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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหาร
ระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยได้นาทฤษฎีของ
Fredeerick Herzberg (1959) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือ เลขานุการผู้บริหาร
ระดับสูง (เฉพาะผู้ปฏิบัติงานระดับเลขานุการอธิการบดี และเลขานุการรองอธิการบดี) มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ จานวน 144 คน ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และ Correlation ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.03 ซึ่งประสิทธิภาพในด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.13 และประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 โดยใน 3 ลาดับแรก
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะ
เวลาที่กาหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.20 รองลงมาคือการใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.13 และมีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ทาอยู่ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย
3.92 ตามลาดับ ส่วนในด้านประสิทธิภาพของการปฏิบั ติงานได้อย่างรวดเร็วนั้น พบว่า ผู้ที่มีอายุ อายุงานใน
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ตาแหน่งเลขานุการ และรายได้ต่อเดือน (เฉพาะเงินเดือน) ที่มากกว่า จะมีผลการปฏิบัติงานที่รวดเร็วกว่าผู้ที่มี
อายุ อายุงานในตาแหน่ง และรายได้ต่อเดือน (เฉพาะเงินเดือน) น้อยกว่า โดยที่ระดับการศึกษา และประเภท
ของบุคลากรนั้น มีผลต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลจากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของเลขานุ ก ารผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ มีความสัมพันธ์กั นในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ด้านตาแหน่งที่แตกต่างของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จะมีแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ งานที่ แ ตกต่ า งกั น โดยเลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี จะมี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านมากกว่ า เลขานุ ก าร
รองอธิการบดี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และยังพบอีกว่าการได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่แตกต่าง มีผลต่อ
ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานแตกต่างกั น โดยเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ผู้ที่มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒ นางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) แล้ว จะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่ไม่มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)
แนวทางส่ งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านนโยบายบริห าร คือ องค์กรควรมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ เพื่ อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในองค์กร
ร่วมกัน ส่วนในด้านของการปฏิบัติงานนั้น เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ควรนา
กระบวนการทางาน PDCA (Walter Shewhart, 1920) มาประยุกต์ใช้ในแต่ล ะงานให้ เกิ ด ประโยชน์อย่าง
สูงสุด และความคุ้มค่าในเวลาปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น การนาระบบ PDCA มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
กลั่นกรองเอกสารของเลขานุการผู้บริหาร

คาสาคัญ: เลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ประสิทธิภาพ แรงจูงใจ พัฒนาตนเอง
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ABSTRACT
This research aims to (1) study the level of operational effectiveness of top
executives’ secretaries in autonomous universities, (2) analyze factors that impact on a higher
level of operational effectiveness of top executives’ secretaries in autonomous universities,
and (3) propose guidance on a higher level of operational effectiveness of top executives’
secretaries in accordance with the administrative management of autonomous universities.
Frederick Herzberg’s (1959) theory was adopted as a conceptual framework in this research.
The sample consisted of 144 top executives’ secretaries (particularly secretaries to the
president and the vice president) in autonomous universities. Data were collected through
questionnaire with 1-5 Likert’s scale. Then, descriptive statistics included (1) frequency,
average, standard deviation, and inferential statistics; which are (a) T-test, (b) F-test, and (c)
Correlation at statistical significance 0.05 were employed as the research instrument.
The results revealed that, operational effectiveness of top executives’ secretaries
in autonomous universities had a high level at the total average 4.03; which were the work
efficiency for achievement had the highest level at the average 4.13 and operational
effectiveness had a level at the average 3.93. The top three; which were (1) the highest level
at average 4.20, most respondents were able to work quickly and in time as planned time, (2)
a level at the average 4.13, knowledge, ability, and skill adopted for operational effectiveness,
and (3) a level at the average 3.92, knowledge acquisition for working knowledge at all time
were responded consecutively. For operational effectiveness in terms of doing things very
fast, for those who had a longer duration of employment and a higher income (only for
salary) were able to work quicker than those who had a shorter duration of employment and
a lower income, while educational level and types of employee had no significant difference;
which was at statistic level 0.05.
The results of data analysis showed three main issues. Firstly, work motivation
and operational effectiveness of top executives’ secretaries in autonomous universities had
a positive correlation at a medium average level, which was at statistical significance 0.05.
Secondly, for those who were not in the same job levels will had different work motivation.
Secretaries to the president had a higher level of work motivation than those who were
secretaries to the vice president at statistical significance 0.05. Third, for those who
conducted work manual or research (R2R) for top executives’ secretaries in autonomous
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universities had impact on operational effectiveness in different way. This could be implied
that top executives’ secretaries who conducted work manual or research (R2R) would have
had higher operational effectiveness than those who did not.
Supporting guidance for operational effectiveness in administrative policy are
that, firstly, organization should set activities for top executives’ secretaries so that they can
participate to build good relationship and offer opportunity to top executives’ secretaries in
order that that they will be able to suggest the guidance on development or solve the
problems in organization all together. Secondly, in terms of operation for top executives’
secretaries, they should implement and apply Walter Shewhart ’s (1920) Plan (P), Do (D),
Check (C), Action (A) or PDCA system in their jobs for the ultimate benefits and the value of
time, for example, applying PDCA in the process of document categorization and
examination of top executives’ secretaries.

KEY WORDS:
Executives’ Secretaries, Autonomous Universities, Effectiveness, Motivation, Self-Improvement
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งานวิจัยนี้ ได้รับ ทุน สนั บสนุ นการวิจัย และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการดาเนินงานส่ งเสริม
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ที่ผ่านมา ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศที่มีการพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ก่อให้ เกิ ดผลกระทบกับ ประเทศหลายประการ โดยเฉพาะประเด็น ความเปลี่ ยนแปลงทางด้านการศึ กษา
การดาเนิน การทางด้านการปฏิรูป การศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเร่งขั บเคลื่อน เนื่องจากการศึกษาของไทย
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
และเพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาลง
สานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2560) การเปลี่ยนทางการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษานั้น มีแนวความคิดที่จะปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐ ในระบบราชการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ โดยได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จนกระทั่งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2514 คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบในหลักการ และทาการมอบหมายให้สภาการศึกษาแห่งชาติ (ปัจจุบันคือ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา) ยกร่างพระราชบัญญัติ และจัดทารายละเอียดมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ แต่การดาเนินงาน
ต้องยุติลงเนื่องจากกระแสความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว ต่อมาใน
ช่วงของนโยบายการพัฒนาความเป็นอิสระให้แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยได้ริเริ่มจัดทาโครงการแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2533 – 2547) ขึ้นเป็นฉบับแรก ซึ่งได้เสนอแนะต่อรัฐบาลให้พัฒนาสถาบัน อุดมศึกษา
ของรัฐที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดยปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งใหม่ให้ มี
ฐานะและรูป แบบเป็ น มหาวิท ยาลั ย ของรั ฐ ที่ ไม่ เป็ น ส่ ว นราชการตั้งแต่ แรก ซึ่ งเป็ น จุด เริ่ม ต้น ของการเกิ ด
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และในปัจจุบันมีมหาวิทยาลั ยที่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐทั้งสิ้น
29 แห่ง (นับถึง ตุลาคม ปีพ.ศ. 2562)
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จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ทาให้เห็น ได้ว่า มหาวิทยาลัยนอกระบบมีข้อดี คือมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
เกิดความคล่องตัวในการบริหารตัวเองมากขึ้น เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
สามารถเปิ ด หลั ก สู ต รเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดแรงงานได้ และสวั ส ดิ ก ารของบุ ค ลากร
ในมหาวิทยาลัยเทียบเท่าเอกชน เป็น ต้น ส่วนข้อเสียอย่างเช่นอาจมีนักการเมืองมีบทบาทในมหาวิทยาลัย
มากขึ้น เนื่องจากงบประมาณส่วนหนึ่งยังต้องขอรับการจัดสรรจากรัฐบาล ค่าเล่าเรียนอาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะ
เป็ น การตัดโอกาสทางการศึกษาของผู้มีรายได้น้อยทางอ้อม คณะหรือหลั กสู ตรที่ไม่คุ้มทุนในการเปิดสอน
อาจจะต้ องปิ ด ตัว ลง การบริ ห ารงานของฝ่ ายบริห ารอาจจะไม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ย าก เนื้ อหาของร่าง
พระราชบัญญัติ มีลักษณะเป็นกฎหมายบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดิน ไม่ได้เป็นการบริหารจัดการการศึกษา
เป็นต้น
ด้วยข้อดีและข้อเสียในการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบเหล่านี้เอง จึงทาให้เกิดความพยายามในการ
พัฒ นาและปรับตัวเพื่อรองรับกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่ ง
ได้เพิ่ม ศักยภาพการแข่งขัน ของตนเองเพื่ อแข่งขัน ในธุรกิ จอุดมศึ กษาในอนาคตด้ว ยเช่น กัน อีก ทั้งผู้ เรีย น
มีความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้เรียนมีโอกาส
เลื อกสถาบั นอุดมศึกษาได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ส ถาบัน อุดมศึกษาหรือมหาวิท ยาลั ยแต่ล ะแห่ ง จึงต้องค้ นหา
เอกลักษณ์เฉพาะที่ถนัด ทาได้ดี มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อทุ่มทรัพยากรในการพัฒนา
หลั กสู ตร การจั ดการเรี ย นการสอน การวิจัย การพั ฒ นาบุคลากรที่ เป็นจุดเด่นนั้ นได้อย่างมีคุณ ภาพ และ
แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยมีจุดหมายเพื่อการอยู่รอดของแต่ละองค์กร
องค์กรทางการศึกษาจาเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากร เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่า จะเป็นข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ ที่ออกนอกระบบแล้ว และที่กาลังอยู่ในขั้นตอนการนามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ ต้องปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ด้วย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านทักษะ ความชานาญในการทางาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน นั้น สามารถทาได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ จะสามารถนา
ความรู้ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์และใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่
ความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายขององค์ ก ร และยั งมี ก ลไกเสริม ที่ ส าคั ญ ในการส่ งเสริ ม การบรรลุ เป้ าสั ม ฤทธิ์
ขององค์กรคือ การสร้างแรงสร้างแรงจูงใจในการทางาน ของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
การพั ฒ นาองค์ ก ร เพื่ อ พร้ อ มลงแข่ งขั น ทางด้ านธุ ร กิ จ การศึ ก ษา ควรมี ก ารส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์กร เพราะจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าก่อให้เกิดผลประโยชน์ ในฐานะที่บุคลากรเป็นกาลังสาคัญ
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ขององค์กร จึงจาเป็นต้องหาหนทางส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้สึกมั่นคงในการทางาน (Sense of Security)
เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานขององค์กร ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการของ Maslow (1954 อ้างถึงใน เอกวิทย์ มณีธร, ธีระพงษ์ ภูริปาณิก , ชยาภรณ์ จตุรพร
ประสิทธิ์, 2556) และทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg (1959 อ้างถึงใน ณัฐวัตร เป็งวันปลูก , 2560) ที่พบว่า
แรงจู งใจในการท างานเป็ น สิ่ งที่ มี อิท ธิพ ลต่ อการปฏิ บั ติงานของบุ ค ลากรและสมควรได้ รับนอกเหนื อ จาก
เงินเดือน ค่าจ้าง ที่ได้รับตามปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อได้รับการตอบสนองก็ทาให้เกิดความพึงพอใจ
และแสดงพฤติกรรมในทางบวก ถ้าได้รับแรงจูงใจในการทางานที่ดีและเหมาะสมก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพั นต่อองค์กรและเต็มใจทางานอยู่กับองค์กรต่อไป องค์กร
จะได้รับประโยชน์จากบุคลากรในด้านคุณภาพของผลการปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาองค์ กรไปได้อีกด้วย
ตรงกันข้ามหากบุคลากรได้รับแรงจูงใจในการทางานที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอ ก็ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการท างาน เกิ ด ความท้ อ แท้ ขาดขวั ญ และก าลั ง ใจ รู้ สึ ก เบื่ อ หน่ า ย หรื อ สิ้ น หวั ง จากการปฏิ บั ติ งาน
ขาดประสิทธิภาพ เกิดการแสวงหารายได้ในทางที่มิชอบ ทุจริตคอรัปชั่น หรือทางานเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัว
ส่งผลต่อความเสียหายแก่ประชาชนและองค์กร ดังนั้น หากบุคลากรได้รับแรงจูงใจในการทางานที่เหมาะสม
บุ คลากรก็จะทุ่มเทกาลังและสติปั ญ ญา เสี ยสละกาลั งกายอุทิศเวลาให้ กับการทางานทาให้ การปฏิ บัติงาน
ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงถือว่าแรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อความผูกพันองค์กร
และด้วยเลขานุการ เป็นหนึ่งใน “อาชีพ” ซึง่ ในแต่ละองค์กรก็ได้ให้ความสาคัญกับงานเลขานุการว่ามี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการอานวยการ และประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารขององค์กร
โดยที่ เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารยั งเป็ น ต าแหน่ งที่ ส ะท้ อนภาพลั กษณ์ ของผู้ บ ริห ารและองค์ก ร ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติห น้ าที่
เลขานุการผู้บริหารจึงต้องมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทักษะ สมรรถนะ ไหวพริบและเทคนิคในการทางาน
เพื่อจะได้เป็นผู้สนับสนุนงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้บริหารทางานได้คล่องตัว และยัง
สามารถแบ่ งเบาภาระในการงานต่าง ๆ ให้ ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ผู้บริหารและองค์กรต้องการ จึงถือได้ว่า เลขานุการผู้บริหารนั้นเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร และการที่เลขานุการ
ผู้บริหารจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับปัจจั ยต่าง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปั จ จั ย ด้านแรงจู งใจ และด้านความพึ งพอใจในการปฏิ บัติงาน เพราะแรงจูงใจและความพึ งพอใจจะเป็ น
แรงผลั กดัน ให้ ป ฏิ บั ติงานด้ว ยความกระตือรือร้น ด้วยความสมัครใจ มีความเต็มใจในการปฏิบั ติงาน ทั้งนี้
อีกสิ่ งหนึ่ งที่ เลขานุ ก ารควรมี คื อ การยิ น ดี ที่ จะพั ฒ นาตนเองอยู่ต ลอดเวลาเพื่ อปรับตั ว ให้ ส อดรับ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของการแข่งขันทางธุรกิจทางการศึกษา ที่ในปัจจุบันมีแข่งขันกันสูงมาก หากเลขานุการผู้บริหาร
รู้จักพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมเป็น อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสนับสนุน และทาให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายในที่สุด
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จากที่กล่ าวมาข้างต้น ผู้ วิจั ยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับระดับประสิทธิภ าพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ โดยขอยกกรณีศึกษาเป็นเลขานุก ารผู้บริหารระดับสูงของทุก
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยงานวิจัยนี้นอกจากจะทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานแล้ว ยังสามารถเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถกาหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของบุ คลากรเพื่ อเสนอแนวทางที่เป็น ประโยชน์ ในการพั ฒ นาบุ คลากรให้ มีคุณ ภาพสามารถ
ปฏิบั ติงานได้อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ส่งผลให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน และยังรักษาทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ
2. เพื่ อวิเคราะห์ ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติ งานของเลขานุ การผู้ บ ริห าร
ระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3. เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงให้สอดรับ
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

1.3 ระยะเวลาการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ กาหนดระยะเวลาศึกษาตั้ งแต่เดือน มิถุนายน 2562 – เดือนพฤศจิกายน 2562 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับ สูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ
2. ทราบถึ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานของเลขานุ ก ารผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง ใน
มหาวิทยาลัย ในกากับ ของรัฐ ซึ่งจะนามาเป็น แนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3. น าผลจากการศึ กษาระดั บ ประสิ ท ธิภ าพ แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ ปั ญ หาอุป สรรคและ
ข้อ เสนอแนะการปฏิ บั ติ งานของเลขานุ การผู้ บ ริห ารระดั บ สู งในมหาวิท ยาลั ย ในกากั บ ของรัฐ
ไปเป็ น แนวทางในการพิ จ ารณาปรับ ใช้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ลั ก ษณะการด าเนิ น งานใกล้ เคี ย งกั น
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาดังภาพที่ 1.1

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
-

อายุ
ระดับการศึกษา
อายุงานในตาแหน่ง
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่งงาน
รายได้ต่อเดือน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยจูงใจ
- ความสาเร็จในการทางาน
- การได้รับการยอมรับนับถือ
- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
- ความรับผิดชอบ
- ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ปัจจัยคาจุน
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- ความสัมพันธ์ในการทางาน
- นโยบายและการบริหารงาน
- สภาพการทางาน
- การบังคับบัญชา
- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
-

การพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดรับ
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

-

การเข้ารับการอบรม

-

การเรียนรู้ กฎ/ระเบียบ การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ

-

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติงาน
(Knowledge Management : KM)

การจัดทาคูม่ ือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย (R2R)

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิด

การปฏิบัติงาน
การทางานให้บรรลุเป้าหมาย
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1.6 สมมติฐานของการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่ มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน
มีความเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
1.1. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีอายุที่ แตกต่างมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
1.2. เลขานุ การผู้ บ ริ ห ารระดับสู ง มหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ ที่ มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
1.3. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีอายุงานในตาแหน่ ง
ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
1.4. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีประเภทบุคลากร
ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
1.5. เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ มี ต าแหน่ งงาน
ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
1.6. เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง มหาวิท ยาลั ยในก ากับ ของรัฐ ที่ มี รายได้ ต่ อ เดื อ น
ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน
มีความเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
2.1 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีอายุที่แตกต่าง มีผล
ต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2.2 เลขานุ การผู้ บ ริ ห ารระดับสู ง มหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ ที่ มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2.3 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีอายุงานในตาแหน่ง
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2.4 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีประเภทบุคลากร
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2.5 เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ มี ต าแหน่ งงาน
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
2.6 เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง มหาวิท ยาลั ยในก ากับ ของรัฐ ที่ มี รายได้ ต่ อ เดื อ น
ทีแ่ ตกต่าง มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

7
สมมติฐานที่ 3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บ ริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 4. การได้ รั บ การอบรมเกี่ย วกับ การพั ฒ นาตนเอง ของเลขานุ ก ารผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง
มหาวิทยาลัยในกากับของรั ฐที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5. การได้ จั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การพั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย (R2R) ของ
เลขานุ การผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง มหาวิทยาลั ยในกากับ ของรัฐที่ แตกต่างกัน มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

1.7 ขอบเขตและวิธีการวิจัย
ขอบเขตด้านเนือหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งทาการศึกษาในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐโดยมุ่งเน้น 3 เรื่อง ได้แก่
1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
3. การพัฒนาตนเองของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ
โดยมีตัวแปรที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร
ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน รายได้ 2) การพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ และ 3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้าจุน
2. ตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงาน และการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
ขอบเขตด้านประชากร
การวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยคานวณจากสูตรของ Taro Yamane จานวน 144 ตัวอย่าง
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (ปฏิบัติงานระดับเลขานุการอธิการบดี
และเลขานุการรองอธิการบดี) ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และที่กาลังอยู่ในขั้นตอนการนามหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบ จานวน 22 แห่ง มีจานวนเลขานุการผู้บริหารระดับสูง 192 คน
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1.8 คานิยามศัพท์เฉพาะ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง หมายถึง

เลขานุการอธิการบดี และเลขานุการรองอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทั่วประเทศไทย

มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หมายถึง

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการบริหารการจัดการอิสระ
แยกจากระบบราชการ (autonomous university) แต่
ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่รัฐจัดสรรให้
เป็ นรายปีโดยตรง เพื่อ ใช้ จ่ายตามความจาเป็ นในการ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ จะมี อิ ส ระ และความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห าร
จัดการทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน การงบประมาณ
และการบริห ารงานบุคคล มี กฎระเบียบที่กาหนดโดย
สถาบั น เพื่ อใช้ บ ริ ห ารจั ด การภ ายใน ในขณ ะที่
มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ยังมีสภาพเป็นส่วนราชการ
บริห ารจัด การสถาบั น โดยอ้างอิ งกฎ ระเบียบของทาง
ราชการ นอกจากนี้ ค วามเหมื อ นและความต่ า งของ
สถาบันอุดมศึกษาในกากับและในสั งกัดของส านักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ งมี ส ถานภาพเป็ น นิ ติ
บุคคลเหมือนกัน

บุคลากร

หมายถึง

เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ ทั่วประเทศไทย

ประเภทบุคลากร

หมายถึง

การจ าแนกบุ ค ลากรของแต่ ล ะมหาวิท ยาลั ย ในก ากั บ
ของรั ฐ โดยจ าแนกเป็ น ข้ าราชการ พนั ก งานสถาบั น
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานคณะ/สานัก และลูกจ้าง
เป็นต้น

อายุงาน

หมายถึง

ระยะเวลาที่เลขานุการผู้ บริห ารระดับ สูงเริ่มทางานใน
ตาแหน่งเลขานุการ
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ตาแหน่ง

หมายถึง

สถานะของระดั บ การปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ เลขานุ ก าร
อธิการบดี หรือเทียบเท่า และเลขานุการรองอธิการบดี
หรือเทียบเท่า

ความสาเร็จในการทางาน

หมายถึง

การทางานอย่างเต็มที่ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
โดยมุ่งหวังให้ งานที่ป ฏิ บัตินั้ นประสบความส าเร็จตาม
เป้ า หมาย อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
สามารถทางานภายในระยะเวลาที่กาหนด และสามารถ
แก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากงาน จนเป็ น ที่ น่ า พอใจของ
ผู้บังคับบัญชา

การพัฒนาตนเอง

หมายถึง

การที่เลขานุการผู้บริหารระดับสูงสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง โดยมี ผ ลงานในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านที่ ต นเอง
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ปัจจัยสนับสนุนองค์กร

หมายถึง

ปัจจัยภายในของทุกองค์ กร คือ สิ่ งที่มีอิ ทธิพ ลต่อการ
ปฏิ บั ติ งานภาในองค์ ก ร ที่ ส ามารถท าให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆ
ประสบความส าเร็ จ และสามารถบรรลุ เป้ า หมายของ
องค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้าจุน

ปัจจัยจูงใจ

หมายถึง

ปั จ จั ย ภายใน (ความต้ อ งการภายใน) ของบุ ค คลที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งความพอใจในการท างาน และ
สามารถนาไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ทั้ง 5ข้อ
1
2
3
4
5

ด้านความสาเร็จในทางาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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ปัจจัยค้าจุน

หมายถึง

ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้ อม มีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความพอใจในการทางานของแต่ละบุคคล และสามารถ
นาไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ทั้ง 5ข้อ
1
2
3
4
5

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความสัมพันธ์ในการทางาน
ด้านนโยบายและการบริหารงาน
ด้านสภาพการทางาน
ด้านการบังคับบัญชา

การได้รับการยอมรับนับถือ

หมายถึง

เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ค วามรู้ สึ ก ว่ า ตนเอง
มีความสาคัญต่อองค์กร ได้รับการไว้วางใจ การยอมรับ
เชื่ อ ถื อ ได้ รั บ การยกย่ อ ง ชมเชย จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และเพื่อนร่วมงานจนได้รับมอบหมายให้ทางานสาคัญๆ
และให้การสนับสนุน จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
และผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ทั้ งนี้ เพื่ อนร่ ว มงาน และ
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ยั งสามารถขอค าแนะน าต่ า งๆจาก
เลขานุการได้อีกด้วย

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

หมายถึง

ลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นด้ า นทั ก ษะงานของ
เลขานุ ก าร มี แ นวทางปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ทั ก ษะใน
หลายๆ ด้าน ใช้ความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน
ต่าง ๆ ใช้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และต้ อ งปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี จ รรยาบรรณ โดยเลขานุ ก าร
สามารถกระทาได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยลาพังแต่ผู้เดียว

ความรับผิดชอบ

หมายถึง

ภาระหรือพันธะผูกพั นในการปฏิบัติหน้าที่การงานของ
เลขานุการผู้บริห ารผู้ ระดับสู ง ให้ เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์ ก ร โดยองค์ ก รให้ ค วามเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ ให้
เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รับ ผิ ด ชอบงานที่ มี ค วาม
ส าคั ญ ขององค์ ก ร ซึ่ ง สามารถจู ง ใจให้ เ ลขานุ ก าร
ผู้บริหารระดับสูงพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตนเอง
และดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
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ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง โอกาสที่เลขานุการผู้บริหารระดับสูงจะได้ดารงตาแหน่ง
ที่ มี ค วามส าคั ญ มากขึ้ น ในองค์ ก ร ได้ รั บ การเลื่ อ น
เงินเดือนประจาปี รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ความรู้ค วามสามารถ และความช านาญจากงานที่ ได้
ปฏิบัติอยู่ มีเส้ นทางทางอาชีพ ที่ชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่ านี้มี
ผลกระทบต่อเลขานุการผู้บริหารระดับสูง และเป็นสิ่งที่
ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

หมายถึง ผลตอบแทนที่ เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งได้ รับ จาก
องค์กรในรูปของรายได้ประจาที่ แน่นอน และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่อ งค์ก รจ่ายให้ แก่เลขานุก ารผู้ บ ริห ารระดับ สู ง
ค่าใช้ จ่ายนี้ อาจจ่ ายในรูป ตั วเงิน หรือเป็ นผลตอบแทน
ชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเลขานุการได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือ
จากเงินเดือน เพื่ อตอบแทนการปฏิ บัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ สามารถจูงใจให้มีการปฏิบั ติงานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม ขวั ญ ก าลั ง ใจของเลขานุ ก าร
ผู้บริหารระดับสูง

ความสัมพันธ์ในการทางาน

หมายถึง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเลขานุการผู้บริหารระดับสูงกับ
บุคลากรทุกคน ทุกระดับในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ผู้บังคับ
บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน หรื อ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถปรึกษาหารือ
ทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากการปฏิ บัติงาน รวมถึงความสนิทสนมไว้วางใจกับ
เพื่อนร่วมงานทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานในหน่วยงาน
โดยผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคน และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ บุคลากรได้มี
โอกาสพบปะสังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ภายในองค์กร
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นโยบายและการบริหารงาน

หมายถึง การจั ด การและการบริ ห ารงานขององค์ ก รและคณะ
ผู้บริหาร โดยวัดได้จากการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์กรสามารถถ่ายทอดแนว
ท างการบ ริ ห ารงาน ให้ บุ ค ลาก รได้ อ ย่ า งชั ดเจน
เลขานุการ ผู้บริหารระดับสูงสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับ แนวทางหรือ นโยบายได้ อ ย่ างเต็ มที่ และเกิ ด
ความเชื่ อ มั่ น ในการด าเนิ น งานขององค์ ก ร ท าให้ เกิ ด
แรงจูงใจในการทางาน

สภาพการทางาน

หมายถึง สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที่ ท างานของเลขานุ ก าร
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เช่ น ห้ อ งท างาน เสี ย ง แสงสว่ า ง
อุ ณ หภู มิ การระบายอากาศ กลิ่ น บรรยากาศในการ
ทางาน ชั่วโมงในการทางาน ร่วมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อม
อื่ น ๆ เช่ น อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ มี
ผลกระทบต่อผู้ทางานและเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดแรงจูงใจใน
การทางาน

การบังคับบัญชา

หมายถึง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ค วามชั ด เจนในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร มี
ความยุติธรรมการสั่งงาน การมอบหมายงาน รับฟังความ
คิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะของเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือหรือคาแนะนา เมื่อ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูงมีปัญหาในการทางาน และ
ให้ความอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อผู้ทางานและเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของเลขานุการ ต่องานที่ปฏิบัติ ก่อให้
เกิ ด ความภู มิ ใจในหน้ า ที่ ก ารงาน และความผู ก พั น ต่ อ
องค์ ก รซึ่ งจะส่ ง ผลต่ อ ความมั่ น คงในอาชี พ เลขานุ ก าร
ผู้บริหารระดับสูง
ประสิทธิภาพในการทางาน

หมายถึง การกระทาของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถ และความ
พร้อ มพยายามทุ่ ม เทอย่ างเต็ม ใจในการท างานของตน
อย่ า งคล่ อ งแคล่ ว ด้ ว ยความมี ร ะเบี ย บ มี ก ฎเกณฑ์
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ปฏิ บั ติงานให้ เสร็จทั นเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณ ภาพ
และมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิ ทธิภ าพใน
การท างานต้ อ งเกิ ด จากความขยั น หมั่ น เพี ย ร มี ค วาม
รับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงาน พร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์
และภักดีต่อองค์กร งานที่ทาจะประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น
ความผูกพันต่อองค์กร

หมายถึง ความรักความยึดมั่นและภาคภูมิใจในองค์กร การกระทา
ใด ๆ โดยยึดถือชื่อเสียงขององค์กรเป็นสาคัญ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ บัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบการวิจัย ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
2.2 ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
2.6 ผลงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและเอกสารวิชาการต่าง ๆ ปรากฏว่า มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไว้หลายท่าน ดังนี้
POKMONTRI, (2018) ได้ให้ความหมายของการปฏิบัติงานไว้ว่า คือ การลงมื อทางานตามแนวทาง
ขั้นตอน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ในแผนการทางานทุกขั้นตอนและเต็มความสามารถ
สอดคล้องกับ Albanese (1981 อ้างถึงใน สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล, 2556) ที่ไดให้ความหมายของ
พฤติกรรมการทางานไว้ว่า คือ พฤติกรรมและการกระทาของคนงาน ที่จะส่งต่อผลส าเร็จของงานของเขา
โดยตรงและพฤติกรรมนั้น ยังรวมไปถึงการแสดงออกของคนงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เขาปฏิบัติงานอยู่
เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน การเข้าร่วมการฝึกอบรม
ด้าน กัล ยา วงษ์ส มัย (2556) ก็ได้ให้ ความหมายของการปฏิบัติงานไว้ ว่า หมายถึง ภารกิจหน้าที่
ที่ถูกกาหนดขึ้นมาควบคู่กับ ตาแหน่งทางสังคมในสถาบัน ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดารงตาแหน่งใดก็ตาม
ต้องปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้เฉพาะตาแหน่งนั้น ๆ และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งนั้ น ๆ ต้องนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ หรื อมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่
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มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์ และศิลป์ในบทบาท
หน้าที่ดังกล่าว
นฤมล กิตตะยานนท์ (2527 อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมยาน, 2545) ได้เสนอแนวคิดในงานวิจัยไว้ว่า
การปฏิบัติงานของแต่ละคนจะถูกกาหนดโดย 3 ส่วน คือ
1. คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (individual attributes) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1.1 Demographic Characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์
1.2 Competence Characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความ
ถนัดและความชานาญของบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษาอบรม
และสั่งสมประสบการณ์
1.3 Psychological Characteristics เป็ น คุ ณ ลั ก ษณ ะทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง ได้ แ ก่
ทัศนคติ ค่านิยม การรับในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย
2. ระดั บ ความพยายามในการท างาน (Work Effort) จะเกิ ด ขึ้น จากการมี แ รงจู งใจในการ
ทางานได้แก่ ความต้องการแรงผลักดันอารมณ์ความรู้สึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะว่า
คนที่มีแรงจูงใจในการทางานสูงจะมีความพยายามที่จะอุทิศกาลังกาย และกาลังใจให้แก่
การทางานมากกว่าผู้ที่แรงจูงใจในการทางานต่า
3. แรงสนับสนุนจากองค์การหรื อหน่วยงาน (Organization Support) ซึ่งได้แก่ คาตอบแทน
ความยุ ติ ธ รรม การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และวิ ธี ก ารที่ จ ะมอบหมายงานซึ่ ง มี ผ ลต่ อ ก าลั ง ใจ
ผู้ปฏิบัติงาน
โดยที่ กิติพันธ์ รุจิรกุล (2529) กล่าวว่า การปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะมี
การแบ่งระดับการปฏิบัติ งานแล้ว ยังต้องมีการแบ่งสันปั นส่วนงาน ที่จะต้องปฏิบัติออกเป็น หน่วยงานย่อย ๆ
ซึ่ งมี หั ว หน้ าหน่ ว ยหรื อ ผู้ น าหน่ ว ยเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานตามลั ก ษณะหน้ าที่ ข องตนที่ แ ตกต่ า งกั น ในการ
ปฏิบั ติงานที่ต่างชนิด ต่างหน้ าที่ ก็เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรื อหน่วยงานนั้น ซึ่ง จะทาให้ ผู้ นา
มีความสนใจ มีทักษะ มีความรู้ มีทัศนะและมีบทบาทหน้าที่ ของแต่ละคนแตกต่างกันไป
ทั้งนี้ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2529) กล่าวว่า การปฏิบัติงานจาเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยที่
ศาสตร์ คือ การศึกษาหาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ เทคนิควิธีทางานต่าง ๆ และศิลป์ คือ การ
ที่จะนาเอาความรู้ หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับคน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ขอบเขตจากัดของทรัพยากรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบของตาแหน่งงานต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นใน
หน่วยงาน
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Vroom and Deci (1997 อ้ า งถึ ง ใน นลพรรณ บุ ญ ฤทธิ์ , 2558) ได้ ท าการศึ ก ษาพบว่ า ในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่จะก่อให้เกิดผลดีมีประสิท ธิภาพจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ความ
สามารถความชานาญของผู้ปฏิบัติงานและการจูงใจในการปฏิบัติงานที่นาไปสู่การใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
การปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความจาเป็นจะต้องคานึงถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานให้เกิดขึ้นกับบุคคลเสียก่อน
จากแนวความคิดที่กล่าวมาทังหมด สามารถสรุป ได้ว่า การปฏิบัติงาน คือ พฤติกรรมการทางาน
ของแต่ละบุคคล รวมทังการแสดงออกของบุคคลนัน ๆ ในระหว่างการทางาน ซึ่ง อาจส่งผลดีหรือผลเสีย
ต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายขององค์ก ร ซึ่งการปฏิบัติงานจาเป็นต้องมีทังศาสตร์แ ละศิลป์
โดยที่ ศ าสตร์ คื อ การศึ ก ษาหาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทั กษะ เทคนิ ค วิ ธี ท างานต่ า ง ๆ
และศิล ป์ คื อ การที่ จ ะน าเอาความรู้ หลัก การและทฤษฎีม าประยุ กต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกั บ แต่ล ะบุ ค คล
สถานการณ์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนขอบเขตจ ากั ด ของทรั พ ยากร ให้ เป็ น ไปตามบทบาทหน้ า ที่
รับผิดชอบของตาแหน่งงานต่าง ๆ ที่กาหนดขึนในแต่ละองค์กร

