ผลในด้านนี้ เพิ่มขึ้น ดังผลการสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การสื่ อสาร
ส่ วนบุคคล, 28 กุมภาพันธ์ 2560) ที่กล่าวว่า ถ้ ามีหน่ วยงานกลางที่ รับผิดชอบ ก็จะทาให้ มีเป้ าหมายใน
การบริ การวิชาการ และจะสามารถดึงอาจารย์ ภายในมาเป็ นวิทยากร จะช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ผล ถ้ าไม่ มีกใ็ ช้
คนนอกแล้ วให้ คนใน มาเรี ยนรู้
4. สร้างแรงจูงใจในการทางานผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การให้รางวัล การให้ทุนการศึกษา ประกัน
สุ ขภาพหมู่ การสร้างเส้นทางอาชีพที่เป็ นรู ปธรรม ดังผลการสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(การสื่ อสารส่ วนบุคคล, 3 มีนาคม 2560) ที่กล่าวว่า“ สร้ างความมั่นคงให้ กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการด้ วยการปรั บปรุ งการต่ อสัญญาจ้ างที่เป็ นธรรม”
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถาม
จากข้อ เสนอแนะในแบบสอบถามของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ผูต้ อบแบบสอบถามมี ข้อ เสนอแนะ
แนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการโดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย สรุ ปเนื้ อหาได้
ดังนี้
4.2.2.1 ลดภาระงานธุ รการต่างๆที่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานด้านวิชาการ
โดยการจัดการระบบการบริ หารงานที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ เช่ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วย
สนับสนุน หรื อการเพิม่ จานวนของสายสนับสนุ น ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนอาจารย์แล้วมีสัดส่ วนที่
ต่ามากๆ ทาให้อาจารย์ตอ้ งแบกรับภาระงานบางส่ วน เช่นการจัดเตรี ยมเอกสารสาหรับการทาประกัน
คุ ณภาพ รวมทั้งภาระงานที่ไม่เกี่ ยวข้องหรื อไม่ใช่ หน้าที่โดยตรง ทาให้ส่งผลต่อการพัฒนาการสอน
การทาวิจยั และการบริ การวิชาการ จึงทาให้ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการไม่ดีเท่าที่ควร
4.2.2.2 ลดภาระงานสอน เนื่องจากปั จจุบนั จานวนชัว่ โมงสอนต่อสัปดาห์อยูท่ ี่ค่าเฉลี่ย
15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ประกอบกับภาระงานธุ รการต่างๆ ที่ตอ้ งทา จึงทาให้ไม่สามารถที่จะบริ หารเวลา
ในการทาวิจยั หรื อเขียนเอกสาร ตารา
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4.2.2.3 สร้ า งความมั่น คงในอาชี พ ไม่ ว่า จะเป็ นในเรื่ อ ง สั ญ ญาจ้า งที่ เ ป็ นธรรม
สวัสดิ การต่างๆที่ดีกว่าระบบประกันสังคมที่ ได้รับอยู่ในปั จจุบนั แม้บางแห่ งจะมีสวัสดิ การอื่นๆ เช่ น
ประกันอุบตั ิเหตุหมู่ เป็ นต้น แต่ก็ยงั ไม่ชดั เจน
4.2.2.4 สร้างแรงจูงใจในการทางาน เพราะแรงจูงใจในการทางานจะช่ วยกระตุน้ ให้
คนทางานส่ งผลให้รู้สึกพึงพอใจในการทางาน อันจะทาให้เพิม่ ประสิ ทธิ ผลในการทางาน
4.2.2.5 สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน ลดการสร้างความกดดันโดยใช้สัญญาจ้าง
มาเป็ นเครื่ องมือ เพราะจะทาให้เสี ยขวัญและกาลังใจในการทางาน
4.2.2.6 การแบ่งภาระงานที่ชดั เจนตามความถนัด ไม่ใช่ทุกคนต้องทาเหมือนๆกันหมด
ทุกอย่าง
4.2.2.7 ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้ผตู ้ ามสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยผูบ้ ริ หารควรมีความเข้าใจในงานและช่วยส่ งเสริ มการทางาน
นอกจากนั้นผูต้ อบแบบสอบถามมี ข ้อ เสนอแนะประเด็ น เพิ่ ม เติ ม คิ ดว่า ยัง มี ปั จจัย อื่ นๆ ที่ มี
อิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย คือ ตัวแปรการมีส่วนร่ วมในการทางาน การบริ หารจัดการขององค์การ การพัฒนา
ตนเอง ธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ขวัญและกาลังใจ และความรักองค์การ
4.3 ผลการบูรณาการวิจัยเชิ งปริมาณและเชิ งคุณภาพ
จากผลการศึกษาจากการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่ได้ สามารถนามาอธิ บายร่ วมกัน สรุ ป
ได้ดงั นี้
1. คุณภาพชีวิตในการทางาน ซึ่ งจากผลเชิ งปริ มาณพบว่าคุณภาพชีวิตในการทางานภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.57) ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(x̅=3.58) ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัย ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.38) ด้านโอกาสการ
พัฒนาขีดความสามารถ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.67) ด้านความสมดุลในชี วิตงานและครอบครัว
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.17) ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(x̅= 3.62) ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅= 3.47) ขณะที่ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
วิชาการนั้นมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง(x̅=3.34) เมื่อดูผลเชิ งคุณภาพจะเห็นได้วา่ พนักงานมีความ
คิ ดเห็ นต่อคุ ณภาพชี วิตในการทางานมี ท้ งั ที่ พ อใจในคุ ณภาพชี วิตในการท างานซึ่ ง ส่ วนใหญ่จะเป็ น
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พนักงานที่ทางานมาไม่นาน และไม่พอใจในคุณภาพชี วิตในการทางานซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นพนักงานที่
ทางานมาเป็ นเวลานาน โดยประเด็นสาคัญ อยู่ที่ การจัดสวัสดิ การนอกเหนื อจากเงิ นเดื อนที่ได้รับซึ่ ง
โดยส่ วนใหญ่มีความต้องการที่จะได้รับนอกเหนื อจากสวัสดิ การพื้นฐานที่ ได้รับซึ่ งก็จะช่ วยทางด้าน
จิตวิทยาในการที่จะเพิ่มความพึงพอใจในการทางาน และประสิ ทธิ ผลในการทางาน และอีกประเด็นที่
สาคัญคือการบริ หารจัดการเวลา อันเนื่องมาจากการทางานที่มีภาระงานที่มาก สายสนับสนุ นมีจากัด ทา
ให้ส่ ง ผลกระทบต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นวิช าการ นอกจากนั้นสิ่ ง ที่ อยากให้หน่ วยงานปรั บ ปรุ ง คื อ
สภาพแวดล้อมในการทางานในด้านการเรี ยนการสอน ความปลอดภัยของที่ทางานซึ่ งทั้ง 3 ประเด็นนี้
ทาให้ ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานวิชาการ
2. การรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์การ ซึ่ งจากผลเชิ งปริ มาณพบว่าการรับรู้การสนับสนุ นจาก
องค์การภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านความยุติธรรม
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.58) ด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(x̅= 3.78) ด้านการให้รางวัลและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
(x̅= 3.67) ขณะที่ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการนั้นมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง(x̅=3.34) เมื่อ
ดู ผ ลเชิ งคุ ณภาพจะเห็ นได้ว่า การรั บรู ้ การสนับ สนุ นจากองค์ก าร นั้นโดยส่ วนใหญ่ เห็ นว่า ได้รับการ
สนับสนุ นจากองค์การ ทั้งในด้านความยุติธรรม การสนับสนุ นจากหัวหน้างานและการให้รางวัลและ
จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน ส่ งผลให้มีความพึงพอใจในการทางานในระดับหนึ่ งและ
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิ งานวิชาการ และมี บางส่ วนที่ เห็ นว่าไม่ได้รับความยุติธรรมและ
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน นอกจากนั้นปัญหาที่พบคือ ในเรื่ องสภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการท างาน อัน จะส่ ง ผลให้ ช่ ว ยเสริ ม การท างานให้ มี
ประสิ ทธิผล จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานวิชาการ
3. ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง จากผลเชิ งปริ มาณพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงภาพรวม
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.49) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการมี อิทธิ พลในการสร้ าง
อุดมการณ์ ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.57) ด้านการสร้ างแรงบันดาลใจ ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(x̅= 3.50) ด้านการกระตุ น้ ทางปั ญญา ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.45) ด้านการคานึ งถึงความเป็ น