2.2 ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ผลสาเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ที่มีตัวบ่งชี้ ได้แก่
ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ
(ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output) ส่วนประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ สรุปคือ ประสิทธิผลพิจารณาจาก
การนาผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
การพิจารณาประสิทธิภาพ นั้น จะกระทาหลังจากพิจารณาประสิทธิผล นั่นคือ ประสิ ทธิภาพของงาน
โครงการ หรือกิจกรรมเกิดภายหลังประสิทธิผล ดังนั้นหากงาน โครงการ หรือกิจกรรมไม่มีประสิทธิผลแล้ว
ประสิทธิภาพก็คงไม่เกิด การทางานที่ประสบผลสาเร็จ จะต้องมีทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยที่มี
นักวิชาการทั้งต่างประเทศและชาวไทยได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพว่าหมายถึง การวัดผลการทางานขององค์กรนั้น
ทางานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากน้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานไปมากน้อยแค่ไหน
เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมากน้อยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพ จึงหมายถึงการทางานให้ได้ปริมาณและ
คุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมานสามัคคี มีสันติภ าพ และความสุขร่วมกันเป็นผลดีต่อส่วนรวมและ
ผู้รับบริการแต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย
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รพี แก้ ว เจริ ญ และฑิ ต ยา สุ ว รรณะชฎ (2510 อ้ า งถึ ง ในเฉลิ ม เกี ย รติ แก้ ว หอม, 2555) ได้ ใ ห้
ความหมายของคาว่าประสิทธิภาพ ว่าหมายถึงความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ธงชั ย สั น ติว งษ์ (2526) นิ ย ามว่าประสิ ท ธิภ าพ หมายถึงกิจกรรมทาง ด้ านการบริห ารบุค คลที่ ได้
เกี่ ย วข้ องกั บ วิ ธีก าร ซึ่ งหน่ ว ยงานพยายามกาหนดให้ ท ราบแน่ ชั ด ว่าพนั ก งานของตนสามารถปฏิ บั ติ งาน
ได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
สิริวดี ชูเชิด (2556) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพการทางาน หมายถึง ความสามารถและทักษะในการ
กระทาของบุคคลของตนเอง หรือของผู้อื่นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององค์กร
อันจะทาให้ตนเอง ผู้อื่นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด
ซาลิ นิค (Zaleanick, 1958 อ้างถึงใน ดาริน หมั่นค้า , 2558) ได้กล่าวเอาไว้ว่า การปฏิบัติงานจะดี
มีป ระสิ ทธิภ าพหรือไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ ป ฏิบั ติ ว่ าจะได้รับ การตอบสนองความต้องการทั้ งภายนอกและภายใน
(External and Internal) มากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าหากว่ าผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองมากการปฏิบัติงาน
ก็ย่อมมีประสิทธิภาพมากด้วยเช่นกัน โดยมีความต้องการอยู่ 2 แบบ คือ
1. ความต้องการภายนอก ได้แก่ รายได้ห รือค่าตอบแทน, ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน,
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และตาแหน่งหน้าที่
2. ความต้องการภายใน ได้แก่ ความต้องการเข้าหมู่คณะ ความต้องการแสดงความจงรักภักดี
ความเป็ น เพื่ อน และความรักใคร่การท างานร่วมกันเป็ น ทีมของทีมบุ คลากรทุ กระดับใน
องค์การจะทาให้งานที่ปฏิบัตินี้สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ได้ทัน องค์การจะต้อง
มีทีมงานที่มีการทางานทีม่ ีประสิทธิภาพต่อองค์การนั้นๆ ด้วย
ปัทมาพร ท่อชู (2559) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน คือ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ความสามารถ และทักษะในการทางานของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ซึ่งจะทาให้ตนเองผู้อื่นและองค์กรเกิดความสุขในที่สุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรหรือการพัฒนาสังคม
มิ ล เล็ ท (Millet, 1994 อ้ างถึ งใน สถิต ค าลาเลี้ ย ง, 2544) ได้ ให้ ท รรศนะที่ เกี่ ยวกับ ประสิ ท ธิภ าพ
(Efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ มวลมนุษย์ และได้รับผลกาไรจากการ
ปฏิบัติงานนั้น (Human Satisfaction and Benefit Produced) ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจใน
การบริการให้ กับ ประชาชน โดยพิจารณาจาก การให้ บริการอย่างเท่าเทียม (Equitable Service), การให้
บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา (Timely Service), การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) และการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression Service)
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ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ได้ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการ มีความหมายรวมถึงผลิตภาพ
และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา
1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต (Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการ
บริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
2. ประสิทธิภ าพในมิติของกระบวนการการบริหาร (Process) ได้แก่ การทางาน ที่ถูกต้องได้
มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม และ 3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต
และผลลั พ ธ์ ได้แก่ การท างานที่ มีคุณ ภาพเกิด ประโยชน์ต่อสั งคม เกิดผลกาไร ทัน เวลา
ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางาน และบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ
โดยที่ Simon (1960 อ้างถึงใน สถิต คาลาเลี้ยง, 2544) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไว้เช่นกัน
ว่า กล่ าวคือ ถ้าจะพิ จารณาว่า งานใดจะมีประสิท ธิภ าพสู งสุดนั้ น ให้ ดู ความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า
(input) กับผลผลิต (output) ที่ได้รับ เพราะฉะนั้นตามทรรศนะนี้จึงหมายถึง ผลผลิตลบด้วยปัจจัยนาเข้าและ
ถ้าเป็ นการรบริหารราชการ องค์กร ของรัฐก็บวกความพึงพอใจของผู้รั บบริการ (satisfaction) เข้าไปด้วย
ซึ่งอาจเขียนเป็น สูตรได้ดังนี้
E = (O-I)+ S
E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน
0 = Output คือ ผลผลิตหรืองานที่ได้รับออกมา
I = Input คือ ปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากร
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
Certo5 (2000 อ้างถึงใน อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ , 2559) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานไว้เป็น ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว หมายถึง การที่จะสามารถมองเห็ นความแตกต่าง
ระหว่างสองสิ่งหรือมากกว่า หรือความสามารถในการที่จะบอกได้ถูกต้อง ว่างานสาคัญได้
เสร็จสิ้นลุล่วงไปแล้ว หรือสามารถเห็นถึงความแตกต่างว่าอันใดถูกต้อง และอันใดไม่ถูกต้อง
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง กระบวนการของการสามารถหาคาตอบเพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหานี้จะกระทาได้โดยการสอนพนักงานให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการและสาเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวทางแก้ไข
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3. ความสามารถจาเรื่องที่ผ่านมา หมายถึง การสามารถรู้ได้ว่าจะต้องทาอะไร หรือต้องใช้อะไร
ตลอดจนสามารถรู้ลาดับหรือระเบียบของการปฏิบัติงานของงานใดงานหนึ่ง สิ่ง เหล่านี้ล้วน
แต่เป็นประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสติปัญญา
4. ความสามารถในการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักเครื่องมือ เครื่องกลต่าง ๆ
เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ต้องการให้เสร็จสิ้นลงไปได้
5. ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถในเชิงการพูดเป็นสิ่งสาคัญ ในการสื่อความรู้
ความเข้ า ใจ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ดั ง นั้ น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานนั้นมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานการทางานที่กาหนดไว้หรือไม่ ไม่ว่า จะเป็นในเรื่องของปริมาณ
งานที่ออกมา คุณภาพ ของชิ้นงาน อัตราผลผลิต ตลอดจนปริมาณผลผลิตที่สูญเสียไป
บรรยงค์ โตจินดา (2545) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลไว้ ดังนี้
1. การสร้างบรรยากาศหรือเงื่อนไขที่จะให้คนในองค์การมีความรู้สึกอยากทางาน ตัวการสาคัญ
ที่จะวัดว่าบรรยากาศหรือเงื่อนไขในองค์การเอื้ออานวยต่อการทางานมากน้อยเพียงใด ระดับ
ขวัญของคน
2. การใช้ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ หรือรวบรวมมากาหนดกิจกรรมที่สาคัญขององค์การเพื่อ
กระตุ้น ให้ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น การวัด ว่าควรปรับปรุงกิจกรรมอะไรนั้นโดยทั่วไปจะต้อง
เปรียบเทียบผลได้กับค่าใช้จ่ายของการปรับปรุงนั้น สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ
2.1 การปรับปรุงระบบการสื่อสาร
2.2 กระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารบางระดับ
2.3 การกาหนดผลตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับ
2.4 การกาหนดโครงการ การจ่ายค่าตอบแทนที่ยืดหยุ่นได้
3. กาหนดระบบการประเมินและให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารสัมพันธ์ โดยตรงกับประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน โดยสอดคล้องกับแนววัดผลกาไร
4. การกาจัดอุปสรรคใด ๆ ที่จะไปขัดขวางการบริหารงาน การติดต่อสื่อสาร ความมีส่วนร่วม
ของคนในองค์การ
5. ฝ่ายบริหารควรแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลักการนโยบาย
6. การวัดหรือการประเมินใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลในองค์การจะต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
7. การวั ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล ทางด้ า นบุ ค คลกั บ ข้ อ มู ล อื่ น ขององค์ ก ารที่ เกี่ ย วกั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก าร ก าไร การเจริญ เติ บ โตค่ าใช้ จ่ า ย และอื่ น ๆ ควรกระท าเพื่ อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานดังนั้นประสิทธิภาพในการทางานจึงเป็นสิ่งที่เกิดจาก
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ความพึ ง พอใจของพนั ก งานที่ ท างานร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
โดยพิจารณาถึงภารกิจที่ปฏิบั ติ ความสามารถความพึงพอใจที่จ ะทางานร่วมกันในอนาคต
ซึ่งการบรรลุผลการปฏิบัติงานตามเป้ าหมาย อยู่ในมาตรฐานด้านปริมาณ คุณภาพ และ
เหมาะสมกับเวลาในผลงานที่ออกมาซึ่งจะช่วยให้ องค์กรบรรลุภารกิจขององค์กรที่สาคัญได้
สาเร็จ โดยเฉพาะในด้านการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทางานร่วมกัน
Woodcock M. Woodcock (1989 อ้างถึงใน อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์, 2559) ได้กล่าวว่า ลักษณะของ
ทีมการทางานที่มีประสิทธิภาพไว้ 11 ด้าน ดังนี้
1. ความสมดุลในบทบาท (Balanced Roles) คือ ในทีมการทางานจะผสมผสานทักษะความรู้
ความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคลและใช้ความแตกต่าง ดาเนินบทบาทของแต่ละงาน ได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
2. เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Clear Objectives and Agreed Goals)
คือ ทีมการทางานมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกัน สมาชิกทุกคนในทีม
รับรู้และยอมรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้น
3. การเปิ ด เผยและเผชิ ญ (Openness and Confrontation) คื อ บรรยากาศในการท างาน
เป็นทีมเป็นไปอย่างเปิดเผย สมาชิกสามารถที่จะแสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตนต่อการ
ทางานได้มีการสื่อสารโดยตรง หันหน้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างความเข้าใจกัน
4. การสนับสนุนและการไว้วางใจ (Support and Trust) คือ สมาชิกทุกคนได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการทางาน พร้อมที่จะรับมือในการแก้ไขปัญหา
5. ความร่วมมือและขัดแย้ง (Co-operation and Conflict) คือ สมาชิกในทีม ให้ความร่วมมือ
กันทางาน พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุน ช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้แก่กัน
รวมทั้งการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อการทางาน มีการใช้ความ
ขัดแย้งในทางสร้างสรรค์เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
6. วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน (Sound Procedures) คือ การทางานของทีมมีการประชุมปรึกษา
หารือและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน การตัดสินใจจะใช้ข้อมูล และความเห็นของสมาชิกทีม
ทุกคน
7. ภาวะผู้นาที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) การทางานในทีมจะต้องมีผู้นาที่มีความ
สามารถและความเหมาะสมในสถานการณนั้น ๆ โดยสมาชิกทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้นาที่มี
ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น
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8. ทบทวนการทางานอย่างสม่าเสมอ (Regular Review) คือ การติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ทีมอย่างสม่าเสมอว่ามีปัญหาใดที่จะต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข
9. การพัฒนาบุคลากร (Individual Development) คือ การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
ของสมาชิกทีม ให้โอกาสสมาชิกได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่มีในการ ทางานอย่างเต็มที่
10. สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี (Sound Inter-group Relations) คือ การทางานที่มีสัมพันธภาพที่ดี มีการร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
11. การติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communications) คือ การติดต่อสื่อสารในทีมเป็นไปอย่าง
ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม สื่อสารกันทางตรง สมาชิกในทีมมีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล
ข่าวสารความคิดเห็น
สมใจ ลักษณะ (2552) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการทางานสามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพส่วนบุคคล บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทางาน คือ บุคคลที่ตั้งใจทางานอย่าง
เต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคในการสร้างผลงานได้มาก เป็ นผลงานที่มีคุณภาพเป็น
ที่ พึ งพอใจในการท างานเป็ น บุ ค คลที่ จ ะเพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพและปริม าณของผลงาน คิ ด ค้ น
ดัดแปลงวิธีการทางานให้ดีขนึ้ อยู่เสมอ
2. ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรสามารถดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่
ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งกาลังคนอย่างคุ้ม ค่าที่สุด มีการสูญเสียน้อย
ที่สุด มีลักษณะของการดาเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ได้ด้วยดี โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร
และบุคคลองค์กรระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อผลผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย
องค์กร มีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีการเทคนิคและเทคโนโลยีอย่างฉลาด ทาให้
เกิดวิธีการท างานอย่ างเหมาะสม มี ความราบรื่นในการดาเนิน งาน มีอุป สรรคและความ
ขัดแย้งน้อยที่สุด บุคลากรมีขวัญ และกาลังใจที่ดี มีความสุขความพอใจในการทางาน
Peterson & Plowman (1989 อ้ า งถึ ง ใน อุ ทั ส น์ วี ร ะศั ก ดิ์ ก ารุ ณ ย์ , 2556) ได้ ส รุ ป องค์ ป ระกอบ
ของประสิทธิภาพไว้ว่ามี 4 ข้อ ประกอบด้วย
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์ คุ้มค่า และมี
ความพึ งพอใจผลการท างานมี ค วามถู ก ต้ อ งได้ ม าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ ผ ลงานที่ มี
คุณภาพควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ
2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวัง ของหน่วยงาน โดย
ผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้
และควรมีการวางแผนบริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ ใช้ในการดาเนิน งานจะต้อ งอยู่ ในลั กษณะที่ถูกต้องตามหลั กการ
เหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็วขึน้
4. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Costs) ในการดาเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับ งาน และ
วิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลกาไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด
คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
และได้สรุปไว้ว่า การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลจะมีผลงานที่มีประสิทธิภาพได้ นั้น ต้องประกอบด้วย
ความสามารถ ความชานาญ และสิ่งจูงใจให้ปฏิบั ติงานไปสู่เป้าหมาย โดยประเมินผลของประสิทธิภาพนั้น
ได้จากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556) กล่ าวว่า ประสิทธิภ าพในการทางานในองค์การเป็ นหั วใจของการนา
องค์การไปสู่การบรรลุผลความสาเร็จของการดาเนินงาน องค์การจะมีผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านการผลิต
การบริการ มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกค้าและแก่บุคลากรขององค์ การก็ขึ้นกับ
องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือ
1. สิ่งแวดล้อมนอกองค์การได้แก่ ตลาดความต้องการของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจของ สังคมและ
ของประเทศเช่น ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคล่องทางการเงินการธนาคาร กาลังการซื้อของลูกค้า
ความเปลี่ย นแปลงของสั งคม เช่น นิยมฟุ่ มเฟือย ต้องการความสะดวกในการบริการบาง
ลั ก ษณะเช่ น บริ ก ารขายตรง บริก ารสื่ อ สารขนส่ งการเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี เช่ น
ประดิษฐ์คิดค้น อุป กรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ ๆ การซื้อขายสิน ค้าทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์
สภาวะการซื้อขาย ส่งออกในตลาดโลกคู่แข่งขันทางการผลิตการบริการแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ
วัตถุดิบ และผู้ร่วมทุน
2. สิ่งแวดล้อมในองค์การ ได้แก่ นโยบายวิสัยทัศน์ และปรัชญาขององค์การที่จะ กาหนดทิศทาง
ของการด าเนิ น งานองค์ ก ารวั ฒ นธรรมองค์ ก าร และการจั ด บรรยากาศการท างาน ที่ จ ะ
ส่งเสริมการทางานของบุคลากร
3. ปัจจัยขององค์การ ได้แก่ สภาพความพร้อมขององค์การในด้านที่ดิน อาคารสถานที่ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่ องใช้ เงิน ทุ น เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะด้านบุคคล
ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ บุคคลจะต้องมีประสิทธิภาพในการ
ทางาน
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องค์ประกอบด้านตัวบุคคลที่จะนาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ได้แก่สิ่งสาคัญดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปรัชญาและอุดมการณ์
บุคลิกภาพ
ความต้องการ
ค่านิยม
การมีเป้าประสงค์ที่เหมาะสมของชีวิตและการทางาน
ความสามารถในการสารวจตนเอง
ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการทางาน
การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

กระบวนการขององค์ การเป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ เป็ น ล าดับ สองต่อจากองค์ป ระกอบ ด้านบุ คคล
กระบวนการที่สาคัญขององค์การ คือ การดาเนินงานทั้งหมดที่จะทาให้เกิดการผลิต และ การบริการที่น่าพอใจ
ขอบข่ายของกระบวนการขององค์การที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ได้แก่การจัดโครงสร้างงาน
ขององค์การการวางแผน การจัดองค์การในด้านบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการทางาน การควบคุมคุณภาพ
การทางานและการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ยังได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
โดยศึกษาการปรับปรุงระบบ ราชการของต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสาเร็จได้ ดังนี้
1. ต้องกาหนดแนวทางและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน หมายถึง การทางานที่มี
ประสิทธิผลยึดถือผลสาเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน (Results) เป็นหลักใน การดาเนินงาน
โดยม่ งที่ ผ ลลั พ ธ์ (Outcome) โดยมี ก ารประเมิ น ผล และวัด ผลส าเร็จ ของงานอย่ างเป็ น
รู ป ธรรมสามารถตอบสนองและสร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ลู ก ค้ า ผู้ ม ารั บ บริ ก าร ปรั บ ปรุ ง
โครงสร้าง และระบบงานเพื่อยุบเลิกงานที่ซ้าซ้อน โดยสร้างสรรค์กระบวนการ ทางานใหม่
ลดขนาดกาลังคน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านบุคคลากร มีการกระจาย อานาจการ
ตัดสินใจจากระดับบนสู่ระดับเจ้าหน้าที่
2. ระบบการบริห ารงานที่จะยึดผลสาเร็จของงาน และผลลั พธ์ขององค์การเป็น หลั กส าคัญ
ในการด าเนิ น การรวมทั้ งใช้ ม าตรการจู งใจและให้ ร างวั ล ตอบแทนแก่ อ งค์ ก รที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ
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ทฤษฎีประสิทธิภาพการผลิต (Productive Efficiency)
รจนพรรณ อมรรุจิโรจน์ (2551 อ้างถึงใน ณัฐวัตร เป็งวันปลูก, 2560) ได้กล่าวถึงทฤษฎีประสิทธิภาพ
การผลิต (Productive Efficiency) เริ่มขึ้นในทศวรรษที่ 1950 โดย คุปแมน (Koopmans, 1951) เดอเบอร์
(Debreu, 1951) และเชฟฮาร์ด (Shephard, 1953) โดย คุปแมน (Koopmans) ให้คาจากัดความของประสิทธิภาพการผลิตว่า ผู้ผลิตมีประสิทธิภาพการผลิตต่อเมื่อไม่สามารถผลิตผลผลิตไปได้มากกว่าผลผลิตที่ผลิตได้
นอกจากจะเพิ่ มปั จ จั ย การผลิ ตเข้าไป ในขณะที่ เดอเบอร์ (Debreu) และเชฟฮาร์ด (Shephard) ได้เสนอ
Distance Function โดยวัดจากเส้นรังสีของการผลิตที่ออกจากเส้นขอบเขตการผลิต (Frontier) โดย Debreu
ให้ความสนใจในด้าน Output-Expanding Direction ส่วน Shepherd ให้ความสนใจในด้านของการ InputConserving Direction ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคจาก Distance Function มี
ความสาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาการวัดประสิทธิภาพ ฟาเรล (Farrell, 1957) เป็นผู้ริเริ่มในการวัดประสิทธิภาพ
ทางการผลิต อาศัยแนวคิดจากKoopmans และ Debreu โดย Farrell โดยกาหนดว่าประสิทธิภาพทางด้าน
ต้นทุนประกอบไปด้วยประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) และประสิทธิภาพทางการจัดสรร
(Allocative Efficiency) และศึกษาเกษตรกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้วิธี Linear Programming ซึ่ง
มีอิทธิพลต่อ Charnes, Cooper and Rhodes ในการพัฒนาแนวคิด Data envelopment analysis (DEA)
ซึ่งเป็นวิธี Non-parametric Approach
ทฤษฎี 12 หลัก การท างานให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพของ Harrington Emerson (1913, อ้ างถึงใน รัตน์ ช นก
จันยัน, 2556) ให้แนวคิดทฤษฎี 12 หลักของการทางานให้มีประสิทธิภาพของ Harington Emerson ไว้ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (Clearly Defined Ideals)
2. ใช้หลักเหตุผลทั่วไปพิจารณาจากความเป็นไปได้ของงาน (Common Sense)
3. ให้คาแนะนาที่ดี มีหลักถูกต้องสมบูรณ์ (Competent Counsel)
4. รักษาระเบียบวินัยในการทางาน (Discipline)
5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม (The Fair Deal)
6. มีข้อมูลพร้อมทางานที่เชื่อถือได้ (Reliable Information)
7. มีการรายงานผลการทางานเป็นระยะ (Dispatching)
8. มีมาตรฐานเสร็จตามเวลา (Standard and Schedules)
9. มีผลงานได้มาตรฐาน (Standardized Conditions)
10. ดาเนินงานถือเป็นมาตรฐานได้ (Standardized Operations)
11. มาตรฐานที่กาหนดสามารถปฏิบัติได้ (Written Standard–Practice Instructions)
12. ให้บาเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency-Reward)
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ทฤษฎี 12 หลักการทางานให้มีประสิทธิภาพของ Harrington Emerson ดังกล่าวข้างต้น เป็นทฤษฎี
การบริ ห ารเชิ งพฤติกรรม ซึ่งได้ กล่ าวถึงแนวการท างานเพื่ อให้ ได้มาตรฐาน โดยน าไปใช้จนเป็น ที่ ยอมรับ
และสร้างชื่อให้แก่ Harrington Emerson ในเวลาต่อมาและเป็นต้นแบบแนวคิดประสิทธิภาพของการทางาน
ที่มีการพัฒนาต่อจนถึงทุกวันนี้ (ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554)
ซึ่งสอดคล้องกับ อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546 อ้างถึงใน อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์, 2559)
ได้กล่าวถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่า งถูกต้อง ช่วยให้
การเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้ เกิ ด ผลได้ ม ากกว่ า ปั จ จั ย ที่ ใช้ แ ละช่ ว ยให้ มี ก ารฝึ ก ฝนตนเองปรั บ เข้ า สู่ ม าตรฐานการท างานได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพได้
จากหลากหลายแนวคิด และทฤษฏี ที่กล่าวมาทังหมดข้างต้น สามารถสรุป ได้ว่า ประสิทธิภาพ
ในการทางาน คือ การกระทาของแต่ละบุคคล ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่คานึงถึงความประหยัด
ทรัพ ยากรในทุก ๆ ด้ าน แต่ ก่อให้เกิด ผลผลิตสูงสุด ทั งนี ก็ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเองและของ
องค์กร อันจะทาให้ตนเองและองค์กรเกิดความพึงพอใจในที่สุด ซึ่งประสิทธิภาพในการทางานของแต่ละ
บุคคลเกิดจากสภาพภูมิหลัง ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เช่น สภาพร่างกาย จิตใจ การศึกษา ความรู้
ความสามารถ ความถนั ด ต่ า ง ๆ และยั ง ปั จ จั ย สนั บ สนุ น อื่ น ๆ ที่ อ าจท าให้ เกิ ด ความแตกต่ า งกั น ใน
ประสิทธิภาพในการทางานด้วย เช่น ความสามารถ ความชานาญ และสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมาย
โดยสามารถประเมินผลของประสิทธิภาพนัน ได้จากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาและค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงาน

2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่า ยังมีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้
งานนั้นมีประสิทธิภาพ หรือปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากนักวิชาการ และนัก
ทฤษฎีหลายท่านที่ได้ศึกษาและสรุปเป็นปัจจัยสาคัญ ๆ ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
กิลเมอร์ Gilmer (1967 อ้างถึงใน เมธี ไพรชิต, 2556) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน พบว่า ความพึงพอใจในการทางานจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น
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1. ความมั่น คงปลอดภัย ได้แก่ ความมั่น คงในการทางาน การได้รับ ความเป็นธรรมจากผู้ บังคับ
บัญชา โอกาสความก้าวหน้าในการทางานได้แก่ การมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
2. การจัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อสถานที่ที่ปฏิบัติงานอยู่รวมทั้งการดาเนินงานในหน่วยงานนั้น
3. ค่าจ้างและค่าตอบแทน ได้แก่จานวนเงินรายได้ประจาที่ ได้รับและรายได้ที่จ่ายตอบแทนพิเศษ
ที่หน่วยงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
4. ลักษณะงานที่ทา ได้แก่ การได้ทางานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ
5. การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม ได้แก่ การให้โอกาสในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษา
ต่อการฝึกอบรม การดูงาน
6. การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
7. สภาพการทางาน ได้แก่ สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางานที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน
8. ลักษณะทางสังคม ได้แก่ ความรู้สึกพึงพอใจที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทางานร่วมกั บผู้อื่นอย่างมีความสุข
ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
9. สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ
ด้านอื่น ๆ เป็นต้น
ชาริณี จันทร์แสงศรี (2540) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สติปัญญา การศึกษา และบุคลิกภาพ เป็นปัจจัยสาคัญ
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรโดยลักษณะส่วนบุคคลจะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์กรที่ต่างกันออกไป
สมยศ นาวีการ (2549 อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558) ได้เสนอปัจจัย 7 ประการ ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร มีดังนี้
1. กลยุทธ์ (Strategy) เกี่ยวกับการกาหนดเป็นภารกิจ การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กร
โอกาส และอุปสรรคภายนอกองค์กร เป็นแผนปฏิบัติการ ที่อธิบายถึ งการจัดสรรทรัพยากรและ
กิจกรรมที่เหมาะสม ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2. โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน
3. ระบบ (System) ระบบขององค์กรจะทาให้บรรลุเป้าหมาย
4. แบบ (Style) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5. บุคลากร (Staff)
6. ความสามารถ (Skill)
7. ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร (Shared value)
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แคทซ์ และคาฮ์น (Katz & Kahn, 1978 อ้างถึงใน ธารารัตน์ วรรณรัตน์, เอมิกา รัตนมาลา, 2558)
ซึ่งเป็นนักทฤษฎีที่ศึกษาองค์กรระบบเปิด (Open System) ก็ได้ศึกษาในเรื่องปัจจัยที่สาคัญต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กล่าวว่าประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบที่สาคัญของประสิทธิผลประสิทธิภาพของ
องค์การ ถ้าจะวัดจากปัจจัยนาเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิต ที่ได้ จะทาให้การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริงขององค์กร หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย (Goal-Attainment) ขององค์กรในการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์ ก ร ปั จ จั ย ต่ างๆ คื อ การฝึ ก อบรม ประสบการณ์ ค วามผู ก พั น ยั งมี ค วามส าคั ญ ต่อ ประสิ ท ธิภ าพ
ในองค์กรด้วย
โดยสอดคล้องกับ ความคิดเห็นของ Steers (1997 อ้างถึงใน ฤทัยทิพย์ โพธิอ่อน, 2550) กล่าวไว้ว่า
ปัจจัยที่สาคัญของการปฏิบัติงานที่ดีของแต่ละบุคคลในองค์กร จะต้องประกอบไปด้ วยความสามารถ ลักษณะ
เฉพาะตัว (Trait) และความสนใจของบุ คคล ทั้ง 3 ปัจจัยนี้รวมกันเป็นเครื่องกาหนดสมรรถนะ (Capacity)
ของบุคคลในการทางานเพื่อองค์กร ดังนั้น ถ้าขาดปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งไปก็ยากที่จะคาดหวังได้ว่าผลปฏิบัติงาน
ของบุคคลจะอยู่ในระดับสูงไปได้
ซึ่งสอดคล้องกับ วรจิตร หนองแก (2540) ได้เสนอแนวคิดว่าการปฏิบัติงานของแต่ละคนจะถูกกาหนด
โดยคุณ ลั กษณะเฉพาะส่ ว นบุ คคล (Individual Attributes) แบ่ งออกเป็น 3 กลุ่ ม ดั งนี้ (1) Demographic
Characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับเพศ อายุ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ (2) Competency Characteristics
เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับด้านความรู้ ความสามารถความถนัด และความชานาญของบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
จะได้มาจากการศึกษา อบรม และสั่งสมประสบการณ์ (3) Psychological Characteristics เป็นคุณลักษณะ
ทางด้านจิตวิทยา อันได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย
Becker and Neuhauser (1975 อ้างถึงใน โสฬส ปญจะวิสุทธิ , 2550) ได้นาเสนอตัวแบบจาลอง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กร (Model of Organization Efficiency) โดยกล่าวไว้ว่า ประสิทธิภาพของ
องค์กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ ที่เป็นปัจจัยนาเข้า และผลิตผลขององค์กร คือ
การบรรลุเป้าหมายแล้ว องค์การในฐานะที่ เป็นองค์กรในระบบเปิด (Open System) ยังมีปัจจัยประกอบอีก
ดังแบบจาลองในรูปสมมติฐานซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. หากสภาพแวดล้ อ มในการท างานขององค์ ก รความซั บ ซ้ อ นต่ า (Low Task Environment
Complexity) หรือมีความแน่นอน (Certainly) มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติในการทางานของ
องค์ ก รอย่ า งละเอี ย ดถี่ ถ้ ว น แน่ ชั ด จะน าไปสู่ ค วามมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รมากกว่ าที่ มี
สภาพแวดล้อมการทางานยุ่งยากซับซ้อนสูง (High Task Environment Complexity) หรือมี
ความไม่แน่นอน (Uncertainly)
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2. การกาหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจน เพื่อเพิ่มผลการทางานที่มองเห็น ได้มีผลทาให้ประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย
3. ผลการทางานที่มองเห็นได้สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ
4. หากพิจารณาควบคู่ กัน จะปรากฏว่า การกาหนดระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน และผลของการ
ทางานที่มองเห็นได้ มีความสัมพันธ์มากขึ้นต่อประสิทธิภาพมากกว่าตัวแปรแต่ละตัวตามลาพัง
โดยที่ Becker (1975 อ้างถึงใน โสฬส ปญจะวิสุทธิ, 2550) ยังเชื่ออีกว่า การสามารถมองเห็นผลการ
ทางานขององค์กรได้ (Visibility Consequences) มีความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กร
สามารถทดลองและเลือกระเบียบปฏิบัติได้ระเบียบปฏิบัติ และผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
R. Wayne Mondy (Robert M. Noe & Shane R. Premeaux, 1999 อ้างถึงใน สุกัญยา แก้วขาว,
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, จาเนียร ราชแพทยาคม, 2561) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Factors influencing training and development) ยังประกอบ
ไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง คือ ผู้บริหารให้การสนับ สนุนและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ
ที่จ าเป็ น ในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เห็ นได้ชัดเป็นรูปธรรม ไม่ใช่
เป็นเพียงแต่การพูดด้วยวาจาโดยจะต้องมี การสื่อสารให้ทราบทั่วองค์การและจะดียิ่งขึ้นหาก
ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วม
2. ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทางาน คือ ความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ โดย หน่วยงานจะต้องมีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เห็ น ถึ งความส าคั ญ ของการพั ฒ นาว่ าถ้ า หากว่า ประสบผลส าเร็ จ จะช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ งาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่าลงและองค์การมีผลกาไรเพิ่มขึ้น
3. ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี คือ ความก้าวหน้าและการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้าน
เทคโนโลยี สิ่ งเหล่ านี้ จ ะส่ งผลให้ ก ระบวนการผลิ ต ระบบการท างาน มี การพั ฒ นาก้าวหน้ า
ไปอย่างไม่หยุดยั้ง องค์การจะต้องมีการพัฒนาทักษะในการทางานและปรับทัศนคติของพนักงาน
ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้มีการแสวงหาการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทางานและการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
4. ขนาดและความซับซ้อนขององค์การ คือ การที่หลาย ๆ องค์การขยายขอบเขตการทางาน ส่งผล
ให้ขนาดองค์กรใหญ่ขึ้นไม่ว่า จะเป็นจานวนบุคลากร จานวนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการขยายกิจการ
ทาให้โครงสร้างความซับซ้อนมากขึ้น และความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีมากขึ้น
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บุคลากรต้องมีการประสานงานกันมากขึ้นจึงส่งผลทาให้ความต้องการ ด้านการฝึกอบรมและการ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้น
5. การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ คื อ ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ านมาทฤษฏี แ ละความรู้ ใหม่
ได้เกิดขึ้นมากมาย อันเป็นผลมาจากการวิจัยค้นคว้าและทดลองความรู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่ง
จะสัมพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผู้บริหาร สมัยใหม่จึงต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและ
ตื่นตัวที่จะนาองค์ความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการทางาน โปรแกรมด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การที่จัดขึ้นจะต้องทันสมัย ก้าวทันความรู้ใหม่ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่พัฒนา
เพิ่มขึ้น
6. เทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากจะเป็น
ผู้ทรงความรู้ แล้ว ยังจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องทฤษฏีและกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเรื่องนี้
จะช่วยให้การถ่ายทอดความรู้และสอน ทักษะต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามที่ต้องการ
ข้อสรุปของการเรียนรู้ทฤษฏีล้วนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และสะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวมได้
7. ผลการปฏิบัติงานของหน้าที่หลักด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะส่งผลกระทบ โดยตรงต่อโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เช่น การสรรหา
การคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน และแรงงาน สัมพันธ์ เป็นต้น
จากแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานที่ดีของแต่ละบุคคลในองค์กร จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย ดังนี 1. ความสามารถของแต่ละ
บุคคล 2. ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล และ 3. ความสนใจของบุคคลของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันว่า มนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และสาคัญที่สุดตามหลักการบริหาร คือ การสร้าง
เสริมความต้องการในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรเพื่อให้มีความรู้สึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน โดยพร้อมที่จะ
อุทิศ ตนเพื่อ ความสาเร็จของงาน และขององค์กรอย่างต่อเนื่องจนสมบูรณ์ จึงเป็น สิ่งที่จาเป็น สาหรับ
ผู้บริหารองค์กรที่ ต้องค านึงถึง ปัจ จัยด้ านความต้องการของบุค ลากร เพราะหากบุค ลากรได้รับปัจจัย
ที่ ส นองต่ อ ความต้ อ งการแล้ ว ย่ อ มท าให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความพอใจในการปฏิ บั ติ ง านทุ่ ม เทความรู้
ความสามารถ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และเอาใจใส่ ใ นงานอย่ า งแท้ จ ริ ง น าไปสู่ ค วามรั ก ความผู ก พั น
ความซื่อสัตย์ในองค์กร สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในที่สุด
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สาหรับความหมายของแรงจูงใจและความพึงพอใจ มีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Guilford and Gray (1970 อ้างถึงใน พเนตร ศรีประทุม , 2550) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้า
ที่จะนาช่องทางและเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมของมนุษย์
Kidd (1973 อ้างถึงใน อัสฌา บุญชัยยะ, 2551) อธิบายคาว่า แรงจูงใจไว้ว่ามาจากคากริยาในภาษา
ละตินว่า “Movere” ซึ่งมีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “To move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่ง
ที่โน้มน้าวหรือมักชักนาบุคคลเกิดการกระทาหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action)
ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากในทุกๆวงการ
โดย Lovell (1980 อ้างถึงใน อัสฌา บุญชัยยะ, 2551) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็นกระบวนการที่ชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผล
สาเร็จ
สอดคล้องกับ นิ วสตรอม (Newstrom, 2005 อ้างถึงใน ณั ฐวัตร เป็งวันปลูก , 2560) ที่กล่าวไว้ว่า
แรงจูงใจคือ ชุดหรือกลุ่มของแรงกดดันจากภายในและภายนอกของพนักงานที่จะเลือกกระทาหรือปฏิบัติงาน
และจะมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมที่จะแสดงออกมาอย่างไม่ต้องสงสัย
ชาญศิลป วาสบุญมา (2546) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจในการทางาน หมายถึง พลังทั้งจากภายในและ
ภายนอกซึ่งช่วยกระตุ้นพฤติกรรมให้บุคคลทาในสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจ และเป็นไป
ตามกระบวนการจูงใจของแต่ละบุคคล
ธิดา สุขใจ, 2548 (อ้างถึงใน วรรณวิสา แย้มเกตุ , 2558) กล่าวว่าแรงจูงใจในการทางาน หมายถึง
สิ่งใด ๆ ที่เป็นแรงผลักดัน หรือกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมด้ วยความเต็มใจ เพื่อที่จะนามาซึ่ง
การทางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่สาคัญคือความต้องการ ความพึงพอใจในการทางานจะนามาซึ่ง
การปฏิบัติที่ดีของบุคลากรทาให้บุคลากรมีความและจงรักภักดีต่อองค์การ
ศุภ ลั ก ษณ์ ตรี สุ ว รรณ (2548) กล่ าวว่า แรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งาน หมายถึง แรงผลั ก ดั น ทั้ งจาก
ภายนอกและภายใน ซึ่งช่วยกระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรมให้บุคคล กระทาสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จตาม
เป้าหมายด้วยความเต็มใจ และเป็นไปตามแรงจูงใจของบุคคล
ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) กล่าวว่า การจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้ นจากสิ่งเร้า โดยจงใจ
ให้กระทา หรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น พนักงานที่ตั้งใจทางานเพื่อหวังความดีความชอบ
ถือเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
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จารุวรรณ กมลสินธุ์ (2548 อ้างถึงใน จุฑาธิป วีระมโนกุล, 2557) กล่าวว่า แรงจูงใจ มีความสาคัญต่อ
การทางานของบุ คคลเป็น อย่างยิ่ง เพราะการทางานใด ๆ ก็ตาม ถ้าจะให้ได้ประสิ ทธิภาพและประสิทธิผ ล
จะต้องประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 2 ประการ คือ ความสามารถ หรือทักษะในการทางานของบุคคล และการ
จูงใจเพื่อโน้มน้าวบุคคลให้ใช้ความสามารถหรือทักษะในการทางาน
Gordon (2007 อ้างถึงใน สมบัตร บารมี, 2551) กล่าวว่า การจูงใจในการทางานจะมุ่งเน้นเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของพนักงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์การ พนักงานจะถูกจูงใจเพื่อให้เพิ่มความ
พยายามเป็นพิเศษ หรือเพิ่มความอุตสาหะมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลงานตามมาตรฐาน หรือลักษณะเจาะจงของงาน
ในระยะสั้น ลักษณะของการจูงใจอาจเป็นการให้รางวัลพิเศษ ซึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการทางานผู้บริหาร
ควรคานึงถึงประเด็นสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1
2
3
4
5

ทาอย่างไรจึงจะได้ผลงานที่มีความท้าทายสูงและมีผลิตภาพที่ดี
ทาอย่างไรจึงจะทาให้พนักงานเกิดความท้าทายที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
ทาอย่างไรจึงจะปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานที่มีผลิตภาพต่า
ทาอย่างไรจึงจะทา ให้พนักงานที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
ทาอย่างไรจึงจะทาให้พนักงานพุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

Gordon (2007 อ้ างถึ งใน สมบั ต ร บารมี , 2551) ยั งกล่ าวไว้ อี ก ว่ า ผู้ บ ริ ห ารมั ก พบว่ า การสร้า ง
แรงจูงใจในการทางานให้เกิดขึ้นกับพนักงานเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะพฤติกรรมการทางานในแต่ละคนนั้น
มาจากหลายปัจจัย บ่อยครั้งที่พนักงานมัก เกิดความไม่พอใจและมีความต้องการในสิ่งต่าง ๆ หลายประการ
ผู้บริหารจึงมักต้องพยายามสร้างแรงจูงใจโดยการหาทางตอบสนองความต้องการที่หลากหลายดังนั้น ผู้บริหาร
จึงต้องศึกษา ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งจูงใจที่เหมาะสมในการใช้ สาหรับบารุงขวัญ และ
กาลังใจสาหรับการทางานของพนักงานและยั งตอบสนองความต้องการต่าง ๆ เพื่อให้ พนักงานเกิดความพึง
พอใจให้ได้
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550) กล่าวว่า จุดเน้นหรือหลักสาคัญของเรื่องการจูงใจนั้น
อยู่ที่ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ หรือทาให้เกิดความพึงพอใจ อันเนื่องมาจากความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว สิ่งใดก็ตามที่สามารถทาให้เกิดความพึงพอใจขึ้นมาได้ อาจถือว่า เป็น
สิ่งล่อใจและสิ่งจูงใจ (Incentive) ซึ่งจะกลายเป็นเป้าหมาย (Goal) ที่บุคคลแสวงหาในองค์ การ สิ่งจูงใจหรือ
เป้ าหมายนั้ น อาจเป็ น สิ่งจูงใจ หรือ เป้ าหมายทางปฏิฐานหรือทางบวก (Positive) เช่น การยกย่ องชมเชย
ได้รับการยอมรับ การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การเพิ่มเงินเดือน หรืออาจเป็นสิ่งจูงใจ หรือเป้าหมายทางนิเสธ
หรือทางลบ (Negative) เช่น การดุว่ากล่าวตักเตือน สาหรับ การทางานที่ไม่ดีหรือการลงโทษอื่น ๆ เป็นต้น
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สาหรับสิ่งจูงใจ หรือ เป้าหมายทางนิเสธนั้ น มักไม่เป็นสิ่งดึงดูดใจผู้ปฏิบัติงานจึ งพยายามเลี่ยง โดยไม่สร้าง
พฤติกรรมใด ๆ ที่จะนาไปสู่เป้าหมายทางนิเสธนั้น
Sallis and Sallis (1990 อ้างถึงใน ชีวิน เสริมศาสตร์, ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ , 2560) กล่าวว่าแรงจูงใจ
นั้น เป็นสิ่งเชื่อมโยงกับความพึงพอใจที่ได้จากการตอบสนองความต้องการและแรงขับภายใน ก่อให้เกิดความ
รู้สึกที่ดีในด้านการทางานนั้น หากบุคคลไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นแรงจูงใจแล้ว ก็จะทาให้บุคคลต้องประสบกับงาน
หรืออาชีพที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง แรงจูงใจนั้นคือแรงขับ ที่จะทาให้บุคคลเกิดการกระทาหรือพฤติกรรมนาไป
สู่การบรรลุวัตถุประสงค์ อาจจะเป็นความปรารถนาในด้านทรัพย์สินเงินทองที่มากขึ้น บ้าน รถยนต์ที่ดีขึ้น ใหญ่
ขึ้น อานาจ สถานะหรือการประสบความสาเร็จ หรือเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น สามารถสร้าง
ผลงานได้สูงกว่าเป้าหมาย คนทั่ว ๆ ไป มักกล่าวว่า จะมีแรงจูงใจมีความกระตือรือร้นและพลังอย่างเต็มเปี่ยม
เมื่อสามารถมีอิสระในการกาหนดเป้าหมาย นั่นหมายถึง บุคคลจะมีแรงจูงใจเมื่อต้องการจะทางานที่ดีมากกว่า
เมื่ออยู่ในสภาวะที่ถูกบังคับขู่เข็ญ หรือ มีสิ่งล่อใจ
McCormick & Ligen (1980 อ้ างถึ งใน เอกวิท ย์ มณี ธ ร, ธีระพงษ์ ภู ริป าณิ ก , ชยาภรณ์ จตุ รพร
ประสิ ท ธิ์, 2556) ความพึ ง พอใจนั้ น เป็ น ความพอใจที่ ต อบสนอง ต่ อ สิ่ งที่ ช อบ ไม่ ช อบ และถื อ ว่ าบุ ค คล
จะพยายามเข้าใกล้สิ่ งที่ ตนพอใจและจะพยายามหลี กห่ างจากสิ่ งที่คนไม่ช อบ ไม่พอใจ ซึ่งเป็นผลให้ ความ
พึงพอใจในการปฏิบั ติงานเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (Job behavior) เช่นเดียวกับการจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการจูงใจทั้งหลายนั้น อยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานในเรื่องความพึงพอใจ ซึ่งหมายถึงว่า
แต่ละคนจะถูกจูงใจให้มุ่งหาสิ่งที่ตนพอใจ อันก่อให้เกิดผลที่ว่าทฤษฎีการจูงใจนั้น อย่างน้อยพิจารณาเรื่อง
ความพึงพอใจในการทา
ภุมรินทร์ ทวิชศรี (2552) อธิบายว่าพฤติกรรมของคนในองค์กรจะถูกกาหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจ
ต่าง ๆ ซึ่งแรงจู งใจเหล่านี้ จะมีลั กษณะแตกต่างกันไป ส าหรับแต่ล ะบุคคลถ้าผู้บริห ารมีความเข้าใจในการ
บริ ห ารงานบุ คคลเป็ น อย่ างดีป ระกอบกั บ มี ปัจ จัยที่ เป็ นสิ่ งจูงใจมาก บุ คลากรในองค์กรนั้ นย่อ มเกิ ดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก การจูงใจในการทางาน คือ การสร้างส่วนประกอบในการทางาน เพื่อโน้มน้าว
จิตใจให้คนมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับการทางาน อยากทางานโดยทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กรในการจูงใจ
จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยสิ่งจูงใจเป็นเครื่องล่อ การจูงใจเป็นความพยายามอย่างมีระบบของหน่วยงานที่ จะลด
ปั ญ หาต่าง ๆ ที่ เผชิญ หน้ ากั บ บุ คลากรใหม่ เพื่ อ ให้ เขามีค วามสุ ข ความพอใจกั บงานและตาแหน่งของเขา
เพื่อผลักดันพฤติกรรมในการทางานให้ดาเนินไปในทิศทางที่ต้องการและมีประสิทธิภาพ
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ความผู กพั น ต่อ องค์ การ Porter and other. (1977 อ้ างถึงใน ณั ฐ วัตร เป็ งวัน ปลู ก , 2560) ได้ ให้
ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความสัมพันธ์ที่จะบอกถึงความเชื่อมโยง
ทั้งหมดระหว่างพนักงานและองค์การ ซึ่งจะรวมไปถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในความเข้มข้นที่เป็น
คุณ ลั กษณะของแต่ล ะบุ คคลที่ เกี่ย วข้อ งกับการปฏิบั ติงานให้ กับองค์การ โดยความผู กพั น นี้มีคุณ ลั กษณะ
3 ประการ ดังนี้
1 ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์การ
2 ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกาลังสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ
3 ความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป
Morgan, King and Robinson (1984 อ้ างถึ งใน กมล สดมณี , 2551) กล่ าวว่า แรงจูงใจเกิ ด จาก
ภายในของตัวบุคคล สัตว์ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมอันนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. แรงขับภายในตัวบุคคล ที่จะนาไปสู่ความต้องการแรงเร้าจากภายนอก
2. พฤติกรรมที่กระตุ้น“แรงจูงใจ”
3. เป้าหมายที่ต้งั ไว้ก่อให้เกิดพฤติกรรมโดยตรง
กมล สดมณี (2551) ยังได้สรุปไว้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง การนาเอาปัจจัยต่างๆ มาเป็นแรงผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นผู้ทาหน้าที่
จูงใจจะต้องค้นหาว่าบุคคลที่เขาต้องการจูงใจ มี ความต้องการหรือมีความคาดหวังอย่างไร มีประสบการณ์
ความรู้และทัศนคติในเรื่องนั้ น ๆ อย่างไร แล้วพยายามดึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงจูงใจ (Motive) ในการ
แสดงพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation)
ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ แรงจู งใจ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) โดยมาสโลว์
ได้ อ ธิ บ ายถึ งความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะเป็ น ล าดั บ ขั้ น จากต่ าไปหาสู ง (Hierarchy& Needs)
และเป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันแพร่หลายสมมติฐานดังกล่าวมีความเกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ดังนี้ Abraham
H.Maslow. (1954 อ้างถึงใน เอกวิทย์ มณีธร, ธีระพงษ์ ภูริปาณิก, ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์, 2556)
1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด แต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการ
นั้นขึ้นอยู่กับว่า เขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยัง ขนาดที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนอง
แล้วความต้องการอื่นจะเข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด และจะเริ่มตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย
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2. ความต้ อ งการที่ ได้ รั บ การตอบสนองแล้ ว จะไม่ เป็ น สิ่ งจู งใจของพฤติ ก รรมอี ก ต่ อ ไป
ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุษย์มีลาดับขั้นความสาคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการระดับต่า
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะมีการเรียกร้องให้มีการตอบสนอง
ทันที

ภาพที่ 2.1 ลาดับขันความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs)
ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ลาดับขันความต้องการของมาสโลว์

ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้แบ่งลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ขั้นจากต่าไปสูง ดังนี้
1. ต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่รอด
ของชีวิต ได้แก่ ความต้องการปัจจัยสี่ ความต้องการการยกย่อง และความต้องการทาง
เพศ ฯลฯ เป็นต้น
2. ความต้ อ งการความปลอดภั ย (Safety needs) เป็ น ความต้ อ งการที่ เหนื อ กว่ า ความ
ต้องการอยู่รอด ซึ่งมนุษย์ต้องการเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ต้องการความ
มั่ น คงในการท างาน ความต้ อ งการได้ รั บ การปกป้ อ งคุ้ ม ครอง ความต้ อ งการความ
ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เป็นต้น
3. ความต้องการด้านสั งคม (Social needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ
(Love and belongingness needs) ความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับซึ่ง
ความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการให้ได้การยอมรับ เป็นต้น
4. ความต้ องการการยกย่ อง (Esteem needs) ซึ่งเป็ น ความต้ องการการยกย่อ งส่ ว นตั ว
(Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจน
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เป็นความพยายามที่จะให้มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลอื่น เช่น ความต้องการให้ได้
การเคารพนับถือ ความสาเร็จ ความรู้ ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมี
ชื่อเสียงในสังคม
5. ความต้องการประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) เป็นความ
ต้องการสูงสุดแต่ล่ะบุคคล ซึ่งถ้าบุคคลใดบรรลุความต้องการในขั้นนี้ได้ จะได้รับการยก
ย่องว่าเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการที่เกิดจากความสามารถทาทุกสิ่งทุกอย่างได้
สาเร็จ นักร้องหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง เป็นต้น
ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two Factor Theory)
ทฤษฏีการจูงใจของ Fredeerick Herzberg (1959 อ้างถึงใน ณัฐวัตร เป็งวันปลูก, 2560) เป็นทฤษฎี
ที่เสนอแนะว่าความพึงพอใจในการทางานประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ
1. แนวคิ ด ที่ มี ข อบเขตจากความพึ ง พอใจ (Satisfaction) ไปยั ง ความไม่ พึ ง พอใจ (No
Satisfaction) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. แนวคิดที่มีขอบเขตจากความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยังความไม่พึงพอใจ (No
Satisfaction) และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors)
ทฤษฎี 2 ปัจจัยประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจหรือตัวจูงใจและปั จจัยการดารงรักษาหรือปัจจัยสุขอนามัย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ปัจจัยจูงใจหรือตัวจูงใจ (Motivation Factor หรือ Motivations) เป็นปัจจัยภายใน
(ความต้องการภายใน) ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความพอใจในการทางาน (Job
Satisfiers) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ เป็นตัวกระตุ้นที่จะนามาใช้จูงใจให้คนปฏิบัติงานดีขึ้น ได้แก่
1.1.1 ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement) กล่าวคือเมื่อบุคคลปฏิบัติงาน
หรือทาอะไรได้สาเร็จ ก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าได้ทางานสาเร็จ ซึ่งจะทาให้มี
ความพอใจในการปฏิบัติงาน
1.1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการยอมรับนับถือ
ก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
1.1.3 ความก้าวหน้า (Advancement) ความก้าวหน้าอาจจะมีหลายอย่าง เช่น
ความก้าวหน้าใน ด้านหน้าที่การงาน และเงินเดือน ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับความ
ก้าวหน้า ก็เท่ากับได้รับการตอบสนองความต้องการของบุคคล
1.1.4 ลักษณะงาน (The Work Itself) กล่าวคือ ลักษณะงานจะเป็นสิ่งที่จะจูงใจบุคคล
ได้ถ้าผู้บ ริห ารหรือหั วหน้างานได้ใช้ให้ เป็ นการจูงใจ เช่น การใช้เทคนิคในการ
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มอบหมายงานโดยตรงกับ ความสามารถของบุคคล ตรงกับความชอบหรือความ
ถนัดของบุคคลรวมทั้งการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม
1.1.5 ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) กล่ าวคือ บุ คคลจะมี ค วามพึ งพอใจเมื่อ ได้
รับ ผิดชอบที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ หากบุคคลได้รับมอบหมายให้ รับผิ ด
ชอบงานแล้วจะทาให้มีความรักงาน และมี ความพึงพอใจในงานมากยิ่งขึ้น
1.2 ปัจจัยค้าจุน (Maintenance หรือ Hygiene Factor) เป็นปัจจัยภายนอก ที่ป้องกันไม่ให้
พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน การเสนอปัจจัยนี้ไม่ใช่วิธีการจูงใจที่ดีที่สุดใน
ทัศนะของ Hygiene แต่เป็นการป้องกันความไม่พึงพอใจประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการมาทางาน หรือการขาด งานของพนักงาน ได้แก่
1.2.1 นโยบายและการบริห ารของบริษัท หมายถึ ง การจัดการ การบริห ารงานของ
องค์กรและการติดต่อสื่อสารในองค์กร
1.2.2 การบังคับบัญชา หมายถึง การที่บุคคลสามารถปฏิบัติงานและมีความ สัมพันธ์
อันดีต่อผู้บังคับบัญชา
1.2.3 ความมั่นคงในงาน ความมั่นคงและยั่งยืนในการปฏิบัติงานการทางานหรืออาชีพ
ปฏิบั ติงาน และมีความสั มพัน ธ์อันดี ต่อผู้ บังคับ บัญ ชาผู้ ใต้บังคับ บัญ ชา เพื่ อน
ร่วมงานทั้งในแผนกและนอกแผนก
1.2.4 เงิ น เดื อ น หมายถึ ง ผลตอบแทนหรื อ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นอย่ า งเป็ น ธรรม
ในหน่วยงาน
1.2.5 สภาพแวดล้ อมในการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของสถานที่ทางาน
เช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
โดยองค์ประกอบทั้ง 2 ด้านนี้เป็นความต้องการของคนทางาน เพราะเป็นแรงจูงใจในการทางานและ
องค์ประกอบค้าจุนเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสุข เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองทั้งสองด้าน บุคคลก็จะเกิด
ความพึงพอใจในการทางาน
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ทฤษฎีการออกแบบงานของ Hackman& Oldham
Hackman and Oldham (1975 ถูกอ้างใน ปรเมษฐ์ ศรีทาสั งข์ , 2557) ได้นาเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของงานที่จะช่วยอธิบายถึงแรงจูงใจในการทางานได้ดีที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา โดยมีความคิดเห็นว่า
หากพนั กงานมีแรงจูงใจภายในงาน พนั กงานจะสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีออกมา
และจะเป็ น การผลั ก ดั น ให้ พ นั ก งานมี พ ฤติก รรมที่ ดีเช่น นั้ น ต่ อ ไปส าหรับ แบบจะลองคุ ณ ลั ก ษณะของงาน
(Job Characteristics Model) โดย Hackman and Oldham นั่นจะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะของงาน 5 ประการ ที่มีส่วนให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) หมายถึงคุณลักษณะงานที่มีความแตกต่าง
อันเนื่องมาจากหลายๆ ด้านในหน่วยงาน ทาให้บุคคลต้องนาความรู้ ความสามารถและ
ความชานาญเฉพาะตนมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง ระดับความมากน้อยที่บุคลากรได้
ทางานให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และสามารถระบุส่วนของงานที่เกิดจากความพยายามใน
การทางานของตนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการได้
3. ความส าคั ญ ของงาน (Task Significance) หมายถึ ง ระดั บ ความมากน้ อ ยของงานที่ มี
ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ห รื อ การท างานของบุ ค คลหน่ ว ยงานเดี ย วกั น หรื อ
บุคคลภายนอกหน่วยงาน
4. ความมี เอกสิ ท ธ์ของงาน (Autonomy) หมายถึง การที่ พ นักงานมีอิส ระในการคิ ดการ
ตัดสินใจ และการวางแผนวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่
5. ผลย้อนกลับ ของงาน (Feedback) หมายถึง ระดับ ความมากน้อยของบุคลากรที่ได้รับ
ข้อมูลโดยตรงและชัดเจนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางาน
ส่ ว นที่ 2 สภาวะทางจิ ต วิ ท ยา (Critical Psychological States) ซึ่ งสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะของงานมี อ ยู่
3 ประการ ได้แก่
1. ประสบการณ์การรับรู้ความหมายของงาน (Experienced Meaningfulness of Work)
หมายถึ งระดั บ ความรู้ สึ ก ของพนั ก งานว่างานนั้ น มี คุ ณ ค่ าหรื อมี ค วามส าคั ญ มากน้ อ ย
เพียงใดพิจารณาได้จากความหลากหลายของทักษะการปฏิบัติงาน การได้รับผิดชอบงาน
ทั้งหมด และความสาคัญของงาน
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2. ประสบการณ์การรับรู้ความรับผิดชอบต่อผลของงาน (Experienced Responsibility for
Work Outcome) หมายถึง ระดับความรู้สึกของพนักงานว่าตนสามารถปฏิบัติงานนั้นได้
ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด พิจารณาได้จากความเป็นอิสระของงาน
3. รับรู้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน (Knowledge of Results) หมายถึง ระดับการรับรู้ของ
พนักงานต่อผลการปฏิบัติงานที่ตนทา
พิจารณาได้จากข้อมูลย้อนกลับจึงสรุ ปได้ว่า คุณลักษณะของงานทั้ง 5 ประการ สามารถส่งผลต่อ
สภาวะทางจิตวิทยาทั้ง 3ประการได้
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลและงาน (Personal and Work Outcomes) เมื่อบุคคลมีสภาวะทาง
จิตวิทยา ทั้ง 3 สภาวะข้างต้นจากการปฏิบัติงานแล้ว จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

แรงจูงใจภายในงานสูงขึ้น
ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความพึงพอใจในงานสูงขึ้น
อัตราการขาดงาน และการลาออกจากงานลดลง

นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคลอีก 3 ประการที่มีส่วนสาคัญต่อความเข้าใจและ
การตอบสนองในทางบวกต่องาน ซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจภายในงานและผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน ได้แก่
1. ความรู้ และทัก ษะในการปฏิ บั ติงาน การมี ความรู้แ ละทั กษะที่ เพี ยงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานสามารถส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานได้ดี และทาให้เกิดความรู้สึกทางบวก
ต่องานที่ทา
2. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า บุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในด้านความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของตนเอง มักมี
แรงจูงใจภายในงานสูง หากได้ปฏิบัติงานที่มีความซึกซ้อน หรือท้าทาย
3. ความพึงพอใจต่อปัจจัยภายนอกงาน การที่บุคคลมีความพึงพอใจต่อปัจจัยภายนอกงาน
เช่น รายได้ เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา สามารถส่งผลให้บุคคลมีความรู้สึกทางบวก
ต่องานและเกิดแรงจูงใจภายในงานได้มากขึ้น
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ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ McClelland
ทฤษฎีนี้เน้นอธิบายการจูงใจของแต่ละคนที่กระทาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน
คือทางานให้ดีตามตั้งใจ เมื่อทาสาเร็จก็จะเป็นการขับเคลื่อนให้ปฏิบัติงานอื่นๆ สาเร็จ พฤติกรรมของผู้ที่มี
แรงจูงใจต้องมีการกระทา ดังนี้ (McClelland, 1961 ถูกอ้างใน ปรเมษฐ์ ศรีทาสังข์, 2557)
1. การชอบงานที่ท้าทายความสามารถ (Risk Taking) บุคคลประเภทนี้จะเลือกงานที่ยาก
และท้าทายศักยภาพมุ่งความสาเร็จมากกว่าการหลีกหนีความล้มเหลวทางานทุกสิ่งด้วย
ความมั่นใจ
2. ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน (Self Confidence) จะเลือกสิ่งที่มีความยากและ
ตรงกับความสามารถของตนไม่เชื่อในดวงชะตาหรือโชคลาง
3. ความมุ่งมั่นพยายาม (Strong Desire) งานที่ทาต้องเป็นงานที่มีความท้าทายความคิดและ
ความสามารถและมีความก้าวหน้าในการทางานนั้น
4. การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มีความสนใจทางานที่มีการประเมินงานอย่าง
รัดกุมเป็นระเบียบประณีต (Curious and Neatness) อยู่เสมอทั้งนี้เพื่อจะประเมินค่าสิ่ง
ที่ตนทา และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ในขณะเดียวกัน
5. การใช้สิ่งล่อใจที่เป็นความรู้สึกภายใน (Incentive Value) การรู้สึกภายในใจของมนุษย์
ไม่ใช่ตาแหน่งเกียรติยศ รางวัลเงินสัญลักษณ์เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องวัดผลงานและเป็น
เครื่องประเมินผลความก้าวหน้าเท่านั้นจึงมุ่งทาให้งานสาเร็จตามปรารถนาโดยใช้ความ
พยายามอย่างสูงสุดเพื่อให้งานสาเร็จด้วยดี
6. การเลือกงานที่เกี่ยวข้องกับการประสบความสาเร็จ และจะไม่เลือกงานที่มีโอกาสประสบ
ความสาเร็จน้อย (Select for Probability of Success) ความฉลาดในการวางเป้าหมาย
ในระยะยาวที่ควบคู่กับสภาพความเป็นจริงอันไม่เป็นเป้าหมายที่ สูงหรือต่ากว่าศักยภาพ
ของตนเอง
McClelland (1961 ถูกอ้างใน ปรเมษฐ์ ศรีทาสังข์, 2557) ได้ทาการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการ
รับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception Test: TAT) เพื่อวัดความปรารถนาของมนุษย์ โดยแบบทดสอบ
TAT เป็นเทคนิคการนาเสนอภาพต่าง ๆ แล้วให้บุคคลเขี ยนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาของ
แมคคลีแลนด์ ได้จากแบบทดสอบ TAT ดังนี้
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ภาพที่ 2. 2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961)
ที่มา: McClelland, D. C. (1961). Motivating economic achievement. London: Collier-Macmillan.

1. ความต้ อ งการความส าเร็ จ (Need for Achievement: NACH) การที่ จ ะท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ให้ ดี
เพื่อที่จะประสบความสาเร็จ จากการวิจัยของ McClelland (1940) พบว่า บุคคลที่อยากประสบ
ความสาเร็จสูง จะมีลักษณะชอบการแข่งขันชอบงานที่ท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้ อนกลับ
เพื่อประเมินผลงานมีความชานาญในการวางแผน และกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว
2. ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation: NAFF) เป็นความต้องการการยอมรับจาก
บุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าการแข่งขันโดย
จะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
3. ความต้องการอานาจ (Need for Power: NPOWER) เป็นความต้องการอานาจ เพื่อมีอิทธิพล
เหนือผู้อื่น บุคคลที่มีความปรารถนาอานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทาให้ตนมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่นต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่องเป็นผู้นาและสามารถทางานให้เหนือกว่าบุคคลอื่น
และจะกังวลเรื่องอานาจมากกว่าการทางานให้ดี
พบว่า พนักงานที่มีแรงจูงใจมักจะทางานในลักษณะ 3 ประการดังนี้ งานที่เปิดโอกาสให้รับผิดชอบ
เฉพาะส่วนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองต้องการงานที่มี ระดับยากง่ายพอดี
ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกว่าความสามารถของเขาต้องการงานที่มีความแน่นอน และต่อเนื่องซึ่งสร้างผลงานได้
และทาให้ เขามีความสาเร็จในงานเพื่อจะพิสู จน์ตนเองถึงความสามารถ ของเขาได้นอกจากงานในลักษณะ
ดังกล่าว
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กิลเมอร์ บี วอล เฮาเลอร์ (1973 อ้างถึงใน วรรณวิสา แย้มเกตุ, 2558) Haller จาแนกองค์ประกอบ
ที่มีต่อความพึงพอใจในงานไว้ 10 ประการดังนี้
1. ความปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงในการทางานการได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา
คนที่มีพื้นฐานความรู้น้ อยหรือขาดความรู้ย่อยจะเห็ นว่าความมั่นคงในงาน มี ความสาคัญ
สาหรับเขามาก แต่คนทีม่ คี วามรู้สูงจะไม่ค่อยเห็นถึงความสาคัญ
2. โอกาสก้าวหน้าในงาน ได้แก่ การมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น มีโอกาสก้าวหน้า และ
ได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการงาน ทาให้เกิดความพอใจในงาน ส่วนมากผู้ชายจะ
มีความต้องการในด้านนี้สูงกว่าผู้หญิง
3. สถานที่ ทางานและการจัดการได้แ ก่ความพึงพอใจในงานที่ ทา และความพึงพอใจในการ
จัดการ
4. ค่าจ้าง ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพอใจในค่าจ้าง และรูส้ ึกสมเหตุสมผลในสิ่งตอบแทนนั้น ๆ
5. ลั ก ษณะงานที่ ท า ผู้ ป ฏิ บั ติ งานมี ความพึ งพอใจในงานที่ ท า หากได้ ท างานที่ ตรงกับ ความ
ต้องการและความถนัด
6. สภาพการทางาน ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทางาน
7. ลักษณะทางสังคม หากผู้ ป ฏิบัติงานสามารถทางานกับคนอื่น ๆ ได้อย่างมีความสุ ขก็จะมี
ความพอใจในงาน
8. การคมนาคมและการสื่อสาร มีส่วนช่วยให้พอใจต่อการทางานมากน้อยต่างกันได้ สภาพการ
ทางานได้แก่แสงเสียงห้องน้าและชั่วโมงการทางานเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ มีส่วนช่วยให้เกิดความ
พึงพอใจในงานมากน้อยต่างกันได้
9. การนิเทศงาน คือ การที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ถ้าการนิเทศ
งานไม่ดี ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการย้ายงานหรือลาออกจากงาน
10.สิ่งตอบแทนได้แก่เงินบาเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงานการรัก ษาพยาบาล และที่อยู่อาศัย
ก็มีส่วนให้พอใจในงานได้
Weiten & Lloyd (1994 อ้ า งถึ ง ใน วรรณวิ ส า แย้ ม เกตุ , 2558) Weiten และ Lloyd นั้ น ได้ ใ ห้
ความหมายของความพึงพอใจในงานไว้ว่า เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานและความพึงพอใจในงานที่ตนเอง
ได้ทา ซึ่งความพึงพอใจในงานนั้น จะประกอบไปด้วย
1. ความมีคุณค่าของงาน (Meaningfulness) หากงานที่ได้รับผิดชอบเป็นงานที่มีคุณค่า สาหรับ
บุคคลที่ป ฏิบั ติงาน บุ คคลที่ ปฏิบัติ งานนั้นจะมีความรู้สึกว่าได้รับความสาเร็จจากการที่ได้
ปฏิบัติงานนั้น ซึ่งความมีคุณค่าของงานที่ได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของงาน
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2. ความท้าทายและความหลากหลายของงาน (Challenge and Variety) ความท้าทายใน
งานนั้น เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ที่จะช่วยให้ บุคคลได้ใช้ความสามารถในการทางานได้
อย่างเต็มที่ รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถ
ให้มากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ เป็นเพราะเมื่อมีการทางานใดงานหนึ่งนานๆ แล้ว บุคคลจะมีภาวะ
เบื่อในงานที่จาเจ ซึ่งองค์กรควรจะมีการปรับเปลี่ยนงานให้มีความหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้
พนักงานมีความพึงพอใจในงานของตนมากขึ้น
3. ความมีอานาจในงานที่ตนทา (Autonomy) บุคคลจะมีความต้องการความอิสระในการ
ทางาน และมีความสามารถในการที่จะตัดสินใจในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเอง
ยังรวมไปถึง งานที่ตนทาตลอดจนมีส่ วนร่วมในการที่จะคิดค้นออกแบบวิธีการทางาน
วิธีแก้ไขปรับปรุงผลงานและ การมีส่วนรวมในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในงานให้
เหมาะสมกับงานที่ทา
4. สั มพัน ธภาพและการได้รับการยอมรับในการทางาน (Friendship and Recognition)
สั มพั น ธภาพที่ดี ระหว่างบุค คลในการท างาน การได้ รับ การชมเชย และการได้รับ การ
ยอมรับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานนั้น มีส่วนสาคัญที่ทาให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจในงาน
5. ค่าตอบแทนที่ดี (Good Pay) พนักงานจะมีความพึงพอใจในผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบ ซึ่งความพึงพอใจในค่าตอบแทนนั้น จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อพนักงาน
มีความรู้สึกว่า ค่าตอบแทนที่ได้มีความยุติธรรม เมื่อได้เปรียบเทียบกับพนักงานในสาขา
เดียวกันหรือในระดับเดียวกัน ซึ่งมีประสบการณ์ในระดับหรื อเมื่อเปรียบเทียบกับความ
สามารถในการจ่ายให้กับพนักงานได้ขององค์กร
6. ความมั่นคงในงาน (Security) ความมั่นคงในงานที่พนักงานได้ให้ความสาคัญนั้นจะขึ้นอยู่
กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้นเป็นหลัก
Schofield (1975 อ้างถึงใน วรรณวิสา แย้มเกตุ, 2558) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ
ทางานว่า ปัจจัยที่ทาให้ เกิดความพึง พอใจมีหลากหลาย และยังมี ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยเช่นกัน ได้แก่ภาวะต่อไปนี้คือ
1. ไม่มีเป้าหมายในการทางาน
2. ไม่ได้รับการยอมรับ
3. ทางานซึ่งไม่ท้าทาย
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4. ไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้
5. งานประจาวันที่ซ้าซาก มีเวลาว่างมากเกินไป
6. เกิดภาวะที่ตกใจและฉุกเฉินตอนทางาน
7. ไม่ชอบในงานประจาที่ทา
8. ได้รับคาสั่งที่ขัดแย้งและการให้คาแนะนามากเกินไป
9. การเปลี่ยนหน้าที่การงานบ่อยๆ
10. ทางานในสภาวะที่เลวกว่าหน่วยงานใกล้เคียง
11. ทางานโดยไม่มีความหวัง
โดยที่ มัลลินส์ (Mullins, 1985 อ้างถึงใน วรรณวิสา แย้มเกตุ, 2558) ให้ความหมายความพึงพอใจ
ในการทางานว่า เป็นความคิดที่ซับซ้อน และยากที่จะวัดโดยไม่เอาความคิดส่วนตัวมาปะปน เป็นผลมาจาก
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านตัวบุคคล สังคม วัฒนธรรม องค์การ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ ปัจจัย
ดังต่อไปนี้
1. ปั จ จั ย ด้ า นตั ว บุ ค คล ประกอบด้ ว ยบุ ค ลิ ก ภาพ ความฉลาดรอบรู้ การศึ ก ษา และ
ความสามารถ อายุ สถานภาพสมรส และตัวงานที่ทาอยู่
2. ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนในหน่วยงาน การทางานเป็น
กลุ่มและบรรทัดฐานของกลุ่ม โอกาสที่จะได้ ติดต่อปรึกษาหารือ ลักษณะองค์การที่ไม่เป็น
ทางการ
3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยทัศนคติต่างๆ ความเชื่อ ค่านิยม
4. ปัจจัยด้านองค์การ ประกอบด้วย ลักษณะและโครงสร้างที่เป็นทางการ นโยบายและการ
บริ ห ารงานบุ คคล ลั กษณะของงาน เทคโนโลยีและการท างานขององค์กร การชี้แนะ
ควบคุมและภาวะผู้นา รวมทั้งสภาพการทางานด้วย
5. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม และอิทธิพลจากภาครัฐบาล
ทฤษฎี ข องคู เปอร์ (Cooper, 1958 อ้ างถึ งใน อุ ทุ ม พร รุ่งเรือ ง, 2555) ตามทฤษฎี นี้ ถื อ ว่าความ
ต้องการในการทางานดังกล่าวข้างล่างเป็นสิ่งจูงใจให้มนุษย์เกิด ความพึงพอใจในการทางาน สิ่งจูงใจนั้นจะเกิด
จากภายในหรือภายนอกตัวบุคคลก็ได้ ดังนั้นในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติย่อมต้องการสิ่งจูงใจต่างๆ เพื่อสนอง
ความต้องการของตน ความต้องการตามทฤษฎีของคูเปอร์ แบ่งออกเป็น 7 อย่างคือ
1. ทางานที่เขาสนใจ
2. มีอปุ กรณ์ที่ดีสาหรับการทางาน
3. มีคา่ จ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม
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4.
5.
6.
7.

มีโอกาสก้าวในหน้าที่การงาน
สภาพการทางานที่ดีรวมถึงชั่วโมงการทางานและสถานที่ที่เหมาะสม
ความสะดวกในการไปกลับ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ
การท างานร่ ว มกั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาที่ เข้ าใจในการควบคุ ม การปกครองและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นคนที่เขายกย่องนับถือ

การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทาได้หลายวิธี (ภณิดา ชัยปัญญา, 2541) ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถามต้องการที่จะทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถ
จะกระทาได้ในลักษณะกาหนดคาตอบเพื่อให้เลือกหรือตอบคาถามอิสระ เพื่อให้ผู้ตอบ
ตอบมาเป็นในทางเดียวกัน
2. การสัมภาษณ์ เป็นการที่ผู้วิจัยจะออกไปสัมภาษณ์หรือสอบถามโดยการพูดคุย และมีการ
วางแผนล่วงหน้าเพื่อต้องการข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด
3. การสังเกต เป็นการวัดความพึงพอใจ โดยสังเกตจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง และสังเกตอย่า งมีระเบียบแบบแผน วิธีนี้
ต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจัง โดยสรุปการวัดความพึงพอใจเป็นการบอกถึงความชอบ
ของมนุษย์ที่อาจแตกต่าง หรือ เหมือนกัน ซึ่งสามารถวัดได้หลายวิธีดังที่กล่าวไปข้างต้น
จากแนวคิดและทฤษฏีข้างต้น สรุปได้ว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้ นจากสิ่งเร้า
โดยจงใจให้กระทาหรือดินรน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่าง ผู้ทาหน้าที่จูงใจจะต้องค้นหาว่า บุคคล
ที่เขาต้องการจูงใจ มีความต้องการหรือมีความคาดหวังอย่างไร มีประสบการณ์ความรู้และทัศนคติในเรื่อง
นัน ๆ อย่างไร แล้วพยายามดึงเอาสิ่งเหล่านันมาเป็น แรงจูงใจ (Motive) ในการแสดงพฤติกรรม หรือ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ซึ่ งแรงจู งใจนี จะส่ งผลให้ เกิ ด ความพึ งพอใจ หรื อ ไม่ พึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานได้ บุคคลจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยนัน ขึนอยู่กับความต้องการของ
บุ ค คล และองค์ ป ระกอบที่ เป็ น แรงจู งใจที่ มี อ ยู่ ใ นงานนั นด้ ว ย ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ งานเป็ น
ความรู้สึก (Feeling) ต่องาน ส่วนแรงจูงใจในการทางานเป็นผลที่เกิดจากความรู้สึก ซึ่งกระตุ้น ให้เกิด
พฤติกรรมการปฏิบัติ งานของบุคคล มักจะพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job satisfaction)
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Work motivation) คือสิ่งเดียวกันความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือความพึง
พอใจนั น เป็ น ทั ศ นคติ มี สิ่ งของ วัต ถุ บุ ค คล (Attitude object) เป็ น เป้ า ส่ วนแรงจู งใจมี จุด มุ่ งหมาย
(Goal) ของพฤติกรรมเป็นเป้า แต่ทังสองนันไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพของตนเอง เพื่ อให้ ส ามารถดารงอยู่ในสั งคมปั จจุบันที่ มีการแข่งขันสู ง รวมทั้งความ
ต้องการประสบความสาเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน การพัฒ นาตนเองจึงเป็นสิ่งสาคัญที่บุคคลต้องพยายาม
ปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เองได้มี
นักวิชาการและผู้วิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองไว้ ดังนี้
กรกนก วงศ์พันธุเศรษฐ์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน เกศรินทร์ วิริยะอาภรณ์ , 2545) ได้กล่าวว่า การพัฒ นา
ตนเอง หมายถึง การขยายขอบเขตความสามารถในการใช้ความรู้ ความสามารถของบุคคลได้อย่างเต็มที่
และประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมา เพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ
ทีแ่ ตกต่างออกไป ในเรื่องนี้
ศศลักษณ์ ทองปานดี (2551) การพัฒนาตนเอง หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมบุคคลให้
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการทางานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทางาน อันจะเป็นผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และการพัฒนาบุคคลควรส่งเสริม และพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาอย่างทั่วถึงสม่าเสมอและต่อเนื่อง
โสภณ ช้างกลาง (2550) การพั ฒ นาตนเองหมายถึง การดึงเอาศักยภาพของตนเองออกมาแก้ไข
ปรับเปลี่ยนให้เกิดความเจริญดีขึ้น กว่าอดีต สร้างความแปลกใหม่ให้กับตนเอง เป็นการสร้างศักยภาพของ
ตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข เป็นกระบวนการที่จะ
เพิ่ ม พู น ความรู้ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานหรื อ ความช านาญในการปฏิ บั ติ ง านให้ สู งขึ้ น และตนเองมี ค วาม
เจริญก้าวหน้า
ศรีแพร ทวิลาภากุล (2549) การพัฒนาตนเอง หมายถึง การปฏิบัติตัวของบุคคลในอันที่จะสร้างเสริม
ศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพได้ทุกสถานการณ์แวดล้อม
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จในชีวิตในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินตนเองว่ามีการพัฒนาตนเองในประเด็นต่างๆ มากน้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ
การพัฒนาตนเองโดยตนเอง และการพัฒนาตนเองโดยผู้อื่น
ศศินา ปาละสิงห์ (2547) ได้กล่าวว่าในปัจจุบันการศึกษาเรื่องการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากสภาพของโลกและเหตุการณ์ในปัจจุบั นได้มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อย่างเข้าสู่
ยุคของข่าวสารข้อมูล (Information Era) หรือที่เรียกว่าเป็นยุคของโลกคลื่นที่สาม (Third Wave) ให้เกิดการ
รวมตัวของทรัพยากรขึ้น เมื่อโลกอยู่ในสภาวะที่ไร้พรมแดนการแข่งขันเพื่อช่วงชิงทรัพยากรจึงมีมากขึ้ นเป็น
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ทวีคูณ ซึ่งอาจเปรียบได้ว่าเป็นสงครามข่าวสารในด้านข้อมูลความรู้ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ทาให้
เกิด การเปลี่ ย นแปลงดาเนิ น ไปโดยไม่พ ยายามก้าวให้ ทั น จะกลายเป็ น ผู้ ล้ าหลั งและเสี ย ประโยชน์ในเวลา
อันรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาตนเองเพื่อให้เรียนรู้ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความ
อยู่รอดของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
องค์ประกอบในการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. บุคลิกท่าทาง นับเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง เพราะกิริยาท่าทางคือการสื่อสารที่สาคัญซึ่งจะ
ท าให้ ผู้ อื่ น รู้ ถึ งจิ ต ใจตลอดจนความนึ ก คิ ด ของบุ ค คลผู้ นั้ น ดั งนั้ น กริย าท่ า ทางหรื อ
บุคลิกภาพที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกกลุ่ม จึงทาให้ผู้อื่นยกย่องและเชื่อถือ
ไว้วางใจ
2. การพูด นับเป็นการสื่อสารที่จะทาให้ผู้อื่นปฏิเสธหรือยอมรับในตัวผู้พูดได้เช่นกัน ซึ่งการ
พูดในที่นี้รวมทั้งการพูดคุยแบบธรรมดาและการพูดแบบเป็นทางการ การพูดที่จะประสบ
ความสาเร็จนั้น มีหลักการเบื้องแรกที่สาคัญ คือการระมัดระวังมิให้คาพูดออกไปเป็นการ
ประทุษร้ายจิตใจผู้ฟัง
3. พัฒนาคุณสมบัติทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นทางที่จะทาให้ผู้อื่น
ยอมรั บ และยกย่ อ ง บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ คนอื่ น ย่ อ มจะท าให้ ได้ รั บ ความ
สนับสนุนและร่วมมือ
4. พัฒนาคุณสมบัติเฉพาะตัว ทาให้ได้รับการยอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่ ดังนั้นนอกจาก
ความรู้ ความสามารถแล้ว คุณสมบัติเฉพาะตัวบางประการก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะผลักดันให้
บุคคลได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เป็นผู้มีคุณธรรม ได้ แก่ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
และประพฤติตนอยู่ภายใต้ คุณธรรม ความดี ตามบรรทัดฐานของสังคมนั้น ๆ
เกศรินทร์ วิริยะอาภรณ์ (2545) สรุปการพัฒนาตนเองได้ว่า องค์ประกอบของการพัฒนาตนเองอยู่ที่
การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ พร้อมจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในตนเอง และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว รวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒ นาตนเอง สรุปได้ว่า การพัฒ นาตนเอง
เพื่อให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล
รวมทั้ งสามารถดารงตนอยู่ในสั งคม หรือประสบความสาเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการท างาน อั น เป็ น ผลให้ การปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิภ าพดียิ่ งขึ้น การพั ฒ นาบุ ค คลควรส่ งเสริม พั ฒ นา
ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างทั่วถึงสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
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สุวรี เที่ยวทัศน์ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จ ควรจะมีกระบวนการ
ตามขั้นตอนซึ่ง ได้กล่าวถึงกระบวนการในการพัฒนาตนเอง สรุปดังนี้
1. สารวจตัวเอง การที่คนเราจะประสบความสมหวังหรือไม่ สาเหตุที่สาคัญ คือ จะต้องมีการ
สารวจตนเองเพราะตนเองเป็นผู้กระทาตนเอง คนบางคนไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต
เนื่องจากบุคคลมีจุดอ่อนหรือคุณสมบัติที่ไม่ดี การที่จะทราบว่า ตนมีคุณสมบัติอย่างไร
ควรจะได้รับการสารวจตนเอง ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
เพื่อจะได้มีชีวิตที่สมหวังต่อไป
2. การปลู ก คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ง าม โดยคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลส าคั ญ ของโลกเป็ น แบบอย่ า ง
ซึ่งคุณสมบัติของบุคคลไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิด แต่สามารถเกิดขึ้นได้
3. การปลูกใจตนเอง เป็นสิ่งสาคัญ เพราะบุคคลที่มีกาลังใจดี ย่อมมุ่งมั่นดาเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายของชีวิตที่กาหนดไว้
4. การส่งเสริมตนเอง คื อการสร้างกาลังกายที่ดี สร้างกาลั งใจให้ เข้มแข็ง และสร้างกาลั ง
ความคิดของตนให้เป็นเลิศ
5. การด าเนิ น การพั ฒ นาตนเอง เป็ น การลงมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งตนเองให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
6. การประเมินผลเพื่อจะได้ทราบว่า การดาเนินการพัฒนาตนเองตามที่บุคคลได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ดาเนินการไปได้ผลมากน้อยเพียงไร จึงจาเป็นต้องอาศัยการวัดผลและการประเมินผล
เอกชัย บุญอาจ (2553) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตนเองควรมีสิ่งสาคัญคือ
1. การกระท าในเชิ ง บวก ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ สร้ างแรงดลใจให้ อ ยากแก้ ปั ญ หาคนท างาน
หากคุณเพียงทางานตามคาสั่ง เท่านั้นคุณจะไม่มีวันพัฒนา ความสามารถของคุณเองได้
2. สะสมข้อมูล หากไม่มีข้อมูลเข้า (Input) แล้วจะมีผลออก (Output) ได้อย่างไร และการ
พัฒนาตนเองก็เช่นกัน การสะสมข้อมูลเพื่อให้ตนเองรอบรู้มากขึ้นจึงเป็นการช่วยพัฒนา
ตนเองให้รอบรู้มากยิ่งขึ้น
3. พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สาหรับพุทธปรัชญานั้น พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตโต (2528 อ้างถึงในดารงศักดิ์ , 2544) สรุปไว้ว่า
การพัฒนาตนเองคือ การศึกษาหรือเรียกว่าไตรสิกขาเป็นการศึกษาอบรมหรือการพัฒนาชีวิตแก่ตนเอง 3 ด้าน
คือ ศีล ได้แก่ การพัฒนาพฤติกรรมทางวาจาให้สัมพันธ์ด้วยดีกับ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ทางวัตถุ สมาธิ ได้แก่
การฝึกฝนพัฒ นาจิตใจที่ให้มีคุณธรรมมีประสิทธิภาพมีความสุข และปัญญา ได้แก่ การพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเป็นการพัฒนาตนเองโดยการสร้างปัญญา แก้ปัญหา รู้จักการเรียนรู้ รู้จักคิด มีความอดทน มีความขยันมี
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ความคิดแยบคาย และสภาพจิ ตใจที่เกื้อกูลต่อการที่จะคิดพร้อมที่จะแสวงหาและทาให้เกิดปัญญา สามารถ
ดาเนินชีวิตอยู่ด้วยดีไม่มีทุกข์
โดยที่ ปราณี รามสูต และจารัส ด้วงสุวรรณ (2545 อ้างถึงใน วรรณวิสา แย้มเกตุ, 2558) ได้กล่าวว่า
หลักการพัฒนาตนเอง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
1. ขั้นการตระหนักรู้ถึงความจาเป็นในการปรับปรุงตนเอง เป็นขั้นที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง
เพื่อความสาเร็จ คือ การพัฒนาตนเองในแง่ความรู้และในทุกด้านให้ดีที่สุด
2. ขั้นการวิเคราะห์ตนเอง โดยการสังเกตตนเอง ประเมินตนเอง และสังเกตผู้อื่น
3. ขั้นการวางแผนพัฒนาตนเองและการตั้งเป้าหมาย
ชาญชั ย อาจิ น สมาจาร (2550 อ้ างถึ ง ในวรรณวิ ส า แย้ ม เกตุ , 2558) ได้ ก ล่ าวถึ ง การยกระดั บ
ความสามารถของตนเองเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองจากศักยภาพเดิมที่มีอยู่ไปสู่ศักยภาพระดับที่สูงกว่า โดย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บุคคลต้องสามารถปลดปล่อยศักยภาพระดับใหม่ออกมา
มีสิ่งท้าทายภายนอกที่เหมาะสม
คนที่มีการพัฒนาตนเองควรรับรู้ถึงสิ่งที่ท้าทายของตัวคนทั้งหมด (Total Self)
เป็นการริเริ่มด้วยตัวเอง แรงจูงใจเบื้องต้นเกิดขึ้นผ่านผลสัมฤทธิ์ของตัวเอง และการทาให้
บรรลุความสาเร็จด้วยตนเอง รางวัลและการลงโทษจากภายนอกเป็นเรื่องที่รองลงมา
การเรียนรู้การหยั่งเชิงอย่างสร้างสรรค์
ต้องเต็มใจที่จะเสี่ยง
ต้องมีความตั้งใจที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะผ่านขึ้นไปสู่ศักยภาพใหม่
ต้องการคาแนะนาและการสนับสนุนของนักพัฒนาตนเองที่มีวุฒิภาวะมากกว่า

สุนันทา เลาหนันทน์ (2546 อ้างถึงในสุกัญยา แก้วขาว, เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, จาเนียร ราชแพทยาคม,
2561) กล่ าวว่า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เป็ น การพั ฒ นาบุ คคลากรเพื่ อให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงและมี
ประสิทธิผล ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านผลผลิตและเพิ่มผลกาไรให้แก่องค์การความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดระหว่างความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและผลผลิตขององค์การในทศวรรษนี้เด่นชัดขึ้น
และยังผลทาให้การเพิ่มผลผลิตกลายเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ วิธีการที่ใช้ใน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะในด้ านการปฏิ บั ติ งาน กระตุ้ น ให้ มี
แรงจูงใจในการทางาน ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงด้านผลผลิตของพนักงานและมีการผลิต
ที่เพิ่มสูงขึ้นทาให้ผลกาไรขององค์การสูงตามไปด้วย
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2. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการ ทักษะ และเทคโนโลยีที่ล้าสมัยในการปฏิบัติงานของทุกระดับ
ในองค์การ โปรแกรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยพัฒนาทักษะในการทางานตาม
ความถนัดและความสนใจของพนักงานทุกระดับให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานให้ ก้ าวหน้ าขึ้ น ไปด ารงต าแหน่ งที่ สู งขึ้ น ในสายงาน
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถได้พัฒ นาให้มีความรู้ในงาน
สูงขึ้นตามขีดศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ ตลอดจนให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อการไปปฏิบัติในตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น
ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
ทฤษฏี เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา Boydell (1985 อ้ า งถึ ง ใน เกศริ น ทร์ วิ ริ ย ะอาภรณ์ , 2545) ซึ่ ง เป็ น
นักจิตวิทยา ได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาสาระสาคัญของทฤษฎีการพัฒนาตนเอง แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสุขภาพ สิ่งสาคัญในการพัฒนาตนเอง บุคคลจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายจะต้องแข็งแรง
แยกเป็น 3 ระดับ คือ
1.1 ระดับความคิด ไม่ดื้อรั้นดันทุรัง แต่จะต้องยึดมั่นในความคิดเห็นและความเชื่อที่มั่นคง
และต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันก็สามารถมีชีวิตอยู่กับความคลุมเครือขัดแย้งได้
1.2 ระดับความรู้สึ ก รับรู้ ยอมรับความรู้สึก มีความสมดุลทั้งภายในและภายนอกอย่าง
มั่นคง
1.3 ระดั บ ความมุ่ ง มั่ น คุ ณ ค่ า ของโภชนาการในเรื่ อ งอาหารการกิ น สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรง
มีรูปแบบชีวิตที่ดี
2. ด้านทั กษะ จะต้ องการพั ฒ นาทั กษะทางสมอง และการสร้างสรรค์ค วามคิด ในหลายรูป แบบ
รวมทั้งความทรงจา ความมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะประกอบด้วย 3 ระดับ คือ
2.1 ระดับความคิด ทักษะทางใจและการคิดคานึงที่ดี เช่น ความรู้สึกในเรื่องงาน ความทรง
จาที่มีเหตุผล การสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม
2.2 ระดับความรู้สึก ทักษะด้านสังคม ด้านศิลปะและการแสดงออก ต้องนาความรู้สึก ของ
ตนเข้าร่วมกับแต่ละสถานการณ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้
2.3 ระดับ ความมุ่งมั่น มีทักษะทางเทคนิค ทางกายภาพ สามารถกระทาได้อย่างศิลปิน
มิใช่เป็นผู้ที่มีความชานาญเท่านั้น
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3. ด้านการกระทาให้สาเร็จ การกระทาหรือการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงโดยกล้ากระทาด้วย
ตัวเองโดยไม่ต้องรอคาสั่ง หรือไม่รอคอยให้เกิดขึ้นเอง มี 3 ระดับ คือ
3.1 ระดับความคิด มีความสามารถที่จะเลือก และเสียสละได้
3.2 ระดับความรู้สึก มีความสามารถในการจัดการเปลี่ยนสภาพจากความไม่สมหวัง ไม่เป็น
สุขให้เป็นความเข้มแข็ง
3.3 ระดับความมุ่งมั่น สามารถลงมือริเริ่มการกระทาได้ ไม่รอคอยให้เกิดขึ้นเอง
4. ด้านเอกภาพของตนเองเป็นการยอมรับข้อดี และข้อเสียของตนเองด้วยความพอใจในความสามารถ
และยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด มี 3 ระดับ คือ
4.1 ระดับความคิด มีความยอมรับ รู้จักและเข้าใจตนเอง
4.2 ระดับ ความรู้สึ ก ยอมรับ ตนเองแม้แต่ความอ่อนแอ และยิน ดีในความเข้มแข็งของ
ตนเอง
4.3 ระดับความมั่นคง มีแรงผลักดันตนเอง มีเป้าหมายภายใน มีจุดประสงค์ในชีวิต
ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง Megginson & Pedler (1992 อ้างถึงใน วรรณวิสา แย้มเกตุ, 2558) นั้นคือ
การพัฒนาตนเองจะเกิดมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความต้ องการที่จะพัฒนาตนเอง การเรียนรู้และมีแรงจูงใจที่
จะผลักดันมีกระบวนการพัฒนาตนเองนี้
1. การเรียนรู้ (Learning) การพัฒนาตนเองต้องเริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับงาน และเข้าใจ
ขององค์กรว่าต้องการอะไร สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความก้าวหน้าในงาน หากบุคคลไม่มี
ความเข้าใจ ความรู้ ในองค์กรก็จะไม่เกิดการพัฒนาตนเอง เพราะการเรียนจะรับรู้ได้ว่า
อะไรเป็นสิ่งที่ตนเองต้องการรู้และพัฒนา
2. การวินิ จ ฉัย ตนเอง (Self-Diagnosis) การที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง บุ ค คลควรจะต้อ งส ารวจ
วิเคราะห์ เพื่อให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย และข้อบกพร่องของตนเอง จึงจะนาข้อมูลตรงนั้น
มาเพื่อใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อยกระดับความสามารถของตนเอง
3. การกาหนดเป้าหมาย (Goal) กาหนดให้ทราบถึงเป้าหมายในการพัฒนาตนเองว่าจะต้อง
พัฒนาไปแนวทางไหน และพัฒนาจากเดิมยังไง คือสิ่งที่ควรกาหนดเพื่อนาไปประเมินหรือ
วัดผลตนเอง
4. การหาทรั พ ยากรที่ เหมาะสม (Finding Appropriate Resources) หลั ง จากที่ ท าการ
ตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว จะต้องสามารถกาหนดวิธีการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้
โดยการหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และค้นคว้าจากแหล่ งข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ และ
สามารถเชื่อถือได้
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5. การหาเพื่อน (Recruit of other People) เป็นการหาความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน
จากบุคคลรอบข้าง เพื่อให้พัฒนาตนเองในการประสบความสาเร็จ บุคคลที่ว่านี้ก็คือเพื่อน
ร่วมงานเจ้านาย หัวหน้า ผู้ใหญ่ ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ที่จะสามารถช่วยแนะนาการ
เรียนรู้อยู่สม่าเสมอและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงข้อมูลจากการเรียนและได้
ข้อมูลกลับจากผู้ร่วมงาน
6. ความอดทนและพยายาม (Stickability and Perseverance) การเรียนรู้ควรควบคู่ไปกับ
การพากเพียร พยายาม อดทน ไม่ท้อต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นหรือกาลังเจออยู่ ควรใช้เวลา
ให้คุ้มค่าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้สาเร็จ
7. การประเมินผล (Evaluation) การตั้งเป้าหมายในการประเมินตนเองว่าผลลัพธ์ของการ
กระทานั้น บรรลุเป้าหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น โดยการให้คะแนน หรือ
ตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อแก้ไข และพัฒนาตนเองต่อไป
ทฤษฎี การพั ฒ นาตนเอง Bandura (1986 อ้างถึงใน วรรณวิส า แย้ม เกตุ , 2558) ได้แบ่ งการรับ รู้
ความสามารถของบุคคลพัฒนามาจากปัจจัยหลัก 4 ประการคือ
1 ประสบการณ์ จ ากความส าเร็จ (Enactive Attainment) เป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ มี ต่ อ การรับ รู้
ความสาเร็จจากการกระทาเป็นประสบการณ์ที่บุคคลได้รับโดยตรงและเป็นข้อมูลที่มีความ
เที่ยงตรงสูงการได้รับความสาเร็จจากงานซ้ากันหลายๆ ครั้งถึงแม้ว่าในบางครั้งจะล้มเหลว
บ้างแต่ก็ไม่ได้มีผลมากนักเพราะบุคคลจะมองว่าความล้มเหลวที่เกิดมาจากสาเหตุอื่นๆ
2 การได้เห็นตัวแบบประสบความสาเร็จ (Vicarious Experience) รับรู้ความสามารถของ
บุคคล ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากการได้เห็นผู้อื่น การได้เห็นบุคคลอื่นทาสิ่งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันจะทาให้ บุคคลรู้ความสามารถตนเองเพิ่มขึ้นถ้า และมีความพยายามก็จะ
สามารถทางานนั้นได้ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกัน
3 การพูดชักจูงจากผู้อื่น (Verbal Persuasion) การที่ผู้อื่นใช้คาพูดชักจูงให้บุคคลเชื่อว่าเขา
มี ค วามสามารถที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรมอย่ างใดอย่ างหนึ่ งได้ ส าเร็จ จะช่ ว ยให้ บุ ค คลมี
กาลังใจมีความเชื่อมั่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ชักจูงด้วย จะต้องน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ และมี
ความสาคัญต่อตัวเขา เช่น พ่อแม่ ครูเพื่อน หรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเขา เป็นต้น
4 สภาวะทางกาย (Physiological State) เป็ นปัจ จัยที่ส าคัญ สามารถมีผ ลในการตัดสิ น
ความสามารถในแต่ ล ะคน จะสู งหรือต่ า ส่ ว นหนึ่ งมาจากสภาวะทางกายของเขาเอง
กล่าวคือในสภาวะที่ร่างกายเกิดการตื่นตัว เช่น กังวล เครียด ตื่นเต้น อ่อนเพลีย เมื่อยล้า
หรืออยู่ในสภาพการณ์ที่ถูกดุ หรือในสภาวะที่ร่างกายถูกกระตุ้นมากๆ มักจะทาให้แสดง
พฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา
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จากแนวคิดและทฤษฏีที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาตนเอง คือ การเปลี่ยนแปลง
ตนเองไปในทิศทางที่เป็นบวก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ด้านความรู้ ทัศนคติ
ความเชื่อ และด้านการกระทา จนกลายเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติของความสาเร็จ ซึ่งการพัฒนาตนเองจะ
ช่วยเรียกความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ให้มีความมั่นใจและมีความกล้ามากยิ่งขึน จนสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการลงมือทาสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดผลดีมากยิ่งขึน และการพัฒนาตนเองนัน
ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่าง ๆ สามารถเป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย ได้รับความเคารพ
ศรัทธาจากลูกน้องและเพื่อนร่วมงานได้ โดยทังหมดนีอาจเริ่มจากการพัฒนารูปแบบการทางานให้มีความ
เหมาะสมกับความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และต้องเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพืนฐานที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองประสบความสาเร็จ
มีดังนี 1) ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณ ค่าอยู่ในตัวเอง ทาให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ในเกือบทุกเรื่อง
2) ไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน จนไม่จาเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ๆ อีก 3) แม้บุคคลจะ
เป็นผู้ที่รู้จักตนเองได้ดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบางเรื่อง ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นในการพัฒนาตน การควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทาของตนเอง มีความสาคัญเท่ากับ
การควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก 4) อุปสรรคสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคล
มีความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระทา จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่ หรือฝึกทักษะใหม่ ๆ
ที่จาเป็นต่อตนเอง และ 5) การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถดาเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับตนเอง

2.6 ผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เรื อ งอุ ไร ช่ ว ยชู (2540) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งาน
ของผู้ใหญ่บ้านศึกษา เฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานี พบว่า ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 13 ปีขึ้นไป มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเกษตรกรรมในการประสานงาน มีความสามารถระดับปานกลาง และได้รับ
การฝึ กอบรมและศึกษาดูงานระดับ ปานกลางสาหรับความรู้เกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่และปฏิบัติงาน
ของผู้ ใหญ่ บ้ านอยู่ ในระดับ และพบอีกว่าอายุระยะเวลาดารงตาแหน่งอาชีพและการประสานงานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ส่วนระดับการศึกษาการฝึกอบรมและศึกษาดูงานและความรู้
เกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ ไม่ทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
สมชัย แสงสว่าง (2540) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดขึ้นอยู่กับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และการเข้าอยู่ตาแหน่งของ
ผู้บริหารโรงเรียน
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สมนึ ก ปั ญ ญาสิงห์ (2524) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ งานของกรรมการกลุ่ มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต พบว่า ความมั่นใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ของกรรมการ
มีอิทธิพลในทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนอกจากนี้ ความรู้ ความสามารถ
ความเข้าใจในลักษณะของกลุ่มกรรมการ และการได้รับการสนั บสนุนและติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
การได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจในหลักการดาเนินการของกลุ่ม และการได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสมาชิก
กลุ่มและจากบุคคลภายนอกหรือภายในครอบครัวก็เป็นปัจจัยต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์หากกรรมการได้รับปัจจัยเหล่านี้สูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่ากรรมการที่ได้รับปัจจัยเหล่านี้ต่า
ฤทธิรณ สันทนวิวิตต์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างในเขต
ตาบลกลางดง อาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองช่าง มีจานวน
ไม่เพียงพออยู่ในระดับสูง เทศบาลควรแก้ไขและจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน
ให้มีความพร้อมสะดวกทันสมัยและง่ายต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งควรสรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน
กองช่างให้ มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ กับผู้ปฏิบัติงานกองช่างในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สุทธิชัย จรูญเนตร (2542) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาของคณะ
กรรมการบริหารองค์การส่วนตาบล กรณีศึกษาอาเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยพบว่า คณะกรรมการ
บริการองค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่มีอายุมากว่า 50 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพ
ทานา ได้รับข้อมูลในระดับปานกลาง ได้รับการฝึกอบรมแนะนาในระดับปานกลาง มีการประสานงานกันใน
องค์การบริหารส่วนตาบล ระดับกลาง มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ระดับปานกลาง โดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพในการวางแผนอยู่ในระดับดีมาก ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาตาบล ได้แก่
การได้รับข้อมูลข่าวสารการได้รับ การฝึกอบรมประสบการณ์ด้านการเมือง การประสานงานกับหน่วยงานอื่น
และความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ชูชัย สมิทธิไกร และ พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์ (2017) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่องาน
และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระดับ
ความผู กพั น ต่องานและความผู กพั น ต่อองค์การอยู่ในระดับ สู ง นอกจากนี้ ผลการวิจัยได้บ่งชี้ว่าปั จจัยที่ มี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคล้ายคลึง
กนในบางปั จ จั ย กล่ าวคื อ (1) ปั จ จั ย ลั กษณะส่ วนบุคคล ซึ่งได้แก่ แนวโน้ มเอีย งทางบวก และ (2) ปั จจัย
สภาพแวดล้อมในงาน ได้แก่ ลักษณะงานการบริหารจัดการขององค์การ และความสัมพันธ์กบเพื่อนร่วมงาน
ดังนั้น การเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การสามารถกระทาได้พร้อมกัน
โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคลและการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในงานของบุคลากร
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พีระชาติ อูป แก้ว, 2558 (อ้างถึงใน วรรณวิส า แย้มเกตุ, 2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒ นาตนเองของบุ คลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรสาย
บริการของ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2557 จานวน 284 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน
พบว่า ด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยสูงสุดที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง ด้านอายุการทางาน
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านสวัสดิการแตกต่างกัน
โสฬส ปัญจะวิสุทธิ์ (2541) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการบริหารกิจการ
ประปา หมู่บ้านขนาดใหญ่ พบว่า ในภาพรวมมีความสาเร็จอยู่ในระดับสูง โดยมีความสาเร็จมากที่สุดในด้าน
การบริหารกิจการ รองลงมาคือการบริการแก่สมาชิก และน้อยที่สุด คือ การมีกาไรจากกองทุนผลการทดสอบ
สมมติฐาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการบริหารกิจการ คือ ระดับการศึกษากับการได้รับการ
นิเทศติดตามผลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการบริหาร
กิจการเพศอายุอาชีพรายได้ต่อเดือน การได้รับการฝึกอบรมการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และการได้ติดต่อสื่อสาร
อาภาสิ ริ ชามะรั ต น์ (2560) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
ผู้ป ฏิบั ติงานด้านบั ญ ชีองค์การบริห ารส่ว นตาบลในเขตจังหวัดอุดรธานีพ บว่า แรงจูงใจในด้านปั จ จัยจูงใจ
และปั จ จั ย ค้ าจุ น ในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านบั ญ ชี องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทั้ง 2 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจในด้าน
ปั จ จั ย จู งใจในการปฏิ บั ติงาน ในระดับ มากทั้ ง 5 ด้าน เรียงตามล าดับ คื อ ด้านความส าเร็จในการท างาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในการทางาน ความรับผิดชอบงาน และการยอมรับนับถือและด้านปัจจัย
ค้าจุนในการปฏิบั ติงาน ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงตามลาดับ คือ ด้านความมั่นคงในงาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้ ร่ ว มงานนโยบายและการบริ ห าร การปกครองบั งคั บ บั ญ ชา และสภาพการท างาน ส่ ว นด้ านเงิน เดื อ น
อยู่ ในระดับ ปานกลาง โดยผลเปรี ย บเที ย บแรงจูงใจในการปฏิ บั ติงานของบุ คลากรผู้ ป ฏิ บั ติงานด้ านบั ญ ชี
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดอุดรธานีจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ อายุราชการ พบว่า เพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผู้ป ฏิบั ติงานด้านบั ญชีองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ส่วนอายุ ตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ และอายุราชการ ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

55
กรฎาริน ตั้งสกุล, 2558 (อ้างถึงใน วรรณวิสา แย้มเกตุ 2558) ศึกษาเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยการวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
พบว่า พนักงานมีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกในส่วนข้อมูลบุคคล
มีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
ชูยศ ศรีวรขันธ์ (2552) ทาวิจัย เรื่องปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา: ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เขตอาเภอเมือง จ.นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรในท้องถิ่นมีความพึงพอใจในการ
ทางานมากจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานขององค์กรเพิ่มขึ้น แต่จะไม่พึงพอใจในการได้รับเงินค่าตอบอื่น
เป็ นกรณีพิเศษเท่าที่ควร และได้สะท้อนให้ เห็ นปัญหาการได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส )
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และการขาดมาตรฐานในการประเมินผลงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวกับ
วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ต้องได้รับการปรับปรุง และแก้ไขในส่วนที่บกพร่องและทาให้เกิดปัญหา เพื่อแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
วิศรุตา ทองแกมแก้ว (2552 อ้างถึงใน วรรณวิสา แย้มเกตุ 2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒ นาตนเองของบุ คลากรสายวิช าการ กรณี ศึกษา มหาวิทยาลั ยทักษิ ณ ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนา
ตนเองอยู่ในระดับปานกลาง การพัฒนาตนเองทักษะด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับมาก มีระดับการพัฒนาตนเอง
ที่แตกต่างกัน โดยบุคลากรสายวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มีการพัฒนาตนเอง
มากกว่าบุคลากรสายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และปัจจัยภายในตนเอง (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์) ส่งผลต่อการ
พัฒนาตนเอง
อุทั ย หอมนาน, ผณิ น ทรา ธีร านนท์ , ฉลองรัฐ เจริญ ศรี , มปป (อ้างถึ งใน Veerasit Shinawatra,
2012) ได้ศึกษาและจัดทาบทความวิชาเรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย มีขวัญและกาลังใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ ปัจจัยสุขอนามัย จานวน 8 ด้าน มีขวัญและกาลังใจแตกต่างกันเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ ขวัญ
และกาลังใจระดับ มากมีจานวน 4 ด้าน คือ ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
สถานภาพและด้านความเป็นอยู่ส่วนบุคคล ส่วนขวัญและกาลังใจระดับปานกลางมีจานวน 4 ด้านคือ ด้าน
สภาพการทางาน ด้านค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความมั่ นคงในหน้าที่การงาน และด้านนโยบาย
องค์การ ส่วนปัจจัยจูงใจ จานวน 6 ด้าน ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายมีระดับขวัญและกาลังใจเป็น
2 ระดับ คือ ระดับมาก จานวน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงาน และด้านการพัฒนาตนเอง ส่วนด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีขวัญและกาลังใจระดับ ปานกลาง
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สุกัญยา แก้วขาว, เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, จาเนียร ราชแพทยาคม (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการวิจัย พบว่า (1)
ระดับประสิทธิผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานได้รับการ
พัฒนาในระดับมากที่สุด รองลงมา คือการพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ ทักษะ การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพเพื่อสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ผล
การปฏิบัติงานของหน้าที่หลักด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สาหรับปัจจัย
ที่มีอิทธิพลเชิงลบ ได้แก่ ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทางาน ขนาดและความซับซ้อนขององค์การ (3)
แนวทางในการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การวางแผนพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์รายบุ คคล การวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอ
กิตติยา ฐิติคุณ รัตน์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทซันไชน์
อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นที่ มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่ นแนล จากัด ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกวางแผนผลิต
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชันแนล จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องของการปฏิบัติ งาน ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความมีมนุษย์ สัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) ผลการเปรี ยบเทียบพบว่า พนักงานที่ มีเพศ และอายุงานแตกต่างกั น มีความคิดเห็นต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีอายุ การศึกษา
หน่วยงาน และตาแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผน
ผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ยงค์ยาน มั่นคาศรี (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงาน โรงแรม อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
พนักงานนั้น พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมส่วนบุ คคลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภ าพในการทางานสูงกว่าด้าน
สภาวะแวดล้อมในการทางานพฤติกรรมส่วนบุคคลที่สาคัญคือความสามารถในการเรียนรู้ทักษะที่จาเป็นต่อการ
บรรลุผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตรงกับงานนาไปสู่การพัฒนาทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานตลอดจนการมีแรงจูงใจในการทางานที่เหมาะสม ด้านสภาวะแวดล้อมที่สาคัญคือ ความเข้าใจ
และสามารถจัดลาดับความสาคัญของงาน ตลอดจนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กร ความพร้อมของ
สภาพแวดล้อมในการทางานทั้งทรัพยากรและอุปกรณ์ เครื่องมือในการทางานที่เหมาะสมเพียงพอ พร้อม
ทั้งเสริมแรงด้วยการสิ่งจูงใจที่เหมาะสม
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เอกราช มณีกรรณ์ (2542) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริห ารองค์การ
บริหารส่วนตาบล กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พบว่า คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีความรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้ าที่ ในระดับ ปานกลาง มี ป ระสิ ท ธิภ าพรวมในระดั บ สู ง ปั จจั ยที่ มีค วามสั มพั น ธ์กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ ประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ งาน ปั จ จั ย ที่ ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษาอาชีพราย ได้ตาแหน่งและความรู้ความเข้าใจบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบล
จากการศึกษา ทบทวนงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งมีประเด็น เกี่ยวกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
อาทิ แรงจู งใจ ความพึงพอใจ ปัจจั ยส่วนบุค คล ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค าจุน เป็น ต้น ทาให้ทราบถึง
ประเด็ น หลั ก ในการศึ ก ษา และพบว่ า ผลงานวิ จั ย จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตามบริ บ ทขององค์ ก ร
ซึ่งงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ที่ผู้วิจัยได้นามาศึกษานัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สาหรับการเป็นแนวทางประกอบการดาเนินการจัดทางานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทังในส่วนของการกาหนดตัวแปรในกรอบ
แนวคิด และการสร้างแบบสอบถามงานวิจัยนี
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย
จากการทบทวนงานวิจัย และวรรณกรรมในบทที่ 2 พบว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่ได้ศึกษาวิจัยมานั้น ต่างก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือความต้องการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยงานวิจัยต่าง ๆ ได้ทาการศึกษาด้านแรงจูงใจ
การพัฒนาตนเอง และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งหวังที่จะสะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงาน
ที่แท้จริงของบุคลากรในแต่ละองค์กร โดยมีการเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และ
พัฒนาองค์กร จะเห็นได้ว่าองค์กรและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้น โดยผู้วิจัยหวังว่าจะสามารถเป็นแนวทางในการพัฒ นา
ประสิทธิภาพของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบคาถามในแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี และเลขานุการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทั่ว
ประเทศ ทั้ง 22 แห่ง จานวน 144 คน โดยผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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3.1

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
3.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี และผู้ปฏิบัติงานเลขานุการรองอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทั่วประเทศไทย จานวน 192 คน ข้อมูลจาก Web Site ของ
ทุกมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทั่วประเทศไทย ณ เดือนเมษายน 2562
3.1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเลขานุ ก ารอธิก ารบดี และเลขานุ ก ารรองอธิก ารบดี ของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทั่วประเทศไทย จานวน 144 คน โดยคานวณจากสูตรการหา
ขนาดตัวอย่าง Taro Yamane ในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยกาหนดค่าความคลาด
เคลื่อนที่ร้อยละ 5

โดย

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ จานวนประชากรทั้งหมด
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ที่ร้อยละ 5

กล่าวโดยสรุป
192
1+ 192 (0.05)2

= 129.73 คน
ประมาณ 130 คน

ทั้งนี้ได้เก็บเผื่อ โดยได้จานวนตัวอย่าง 144 คน

60

3.2

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เอง โดยศึกษาจากทฤษฏี แนวคิด งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเนื้อหาของแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 6 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นคาถามแบบ
ปลายปิด (Closed end) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ แบ่งเป็น 5 ด้านคือ
1
2
3
4
5

ความสาเร็จในการทางาน(จานวน 3 ข้อ)
การได้รับการยอมรับนับถือ (จานวน 3 ข้อ)
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (จานวน 5 ข้อ)
ความรับผิดชอบ (จานวน 2 ข้อ)
ความก้าวหน้าในงาน (จานวน 3 ข้อ)

และ ปัจจัยค้าจุน แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ
1
2
3
4
5
6

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (จานวน 4 ข้อ)
ความสัมพันธ์ในการทางาน (จานวน 4 ข้อ)
นโยบายและการบริหารงาน (จานวน 3 ข้อ)
สภาพการทางาน (จานวน 3 ข้อ)
ด้านการบังคับบัญชา (จานวน 4 ข้อ)
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (จานวน 4 ข้อ)

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้องการและการใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาตนเองให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวสิ่งที่ส่งผลและสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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การวิจัยครั้งนี้ ต้องการหาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยใช้แบบสอบถาม
เมื่อรวบรวม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับแล้ว นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจัดระเบียบ
และลงรหั ส (Coding Sheet) โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสั งคมศาสตร์ SPSS (Statistic Package for
Social Science) เป็นเครื่องมือประมวลผลข้อมูล และนาผลจากการประมวลมาวิเคราะห์ เพื่อหาผลการวิจัย
โดยตอนที่ 2,3 และ 5 ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่ารวม (Summate Rating Scale) ของลิเกิร์ต
(Likert’s, 1932 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2549) เป็นแบบการประเมินความคิดเห็น โดยเกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น (เห็นด้วยต่อข้อคาถาม)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ค่านาหนักของตัวเลือก
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงใช้วิธี
อิงเกณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับและใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80

แปลความว่า
มีระดับประสิทธิภาพ/แรงจูงใจในระดับสูงมาก
มีระดับประสิทธิภาพ/แรงจูงใจในระดับสูง
มีระดับประสิทธิภาพ/แรงจูงใจในระดับปานกลาง
มีระดับประสิทธิภาพ/แรงจูงใจในระดับต่า
มีระดับประสิทธิภาพ/แรงจูงใจในระดับต่ามาก
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ผู้ วิจั ย ก าหนดเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ความสั ม พั น ธ์ ของเลขานุ การผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง ระหว่างตั ว แปร
ว่ามีมากน้ อยเพียงใด โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) แบ่งออกเป็น
5 ระดับ ดังต่อไปนี้
ค่า r
0.81 – 1.00
0.61 – 0.8
0.41 – 0.6
0.21 – 0.4
0 – 0.2

3.3

ระดับความสัมพันธ์
มีระดับความสัมพันธ์สูงมาก
มีระดับความสัมพันธ์สูง
มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
มีระดับความสัมพันธ์กันต่า
มีระดับความสัมพันธ์กันต่ามาก

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย
1 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา นาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูก ต้อ งและเที่ ย งตรงของเนื้อ หา (Content Validity) พิ จารณาความสอดคล้ อ ง
ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ และให้คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน ถูกต้องและสมบูรณ์
2 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาไปวิเคราะห์
หาค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ างข้ อ ค าถามกั บ นิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะ (Index of ItemObjective Congruence, IOC) จากนั้ น คั ด เลื อ กไว้ เฉพาะข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป โดยค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 ซึ่งการวิจัย ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.88 ดังภาคผนวก 2
3 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับเลขานุการผู้บริหาร
ระดับ สูงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด แล้ววิเคราะห์ ห าความเชื่อ มั่น โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่ น
ทั้งฉบับเท่ากับ .971 โดยแยกเป็นด้านแรงจูงใจเท่ากับ .968 และด้านประสิทธิภาพเท่ากับ
.929 ซึ่ งเป็ น ค่ าความเชื่ อ มั่ น ที่ สู งมาก เหมาะส าหรับ น าไปใช้ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ใน
การศึกษาครั้งนี้ ดังภาคผนวก 3
4 นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่อไป
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3.4

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ออกหนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงนามโดยอธิการบดี ถึงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน 22 แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
โดยขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี และเลขานุการรองอธิการบดี ในแต่ละ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยส่งสอบถามให้กับมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน 22 แห่ง ทางไปรษณีย์พร้อม
อานวยความสะดวกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม โดยการ
แนบซองจดหมายเปล่าพร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากร เพื่อง่ายต่อการส่งแบบสอบถาม
กลับคืนผู้วิจัย
3. ผู้วิจัยได้ทาการตรวจแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา มีจานวน 144 ชุด โดยตรวจสอบความ
สมบูรณ์ รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ ซึ่งเป็นไปตามกาหนด
ขนาดกลุ่ มตัวอย่ าง โดยคานวณจากสู ตรของ Taro Yamane (1970 อ้างถึงใน ทัศนี ย์
อาดา, 2561) ที่กาหนดไว้ต้องมีจานวนไม่ต่ากว่า 130 ตัวอย่าง
4. ผู้วิจัยทาการลงรหัส (Coding Sheet) ในแบบสอบถาม และบันทึกลงในโปรแกรม SPSS
5. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนาผลจากการประมวลมาวิเคราะห์
และเสนอเป็นผลการวิจัย
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3.5

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1 สถิติพืนฐาน
1.1 ค่าความถี่ (Frequency)
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2.2 ค่าความเชื่อมั่น ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha
Coefficient)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
t-test, F-test และ Correlation ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ผู้วิจัยได้ทา
การเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่ างจากประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เลขานุการผู้บ ริห ารระดับสู ง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน 144 คน ได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติงาน และเพื่อหาแนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติงานของเลขานุการผู้ บริห ารระดับสู ง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งมีหัวข้อการนาเสนอ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนาตนเองเพื่อให้
สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
4.4 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับความต้องการและ
การใช้ประโยชน์ จากการพัฒ นาตนเองให้ สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ
4.5 การวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน
4.6 การวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วสิ่ งที่ ส่ งผลและสิ่ งที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

4.1

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

จากข้อมู ล การศึกษาปั จ จั ย ส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถามในการศึ กษาครั้งนี้ คือ เลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
งานในตาแหน่งเลขานุการ ประเภทของบุคลากร ตาแหน่งงานในปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน (เฉพาะเงินเดือน) ดัง
ตารางที่ 4.1

66
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละจาแนกตามปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. อายุ
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 - 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
3. อายุงานในตาแหน่งเลขานุการ
น้อยกว่า 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
มากกว่า 25 ปี
รวม
4. ประเภทของบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานสถาบัน/พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานคณะ/สานัก
ลูกจ้าง
เป็นข้าราชการเปลี่ยนมาเป็น
พนักงาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

22
68
31
21
2
144

15.28
47.22
21.53
14.58
1.39
100.00

2
77
63
2
144

1.39
53.47
43.75
1.39
100.00

44
42
30
8
8
12
144

30.56
29.17
20.83
5.56
5.56
8.33
100.00

13

9.03

122

84.72

2
5

1.39
3.47

1

0.69
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน (ความถี่) และร้อยละจาแนกตามปัจจัยลักษณะทาง (ต่อ)
ประชากรศาสตร์
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน (คน)
พนักงานองค์กรของรัฐ
1
รวม
144
5. ตาแหน่งในปัจจุบัน
เลขานุการอธิการบดี หรือ
33
เทียบเท่า
เลขานุการรองอธิการบดี หรือ
111
เทียบเท่า
รวม
144
6. รายได้ต่อเดือน (เฉพาะเงินเดือน)
ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
2
ต่ากว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท
12
20,001 - 25,000 บาท
30
25,001 – 30,000 บาท
37
30,001 – 35,000 บาท
29
มากกว่า 35,000 บาท
34
รวม
144

ร้อยละ
0.69
100.00
22.92
77.08
100.00
1.39
8.33
20.83
25.69
20.14
23.61
100.00
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จากตาราง 4.1 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด มี อ ายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 47.22
รองลงมามีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 21.53 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ร้อยละ 15.28 อายุระหว่าง
51 – 60 ปี ร้อยละ 14.58 และอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 1.39 ตามลาดับ เกินกว่ากึ่งหนึ่ งมีระดับการศึกษา
อยู่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.47 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาโท ร้อยละ 43.75 และระดับปริญญาเอกกับ
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวนเท่ากัน ร้อยละ 1.39 ตามลาดับ ด้านอายุงานในตาแหน่งเลขานุการ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 30.56 รองลงมาคือ 6 – 10 ปี ร้อยละ 29.17
อายุงานระหว่าง 11 – 15 ปี ร้อยละ 20.83 อายุงานมากกว่า 25 ปี ร้อยละ 8.33 และอายุงานระหว่าง 21 –
25 ปี กับอายุงานระหว่าง 16 – 20 ปี มีจานวนเท่ากัน ร้อยละ 5.56 ตามลาดับ ด้านประเภทของบุคลากร
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานสถาบัน /พนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 84.72 รองลงมาคือ
ข้าราชการ ร้อยละ 9.03 ลูกจ้าง ร้อยละ 3.47 พนักงานคณะ/สานัก ร้อยละ 1.39 และเป็นข้าราชการเปลี่ยน
มาเป็นพนักงาน กับพนักงานองค์กรของรัฐ มีจานวนเท่ากัน ร้อยละ 0.69 ตามลาดับ ด้านตาแหน่งในปัจจุบัน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เลขานุการรองอธิการบดี หรือเทียบเท่า ร้อยละ 77.08 และรองลงมา
คือเลขานุการอธิการบดีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.92 และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีรายได้ต่อเดือน
(เฉพาะเงิน เดือน) ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 25.69 รองลงมาคือ มากกว่า 35,000 บาท
ร้อยละ 23.61 ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 20.83 ระหว่าง 30,001 – 35,000 บาท ร้อยละ
20.14 ต่ ากว่ า หรื อ เที ย บเท่ ากั บ 20,000 บาท ร้อ ยละ 8.33 และไม่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ ร้ อยละ 1.39
ตามลาดับ
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4.2

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 4.2.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จในการทางาน
ประเด็นคาถาม
1. ท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ แ ละงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายสาเร็จตามเป้าหมาย
2. สามารถแก้ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ในขณะที่ ป ฏิ บั ติ งานได้
สาเร็จ
3. ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาแสดงให้ เห็ น ว่ามี ค วามพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

4.34

0.544

มากที่สุด

4.21

0.553

มากที่สุด

4.07

0.599

มาก

4.21

0.565

มากที่สุด

เกณฑ์ประเมิน
4.21-5.00 มากที่สุด, 3.41-4.20 มาก, 2.61-3.40 ปานกลาง, 1.81-2.60 น้อย และ 1.00-1.80 น้อยที่สุด
จากตาราง 4.2.1 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความส าเร็ จในการท างาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ 4.21 โดยสามารถ
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ดังนี้ ทางานที่รับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จตามเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.34 รองลงมา คือ สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงานได้สาเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.21 และมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาแสดงให้เห็นว่า มีความพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด 4.07 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ประเด็นคาถาม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
คิดเห็น

1. การได้รับคาชมเชยและความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้บังคับ
บัญชาว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในองค์กร

3.97

0.668

มาก

3.99

0.591

มาก

3. การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีการแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

3.90

0.571

มาก

3.95

0.610

มาก

จากตาราง 4.2.2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ การ
ได้รับการยอมรับนับถือ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.95 ในรายละเอียดพบว่า ใน
ทุกข้อคาถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรีย งลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้ การได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.99 รองลงมา คือ การได้รับคาชมเชยและความ
เชื่อถือไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาว่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.97
และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีการแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.90 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. งานที่ป ฏิบัติเป็ นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
อย่ า งมากในการกลั่ น กรอง และตรวจสอบเอกสาร
ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
ขั้นตอน

4.45

0.589

มากที่สุด

2. งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ ทักษะความ สามารถใน
การสื่อสาร

4.49

0.579

มากที่สุด

3. งานที่ปฏิบัติมีลักษณะท้าทายความสามารถ เช่น การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

4.44

0.600

มากที่สุด

4. งานที่ปฏิบัติทาให้มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.90

0.773

มาก

5. งานทีป่ ฏิบัติต้องใช้ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เช่น การเก็บรักษาความลับ
ของผู้บังคับบัญชา

4.74

0.484

มากที่สุด

4.40

0.605

มากที่สุด

ประเด็นคาถาม

โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

จากตาราง 4.2.3 เมื่อพิ จ ารณาค่าเฉลี่ ยของระดับความคิ ดเห็ น ของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกั บ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.40 โดยสามารถเรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยที่ได้ดังนี้ งานที่ปฏิบัติต้องใช้ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เช่น การ
เก็บรักษาความลับของผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
4.74 รองลงมา คือ งานที่ปฏิบั ติเป็ น งานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถในการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุ ด
มีค่าเฉลี่ย 4.49 งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอย่างมาก ในการกลั่นกรองและตรวจสอบ
เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ดาเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 งานที่
ปฏิ บั ติ มี ลั กษณะท้ าทายความสามารถ เช่ น การแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกั น
มีค่าเฉลี่ย 4.44 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ งานที่ปฏิบัติทาให้มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.90 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการกาหนดแผนงานและ
แนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3.35

0.881

ปานกลาง

2. การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่
มีความสาคัญ

3.86

0.735

มาก

3.61

0.808

มาก

ประเด็นคาถาม

โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

จากตาราง 4.2.4 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ด้าน
ความรับผิดชอบ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.61 โดยพบว่า การได้รับความเชื่อถือ
และไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่มีความสาคัญ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการกาหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35
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ตารางที่ 4.2.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. มีโอกาสได้รั บ การฝึ กอบรม และพั ฒ นาทักษะใน
งานอยู่เสมอ

3.26

0.995

ปานกลาง

2. ได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานให้เสนอผลงาน
เพื่อความก้าวหน้า

3.24

0.991

ปานกลาง

3. มีโอกาสก้ าวหน้ าในการเลื่ อ นตาแหน่ ง หรือเลื่ อ น
ระดับที่สูงขึ้น

2.96

1.102

ปานกลาง

3.15

1.029

ปานกลาง

ประเด็นคาถาม

โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

จากตาราง 4.2.5 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.15 ในรายละเอียด
พบว่า ในทุกข้อคาถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้
การมีโอกาสได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะในงานอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.26 รองลงมา คือ การ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ให้เสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 3.24 และมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง หรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.96 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ประเด็นคาถาม
1. องค์กรให้เงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าล่วง
เวลา และเงินตอบแทนพิเศษ ได้อย่างเหมาะสม
2. องค์กรมีสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่าง
เพียงพอ
3. มีความมั่น ใจในระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี ว่ามีความเที่ยงธรรม
4. มีความมั่นใจว่าหน่วยงานสามารถจ่ายค่าจ้างหรือเงิน
เดือนที่แน่นอน
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

3.30

0.976

ปานกลาง

3.41

0.934

มาก

3.46

0.876

มาก

4.11

0.681

มาก

3.57

0.867

มาก

จากตาราง 4.2.6 เมื่อพิ จ ารณาค่าเฉลี่ ยของระดั บความคิดเห็ น ของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.57 โดยสามารถเรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้ มีความมั่นใจว่า หน่วยงานสามารถจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือนที่แน่นอน อยู่ในระดับมาก
โดยมี ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด 4.11 รองลงมา คือ มีความมั่น ใจในระบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานประจาปี ว่า
มีความเที่ยงธรรม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.46 องค์กรมีส วัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่าง
เพียงพอ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.41 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ องค์กรให้
เงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา และเงินตอบแทนพิเศษได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับปาน
กลาง ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ในการทางาน
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในองค์กรร่วมกัน

3.46

0.801

มาก

2. ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคนอย่างเท่าเทียม

3.92

0.829

มาก

3. องค์ ก รมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ มี
โอกาสพบปะสังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

3.60

0.934

มาก

4. ได้รับการประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานสนับสนุนหรือเพื่อนร่วมงาน
ต่างส่วนงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี

3.93

0.745

มาก

3.73

0.827

มาก

ประเด็นคาถาม

โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

จากตาราง 4.2.7 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ในการทางาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.73 ในรายละเอียดพบว่า ในทุก
ข้อคาถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้ การได้รับการ
ประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานสนับสนุนหรือเพื่อนร่วมงานต่างส่วนงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.93 รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ย 3.92 องค์กรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส
พบปะสังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีค่าเฉลี่ย 3.60 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อพัฒ นา หรือแก้ไขปัญหาอุ ปสรรคที่เกิดขึ้นในองค์กรร่วมกัน ด้วยค่าเฉลี่ย
ต่าสุด 3.46 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. ผู้บริหารองค์กรมีการสื่อสารที่ดี และถ่ายทอดแนวทาง
การบริหารงาน ให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน

3.86

0.807

มาก

2. สามารถแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางหรื อ
นโยบายในการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารได้อย่างเต็มที่
3. แม้จ ะมีการเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง เมื่อ ครบ
วาระการดารงตาแหน่ ง ก็ยังมั่น ใจในการดาเนินงาน
ขององค์กร
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

3.44

0.867

มาก

3.78

0.752

มาก

3.69

0.809

มาก

ประเด็นคาถาม

จากตาราง 4.2.8 เมื่อพิ จ ารณาค่าเฉลี่ ยของระดั บความคิดเห็ น ของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
นโยบายและการบริหารงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.69 ในรายละเอียดพบว่า
ในทุกข้อคาถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้ ผู้บริหาร
องค์กรมีการสื่อสารที่ดี และถ่ายทอดแนวทางการบริหารงาน ให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3.86 รองลงมา คือ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงเมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง ก็ยังมั่นใจในการ
ดาเนินงานขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.78 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถแสดงความ
คิดเห็ น เกี่ย วกับ แนวทางหรือนโยบายในการปฏิบัติงานต่อผู้บริห ารได้อย่างเต็มที่ ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.44
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพการทางาน
ประเด็นคาถาม
1. องค์กรให้การสนับสนุนด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางาน
ได้อย่างสะดวกสบาย
2. ได้ทางานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
3. ได้ทางานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความกดดัน และ
ความเครียด ทาให้ทางานได้อย่างมีความสุข
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

4.01

0.743

มาก

4.11

0.701

มาก

3.66

0.991

มาก

3.93

0.812

มาก

จากตาราง 4.2.9 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
การทางาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.93 ในรายละเอียดพบว่า ในทุกข้อคาถาม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้ ได้ทางานในสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.11 รองลงมา คือ องค์กรให้การสนับสนุนด้าน
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางานได้อย่างสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ย
4.01 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ การได้ทางานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความกดดัน และ
ความเครียด ทาให้ทางานได้อย่างมีความสุข ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.66 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการบังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. ผู้บังคับบัญชามีความชัดเจนในการติดต่อสื่อสาร การ
สั่งงาน และการมอบหมายงาน

4.00

0.739

มาก

2. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ปิดกั้น

3.95

0.662

มาก

3. ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือหรือให้คาแนะนา เมื่อ
มีปัญหาในการทางาน

4.01

0.719

มาก

4. ผู้ บั งคับ บั ญ ชาให้ อิส ระในการปฏิ บั ติ งานและพั ฒ นา
ตนเองอย่างเต็มที่

4.02

0.762

มาก

4.00

0.720

มาก

ประเด็นคาถาม

โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

จากตาราง 4.2.10 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บังคับบัญชา ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.00 รายละเอียดพบว่า ในทุกข้อคาถาม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้ ผู้บังคับบัญชาให้อิสระใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.02 รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาให้ความ
ช่วยเหลือหรือให้คาแนะนา เมื่อมีปัญหาในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 4.01 ผู้บังคับบัญชามีความชัดเจนในการ
ติดต่อสื่ อสาร การสั่ งงาน และการมอบหมายงาน มีค่าเฉลี่ ย 4.00 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็ น
เกี่ยวกับผู้บั งคับบัญชารับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ปิดกั้น ด้วยค่าเฉลี่ย
ต่าสุด 3.95 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ประเด็นคาถาม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1.

รู้สึกผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

4.16

0.763

มาก

2.

รู้สึกภูมิใจในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ

4.26

0.645

มากที่สุด

3.

รู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานที่องค์กรแห่งนี้

4.28

0.663

มากที่สุด

4.

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จขององค์กร

4.10

0.745

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

4.20

0.704

มาก

จากตาราง 4.2.11 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ถึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.20 โดยสามารถเรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้ ความรู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานที่องค์กรแห่งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.28
รองลงมา คือ ความรู้สึกภูมิใจในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.26
ความรู้สึกผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิด
เห็นเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสาเร็จขององค์กร อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด
4.10 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2.12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1

ความสาเร็จในการทางาน

4.21

0.565

มากที่สุด

2

การได้รับการยอมรับนับถือ

3.95

0.610

มาก

3

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

4.40

0.605

มากที่สุด

4

ความรับผิดชอบ

3.61

0.808

มาก

5

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

3.15

1.029

ปานกลาง

6

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

3.57

0.867

มาก

7

ความสัมพันธ์ในการทางาน

3.73

0.827

มาก

8

นโยบายและการบริหารงาน

3.69

0.809

มาก

9

สภาพการทางาน

3.93

0.812

มาก

10 การบังคับบัญชา

4.00

0.720

มาก

11 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

4.20

0.704

มาก

3.86

0.760

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยรวม

เกณฑ์ประเมิน
4.21-5.00 มากที่สุด, 3.41-4.20 มาก, 2.61-3.40 ปานกลาง, 1.81-2.60 น้อย และ 1.00-1.80 น้อยที่สุด
จากตาราง 4.2.12 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็ น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
แรงจู งใจในการปฏิบั ติงานซึ่งมี 11 ด้าน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ 3.86 โดย
สามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ดังนี้ แรงจูงใจที่เกิดจากลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด 4.40 รองลงมา คื อ แรงจู ง ใจที่ เกิ ด จากความส าเร็ จ ในการท างาน อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.21 แรงจูงใจที่เกิดจากการบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 แรงจูงใจที่
เกิดจากการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 แรงจูงใจที่เกิดจากสภาพการทางาน อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 แรงจูงใจที่เกิดจากความสัมพันธ์ในการทางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73
แรงจูงใจที่เกิดจากนโยบายและการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 แรงจูงใจที่เกิดจากความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 แรงจูงใจที่เกิดจากค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.57 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่เกิดจากความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.15 ตามลาดับ
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4.3

การวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒ นาตนเองเพื่อให้
สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

ตารางที่ 4.3.1 แสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ให้ ส อดรั บ
กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ประเด็นคาถาม
1. การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอด
รับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
- ได้รับการอบรม
- ไม่ได้รับการอบรม
รวม
2. การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่
งานวิจัย (R2R)
- มี
- ไม่มี
รวม
3. วิธีการเรียนรู้กฎระเบียบ การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ได้เรียนรู้ จากการศึกษาด้วยตนเอง
- ได้เรียนรู้ จากการอบรม
- ได้ เรี ย นรู้ จากการถ่ า ยทอดจากเพื่ อ นร่ ว มงาน
หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา
- ไม่ได้เรียนรู้
รวม
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน KNOWLEDGE
MANAGEMENT (KM) (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคล/องค์กรภายนอก
- ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รวม

จานวน

ร้อยละ

89
55
144

61.81
38.19
100.00

46
98
144

31.94
68.06
100.00

99
57
101

38.08
21.92
38.85

3
260

1.15
100.00

92
69
38
29

40.35
30.26
16.67
12.72

228

100.00
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จากตาราง 4.3.1 เมื่อพิจารณาการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ ด้านการได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกินกว่ากึ่งหนึ่งได้รับการอบรม
คิดเป็นร้อยละ 61.81 และไม่ได้รับการอบรม ร้อยละ 38.19 ด้านการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย (R2R) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยมีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 68.06 และมีการจัดทาคู่มือ ร้อยละ 31.94 ด้านวิธีการเรียนรู้กฎ ระเบียบ
การเป็ น มหาวิท ยาลั ยในกากับ ของรัฐ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมากที่ สุด ได้เรียนรู้ กฎระเบียบ การเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จากการถ่ายทอดจากเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ
38.85 รองลงมาคือ ได้เรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง ร้อยละ 38.08 ได้เรียนรู้จากการอบรม ร้อยละ 21.92
และไม่ได้เรียนรู้ กฎระเบี ยบการเป็ น มหาวิทยาลั ยในกากับ ของรัฐ ร้อยละ 1.15 ตามล าดับ และด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติงาน Knowledge Management (KM) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 40.35 รองลงมาคือมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 30.26 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคล/องค์กรภายนอก ร้อยละ 16.67 และไม่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน Knowledge Management (KM) ร้อยละ 12.72 ตามลาดับ
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4.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้องการ
และการนามาใช้ประโยชน์จากการพัฒนาตนเองให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ
ตารางที่ 4.4.1 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้องการและการนามาใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาตนเองให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ระดับความต้องการ
การพัฒนาตนเอง

ระดับการนามาใช้ประโยชน์

ค่าเฉลี่ย ระดับความ ค่าเฉลี่ย
คิดเห็น

ระดับความ
คิดเห็น

1. การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจัดโดย
สถาบันของท่าน (เช่น การรับการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการพัฒ นาทักษะด้านภาษา/พัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคนิคการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่ง/เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ)

4.07

มาก

4.16

มาก

2. การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย (R2R)
3. การเรียนรู้กฎ/ระเบียบ การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติงาน
Knowledge Management (KM)

3.76

มาก

3.85

มาก

3.95

มาก

4.01

มาก

3.92

มาก

3.92

มาก

3.93

มาก

3.99

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม
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จากตาราง 4.4.1 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความต้องการและการนามาใช้ประโยชน์จากการพัฒนาตนเองให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ของ
รัฐ พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาตนเองให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.93 ในรายละเอียดพบว่า ในทุกข้อคาถามมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ดังนี้ ความต้องการเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาตนเอง (เช่น การอบรมหลักสูต รเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษา/พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคนิคการปฏิบัติงานในตาแหน่ง/เทคนิคการเขีย นหนังสือราชการ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.07 รองลงมา
คือ ความต้องการที่จะเรียนรู้กฎ/ระเบียบ การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีค่าเฉลี่ย 3.95 โดยที่ความ
ต้องการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) มีค่าเฉลี่ย 3.92 และมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒ นางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)
ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.76 ตามลาดับ
โดยที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ระบุ ว่า ระดั บ การน ามาใช้ ป ระโยชน์ จ ากการพั ฒ นาตนเอง
ให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.99
ในรายละเอียดพบว่า ในทุกข้อคาถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ย
ที่ได้ดังนี้ การนามาใช้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง (เช่น การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะด้านภาษา/พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคนิคการปฏิบัติงานในตาแหน่ง/เทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.16 รองลงมาคือ การนามาใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้กฎ/ระเบียบ
การเป็ น มหาวิท ยาลั ย ในกากับ ของรัฐ มี ค่าเฉลี่ ย 4.01 โดยที่ จากการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบั ติงาน
Knowledge Management (KM) มีค่าเฉลี่ย 3.92 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการ
นามาใช้ประโยชน์ จากการจัดทาคู่มือปฏิบั ติงาน หรือ การพัฒ นางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ด้วยค่าเฉลี่ ย
ต่าสุด 3.85 ตามลาดับ
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4.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.5.1 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1.

ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
ดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด

4.20

0.643

มาก

2.

ท่านสามารถวิเคราะห์สถานการณ์โดยระบุปัญหา และ
สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเสมอ

3.89

0.649

มาก

3.

ท่านใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.13

0.540

มาก

4.

ท่านนาความคิดริเริ่มและแนวทางใหม่ ๆ มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานเสมอ

3.85

0.640

มาก

5.

ท่านมีการศึกษาหาความรู้ในเรือ่ งงานทีท่ าอยู่ตลอดเวลา

3.92

0.705

มาก

6.

ท่านมีประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งปัจจุบัน

3.88

0.753

มาก

7.

การปฏิบัติงานของท่านมีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อย

3.65

0.880

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

3.93

0.687

มาก

จากตาราง 4.5.1 เมื่อพิ จารณาค่าเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็ น ของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.93
ในรายละเอียดพบว่า ในทุกข้อคาถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่
ได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดาเนินงานให้เสร็จทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยมีค่า เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.20 รองลงมาคือ ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่า เฉลี่ย 4.13 มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ทาอยู่ตลอดเวลา มี
ค่าเฉลี่ย 3.92 สามารถวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยระบุปัญ หา และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญ หาได้อย่าง
ถูกต้องเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.89 มีประสบการณ์ในการทางานในตาแหน่งปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.88 ได้นาความคิด
ริเริ่มและแนวทางใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.85 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อย ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.65 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5.2 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. ท่านตั้งเป้าหมายในการทางานของตนเองไว้เสมอ

4.01

0.679

มาก

2. ท่ า นวางแผนในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายอยู่เสมอ

4.09

0.566

มาก

3. ท่านรู้จักบริหารเวลาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการทางาน

4.12

0.631

มาก

4. ท่านมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานที่ได้รั บ
มอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

4.20

0.574

มาก

5. หากไม่บรรลุเป้าหมาย ท่านจะกลับมาพิจารณาสิ่ง
ที่ผิดพลาด และทาการพัฒนาปรับปรุง

4.22

0.593

มากที่สุด

4.13

0.609

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตาราง 4.5.2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.13
โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ดังนี้ หากไม่บรรลุเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามจะกลับมาพิจารณา
สิ่งที่ผิดพลาด และทาการพัฒนาปรับปรุง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.22 รองลงมา คือ มีความ
เพียรพยายามในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.20 รู้จักบริหารเวลาเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการทางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12
โดยที่มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย
4.09 และมีค่าเฉลี่ยของระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ การตั้งเป้าหมายในการทางานของตนเองไว้เสมออยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 4.01 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5.3 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. ด้านการปฏิบัติงาน

3.93

0.687

มาก

2. ด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย

4.13

0.609

มาก

4.03

0.648

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตาราง 4.5.3 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการโดยรวม ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.03 ในรายละเอียดพบว่า
ด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.13 และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93
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4.6 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวสิ่งที่ส่งผลและสิ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.6.1 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ สิ่งที่ส่งผล
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
จานวน
101
107
80
61

ร้อยละ
12.87
13.63
10.19
7.77

5. กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร

49

6.24

6. ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน

85

10.83

7. การได้รับการยอมรับนับถือ

48

6.11

8. ความรู้และความเข้าใจในงาน

84

10.70

9. ขวัญและกาลังใจในการทางาน

96

12.23

10. การปกครองบังคับบัญชา

73

9.30

11. ไม่เปิดโอกาสให้สายปฏิบัติการได้รับการพัฒนา

1

0.13

785

100.00

1.
2.
3.
4.

สิ่งที่ส่งผล
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
ความสัมพันธ์ที่ดีในทีท่ างาน
สภาพแวดล้อมในทีท่ างาน
นโยบายของการบริหารขององค์กร

รวม

โดยสามารถแสดงสิ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแผนภูมิแท่งได้ดังนี้

ภาพที่ 4.6.1 แสดงสิ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

จานวน(คน)
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จากตารางที่ 4.6.1 และภาพที่ 4.6.1 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ สิ่งที่
ส่งผล ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า ความสัมพันธ์ที่ดี
ในที่ทางานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.63 โดยที่ รอง
ลงมาคือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ร้อยละ 12.87 ขวัญและกาลังใจในการทางาน ร้อยละ 12.23 ความมั่นคง
ก้าวหน้าในงาน ร้อยละ 10.83 ความรู้และความเข้าใจในงาน ร้อยละ 10.70 สภาพแวดล้อมในที่ทางาน ร้อยละ
10.19 การปกครองบังคับบัญชา ร้อยละ 9.30 นโยบายของการบริหารขององค์กร ร้อยละ 7.77 กฎระเบี ยบ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของบุคลากรร้อยละ 6.24 การได้ รับการยอมรับนับถือ ร้อยละ 6.11 และมี
ค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็ น เกี่ยวกับ การไม่เปิดโอกาสให้ ส ายปฏิบัติการได้รับการพัฒ นา ร้อยละ 0.13
ตามลาดับ

90
ตารางที่ 4.6.2 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ สิ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.

สิ่งที่เป็นอุปสรรค
ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง

2.

ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน

39

9.18

3.

สภาพแวดล้อมในทีท่ างานไม่นา่ อยู่

23

5.41

4.

การบริหารขององค์กรไม่โปร่งใส

23

5.41

5.

องค์กรไม่มีสวัสดิการในการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง

36

8.47

6.

ไม่มีความมั่นคงก้าวหน้าในงาน

33

7.76

7.

ขาดความรู้และความเข้าใจในงาน

39

9.18

8.

ไม่มีขวัญและกาลังใจในการทางาน

54

12.71

9.

การปกครองบังคับบัญชาไม่เป็นธรรม

40

9.41

10. ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง

33

7.76

11. คิดว่ามีองค์ความรู้พอแล้ว

13

3.06

12. ไม่มี

6

1.41

13. ภาวะของการเจ็บป่วย

1

0.24

14. ขาดความร่วมมือและสนับสนุนกันของหน่วยงาน

1

0.24

15. ผู้ใต้บังคับบัญชามีปญ
ั หาระหว่างบุคคล

1

0.24

16. สิ่งที่เป็นอุปสรรคในภาพรวมขององค์กรคือยังคงมีระบบอุปถัมภ์ เด็กเส้น
เด็กอาจารย์ เข้ามาฝากงานสมัครงาน การคัดเลือกบุคลากรของ HR ด้อย
คุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน ทาให้ผู้บริหารเข้ามาจัดการคัดเลือกบุคคลที่ตนเอง
พึงพอใจ

1

0.24

17. ภาระงานที่มากเกินไป

1

0.24

425

100.00

รวม

จานวน
81

ร้อยละ
19.06
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โดยสามารถแสดงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นแผนภูมิแท่งได้ดังนี้

ภาพที่ 4.6.2 แสดงสิ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

จานวน(คน)

จากตารางที่ 4.6.2 และภาพที่ 4.6.2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบ
สอบถามเกี่ยวกับ สิ่งที่เป็นอุปสรรค ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ระบุว่า การไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเองนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาก
ที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 19.06 รองลงมา คือ ไม่มีขวัญและกาลังใจในการทางาน ร้อ ยละ 12.71 การปกครอง
บังคับบัญชาไม่เป็นธรรม ร้อยละ 9.41 ขาดความรู้และความเข้าใจในงาน กับไม่ มีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน
มีจานวนเท่ากัน ร้อยละ 9.18 องค์กรไม่มีสวัสดิการในการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ร้อยละ 8.47 ไม่มี
ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน กับขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีจานวนเท่ากัน ร้อยละ 7.76 สภาพ
แวดล้อมในที่ทางานไม่น่าอยู่ กับการบริหารขององค์กรไม่โปร่งใส มีจานวนเท่ากัน ร้อยละ 5.41 คิดว่ามีองค์
ความรู้พอแล้ว ร้อยละ 3.06 โดยที่ไม่มีอุปสรรคเลย คิดเป็นร้อยละ 1.41 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวการณ์เจ็บป่วย ,ขาดความร่วมมือและสนับ สนุนกันของหน่วยงาน, มีปัญหาระหว่างบุคคล, ยังคงมี
ระบบอุปถัมภ์ เด็กเส้น เด็กอาจารย์เข้ามาฝากงานสมัครงาน การคัดเลือกบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(HR) ด้อยคุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน ทาให้ผู้บริหารเข้ามาจัดการคัดเลือกบุคคลที่ตนเองพึงพอใจ และภาระงานที่มี
มากเกินไป เป็นจานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.24 ตามลาดับ
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4.7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อทดสอบสมมติ ฐ านตามวัต ถุป ระสงค์ การวิจัย โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน
มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน
มีความเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยสามารถอธิบายรายละเอียดแยก
ในแต่ละปัจจัยได้ดังนี้
1. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีอายุที่แตกต่างมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.1 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามอายุ
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.148

4

.287

Within Groups

27.884

139

.201

Total

29.032

143

F
1.431

Sig.
.227

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.7.1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุการผู้บริหารระดับ สูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามอายุ ในภาพรวม
และรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มี
อายุ ที่แตกต่างมีประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
2. เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.2 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามระดับการศึกษา
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.708

3

.236

Within Groups

28.324

140

.202

Total

29.032

143

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F
1.166

Sig.
.325
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จากตารางที่ 4.7.2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามระดับการศึกษา ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
1.3 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรั ฐที่มีอายุงานในตาแหน่ง
ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.3 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามอายุงานในตาแหน่ง
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.280

5

.256

Within Groups

27.752

138

.201

Total

29.032

143

F

Sig.

1.273

.279

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.7.3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุ การผู้บ ริห ารระดับสู ง มหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ ซึ่งจาแนกตามอายุงานใน
ตาแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ ที่มีอายุงานในตาแหน่งที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกั น ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.4 เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ มี ป ระเภทบุ ค ลากร
ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.4 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามประเภทบุคลากร
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.047

5

.009

Within Groups

28.985

138

.210

Total

29.032

143

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.
.045

.999
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จากตารางที่ 4.7.4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามประเภทบุคลากร
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มี
ประเภทบุคลากรที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
1.5 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีตาแหน่งงานที่แตกต่าง
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.5 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ จาแนกตามตาแหน่งงาน
(n=144)
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

Sig.
(2F
T4

Equal variances

1.588

Sig.

t

df

tailed)

Mean

Std.

95% Confidence

Error

Interval of the

Differenc Differenc
e

e

Difference
Lower

Upper

.210 1.397

142

.165

.12435

.08904

-.05167 .30037

1.327

48.860

.191

.12435

.09370

-.06396 .31266

assumed
Equal variances
not assumed

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.7.5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง มหาวิท ยาลั ยในกากับของรัฐ จาแนกตามตาแหน่ งงาน
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มี
ตาแหน่งงานที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
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1.6 เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นที่
แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.6 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.793

5

.359

Within Groups

27.239

138

.197

Total

29.032

143

F
1.817

Sig.
.113

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.7.6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามที่มีรายได้ต่อเดือน
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านไม่ แ ตกต่ างกั น ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน
มีความเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยสามารถอธิบายรายละเอียดแยก
ในแต่ละปัจจัยได้ดังนี้
2.1 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีอายุที่แตกต่าง มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.7 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามอายุ
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.047

4

.262

Within Groups

26.980

139

.194

Total

28.028

143

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F
1.349

Sig.
.255
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จากตารางที่ 4.7.7 พบว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามอายุ ในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีอายุที่แตกต่าง
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2.2 เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.8 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกระดับการศึกษา
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.517

3

.172

Within Groups

27.511

140

.197

Total

28.028

143

F

Sig.
.876

.455

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.7.8 พบว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามระดั บการศึกษา ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่าง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัย สาคัญทาง
สถิติ 0.05
2.3 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีอายุงานในตาแหน่ง
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.9 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามอายุงานในตาแหน่ง
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.475

5

.095

Within Groups

27.552

138

.200

Total

28.028

143

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.
.476

.794
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จากตารางที่ 4.7.9 พบว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามอายุงานในตาแหน่ง ใน
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีอายุ
งานในตาแหน่งที่แตกต่าง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
2.4 เลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐที่มีป ระเภทบุค ลากรที่
แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.10 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามประเภทบุคลากร
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.353

5

.071

Within Groups

27.675

138

.201

Total

28.028

143

F

Sig.
.352

.880

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.7.10 พบว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามอายุป ระเภทบุคลากร
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มี
ประเภทบุคลากรที่แตกต่าง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
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2.5 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีตาแหน่งงานที่แตกต่าง
มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.11 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามตาแหน่งงาน
Levene's Test for

(n=144)

t-test for Equality of Means

Equality of Variances
95% Confidence
Interval of the
Sig. (2F
Equal variances

Sig.

.028

t

.868

df

3.824

tailed)

Mean

Difference

Std. Error

Difference Difference

Lower

Upper

142

.000

.32070

.08388

.15490

.48651

3.858 53.217

.000

.32070

.08313

.15398

.48743

assumed
Equal variances
not assumed

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.7.11 พบว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของเลขานุ การผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิท ยาลั ย ในก ากั บ ของรัฐ จ าแนกตาแหน่ งงาน ใน
ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคั ญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็น ไปตาม
สมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ ตาแหน่งที่แตกต่างของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย
ในกากั บ ของรั ฐ จะมีแ รงจู งใจที่ ป ฏิ บั ติ งานที่ แ ตกต่างกัน โดยเลขานุ ก ารอธิ การบดี จะมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าเลขานุการรองอธิการบดี

2.6 เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นที่
แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงในในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.12 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
(n=144)
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.688

5

.138

Within Groups

27.340

138

.198

Total

28.028

143

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.
.694

.629
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จากตารางที่ 4.7.12 พบว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรัฐ จ าแนกตามรายได้ ต่ อ เดื อ น
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มี
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 3. แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ
ของรัฐ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.7.13 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของเลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
(n=144)
T2
T2

Pearson Correlation

T4
1

Sig. (2-tailed)
N
T4

Pearson Correlation

.571**
.000

144

144

.571**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

144

144

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

จากตารางที่ 4.7.13 พบว่า ผลการศึ กษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานของเลขานุก าร
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้ บริหาร
ระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 (r=0.57)
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สมมติ ฐ านที่ 4. การได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตนเอง ของเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.14 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
(n=144)
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

Mean

Std.

95% Confidence

Error

Interval of the

Sig. (2- Differen Differen
F
T4 Equal

Sig.

.346 .557

t
1.446

df

tailed)

ce

ce

Difference
Lower

Upper

142

.150

.11130

.07699 -.04089

.26350

1.413 106.048

.161

.11130

.07879 -.04490

.26751

variances
assumed
Equal
variances not
assumed

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.7.14 พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตังไว้
กล่าวคือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
ที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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สมมติฐานที่ 5. การได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ของเลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.7.15 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามการได้จดั ทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)
Levene's Test for

(n=144)

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
Mean
Sig. (2F
T4

Equal variances

.538

Sig.

t

.465 2.245

df

tailed)

Std.

95% Confidence Interval

Error

of the Difference

Differenc Differenc
e

e

Lower

Upper

142

.026

.17828

.07942

.02128

.33527

2.282 91.91

.025

.17828

.07811

.02314

.33341

assumed
Equal variances
not assumed

1

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.7.15 พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จาแนกตามการได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย (R2R) ในภาพรวมและรายด้านต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตังไว้ กล่าวคือ การได้การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน โดยเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ผู้ที่มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การ
พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) แล้ว จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่ไม่มีการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
มหาวิทยาลัย ในกากับ ของรัฐ โดยผู้วิจัย ได้กาหนดวัตถุป ระสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่ อศึกษาระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ 2) เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูงให้
สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (ปฏิบัติงาน
เลขานุ ก ารอธิการบดี และเลขานุ การรองอธิการบดี) ของมหาวิท ยาลั ยในก ากั บ ของรัฐ จ านวน 144 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน ปัจจัยต่างๆ
ที่ส่ งผลต่อประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติ งานของเลขานุ การผู้ บ ริห ารระดับ สู ง มหาวิทยาลั ย ในกากับ ของรัฐ
โดยแบ่งออกเป็น 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
เป็นคาถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้าจุน ตอนที่ 3
เป็ น คาถามเกี่ย วกับ ระดั บ ความต้องการ และการใช้ ประโยชน์จากการพัฒ นาตนเองให้ สอดรับกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตอนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตอนที่ 5 เป็นคาถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผล และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยตอนที่ 2,3 และ 5 ใช้มาตรวัดแบบ
มาตราส่ ว นประมาณค่ า รวม (Summate Rating Scale) ของลิ เกิ ร์ ต (Likert’ Scale, 1932 อ้ า งถึ ง ใน
บุ ญ ธรรม กิ จ ปรี ดาบริ สุ ท ธิ์ , 2549) ลั กษณะคาถามที่เกี่ยวกับปั จจัยที่ ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บั ติงาน
และประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งาน เป็ น แบบการประเมิน ความคิ ดเห็ น โดยมี ค่าความคิ ด เห็ น 5 ระดั บ คื อ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีการกาหนดสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผล
ต่อแรงจูงใจและประสิทธิภาพของเลขานุการผู้ บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในการปฏิบัติงาน
ที่ แ ตกต่ างกั น แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของเลขานุ ก ารผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการได้พัฒนาตนเองของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลั ย ในกากับ ของรัฐที่ แตกต่าง มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานที่ แตกต่างกัน สถิติในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้ วย การหาค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean)
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐ านการวิจัย คื อ t-test,
F-test และ Correlation ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มากที่สุดมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 47.22 โดยที่
เกินกว่ากึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.57 ด้านอายุงานในตาแหน่งเลขานุการพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 30.56 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานสถาบัน
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 84.72 ด้านตาแหน่งในปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเลขานุการรองอธิการบดี หรือเทียบเท่า ร้อยละ 77.08 และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มีรายได้ต่อเดือน (เฉพาะเงินเดือน) อยู่ในระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 25.69
5.1.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.03 รายละเอียดพบว่า
ประสิทธิภาพในด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.13 และประสิทธิภาพในด้าน
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 ซึ่งสามารถพิจารณาจากระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเป็นรายด้านได้ ดังนี้
1) ประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.93 ในรายละเอียดพบว่า ในทุกข้อคาถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
ดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.20 รองลงมาคือ
ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.13
และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อย
ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.65
2) ประสิทธิภาพในด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.13 โดยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบั ติงานพบว่า หากปฏิบัติงานแล้ว ไม่บรรลุ เป้าหมาย ผู้ ตอบแบบสอบถามจะกลั บมา
พิจารณาสิ่งที่ผิดพลาด และทาการพัฒ นาปรับปรุง อยู่ในระดับมากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
4.22 รองลงมา คือ มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความ
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คิดเห็ น เกี่ย วกับ การตั้งเป้าหมายในการทางานของตนเองไว้เสมออยู่ในระดับปานกลาง
ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 4.01
5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของ
เลขานุการระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่
3.86 โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่ได้ ดังนี้ แรงจูงใจที่เกิดจากลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.40 รองลงมา คือ แรงจูงใจที่เกิดจากความสาเร็จในการทางาน
อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกั น มี ค่ าเฉลี่ ย 4.21 และมี ค่ าเฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
แรงจู งใจที่เกิดจากความก้าวหน้ าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับปานกลาง ด้ว ยค่าเฉลี่ ยต่าสุ ด 3.15
ซึ่งสามารถพิจารณาระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป็นรายข้อคาถามย่อย ได้ดังนี้
1) แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านที่ เกิ ด จากปั จ จั ย จู งใจ ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ
ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.95 โดยในรายละเอียดพบว่าในทุก
ข้อคาถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
ในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.99 รองลงมา คือ การได้รับคาชมเชยและความเชื่อถือ
ไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชาว่า มีความรู้ มีความ สามารถเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
มีค่าเฉลี่ย 3.97 และมีค่าเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.90
2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เกิดจากปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวม
พบว่า อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ 4.40 ทั้งนี้ การปฏิ บัติ งานต้องใช้ความ
ซื่อสัตย์และต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เช่น การเก็บรักษาความลับของ
ผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.74
รองลงมา คือ งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความสามารถในการสื่อสาร อยู่ในระดับ
มากที่สุด เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.49 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติทาให้มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.90
3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เกิดจากปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.61 โดยพบว่ า การได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจให้
รั บ ผิ ด ชอบงานที่ มี ค วามส าคั ญ อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.86 และการมี ส่ ว นร่ ว ม
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4)

5)

6)

7)

รับผิดชอบในการกาหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เกิดจากปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.15 ในรายละเอียดพบว่า ในทุก
ข้อคาถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยที่
ได้ดังนี้ การมีโอกาสได้รับการฝึ กอบรม และพัฒ นาทักษะในงานอยู่เ สมอ โดยมีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด 3.26 รองลงมาคื อ การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานให้ เสนอผลงานเพื่ อ
ความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 3.24 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีโอกาส
ก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง หรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 2.96
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เกิดจากปัจจัยค าจุน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.57 ซึ่งการมีความมั่นใจว่า หน่วยงาน
สามารถจ่ ายค่าจ้ างหรือ เงิน เดื อนที่ แน่ น อน อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด 4.11
รองลงมา คือ มีความมั่น ใจในระบบการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานประจาปีว่า มีความ
เที่ยงธรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.46 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรให้เงินเดือนหรือผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา และเงินตอบแทนพิเศษได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.30
แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานที่ เกิ ด จากปั จ จั ย ค าจุ น ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ใ นการท างาน
ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.73 ในรายละเอียดพบว่าในทุกข้อ
คาถามมี ระดับ ความคิดเห็ น อยู่ในระดับ มาก ทั้ งนี้การได้รับ การประสานงาน สนั บสนุ น
ช่วยเหลือในการปฏิบั ติงานจากหน่วยงานสนับสนุนหรือเพื่อนร่วมงานต่างส่วนงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.93 รองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชาให้ความ
เป็ น กั น เองกั บ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย ม มี ค่ า เฉลี่ ย 3.92 และมี ค่ า เฉลี่ ย
ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในองค์กรร่วมกัน ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.46
แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานที่ เกิ ดจากปั จจั ยค าจุน ด้ า นนโยบายและการบริ ห ารงาน
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.69 ในรายละเอียดพบว่า ในทุกข้อ
คาถามมี ร ะดับ ความคิด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก โดยผู้ บ ริห ารองค์ก รมีก ารสื่ อ สารที่ ดี และ
ถ่ า ยทอดแนวทางการบริ ห ารงาน ให้ กั บ บุ ค ลากรอย่ า งชั ด เจน มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3.86
รองลงมาคือ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงเมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง
ก็ยั งมั่น ใจในการดาเนิ น งานขององค์กร มีค่าเฉลี่ ย 3.78 และมีค่าเฉลี่ ยของระดับความ

106

8)

9)

10)

11)

คิด เห็ น เกี่ย วกั บ ความสามารถแสดงความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บ แนวทางหรือนโยบายในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหารได้อย่างเต็มที่ ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.44
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เกิดจากปัจจัยคาจุน ด้านสภาพการทางาน ในภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ 3.93 ในรายละเอียดพบว่าในทุกข้อคาถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยการได้ทางานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.11 รองลงมา คือ องค์กรให้การสนับสนุนด้านสถานที่ วัสดุ
อุป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่ จ ะช่ ว ยส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรท างานได้ อ ย่ างสะดวกสบาย
มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.01 และมี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การได้ ท างานใน
สภาพแวดล้ อ มที่ ไม่ มี ค วามกดดั น และความเครี ย ด ท าให้ ท างานได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.66
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เกิดจากปัจจัยคาจุน ด้านการบังคับบัญชา ในภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.00 ในรายละเอียดพบว่า ในทุกข้อคาถามมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยผู้บังคับบัญชาให้อิสระในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.02 รองลงมา คือ ผู้บังคับ บัญชาให้ความช่วยเหลือหรือให้
คาแนะนา เมื่อมีปัญหาในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 4.01 และมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ผู้บั งคับ บั ญ ชารับ ฟังความคิดเห็ น หรือข้อเสนอแนะของผู้ ใต้บั งคับ บัญ ชาโดยไม่
ปิดกั้น ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.95
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กิ ด จากความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ร
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.20 โดยความรู้สึกภูมิใจที่ได้ทางานที่
องค์กรแห่งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.28 รองลงมา คือ ความรู้สึกภูมิใจใน
หน้าที่การงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน และมีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความรู้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในความส าเร็ จ ขององค์ ก ร อยู่ ในระดั บ มาก
ด้วยค่าเฉลี่ยต่าสุด 4.10
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ที่ แ ตกต่ า งของเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
มหาวิท ยาลั ย ในกากับ ของรัฐ มีผ ลต่อ แรงจูงใจในการปฏิ บั ติงานที่ แตกต่างกัน ที่ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยเลขานุการอธิการบดี จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่า
เลขานุการรองอธิการบดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตังไว้ ส่วน อายุ ระดับการศึกษา อายุ
งาน ประเภทบุ คลากร และรายได้ต่อเดือน(เฉพาะเงินเดือน) ที่แตกต่างของเลขานุการ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
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ไม่แตกต่างกัน และ ปัจจัยบุคคลอันได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ประเภทบุคลากร
ต าแหน่ ง ที่ แ ตกต่ า ง และรายได้ ต่ อ เดื อ น (เฉพาะเงิน เดื อ น) ที่ แ ตกต่ างของเลขานุ ก าร
ผู้บ ริห ารระดับ สู ง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตังไว้ โดยที่
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลาง (r=0.57) ซึ่งเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตังไว้
ทั้งนี้เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาตนเองที่ แ ตกต่ า ง มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ ง านไม่ แ ตกต่ างกั น ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตังไว้ และการได้มีการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
โดยเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ผู้ ที่ มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ
ปฏิบั ติงาน หรื อ การพัฒ นางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) แล้ ว จะมีประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่ไม่มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
(R2R) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตังไว้
5.1.4 การวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูงให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ผลการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหาร
ระดับสูงให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ โดยพิจารณาจากการพัฒนาตนเองเพื่อให้
สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า การพัฒนาตนเองด้าน
การได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้รับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 61.81 ไม่ได้รับการอบรม
ร้อยละ 38.19 ด้านการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยมีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 68.06 และมีการจัดทาคู่มือ ร้อยละ 31.94 ด้านวิธีการเรียนรู้กฎระเบียบ การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้เรียนรู้กฎระเบียบการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ จากการถ่ายทอดจากเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 38.85 รองลงมา
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คือ ได้เรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง ร้อยละ 38.08 ได้เรียนรู้จากการอบรม ร้อยละ 21.92 และไม่ได้
เรียนรู้กฎระเบี ยบการเป็ นมหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ ร้อยละ 1.15 ตามล าดับ และด้านการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบั ติงาน Knowledge Management (KM) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่ อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 40.35 รองลงมาคือ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 30.26 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคล/องค์กรภายนอก ร้อยละ
16.67 และไม่มีการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้วิธีการปฏิบัติงาน Knowledge Management (KM) ร้อยละ
12.72

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษา และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ การเพิ่มประสิทธิภาพเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ สามารถนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายได้ ดังนี้
5.2.1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด้านการ
ทางานให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.13 และด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายด้านพบว่า สามารถนามาอภิปรายผลในรายละเอียดแต่ละด้านได้ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ระดับความคิดเห็นมาก อยู่ที่ร้อยละ 60.41 รองลงมาให้ระดับ
ความคิดเห็ น มากที่สุ ด ร้อยละ 30.55 และมี ระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง ต่าสุ ด
ร้อยละ 8.33 พบว่า ปั จจัยบุคคลที่แตกต่างของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลัยใน
กากับ ของรัฐ มีผ ลต่ อการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ที่แตกต่างกัน โดยสามารถอภิ ปรายราย
ละเอียดตามปัจจัยบุคคลได้ว่า การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ นั้ น ขึ้ น อยู่กั บ ประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งผลวิเคราะห์
(ในภาคผนวก 5) ได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มีอายุ มีอายุงานในตาแหน่งเลขานุการ และรายได้ต่อเดือน
(เฉพาะเงินเดือน) ที่มากกว่า จะมีผลการปฏิบัติงานที่รวดเร็วกว่า ผู้ที่มีอายุ อายุงานในตาแหน่ง
และรายได้ต่อเดือน (เฉพาะเงินเดือน) น้อยกว่า โดยที่ระดับการศึกษา และประเภทของบุคลากร
นั้น ไม่มีผลต่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และจากผลการวิเคราะห์ที่ได้ จึงเป็นไปได้ว่าผู้ที่มี
เงินเดือนมากคือผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วทางานเลย ทาให้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเลขานุการ
ยาวนานกว่าผู้อื่น มีประสบการณ์มากกว่า ผู้ที่จบใหม่ ส่งผลให้มีเงินเดือนมากกว่าผู้อื่น และผู้ที่
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ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดีจะปฏิบัติงานได้รวดเร็วกว่าเลขานุการรองอธิการบดี ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี ต้องใช้ประสบการณ์ในการทางานสูง และต้อง
มีความคล่องตัวเป็ นอย่างมาก เพราะผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงคืออธิการบดี ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ตาแหน่ งบริห ารสู งสุ ดขององค์กร เป็น ผู้ ที่มีภ ารกิจ และความรับผิ ดชอบมากมาย เลขานุ การ
อธิการบดีจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรวดเร็ว คล่องแคล่ว เพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ทันตามภารกิจต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ และทันต่อเวลา ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานประธานวุฒิสภา (ม.ป.ป)
ที่กล่าวไว้ว่า หนึ่งในบุคลิกภาพขั้นพื้นฐานของ เลขานุการ คือ ความว่องไว (Alertness) ผู้ที่เป็น
เลขานุการจะต้องปรับตนให้เป็นบุคคลที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันรอบด้าน รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายและเสร็จทันเวลา เคลื่อนไหวรวดเร็ว เสร็จงานชิ้นแรกแล้วรีบทาชิ้นต่อไปทันที
ระมัดระวังแก้ไขข้อผิดพลาด โดยปฏิบัติภารกิจประจาวันให้ทันตามคาสั่งหรือที่ได้รับมอบหมาย
อี ก ทั้ ง การเป็ น เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรัฐ ด้ ว ยแล้ ว ยิ่ งต้ อ ง
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ เพื่อให้ทันต่อเวลา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผล
ต่อการบริหารองค์กรของผู้บริหาร
2. ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้ความสามารถในการใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถระบุปัญหา และสร้างทางเลือกในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเสมอ ความชานาญมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และงานที่ปฏิบัติมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นน้อย ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาในด้านนี้ พบว่า ปัจจัยบุคคลที่
แตกต่าง ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีผลต่อความสามารถใน
การใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2529) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติงานจาเป็น ต้องมีทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ โดยที่ศาสตร์คือ การศึกษาหาความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะ เทคนิควิธีทางาน
ต่าง ๆ และศิลป์คือ การที่จะนาเอาความรู้ หลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับคน
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมตลอดจนขอบเขตจากัดของทรัพยากรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบของตาแหน่งงานต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นในหน่วยงาน
3. ด้านการปฏิ บั ติงาน โดยศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ ทาอยู่เสมอ และนาความคิดริเริ่มและ
แนวทางใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาในด้านนี้ พบว่า ปัจจัย
บุ ค คลที่ แ ตกต่ า ง ของเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ มี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเลขานุการส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยที่
ลักษณะงานไม่มีการตายตัว ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูงทุก ๆ คน ไม่ว่า จะเป็นผู้
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ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ประเภทบุคลากร ตาแหน่งที่แตกต่าง และรายได้ต่อเดือน
(เฉพาะเงินเดือน) ที่แตกต่าง ทุกคนต่างต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านอยู่แล้ว ทั้งทักษะ สมรรถนะ ไหวพริบและเทคนิคในการ
ทางาน โดยมีขอบเขตเนื้ อหาของงานที่ห ลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานยุ่งยากซับซ้อน
และมีการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเชี่ยวชาญถูกต้องอยู่เสมอ ๆ กล่าวคือ เลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูงทุกคน สามารถปฏิบัติงาน โดยศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ทาอยู่เสมอ และนา
ความคิดริเริ่มและแนวทางใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ไม่แตกต่างกัน
4. ด้านการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การบริหารเวลา ความ
เพียรพยายามให้งานบรรลุผล และหากไม่บรรลุเป้าหมาย จะกลับไปพิจารณาสิ่งที่ผิดพลาด และ
ทาการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานสาเร็จ จากการวิเคราะห์ผล
การศึกษาในด้านบรรลุเป้าหมายนี้ พบว่า ปัจจัยบุคคลที่แตกต่างของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีผลต่อความสามารถในการใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ แ ตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากผลการวิ เคราะห์ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพบว่ า
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มักมีการบริหารจัดการทุก
อย่ างได้ดีมาก อัน เนื่ องมาจากลั กษณะงานของงานเลขานุการผู้บริห ารระดับสู งนั้ น ต้องเป็ น
ผู้บริห ารจัดการเวลา จัดการงาน จัดการดูแลทุกอย่างในงานของผู้ บริหาร ก่อนที่ผู้บริหารจะ
พิจารณา ดังนั้ น เลขานุ การผู้ บริหารระดับสูงจึงมีทักษะในการบริห ารเวลา การวางแผนการ
ดาเนินงาน การตั้งเป้าหมายอยู่แล้ว โดยที่มีความเพียรพยายามให้งานบรรลุผล และหากไม่บรรลุ
เป้าหมาย จะกลับไปพิจารณาสิ่งที่ผิดพลาด และทาการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้ า หมายการปฏิ บั ติ ง านส าเร็ จ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ปั ท มาพร ท่ อ ชู (2559) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า
ประสิทธิภาพการทางาน คือ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถ และทักษะในการทางาน
ของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะทาให้ตนเองผู้อื่นและ
องค์กรเกิดความสุขในที่สุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาองค์กรหรือการพัฒนาสังคม
โดยเมื่อนาระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของทุกด้านมาวิเคราะห์ แล้ว ในภาพรวมทุก
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.03 และจากผลการทดสอบสมมติฐานในข้อที่ 4.7.1 –
4.7.6 พบว่าปัจจัยบุคคลไม่ว่าจะเป็นอายุ ระดับการศึกษา อายุงานในตาแหน่ง ประเภทบุคลากร ตาแหน่งงาน
ในปั จ จุ บั น และรายได้ต่ อเดื อน (เฉพาะเงิน เดือ น) ของเลขานุ การผู้ บ ริห ารระดับ สู ง มหาวิท ยาลั ยของรัฐ
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องผลการวิจัย
ของ กรกฤต อารีกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
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ประจ าสถานี โ ทรคมนาคม ทหารอากาศ (ทอ.) ในระบบป้ อ งกั น ทางอากาศอั ต โนมั ติ พบว่ า ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน เป็ นปัจจัยที่ไม่มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน สถานภาพ
ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิตไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงาน
สายการผลิตส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด จึงไม่มีภาระในเรื่องของครอบครัว จะให้ความสาคัญกับการทางาน
มากกว่า และสาหรับพนักงานที่สมรส หรือมีครอบครัวที่ต้องดูแลก็จะให้ความสาคัญกับการทางานเพื่อหา
รายได้จากการทางานเพื่อนาไปใช้ดารงชีพกับครอบครัว แต่ไม่สอดคล้องกับ สมยศ แย้มเผื่ อน (2551 อ้างถึง
ใน งานวิจัยของ นิ่มนวน ทองแสน, 2557) ที่กล่าวไว้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่งงานที่ต่ากว่า
จะส่งผลต่อประสิทธภาพการทางานของพนักงานต่ากว่าผู้ที่มีระดับวุฒิภาวะประสบการณ์ที่สูง
5.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ผู้ วิจั ย ได้ ท าการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานของเลขานุ ก าร
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้ บริหาร
ระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ 0.05 โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวก ระดั บ ปานกลาง (r=0.57) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ณิชฐานั นตร์ ธรรมสุวรรณ (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพั นธ์ระหว่างแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทกิทส์เอ็ม เอฟจี (ไทยแลนด์) จากัด พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากคือ ด้านความสาเร็จของงานในหน้าที่ ด้านการได้รับ
การยอมรั บ ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นการก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และด้านความมั่นคงในการทางาน โดยผู้วิจัยได้ ศึกษาจากทฤษฎี
งานวิจัยต่าง ๆ ยังพบอีกว่า ชูยศ ศรีวรขันธ์ (2552) ได้นาแนวคิดของ Herzberg (1959) มาทาการวิจัยเกี่ยว
กั บ ปั จ จั ย แรงจู งใจต่ อ ผลการปฏิ บั ติ งาน กรณี ศึ ก ษา: ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เขตอ าเภอเมื อ งจ.
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรในท้องถิ่นมีความพึงพอใจในการทางานมากจะส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การทางานขององค์กรเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดของ Herzberg (1959 อ้างถึงใน ชูยศ ศรีวรขันธ์ , 2552) เป็นต้นแบบใน
การวิจัย โดยศึกษาถึงปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้าจุน อย่างละเอียดแล้ว สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1.

ด้านปัจจัยจูงใจ คือ ความสาเร็จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จากระดับความคิดเห็ นในแบบ
สอบถามของเลขานุการอธิการบดีระดับสูง มหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า

112

2.

1.1 ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 59.03 ระบุว่า เป็นความมั่นคงก้าวหน้าในงาน
รองลงมา จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ระบุว่า เป็นความรู้และความ
เข้ าใจในงาน และมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ปั จ จั ย จู งใจที่ เป็ น สิ่ งที่ ส่ งผลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ที่ ร ะบุ ว่ า เป็ น การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ของงานที่ ป ฏิ บั ติ
ด้วยจานวนต่าสุดที่ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 34.03
1.2 ปัจจัยจูงใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 81 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 56.25 ระบุว่า ไม่มีเวลาในการ
พั ฒ นาตนเอง รองลงมา จานวน 39 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 27.08 ระบุ ว่า ขาด
ความรู้และความเข้าใจในงาน และมีความคิดเห็นว่าปัจจัยจูงใจที่เป็นอุปสรรค
ระบุว่า เป็นภาวะของการเจ็บป่วย ด้วยจานวนต่าสุด 1 คน ร้อยละ 0.69
ด้านปัจจัยคาจุน คือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์ในการทางาน นโยบายและ
การบริห ารงาน สภาพการทางาน การบังคับบัญ ชา และความพึ งพอใจในการปฏิบั ติงาน
จากระดับ ความคิดเห็ น ในแบบสอบถามของเลขานุการอธิการบดีระดับ สู ง มหาวิทยาลั ย
ของรัฐ พบว่า
2.1 ปัจจัยคาจุนที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 ระบุว่า ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน โดย
พบว่า รองลงมา จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 70.13 ระบุว่า ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานระบุว่า องค์กรไม่เปิดโอกาสให้สายปฏิบัติการได้รับการพัฒนา ด้วย
จานวนต่าสุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69
2.2 ปั จ จั ย ค าจุ น ที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ระบุว่าคือการที่ไม่มีขวัญและ
กาลังใจในการทางาน รองลงมา จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.77 ระบุว่า
การปกครองบังคับบัญชาไม่เป็นธรรม และยังคงมีระบบอุปถัมภ์ เด็กเส้น เด็ก
อาจารย์ เข้ามาฝากงานสมัครงาน ด้ว ยจานวนต่าสุ ดที่ 1 คน เท่ากัน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.69
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โดยเมื่ อ รวมทั้ ง 2 ปั จ จั ย แล้ ว ผลจากการวิ จั ย พบว่ า สิ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติ งาน มีผู้ตอบแบบสอบถามระบุมาว่า สิ่งที่ เป็นปัจจัยต้น ๆ ใน 3 ลาดับแรกนั้นเป็นปัจจัยค้าจุน
อันได้แก่ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางานเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 74.30 รองลงมาคือค่าตอบแทน และสวัสดิการ ร้อยละ 70.13 ขวัญและกาลังใจในการทางาน
ร้ อ ยละ 66.66 โดยล าดั บ ที่ เหลื อ จะสลั บ กั น ไปทั้ ง 2 ปั จ จั ย จึ ง เห็ น ได้ ว่ า ปั จ จั ย ค้ าจุ น ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพมากกว่า ปัจจัยจูงใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัย
จูงใจมีความสาคัญมากกว่าปัจจัยค้าจุน แต่สอดคล้องน ซึ่งสอดคล้องกับ สมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวไว้ว่า
“การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ในการทางาน เช่น รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ให้อภัยกัน
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและยินดีที่จะผูกมิตรไมตรีแก่กัน ความสัมพันธ์ในองค์กร
จะเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาการทางานที่ดี และเป็นเทคนิคในการทางานอย่าง
อย่างหนึ่งที่ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ และจะช่วยผลักดันให้งานบรรลุผลสาเร็จได้ตามที่มุ่งหมายไว้”
โดยอาจมีสาเหตุมาจากผู้ที่ป ฏิบั ติงานเลขานุการผู้ บริห ารระดับสู ง มหาวิทยาลั ยในกากับ ของรัฐ ต้อ งการ
แรงจูงใจที่เป็นปัจจัยค้าจุนเป็นส่วนใหญ่ โดยได้สอดคล้องกับ กิลเมอร์ Gilmer (1967 อ้างถึงใน เมธี ไพรชิต,
2556) ที่ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน พบว่า ความพึงพอใจใน
การทางานจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น 1) ความมั่นคงปลอดภัย
ได้แก่ ความมั่นคงในการทางาน การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 2) โอกาสความก้าวหน้าในการ
ทางานได้แก่ การมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น 3) ค่าจ้างและค่าตอบแทน ได้แก่จานวนเงินรายได้ประจาที่
ได้รับและรายได้ที่จ่ายตอบแทนพิเศษที่หน่วยงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 4) ลักษณะงานที่ทา ได้แก่ การได้ทางานที่
ตรงกับความรู้ ความสามารถ 5) การนิเทศงานหรือการฝึกอบรม ได้แก่ การให้โอกาสในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมโดยการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงาน 6) การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์กันทั้งภายใน
และภายนอกหน่ ว ยงาน 7) สภาพการท างาน ได้แก่ สภาพสิ่ งแวดล้ อมในสถานที่ ท างานที่ เหมาะกับ การ
ปฏิบัติงาน 8) ลักษณะทางสังคม ได้แก่ ความรู้สึกพึงพอใจที่ผู้ ปฏิบัติงานได้ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน 9) สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการด้านอื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้น หากองค์กรต้องการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐนั้น ควรมองการสร้างแรงจูงใจในด้านลักษณะทาง
สังคมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ดี รวมถึงการสร้างขวัญกาลังใจใน
การทางาน เพื่อให้เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยของรัฐเกิดความรู้สึกพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานให้
องค์กรอย่างมีความสุข อันจะส่งผลเกิดประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้นในแต่ละบุคคล
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ส่วนในด้านสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น หากพิจารณาจากผล
การศึกษาของงานวิจัยแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า การไม่ มีเวลาในการพัฒนาตนเองเป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมา คือ ไม่มีขวัญ
และกาลังใจในการทางาน ร้อยละ 37.5 การปกครองบังคับบัญชาไม่เป็นธรรม ร้อยละ 27.77 และอื่น ๆ
สลับกันระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน จึงเห็นได้ว่า การไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่เลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน มากที่สุด ซึ่งเป็นไปได้ว่า การเป็นเลขานุการของ
ผู้บ ริห ารระดับ สูง ต้องรับ ผิดชอบด้วยการบริหารจัดการเวลาของผู้บริห าร และอานวยความสะดวกให้ กับ
ผู้บริหาร พร้อมทั้งต้องประสานงาน การกลั่นกรองเอกสารต่าง ๆ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายอีกมากมาย อีก
ทั้งยังต้องอยู่ประจาสานักงาน เพื่อคอยรับเรื่องงานต่าง ๆ ของผู้บริหารที่ติดต่อประสานมาทางโทรศัพท์ หรือผู้
ที่มาติดต่อโดยตรงที่สานักงาน โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เลขานุการผู้บริหารผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ต้องดาเนินการบริหารจัดการทุกอย่างเพียงลาพัง อันเนื่องมาจากสานักงานของผู้บริหารไม่ได้อยู่
ร่วมกับหน่วยงานอื่น จึงส่งผลเลขานุการมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างมากมาย อีกทั้งหากเลขานุการจะพัฒนา
ประสิ ทธิภ าพตนเองโดยการไปอบรมหรือสั มมนาจึงเป็นไปได้ยาก เพราะหากต้ องไปอบรมที่ ต้องใช้ระยะ
เวลานาน ก็เท่ากับว่า เลขานุการผู้บริหารระดับสูงต้องทิ้งสานักงานไปตามระยะเวลานั้นด้วยเช่นกัน แม้การส่ง
ผู้อื่นมาปฏิบัติงานแทนเลขานุการผู้บริหารที่ไปอบรม ก็ อาจไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่ต่อเนื่องจากงานเก่า
หรือการประสานงานที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องได้ อีกทั้งผู้ที่เป็นเลขานุการผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบในงานสูง เพื่อส่งเสริมให้ภารกิจของผู้บริหารและองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น การที่
เลขานุการผู้บริหารระดับสูงจะไปอบรมหรือสัมมนา จึงเป็นไปได้ยากกว่าผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ส่วนปัจจัย
ที่ส องและสาม ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความเห็ น ว่า เป็น การขาดขวัญ และก าลั งใจในการท างาน กั บการ
ปกครองที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า บางองค์กรของรัฐ ยังขาดการใส่ใจในตัวบุคลากร คือการ
ขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ สอดคล้องกับ ทฤษฎีความเสมอภาคของสมิธ (Smith, 1759 อ้างถึงใน
พิชญา วัฒนรังสรรค์, 2558) ที่กล่าวว่า “กรณีการได้รับรางวัลมากกว่าคนอื่นที่เป็นการให้ผลตอบแทนตาม
ปริ ม าณและเวลาบุ ค คลนั้ น จะเพิ่ ม คุ ณ ภาพงานและมี ผ ลงานมากขึ้น ” ดั งนั้ น หากองค์ ก รต้ องการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้ว ควรพิจารณาเรื่องการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เป็นลาดับต้น ๆ และจากผลของการตอบแบบสอบถาม ยังระบุว่า บางองค์กรยังมีการปกครองที่ไม่เป็นธรรม
ยังคงมีระบบอุปถัมภ์ เด็กเส้นเด็กฝากอีกด้วย และปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ตามมาคือ การขาดความรู้และความเข้าใจ
ในงาน ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน องค์กรไม่มีสวัสดิการในการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒ นาตนเอง ไม่มี
ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง สภาพแวดล้อมในที่ทางานไม่น่าอยู่
การบริหารขององค์กรไม่โปร่งใส คิดว่ามีองค์ความรู้พอแล้วตามลาดับ โดยที่ร้อยละ 1.41 ระบุว่า ไม่มีอุปสรรค
เลยอีกด้วย
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5.2.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
ให้สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
แต่ละองค์กรที่เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ นั้น มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน การงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มีกฎระเบียบที่กาหนดโดยสถาบัน
หรือองค์กรเอง เพื่อใช้บริหารจัดการภายใน และปัจจุบันยังมีการแข่งขันในตลาดการศึกษา การที่จะดาเนิน
ชีวิตในสังคมที่มีการแข่งขัน ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บุคลากรจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
เพื่อให้ตามทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยผลจากการวิจัยตามสมมติฐานที่ 4 พบว่า การได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิ ทยาลัยในกากับของรัฐที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า การได้รับการอบรมต่าง ๆ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเลขานุการผู้บริหารระดับสูงเลย
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการอบรมเกี่ยวกับ การพัฒนาตนเอง
นั้น องค์กรส่วนใหญ่จะเป็นการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ ด้วยแท้จริงแล้วงานของ
เลขานุการผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก ซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ว่า ในแต่ละปัญหา
จะมารูปแบบใด เลขานุการผู้บริหารระดับสูงต้องใช้ทั กษะในการประสานงานอย่างถูกต้อง มีศิลป์ในการพูด
รู้จักกาลเทศะ มีการบริหารจัดการเวลาผู้บริหารให้คุ้มค่ามากที่สุด และอีกประเด็นคือทัศนคติ ของเลขานุการ
ผู้บ ริห ารระดับสูง ซึ่งการจัดการอบรมในแต่ละครั้ง ที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุมาในแบบสอบถามนั้น ล้วน
แล้วแต่เป็นการจัดอบรมที่มองถึงภาพรวมของตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลของเลขานุการเป็นหลัก
ไม่ได้เน้นการจัดอบรมที่เป็นการอบรมพัฒนาทักษะในงานเลขานุการ ซึ่งการพัฒนาทักษะในงานเลขานุการนั้น
อาจต้องใช้ประสบการณ์ ในการทางานเข้ามาเป็นสิ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการในงานต่าง ๆ ของเลขานุการ
ผู้บริหารได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับ สมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวไว้ว่า “การทางานที่มีประสิทธิภาพต้องมีความถูกต้อง
แม่นยา มีความผิดพลาดในงานน้อย ทั้งนี้ การได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทางานสูง
การตั้งเป้าหมายในการทางานล่ วงหน้าทุกครั้งอย่างชัดเจน และการมีใจจดจ่อต่องานที่ทา มีสมาธิ ไม่วอกแวก
ทางานจะทางานผิดพลาดน้อย” เป็นไปได้ว่า เข้ารับการอบรมที่ไม่ตรงกับทักษะที่ต้องใช้อยู่เป็นประจาของ
เลขานุการผู้บริหาร จึงไม่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดั บสู ง
เท่าไหร่นัก
แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า การที่ได้มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย (R2R) ของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เนื่องจากเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ได้มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
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หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เป็นประจาอยู่แล้ว โดยยิ่งมีการได้จัดทา
คู่มือ หรือ R2R ยิ่งทาให้เลขานุการผู้บริหารได้พัฒนาทักษะเฉพาะตัวต่าง ๆ ในงานให้มีความเข้าใจ และเห็นถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาในการปฏิบัติ งาน พร้อมทั้งยังสามารถหาแนวทางป้องกันและวิธี
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ซึ่ง ได้สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (2549
อ้างถึงใน เสถียร คามีศักดิ์, 2556) ที่ระบุไว้ว่า คุณสมบัติและทัก ษะของผู้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ คือ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเรื่องนั้น ๆ เป็นคนช่างสังเกต เอาใจใส่ในรายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน รู้ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์ระบบงาน รู้หลักการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ รู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังต้องมีทักษะการวิเคราะห์ (Analysis Skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication
Skill) ทักษะออกแบบ (Design Skill) ทักษะการประเมินผล (Evaluation Skill) ซึ่งการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
ผู้เขียนต้องเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้น มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายของ
ชีวิต ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความเป็นผู้นาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เป็นคนผัดวันประกันพรุ่ง มีประสบการณ์ ก ารท างานอย่ างสมบู ร ณ์ เมื่ อ มี สิ่ งต่ าง ๆ แล้ ว พยายามเก็ บ สะสมประสบการณ์ ฝึ ก หั ด ใช้ ค วามคิ ด
วิเคราะห์ วิจารณ์ หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงงาน อ่าน ฟัง คิด ถาม เขียน รวมทั้งต้องมีอิทธิบาท 4 คือ ทางให้
ไปสู่ความสาเร็จ ตามประสงค์ 4 อย่าง “ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา”
โดยที่การพัฒ นางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ไปสู่ งานวิจัย ได้ รวมทั้งน าไปสู่ การพั ฒ นาปรับปรุงการปฏิบัติ งานให้ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยยังสามารถหา
แนวทางในการวิเคราะห์ปั ญ หาที่เกิดขึ้น จากงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจามาพัฒ นาต่อยอดเป็นงานวิจัยและ
นาไปใช้ในการขอตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปได้ โดยจะสามารถทาให้ประสิทธิภาพของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
มหาวิทยาลั ย ในก ากับ ของรั ฐ เพิ่ ม ขึ้น อีก ด้ว ย ที่ ส าคั ญ ผลลั พ ธจากการพั ฒ นางานประจาสู่ งานวิจัย (R2R)
ยังสามารถนาไปสู KM (Knowledge Management) ทาใหมีการจัดการความรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน
ไดเรียนรู สุดทายแลวภายในหนวยงานจะเกิดการเรียนรู ไปดวยกัน จนสามารถนาพาองคกรไปสูองคกรแหง
การเรียนรู Learning Organization) ได้ในที่สุด
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
หลั งจากที่ ได้ท าการศึ กษาวิจั ย เกี่ยวกั บ การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งานของเลขานุ การ
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้
5.3.1 ด้านนโยบายการบริหารองค์กร
1. ผลการวิจัยบ่งชี้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ดังนั้น หากแต่ละองค์กรต้องการพัฒ นาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ควรหันมาใส่ใจในเรื่องของแรงจูงใจที่จะทาให้เลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐเกิดความพึงพอใจ ผูกพันต่อองค์กร และพัฒนาประสิทธิภาพของตนเอง โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยค้า
จุน เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์ในการทางาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทางาน
การบังคับบัญชา เป็นหลัก ซึ่งจากผลความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามสามารถระบุได้ว่า ความสัมพันธ์ใน
การทางาน เป็นปัจจัยที่ต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ควรสนับสนุนมีการช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจาก
เพื่อนร่วมงานต่างส่วนงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาควรให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคนอย่างเท่าเทียม และองค์กรควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ เพื่อสร้าง
ความสั มพั น ธ์ที่ ดีต่อกัน โดยเปิ ดโอกาสให้ ทุ กคนมีส่ วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อพั ฒ นา หรือแก้ไขปั ญ หา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในองค์กรร่วมกัน โดยสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และผูกพันกับองค์กร ดังที่
Porter and other. (1977 อ้างถึงใน ณัฐวัตร เป็งวันปลูก , 2560) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็น
ความสัมพันธ์ที่จะบอกถึงความเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างพนักงานและองค์การ ซึ่งจะรวมไปถึง องค์ประกอบ
ของความพึงพอใจในความเข้มข้นที่เป็นคุณลักษณะของแต่ละบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับองค์กร
โดยความผูกพันนี้มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1) ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์การ 2) ความ
เต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกาลังสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ และ 3) ความต้องการที่จะคงอยู่
เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป โดย ภุมรินทร์ ทวิชศรี (2552) อธิบายว่า พฤติกรรมของคนในองค์กรจะถูก
กาหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจต่าง ๆ ซึ่งแรงจูงใจเหล่านี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไป สาหรับแต่ละบุคคลถ้า
ผู้บริหารมีความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดีประกอบกับมีปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจมาก บุคลากรใน
องค์กรนั้นย่อมเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก การจูงใจในการทางาน คือ การสร้างส่วนประกอบใน
การทางาน เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้คนมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับการทางาน อยากทางานโดยทุ่มเทและเสียสละเพื่อ
องค์กรในการจูงใจจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยสิ่งจูงใจเป็นเครื่ องล่อ การจูงใจเป็นความพยายามอย่างมีระบบของ
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หน่ วยงานที่จ ะลดปั ญ หาต่าง ๆ ที่เผชิญ หน้ากับบุคลากรใหม่ เพื่อให้ เขามีความสุ ขความพอใจกับงานและ
ตาแหน่งของเขา เพื่อผลักดันพฤติกรรมในการทางานให้ดาเนินไปในทิศทางที่ต้องการและมีประสิทธิภาพ
2. จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า บางมหาวิทยาลัย ยังไม่มีความชัดเจนใน
เรื่องการออกนอกระบบขององค์กร บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎระเบียบต่าง ๆ ส่งผลให้ขาดการ
เตรียมพร้อมในการปรับตัวให้สอดรับกับการออกนอกระบบขององค์กร ดังนั้น ทุกมหาวิทยาลัยควร 1) จัดให้มี
การประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรได้ทราบถึงความคืบหน้าในขั้นตอนของการออกนอกระบบ 2)
จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ฉบับใหม่ต่าง ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้น และ 3)
จัดให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนช่วยในการจัดทาร่าง ข้ อกฎหมาย กฎระเบียบ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ และเพื่อที่บุคลากรจะได้เข้าใจถึงข้อมูล กระบวนการต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับตัวสาหรับการ
เปลี่ยนแปลงในการออกนอกระบบ
3. จากผลการวิจัย มีกลุ่มตัวอย่างหลายความคิดเห็นได้ระบุว่า ยังขาดการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ผู้วิจัยเสนอว่าในแต่ละองค์กรควรให้การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารที่มี
ความทันสมัยมากขึ้น รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
External hard disk โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิท ธิภาพ ซึ่งหากปฏิบัติงาน
แล้ว อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เอื้ออานวย หรือไม่พัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในยุคนี้ อาจ
ทาให้การปฏิบัติงานต่างๆ เกิดความล่าช้า และส่งผลเสียต่อองค์กรได้ในที่สุด
4. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานนั้น ผลการวิจัยระบุว่า มี
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการปกครองบังคับบัญชาไม่เป็นธรรมร้อยละ 27.77 ซึ่งระบุปัจจัยว่า เป็นเรื่องของความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การประเมิน การเลื่อนขั้นเงินเดือน จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า งานเลขานุการ
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ บางองค์กรมิได้เป็นเลขานุการโดยตาแหน่ง แต่เป็นการคัดเลือก
บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร และพบอีกว่า หลายองค์กร มีการประเมินผลงาน
จากหน่วยงานที่เลขานุการผู้บริหารสังกัด ดังนั้น เวลาพิจารณาความดีความชอบ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เป็น
ผู้ประเมินมักไม่ค่อยเห็นความสาคัญ บางแห่งมีการประเมินผลงานไม่เป็นธรรม เนื่องจากไม่เข้าใจลักษณะงาน
ที่เลขานุการผู้บริหารปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้คือ ควรให้ผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายงานโดยตรง ซึ่งในที่นี้
หมายถึงอธิการบดีหรือรองอธิการบดีร่วมเป็นผู้ประเมินผลงานด้วย จะทาให้เป็นการประเมินการปฏิบัติงานที่
เที่ยงตรงมากกว่า โดยอาจจัดให้มีการประเมินแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นกระบวนการของประเมินประสิทธิภาพ
ในการทางานของบุคลากร โดยมีการประเมินจาก หลาย ๆ แหล่งโดยนาคนจากรอบ ๆ ตัว เช่น ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และตัวบุคลากรเอง มาประเมินด้วยเช่นกัน
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5. จากผลการวิจัย มีกลุ่มตัวอย่างหลายความคิดเห็นได้ระบุความคิดเห็นคล้อยตามแบบเดียวกันว่า
การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหารระดับสูง เมื่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้บริหารระดับสูง เลขานุการเองจึง
เป็นผู้ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง ต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามที่ต้องการ ส่งผลให้เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ไม่มีเวลาในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ตนเอง (ทางานตลอดเวลาที่ผู้บังคับบัญชาต้องการโดยไม่มีวันหยุดราชการ) และผลการวิจัยยังพบอีกว่าบาง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเองก็มีการจากัดด้านอัตรากาลัง ทาให้ไม่มีผู้ที่จะมาปฏิบัติงานเพื่อทดแทนกันได้
จึงเป็นอุปสรรคในการทาผลงานเพื่อความมั่นคงในวิชาชีพเลขานุการ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ ใน
แต่ละองค์กรควรมีการจัดสรรอัตรากาลังเพื่อทดแทนกันได้ หรือมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับผู้ที่จะมา
ปฏิบัติงานแทนเลขานุการผู้บริหาร เพื่อให้เลขานุการผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง อย่างเช่น
การที่สามารถไปอบรมที่ตรงกับทักษะงานของเลขานุการได้
6. เนื่องจากผลงานวิจัย พบว่า การบริหารขององค์กรไม่โปร่งใส มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ที่
ร้อยละ 5.41 โดยบางส่วนระบุว่า ไม่มีความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ร้อยละ 7.76 และยังมีการปกครองที่ไม่เป็น
ธรรม ยังคงมีระบบอุปถัมภ์ เด็กเส้นเด็กฝาก อีกร้อยละ 0.24 ผู้วิจัยเสนอว่า ทุกองค์กรควรมีการดาเนินการที่
เที่ยงธรรม ลดการฝากลูกหลานเข้าทางาน โดยควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง และบริห ารงานที่
ถูกต้อง จึงจะทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ และผูกพันกับองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างแน่นอน
7. จากการศึกษา พบว่าจานวน 36 คนในกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.47 ระบุว่า องค์กรไม่มี
สวัส ดิการในการส่ งเสริมให้ บุ คลากรพั ฒ นาตนเอง ขาดการใส่ ใจในการสนับสนุนให้ บุคลากรเติบ โตในงาน
ผู้วิจัยขอเสนอว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในการตลาดของการศึกษาสูง นักศึกษาเริ่มน้อยลงในทุกๆ
มหาวิทยาลัย หากทุกองค์กรไม่ใส่ใจในตัวบุคลากรซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ จะทาให้
บุคลากรหมดกาลังใจในการปฏิบัติงานในที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรขาดความสามารถด้วยเช่นกัน ดังนั้น ใน
แต่ละองค์กรควรสนับสนุนให้มีความมั่นคงในตาแหน่งและอาชีพที่ทาอยู่ โดยมีการการปรับ/เลื่อนตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เป็นต้น
5.3.2 ด้านบุคคล
1. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ผู้ที่มีการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒ นางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) แล้ว จะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติงานมากกว่าผู้ ที่ ไม่มีก ารจั ดท าคู่มื อปฏิบั ติ งาน หรือ การพั ฒ นางานประจาสู่ งานวิจัย (R2R) ดั งนั้ น
อุปสรรคตามที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามระบุมาว่า งานเลขานุการผู้บริหาร เป็นงานที่ไม่ค่อยมีใครอยาก
ปฏิบัติงาน เพราะเป็นงานที่บริหารจัดการ ประสานงานและดูแล อานวยความสะดวก โดยปฏิบัติงานทุกอย่าง
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ต้องรู้กระบวนการ ขั้น ตอนต่ าง ๆ ของมหาวิทยาลั ยทั้งหมด แต่ไม่ ได้เจาะลึ กลงไปในรายละเอียดเหมื อน
ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มักจะปฏิบัติงานเดิม ๆ มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันได้ ดังนั้นเวลาเขียนภาระงาน เขียนตัวชี้ วัด
ต่าง ๆ เลขานุการผู้บริหารระดับสูงจึงมักไม่สามารถนาผลงานมาเขียนได้ เพราะหากนาเรื่องใดที่ปฏิบัติงานมา
เขียนก็กลายเป็นการนางานของหน่วยงานอื่นมาเขียนซ้า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
ควรหันมาพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง โดยจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่รวบรวมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมถึงข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน พัฒนาทักษะและ
ความรวดเร็วในการทางาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
พัฒนาตนเองโดยการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) สามารถนาไปการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถหาแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจามา
เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย และนาไปใช้ในการขอตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปได้อีกด้วย
2. จากผลการศึกษาของงานวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า การไม่มีเวลาในการ
พัฒนาตนเองเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 56.25 ผู้วิจัย
จึงขอเสนอว่า เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ควรนากระบวนการทางาน PDCA มา
ประยุกต์ใช้ในแต่ละงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และความคุ้มค่าในเวลาปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง เช่น การ
นาระบบ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการกลั่นกรองเอกสารของเลขานุการผู้บริหาร ซึ่งเป็นแนวคิด
การบริหารงานคุณภาพประเภทหนึ่ง ที่ถูกคิดค้นโดย วอล์ทเตอร์ ซิ วฮาร์ท (Walter Shewhart, 1920 อ้างถึง
ใน ทัศนีย์ อาดา (2561) โดยที่ PDCA นั้นเป็นตัวย่อของศัพท์ภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วย P (Plan) คือ การ
วางแผน D (Do) คือ การลงมือปฏิบัติ C (Check) คือ การตรวจสอบ และ A (Action) คือ ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขส่วนที่มีปัญหา ซึ่งแบ่งเป็นกระบวนการทา PDCA ในงานกลั่นกรองเอกสารก่อนผู้บริหารได้ดังนี้ 1) Plan
(P) เริ่มต้นที่ Plan คือ ขั้นตอนการวางแผนก่อนที่เริ่มปฏิบัติงาน โดยกาหนดลาดับความสาคัญของงาน หรือ
เอกสารต่าง ๆ ที่เสนอต่ออธิการบดี ว่าเรื่องใดควรเสนอก่อนและหลัง เรื่องใดมีประเด็นให้ตรวจสอบกลั่นกรอง
อย่างละเอียด ต้องแยกเอกสารฉบับนั้นไว้ให้ชัดเจน และแยกประเภทของเอกสารใส่แฟ้มนาเสนอ ซึ่งเอกสาร
ทุกเรื่องต้องมีการวางแผนจัดลาดับเพื่อให้นาเสนองานต่อผู้บริหาร ให้รวดเร็ว ทันเวลา และมีความถูกต้องที่สุด
2) Do (D) เมื่อวางแผน (Plan) กาหนดลาดับความสาคัญของงานอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ในขั้นตอนถัดไป
คือ การลงมือทาและปฏิบัติตามขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนการกลั่นกรองเอกสารที่ได้กาหนดไว้อย่างเป็น
ระบบ โดยศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการปฏิบัติงานควรจดจาและเก็บข้อมูลที่สาคัญ หรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ
ของกระบวนการกลั่นกรองงานเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานกลั่นกรองครั้งต่อ ๆ ไป 3) Check (C)
ขั้นตอนการตรวจสอบว่า หลังจากนาแผนไปปฏิบัติจริง (Do) แล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ได้
กาหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ สิ่ งที่ควรคานึ งถึงก็คือต้องรู้ว่า จะต้องตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน การ
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ตรวจสอบการท างานควรจะมีการจดบั น ทึ กในรูป แบบต่าง ๆ ไว้ เช่น สมุดบั นทึ ก เอกสารการตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้ง่ายในการปรับปรุง และแก้ไขในการทางานครั้งต่อไป เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบเป็นประโยชน์สาหรับขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือ การดาเนินการการปรับปรุงแก้ไข และ 4 Action (A) คือ
กระบวนการปรับ ปรุงแก้ไขส่ วนที่มีปั ญ หา ขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบ
(Check) มาวิเคราะห์ และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนามาประเมินและพัฒ นาแผน หา
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแม้ว่า จะไม่มีข้อบกพร่อง
จากกระบวนการทางานที่ผ่านมา แต่เราก็ควรจะมีวิธีในการพัฒ นาปรับปรุงการทางานของตนเองอยู่เ สมอ
เพื่อให้การดาเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม โดยหลังจากเสร็จกระบวนการการปรับปรุงแก้ไข
(Action) ของแต่ละชิ้นงาน แต่ละเอกสารแล้ว เมื่อมีเอกสารเข้ามาใหม่ เมื่อนาเสนอผู้บริหาแล้ว วงจรของ
กระบวนการกลั่นกรองเอกสารก็จะวนเข้าสู่วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA และวงจรนี้จะสามารถวนอย่างนี้
ไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิด และเป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการทาวิจัยระบุกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดให้เป็นเฉพาะผู้ที่ปฏิบั ติงาน
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ของทุกมหาวิทยาลัย ทาให้การขออนุญาตต้นสังกัดมหาวิทยาลัยบางแห่งทาได้
ค่อนข้างยาก ไม่สนับสนุนให้ช่วยเหลืองานวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น โดยมองว่า งานวิจัยอาจไม่ได้
คุณภาพ ทั้งยังป้องกันการเกิดปัญหาการละเมิดในจริยธรรมการวิจัยในคน ดังนั้น หากมีผู้ทาวิจัยโดยการต่อ
ยอดจากงานวิจัยนี้ หรือเริ่มวิจัยในเรื่องอื่น ๆ ผู้วิจัยเสนอว่า ควรนางานวิจัยเข้าสู่กระบวนการ การรับรองทาง
จริยธรรมโครงการวิจัยในคน โดยเสนอผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย IRB : Institutional Review
Board ของแต่ละองค์กรเสียก่อน เมื่อได้รับการรับรอง IRB แล้ว จึงจะเป็นเหมือนใบผ่านทางในการขออนุญาต
เก็บข้อมูลได้อีกหนึ่งตัวช่วย ส่งผลให้การขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลง่ายขึ้น
และงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างเป็นเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ในอนาคตต่อไปควรศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
โดยศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิด เห็ น ในมุ ม มองที่ แ ตกต่ างกัน เพื่ อสะท้ อ นความต้อ งการที่ แท้ จ ริงในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร กับผู้บริหารในมุมมองของฝ่ายบริหารจัดการองค์กร
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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ภาคผนวก 2
ผลการประเมินความเที่ยงตรง IOC แบบสอบถาม
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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ภาคผนวก 3
GET
ผลวิ
เคราะห์หาความเชื่อมั่น Try-out กับเลขานุการผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด

Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid

30

100.0

0

.0

30

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.971

60

Item Statistics
Mean

Std. Deviation

N

Q2.1

4.37

.556

30

Q2.2

4.27

.583

30

Q2.3

4.07

.583

30

Q2.4

4.10

.548

30

Q2.5

3.93

.583

30

Q2.6

3.97

.490

30

Q2.7

4.47

.629

30

Q2.8

4.47

.629

30

Q2.9

4.53

.681

30

Q2.10

4.03

.809

30

Q2.11

4.80

.407

30

Q2.12

3.27

1.081

30

Q2.13

3.80

.847

30

Q2.14

3.33

1.061

30

Q2.15

3.30

1.055

30

Q2.16

3.03

1.189

30

Q2.17

3.53

.937

30

Q2.18

3.57

.898

30

Q2.19

3.33

1.124

30

Q2.20

4.13

.629

30

Q2.21

3.43

1.073

30

Q2.22

4.13

.900

30

Q2.23

3.77

1.006

30
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Item Statistics
Mean

Std. Deviation

N

Q2.24

3.97

.718

30

Q2.25

3.93

.828

30

Q2.26

3.47

.973

30

Q2.27

3.80

.761

30

Q2.28

3.93

.785

30

Q2.29

4.10

.712

30

Q2.30

3.80

.997

30

Q2.31

4.07

.828

30

Q2.32

3.97

.718

30

Q2.33

4.07

.828

30

Q2.34

3.97

.890

30

Q2.35

4.07

.980

30

Q2.36

4.27

.691

30

Q2.37

4.27

.691

30

Q2.38

4.00

.788

30

Q3.5.1

1.30

.466

30

Q3.5.2

1.63

.490

30

Q5.1

4.13

.819

30

Q5.2

4.33

.661

30

Q6.1

3.53

.973

30

Q6.2

3.67

.922

30

Q7.1

4.00

.830

30

Q7.2

4.10

.845

30

Q8.1

3.97

.809

30

Q8.2

4.07

.828

30

Q4.1

4.37

.615

30

Q4.2

4.03

.718

30

Q4.3

4.27

.583

30

Q4.4

3.97

.718

30

Q4.5

4.00

.743

30

Q4.6

3.87

.819

30

Q4.7

3.77

.898

30

Q4.8

4.17

.747

30

Q4.9

4.23

.568

30

Q4.10

4.27

.583

30

Q4.11

4.30

.535

30

Q4.12

4.23

.626

30
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ภาคผนวก 4
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1.1 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีอายุที่แตกต่างมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลั ย
ในกากับของรัฐ จาแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.148

4

.287

Within Groups

27.884

139

.201

Total

29.032

143

F

Sig.
1.431

.227

สมมติฐานที่ 1.2 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลั ย
ในก ากั บ ของรั ฐ จ าแนกการศึ ก ษา ในภาพรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.708

3

.236

Within Groups

28.324

140

.202

Total

29.032

143

F

Sig.
1.166

.325

สมมติฐานที่ 1.3 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีอายุงานที่แตกต่าง
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลั ย
ในกากับของรัฐ จาแนกอายุงาน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.280

5

.256

Within Groups

27.752

138

.201

Total

29.032

143

F

Sig.
1.273

.279
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สมมติฐานที่ 1.4 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีประเภทบุคลากร
ที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลั ย
ในก ากั บ ของรั ฐ จ าแนกตามอายุ ง าน ในภาพรวมและรายด้ านไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.047

5

.009

Within Groups

28.985

138

.210

Total

29.032

143

F

Sig.
.045

.999

สมมติฐานที่ 1.5 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีตาแหน่งงาน
ที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลั ย
ในกากับของรัฐ จาแนกตามตาแหน่ งงาน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
Group Statistics
ตำแหน่งงำนในปจั จุบนั

N

เลขำนุกำรอธ.

T4
dimension1

เลขำนุกำรรองอธ.

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

33

4.1086

.48209

.08392

111

3.9842

.43902

.04167

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

F
T4

Equal variances

1.588

Sig.
.210

t

df

Sig.

Mean

Std. Error

(2-tailed)

Difference

Difference

Difference
Lower

Upper

1.397

142

.165

.12435

.08904

-.05167

.30037

1.327

48.860

.191

.12435

.09370

-.06396

.31266

assumed
Equal variances
not assumed
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สมมติฐานที่ 1.6 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีรายได้ต่อเดือน
ที่แตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลั ย
ในกากับของรัฐ จาแนกตามตาแหน่ งงาน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.793

5

.359

Within Groups

27.239

138

.197

Total

29.032

143

F

Sig.
1.817

.113

สมมติฐานที่ 2.1 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีอายุที่แตกต่าง
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย ในกากับ
ของรัฐ จาแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.047

4

.262

Within Groups

26.980

139

.194

Total

28.028

143

F

Sig.
1.349

.255

สมมติฐานที่ 2.2 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา ในภาพรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.517

3

.172

Within Groups

27.511

140

.197

Total

28.028

143

F

Sig.
.876

.455
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สมมติฐานที่ 2.3 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีอายุงานในตาแหน่ง
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ จาแนกตามอายุงานในตาแหน่ ง ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.475

5

.095

Within Groups

27.552

138

.200

Total

28.028

143

F

Sig.
.476

.794

สมมติฐานที่ 2.4 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีประเภทบุคลากร
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ จ าแนกตามประเภทบุ ค ลากร ในภาพรวมและรายด้านไม่ แ ตกต่ างกั น อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.353

5

.071

Within Groups

27.675

138

.201

Total

28.028

143

F

Sig.
.352

.880

สมมติฐานที่ 2.5 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีตาแหน่งงาน
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ จ าแนกตามอายุ งานในต าแหน่ ง ในภาพรวมและรายด้ า นแตกต่ างกั น อย่า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
Group Statistics
ตำแหน่งงำนในปจั จุบนั
เลขำนุกำรอธ.

T2
dimension1

เลขำนุกำรรองอธ.

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

33

4.1419

.41770

.07271

111

3.8212

.42457

.04030
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Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence

F
T2

Equal variances

.028

Sig.
.868

t

Mean

Std. Error

Interval of the

Sig. (2-

Differenc

Differenc

Difference

tailed)

e

e

df

Lower

Upper

3.824

142

.000

.32070

.08388

.15490

.48651

3.858

53.217

.000

.32070

.08313

.15398

.48743

assumed
Equal variances
not assumed

สมมติฐานที่ 2.6 เลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีรายได้ต่อเดือน
ที่แตกต่าง มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ จ าแนกตามรายได้ ต่ อ เดื อ น ในภาพรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.688

5

.138

Within Groups

27.340

138

.198

Total

28.028

143

สมมติฐานที่ 3

F

Sig.
.694

.629

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการศึ ก ษาพบว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย
ในกากับของรัฐ กับ ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในทางบวก อยู่ ในระดั บ ปานกลาง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธ์กันถึง 57%
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Correlations
T2
T2

T4

Pearson Correlation

.571**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N
T4

Pearson Correlation

144

144

.571**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N

144

144

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

สมมติฐานที่ 4.

การได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตนเอง ของเลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่แ ตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริห ารระดับสูง มหาวิทยาลั ย
ในกากับของรัฐ จาแนกตามการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Group Statistics
Q3.5.1
T4

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ได้รบั

89

4.0552

.43154

.04574

ไม่ได้รบั

55

3.9439

.47576

.06415

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

Sig.
(2F
T4

Equal variances

.346

Sig.

t

.557 1.446

df

tailed)

Mean

Std.

95% Confidence

Error

Interval of the

Differenc Differenc
e

e

Difference
Lower

Upper

142

.150

.11130

.07699

-.04089

.26350

1.413 106.048

.161

.11130

.07879

-.04490

.26751

assumed
Equal variances
not assumed
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สมมติฐานที่ 5.

การได้ จั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การพั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย (R2R) ของ
เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ จาแนกตามการได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน หรือ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ในภาพรวม
และรายด้านต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Group Statistics
Q3.5.2
T4
dimension1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

มี

46

4.1341

.43050

.06347

ไม่ม ี

98

3.9558

.45063

.04552

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Sig. (2-

F
T4 Equal

.538

Sig.

t

.465 2.245

df

tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

Difference
Lower

Upper

142

.026

.17828

.07942

.02128

.33527

2.282 91.911

.025

.17828

.07811

.02314

.33341

variances
assumed
Equal
variances not
assumed
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ภาคผนวก 5
ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด โดยจาแนกตามอายุ
ANOVA
Q4.1
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

9.695

4

2.424

Within Groups

49.464

139

.356

Total

59.160

143

F

Sig.
6.811

.000

Multiple Comparisons
(I) อำยุ

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

51 - 60 ปี

มำกกว่ำ 60 ปี

(J) อำยุ

95% Confidence Interval

Mean
Difference (I-

Std.

J)

Error

Sig.

Lower

Upper

Bound

Bound

31 - 40 ปี

-.464*

.146

.002

-.75

-.17

41 - 50 ปี

-.499*

.166

.003

-.83

-.17

51 - 60 ปี

-.939*

.182

.000

-1.30

-.58

มำกกว่ำ 60 ปี

-.773

.441

.082

-1.64

.10

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

.464*

.146

.002

.17

.75

41 - 50 ปี

-.035

.129

.789

-.29

.22

51 - 60 ปี

-.475*

.149

.002

-.77

-.18

มำกกว่ำ 60 ปี

-.309

.428

.472

-1.16

.54

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

.499*

.166

.003

.17

.83

31 - 40 ปี

.035

.129

.789

-.22

.29

51 - 60 ปี

-.441*

.169

.010

-.77

-.11

มำกกว่ำ 60 ปี

-.274

.435

.530

-1.13

.59

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

.939*

.182

.000

.58

1.30

31 - 40 ปี

.475*

.149

.002

.18

.77

41 - 50 ปี

.441*

.169

.010

.11

.77

มำกกว่ำ 60 ปี

.167

.441

.706

-.71

1.04

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

.773

.441

.082

-.10

1.64

31 - 40 ปี

.309

.428

.472

-.54

1.16

41 - 50 ปี

.274

.435

.530

-.59

1.13

51 - 60 ปี

-.167

.441

.706

-1.04

.71
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Multiple Comparisons
(I) อำยุ

(J) อำยุ

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

51 - 60 ปี

มำกกว่ำ 60 ปี

95% Confidence Interval

Mean
Difference (I-

Std.

J)

Error

Sig.

Lower

Upper

Bound

Bound

31 - 40 ปี

-.464*

.146

.002

-.75

-.17

41 - 50 ปี

-.499*

.166

.003

-.83

-.17

51 - 60 ปี

-.939*

.182

.000

-1.30

-.58

มำกกว่ำ 60 ปี

-.773

.441

.082

-1.64

.10

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

.464*

.146

.002

.17

.75

41 - 50 ปี

-.035

.129

.789

-.29

.22

51 - 60 ปี

-.475*

.149

.002

-.77

-.18

มำกกว่ำ 60 ปี

-.309

.428

.472

-1.16

.54

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

.499*

.166

.003

.17

.83

31 - 40 ปี

.035

.129

.789

-.22

.29

51 - 60 ปี

-.441*

.169

.010

-.77

-.11

มำกกว่ำ 60 ปี

-.274

.435

.530

-1.13

.59

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

.939*

.182

.000

.58

1.30

31 - 40 ปี

.475*

.149

.002

.18

.77

41 - 50 ปี

.441*

.169

.010

.11

.77

มำกกว่ำ 60 ปี

.167

.441

.706

-.71

1.04

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี

.773

.441

.082

-.10

1.64

31 - 40 ปี

.309

.428

.472

-.54

1.16

41 - 50 ปี

.274

.435

.530

-.59

1.13

51 - 60 ปี

-.167

.441

.706

-1.04

.71

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ANOVA
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

.288

3

.096

Within Groups

58.872

140

.421

Total

59.160

143

F

Sig.
.228

.876
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด โดยจาแนกตามอายุงาน
ANOVA
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

5.473

5

1.095

Within Groups

53.686

138

.389

Total

59.160

143

F

Sig.
2.814

.019

Multiple Comparisons
(I) อำยุงำน

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี

6 - 10 ปี

11 - 15 ปี

16 - 20 ปี

21 - 25 ปี

(J) อำยุงำน

Mean

Std.

Difference (I-J)

Error

95% Confidence Interval
Sig.

Lower Bound Upper Bound

6 - 10 ปี

-.284*

.135

.037

-.55

-.02

11 - 15 ปี

-.279

.148

.061

-.57

.01

16 - 20 ปี

-.420

.240

.082

-.89

.05

21 - 25 ปี

-.545*

.240

.024

-1.02

-.07

มำกกว่ำ 25 ปี

-.629*

.203

.002

-1.03

-.23

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี

.284*

.135

.037

.02

.55

11 - 15 ปี

.005

.149

.975

-.29

.30

16 - 20 ปี

-.137

.241

.570

-.61

.34

21 - 25 ปี

-.262

.241

.278

-.74

.21

มำกกว่ำ 25 ปี

-.345

.204

.093

-.75

.06

.279

.148

.061

-.01

.57

6 - 10 ปี

-.005

.149

.975

-.30

.29

16 - 20 ปี

-.142

.248

.569

-.63

.35

21 - 25 ปี

-.267

.248

.284

-.76

.22

มำกกว่ำ 25 ปี

-.350

.213

.103

-.77

.07

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี

.420

.240

.082

-.05

.89

6 - 10 ปี

.137

.241

.570

-.34

.61

11 - 15 ปี

.142

.248

.569

-.35

.63

21 - 25 ปี

-.125

.312

.689

-.74

.49

มำกกว่ำ 25 ปี

-.208

.285

.466

-.77

.35

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี

.545*

.240

.024

.07

1.02

6 - 10 ปี

.262

.241

.278

-.21

.74

11 - 15 ปี

.267

.248

.284

-.22

.76

16 - 20 ปี

.125

.312

.689

-.49

.74

มำกกว่ำ 25 ปี

-.083

.285

.770

-.65

.48

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี
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Multiple Comparisons
(I) อำยุงำน

(J) อำยุงำน

มำกกว่ำ 25 ปี

Mean

Std.

Difference (I-J)

Error

95% Confidence Interval
Sig.

Lower Bound Upper Bound

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี

.629*

.203

.002

.23

1.03

6 - 10 ปี

.345

.204

.093

-.06

.75

11 - 15 ปี

.350

.213

.103

-.07

.77

16 - 20 ปี

.208

.285

.466

-.35

.77

21 - 25 ปี

.083

.285

.770

-.48

.65

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด โดยจาแนกประเภทบุคลากร
ANOVA
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

1.908

5

.382

Within Groups

57.252

138

.415

Total

59.160

143

F

Sig.
.920

.470

ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด โดยจาแนกตามตาแหน่งงาน
Group Statistics
ตำแหน่งงำนในปจั จุบนั
เลขำนุกำรอธ.

Q4.1
dimension1

เลขำนุกำรรองอธ.

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

33

4.27

.626

.109

111

4.18

.649

.062
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Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

F
Q4 Equal variances
.1

t-test for Equality of Means

Sig.

.459

t

df

.499 .724

Std.

95% Confidence

Mean

Error

Interval of the

Sig. (2-

Differen

Differen

Difference

tailed)

ce

ce

Lower

Upper

142

.470

.093

.128

-.160

.345

.739 54.133

.463

.093

.125

-.158

.344

assumed
Equal variances
not assumed

ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถดาเนินงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด โดยจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
Sum of Squares
Between Groups

df

Mean Square

5.793

5

1.159

Within Groups

53.367

138

.387

Total

59.160

143

F

Sig.
2.996

.013

Multiple Comparisons
(I) รำยงำนได้ต่อเดือน

(J) รำยงำนได้ต่อเดือน

95% Confidence Interval

Mean
Difference (IJ)

ไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลได้

ต่ำกว่ำ 20000 บำท

20001 - 25000

Upper
Std. Error

Sig.

Lower Bound

Bound

ต่ำกว่ำ 20000 บำท

-.167

.475

.726

-1.11

.77

20001 - 25000

.167

.454

.714

-.73

1.06

25001 - 30000

-.270

.451

.550

-1.16

.62

30001 - 35000

-.310

.455

.496

-1.21

.59

มำกกว่ำ 35000

-.382

.452

.400

-1.28

.51

ไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลได้

.167

.475

.726

-.77

1.11

20001 - 25000

.333

.212

.119

-.09

.75

25001 - 30000

-.104

.207

.617

-.51

.30

30001 - 35000

-.144

.213

.502

-.57

.28

มำกกว่ำ 35000

-.216

.209

.303

-.63

.20

ไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลได้

-.167

.454

.714

-1.06

.73

ต่ำกว่ำ 20000 บำท

-.333

.212

.119

-.75

.09

25001 - 30000

-.437*

.153

.005

-.74

-.13
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Multiple Comparisons
(I) รำยงำนได้ต่อเดือน

(J) รำยงำนได้ต่อเดือน

95% Confidence Interval

Mean
Difference (IJ)

25001 - 30000

30001 - 35000

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Bound

30001 - 35000

-.477*

.162

.004

-.80

-.16

มำกกว่ำ 35000

-.549*

.156

.001

-.86

-.24

ไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลได้

.270

.451

.550

-.62

1.16

ต่ำกว่ำ 20000 บำท

.104

.207

.617

-.30

.51

20001 - 25000

.437*

.153

.005

.13

.74

30001 - 35000

-.040

.154

.795

-.35

.26

มำกกว่ำ 35000

-.112

.148

.449

-.40

.18

ไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลได้

.310

.455

.496

-.59

1.21

ต่ำกว่ำ 20000 บำท

.144

.213

.502

-.28

.57

20001 - 25000

.477*

.162

.004

.16

.80

25001 - 30000

.040

.154

.795

-.26

.35

-.072

.157

.648

-.38

.24

ไม่สำมำรถให้ขอ้ มูลได้

.382

.452

.400

-.51

1.28

ต่ำกว่ำ 20000 บำท

.216

.209

.303

-.20

.63

20001 - 25000

.549*

.156

.001

.24

.86

25001 - 30000

.112

.148

.449

-.18

.40

30001 - 35000

.072

.157

.648

-.24

.38

มำกกว่ำ 35000
มำกกว่ำ 35000

Upper

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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