ปั จเจกบุ คคล ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.42) ในขณะที่ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานวิชาการนั้นมี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง(x̅=3.34) ส่ วนผลการสัมภาษณ์เชิ งคุณภาพ ที่พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการนั้นรู ้ สึกกดดันที่ผบู ้ งั คับบัญชาแสดงภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งปั ญหาส่ วนหนึ่ งนั้นมาจาก
การปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการบริ ห ารที่ มุ่ ง เน้น ประสิ ท ธิ ผ ลโดยการก าหนดตัว ชี้ วัด ต่ า งๆ นั้น ท าให้
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ผูบ้ งั คับ บัญชาที่ ไ ด้รับ นโยบายแสดงพฤติ กรรมภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงออกมา นอกจากนั้นการ
เปลี่ยนแปลงย่อมนามาซึ่ งพฤติกรรมการต่อต้าน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในทางตรงกันข้าม
4. แรงจูงใจในการทางาน ซึ่ งจากผลเชิ งปริ มาณ พบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.65) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านปั จจัยภายในงาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.78) ด้านปั จจัยภายนอก
งาน ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.51) ในขณะที่ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการนั้นมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง(x̅=3.34) ส่ วนผลการสัมภาษณ์ เชิ งคุ ณภาพที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการนั้น
ยังคงมีแรงจูงใจในการทางานในเรื่ องการมุ่งความสาเร็ จ การพัฒนาอบรมในการกาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการเป็ นขั้นตอน ทาให้ทราบทิศทางและเป้ าหมาย นอกจากนั้นยังมีสถานภาพในอาชี พอาจารย์ที่
ยังคงได้รับการยอมรับจากสังคมเป็ นตัวกระตุน้ แรงจูงใจในการทางาน จึงส่ งผลดี ต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
5. ความพึงพอใจในการทางาน ซึ่ งจากผลเชิ งปริ มาณ พบว่าความพึงพอใจในการทางาน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพอใจในงาน ค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅=3.77) โดยทัว่ ไป ชอบลักษณะงานที่ได้ทาอยู่ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
(x̅= 3.34) และโดยทั่วไป ท่ า นท างานในคณะ/สถาบัน แห่ ง นี้ ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก (x̅= 3.81)
ในขณะที่ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานวิชาการนั้นมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง(x̅=3.34) ส่ วนผลการ
สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการนั้นส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการทางานใน
ส่ วนความพอใจในงานอาชี พอาจารย์ ความชอบทางานในคณะหรื อสถาบัน ถึงแม้วา่ ความชอบลักษณะ
งานที่ได้ทาอยู่จะมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับปานกลางแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทางาน
ภาพรวม จึงส่ งผลดีต่อประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
6.ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานวิชาการนั้นมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง(x̅=3.34) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าด้านการสอน ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (x̅=3.84) ด้านการวิจยั ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅= 2.81) ด้านการบริ การวิชาการ ค่า เฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅= 3.37) ส่ วนผลการ
สัมภาษณ์เชิงคุณภาพนั้นพบว่า ส่ วนใหญ่ปัญหาก็ยงั เป็ นในเรื่ องการบริ หารเวลาให้กบั งานวิจยั และงาน
บริ การวิชาการ รวมทั้งภาระงานสอนที่มีมาก จึงให้ความสาคัญกับการสอนเป็ นส่ วนใหญ่
จากผลที่ได้จากการบูรณาการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยจะช่วย
ให้เห็นภาพของผลการวิจยั ของทั้งสองวิธีการซึ่ งจะนาไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอแนะในบทถัดไป

