
 
 

อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วัชรพงษ อินทรวงศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะรัฐประศาสนศาสตร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 2552 





 

บทคัดยอ 
 

ช่ือวิทยานิพนธ   อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
    สายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
ช่ือผูเขียน  นายวัชรพงษ อินทรวงศ 

ช่ือปริญญา  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ปการศึกษา   2552 
 

 
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา  มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดที่มีตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกลุมของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตาม
แนวคิดการจัดกลุมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบการเชื่อมโยงระหวางการวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานโดยผานปจจัย 4 ประการของกลองดําซึ่ง
ประกอบดวย ความสามารถ แรงจูงใจ โอกาสในการมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ 4) 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการและโครงสรางองคการ  ท่ีมีตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยในสถาบันอุดมศึกษา  
 วิธีการดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัยใชหนวยวิเคราะหในระดับ
บุคคล โดยแบงออกเปน 4 กลุมคือ บุคลากรสายผูสอนของ 1) สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐขนาด
ใหญ 2) สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐขนาดเล็ก 3) สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนขนาดใหญ 4) 
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนขนาดเล็ก รวมแลวมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 23,522 คน และผูวิจัย
ไดใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนและใชการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางของ Yamane 
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมามีจํานวน 425 ฉบับหรือคิด
เปนรอยละ 60.71  
 ผลการศึกษาพบวาวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดที่มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

ดานการจัดกลุมของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ สามารถแบง

ออกไดเปน 4 กลุมดังนี้ กลุมที่ 1ประกอบดวย การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา กลุมที่ 2 

ประกอบดวย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลตามผลงาน กลุมที่ 3 ประกอบดวย การ

ออกแบบงาน การมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร กลุมสุดทายประกอบดวย การเลื่อนขั้นจาก
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ภายใน ความมั่นคงในการทํางานและความเสมอภาค ตัวแบบการเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติดาน

ทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน มีกระบวนการเชื่อมโยงโดยผานกลองดํา วิธีปฏิบัติดาน

ทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4 มีอิทธิพลทางตรงตอ ความสามารถ 

แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ตามลําดับ ดานความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม 

โครงสรางองคการกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยพบวา วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวก

ตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท้ัง 4 กลุม  อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนเปนองคการระบบเปดที่ตองมีปฏิสัมพันธและปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางการ

จัดการของตน ดังนั้นการนําวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดมาใช 

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประยุกตใชทฤษฎีเหลานั้นใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาพปญหาและบริบทของตนตามแนวคิดของทฤษฎีระบบและทฤษฎีตาม

สถานการณ 
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ABSTRACT 
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Year 2009  

 
 

  The Influence of Human Resource Practices on Performance of Thai Academics in 
Higher Education Institutions was carried out with four objectives: 1) identification the 
influences of human resource practices in line with the best practice approach on the performance 
of higher education academics 2) to study the grouping patterns of human resources practices in 
accordance with the specific grouping approach 3) to develop a model linking human 
resource practices with performance through 4 “black box” factors comprising ability, 
motivation, engagement and organizational commitment 4) identification the influence of 
organizational culture and structures on human resource practices in higher educational institutes. 
Research methodology, the unit of analysis of the study was at the individual level and  the  
population consisted of 4 groups: 1) Academics of public higher education institutes with 
large organizational structure 2) Academics of public higher education institutes with small 
organizational structure 3) Academics of private higher education institutes with large 
organizational structure 4) Academics of private higher education institutes with small 
organizational structure, totaling 23,522 in number. The researcher used the multi- stage 
stratified sampling technique and used Yamane’s formula for calculation of the sample size.  
The expected number of complete questionnaires was 425 or 60.71 percent of the questionnaires 
sent out to sample groups. The findings of the research were as follows: Human resource 
practices in line with the best practice approach had a direct positive influence on performance of 
academics in higher education institutions. The analysis on groupings of human resource 
practices for specific purposes can be defined in 4 groups: The first grouping on recruitment and 
selection, training and development. The second grouping was performance appraisal and 
rewards. Job design, participation and communication are elements of the third group. The 
final group was composed of internal promotion, job security and equity. 
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The model linking human resource practices with performance, “black box” or 
human resource outcome was mediator of the process. Human resource practices first group, 
second group, third group and fourth group had a direct influence on ability, motivation, 
engagement and commitment. However, all public and private higher education institutions 
are open system organization that had interaction with its environment hence carrying 
human resource practice in line with best practice approach, administrators of higher 
education institutions must to applied suitable theory with their organization’s problems and 
contexts as system theory and contingency theory suggestion. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงของ รองศาสตราจารยดร.จินดา

ลักษณ วัฒนสินธุ กรรมการที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้งรองศาสตราจารยดร.อุทัย เลาหวิเชียร ประธานสอบ

ปองกันวิทยานิพนธ ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ตลอดจนใหความชวยเหลือแกไข

ขอบกพรองตางๆเพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง

สูงไว ณ โอกาสนี้    ขอขอบพระคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เปนผูใหความสนับสนุน

ดานทุนและเวลาในการศึกษา ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ท่ีใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและใหคําแนะนําอันเปนประโยชนในการทําวิจัยใหมีความสมบูรณ

ย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน ท่ีกรุณาให

โอกาสในการสัมภาษณในประเด็นที่เกี่ยวกับปญหาและรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ตลอดจนตอบคําถามและขอชี้แนะที่ไดจากขอคนพบของการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผูตอบ

แบบสอบถามเพื่อใหงานวิทยานิพนธครั้งนี้สมบูรณ ขอขอบคุณเจาหนาที่โครงการรัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและเพื่อนรวมรุนทุกคน โดยเฉพาะอาจารยปณิตา พนภัย ท่ีใหความ

ชวยเหลือระหวางการศึกษาและทําการวิจัย ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์

ประสาทวิชา ความรู รวมถึงผูเขียนตํารา เอกสารบทความตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ ท่ี

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและไดนํามาอางอิงในงานวิจัยฉบับนี้  นอกจากนี้ขอขอบคุณกําลังใจอัน

สําคัญที่ทําใหผูวิจัยมีความมุงมั่นจนงานวิจัยฉบับนี้แลวเสร็จ จากภรรยา คุณกรรณิกา จันทรพา

และลูกสาวเด็กหญิงภูริภัค อินทรวงศ  ประโยชนและคุณคาจากการสรางสรรคองคความรูอันพึงมี

จากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ คุณพอสมคิด คุณแมเรวดี อินทรวงศ คุณ

พอบุญสง คุณแมแฉลม จันทรพา ครู อาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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3.2  การกําหนดจํานวนตัวอยางเพื่อสงแบบสอบถามตามประเภทสถาบันอุดมศึกษา 75 
3.3  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการและการวัดตัวแปร 77  
3.4  การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของเครื่องมือในการวัด   92 
       และการสรางแบบสอบถาม 
3.5  คาครอนบาคอัลฟารายการขอคําถามของตัวแปรในกลุมปจจัยสถาบัน 93   
       วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย  
4.1  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามเพศ 98 
4.2  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามกลุมอายุ 98 
4.3  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตาม   99 

             ประสบการณในการทํางาน 
4.4  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตาม 99  
       สถานะการจางงาน 
4.5  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตาม   99 
       ระดับรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน 
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4.6  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตาม   100  
       ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด 

 4.7   รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตาม 100   
     ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
4.8  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตาม 100  
       ตําแหนงทางวิชาการ 
4.9  คาเฉลี่ยการรับรูของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตอวัฒนธรรม 102   
       องคการ จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
4.10  คาเฉลี่ยการรับรูของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตอโครงสราง 103   
         องคการ  จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
4.11  วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย   105 
4.12  คาเฉลี่ยผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย จําแนกตามประเภทของสถาบัน   108 
         อุดมศึกษา 
4.13  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานการสอน จําแนกตาม 110  
         ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
4.14  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานการวิจัย จําแนกตาม  112       
         ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
4.15  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานบริการวิชาการ จําแนกตาม 114  
         ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
4.16  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   116 
         จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
4.17  ความเปนสมาชิกของกลุมตัวแปรวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย   118 
4.18  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการคัดเลือก   121 
         การฝกอบรมและพัฒนา 
4.19  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการประเมินผล   122 
         การปฏิบัติงาน และระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 
4.20  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการออกแบบงาน   123 

                การมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร 
4.21  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเลื่อนขั้นจาก  124 
         ภายในความมั่นคงในการทํางานและความเสมอภาค 
4.22  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการกับการคัดเลือก  125 
         การฝกอบรม และพัฒนา 
4.23  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการกับการประเมินผลการ  126 
        ปฏิบัติงานและระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 
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4.24  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการกับการออกแบบงาน   127  
        การมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร 
4.25  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการกับการเลื่อนขั้นจาก  128 
        ภายในความมั่นคงในการทํางานและความเสมอภาค 
4.26  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนากับ  129 
         ความสามารถของบุคลากร 
4.27  คาเฉลี่ยของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 1 จําแนกตามประเภทของ   129 
        สถาบันอุดมศึกษา  
4.28  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุ โดยแยกตัวแปรกลุมที่ 1 ออกจากกันเพื่อเปรียบเทียบ 130 
        อิทธิพลของ ปจจัยดานการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนาที่มีตอความสามารถ 
        ของบุคลากร 
4.29  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน   131 
         ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงานผลงานกับแรงจูงใจของบุคลากร 
4.30  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการออกแบบงาน ระบบการมีสวนรวม     132   
         และการติดตอสื่อสารกับการมีสวนรวมของบุคลากร 
4.31  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคง    132 
         และความเสมอภาคกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร 
4.32  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวม   133 
        และความผูกพันตอองคการกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ี 
        ไมไดรับคาสอนพิเศษ 
4.33  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   134 
         ความผูกพันตอองคการกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนที่ไดรับคาสอนพิเศษ 
4.34  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวม   134 
         และความผูกพันตอองคการกับจํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษา 
4.35  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 135 
           ความผูกพันตอองคการกับจํานวนบทความทางวิชาการที่เขียนและถูกตีพิมพในวารสาร 
4.36  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ  136 
         ความผูกพันตอองคการกับจํานวนหนังสือ ตําราทางวิชาการที่เขียนหรือรวมเขียน 
4.37  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   136  
         ความผูกพันตอองคการกับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการสอนของ 
         ตนเอง 
4.38  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ  137 
         ความผูกพันตอองคการกับจํานวนผลงานวิจัย โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยหลัก 
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4.39  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   138 
         ความผูกพันกับผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวม 
4.40  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   138 
   ความผูกพันตอองคการกับจํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรทางวารสารหรือ 
   ตอที่ประชุมภายในประเทศ 

4.41  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   139 
        ความผูกพันตอองคการกับจํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรทางวารสารหรือ 
        ตอที่ประชุมตางประเทศ 
4.42  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   140 
          ความผูกพันกับงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดับสถาบัน ระดับประเทศหรือตางประเทศ 
4.43  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   140 
      ความผูกพันตอองคการกับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของตนเอง 
4.44  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   141 
        ความผูกพันตอองคการกับจํานวนการใหบริการวิชาการที่นอกเหนือจากการสอน 
        ตามปกติ 
4.45  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   142 
        ความผูกพันตอองคการกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยตอสัปดาหในฐานะอาจารยพิเศษ 
        แกสถาบันอื่น 
4.46  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   142 
        ความผูกพันตอองคการกับจํานวนองคการนิสิตหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษา 
4.47  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   143 
         ความผูกพันกับจํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่รับเปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา 
4.48  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   144 
        ความผูกพันตอองคการกับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการ 
        วิชาการของตนเอง 
4.49  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ   145 
        ความผูกพันตอความพึงพอใจกับจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
        กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานตนสังกัด 
4.50  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความสามารถ แรงจูงใจ    145 
         การมีสวนรวม และความผูกพันตอความพึงพอใจกับความพึงพอใจในผลการ 
    ปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 

5.1  สรุปอิทธิพลของ ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอ 195  
       องคการที่มีตอผลการปฏิบัติของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
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สารบัญภาพ  
  

ภาพที่  หนา 

 
2.1  เปาหมายการดําเนินงานของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ 12 
       กําหนดทิศทางตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2  รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของไทย     12 
2.3  การแบงระดับวัฒนธรรมองคการ   20 
2.4  ตัวแบบของรูปแบบวัฒนธรรมองคการ   22 
2.5  อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย    27 
       และผลการดําเนินงาน 
2.6  ตัวแบบทั่วไปของทฤษฎีโครงสรางตามสถานการณ   30     
2.7  เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของการจัดกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย    40 
2.8  ตัวแบบพื้นฐานการเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับ    42 
       ผลดําเนินงานขององคการ 
2.9  ตัวแบบความสัมพันธอยางงายของการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลงาน   43 
2.10  ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีเนนความผูกพันในระดับสูง   43 
2.11  การเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน   44 
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1.1  ความสําคัญของปญหา 
 
 ท่ีมาของงานวิจัยฉบับนี้เกิดจากปญหา
สําคัญสองประการคือ 

 
 1.1.1  ปญหาทางทฤษฎี  

ประกอบดวยปญหาสําคัญ 3 ประการ
1.1.1.1 ความไมชัดเจนขอ

Resource Practices)  
1.1.1.2 ปญหารูปแบบและ

ดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน (Li
Performance)  

1.1.1.3 ปญหาความไมชัด
(Performance Measurement) ท่ีเกิดจากวิธีปฏ

 
1.1.2  ปญหาทางการปฏิบัติ  
องคความรูตลอดจนทฤษฎี งานวิจัย

รูปแบบ เครื่องมือและเทคนิคผสมผสานกันร
ความรูเหลานั้นเขามาประยุกตใช จึงมีความ
ตรวจสอบความเหมาะสมกับการนํามาใชใน
แตกตาง ซ่ึงจากการวิจัยของสํานักงานเลขาธ
นโยบายการปรับรูปแบบมหาวิทยาลัยสูการเป
กําหนดแนวทางในการบริหารที่มีลักษณะแ
ทางการจัดการ และวิธีปฏิบัติดานการบริหารท
เชิงประจักษวา รูปแบบดานการบริหารทรั
กอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดทาง
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติมีดังนี้ 
 

    

ทที่ 1 

 
ทนํา 

 

ของปรากฏการณดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

ดังนี้  
งแนวคิดวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (Human 

องคประกอบของการเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติ 
nk Between Human Resource Practices and 

เจนของวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลลัพธ 
บิัติดานทรัพยากรมนุษย 

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย สวนใหญมีการใช
ะหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ดังนั้นการที่จะนําองค
จําเปนอยางยิ่งที่ควรตองไดรับการวิจัยพัฒนาเพื่อ
บริบท วัฒนธรรมองคการและโครงสรางองคการที่
กิารสภาการศึกษาปพ.ศ. 2546 พบวา ภายใต
นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยไดเริ่ม
ตกตางกันออกไป เชน กลยุทธ นโยบาย รูปแบบ
รัพยากรมนุษย แตยังขาดผลงานวิจัยที่เปนหลักฐาน
พยากรมนุษยวิธีใดที่เปนรูปแบบที่เหมาะสมและ
การบริหาร ซ่ึงรายละเอียดพอสังเขปของปญหาทั้ง
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1.1.2.1  ปญหาแนวคิดวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 
ปญหาองคประกอบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 

  การบริหารทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการขนาดใหญ กลางและเล็ก มัก
กลาวถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยตอความสําเร็จและลมเหลวในการดําเนินงานของ
องคการ แตก็เปนที่นาประหลาดใจ ผลงานวิจัยเชิงประจักษท่ีแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงในลักษณะ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal Link) ระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน
ยังมีความแตกตางและสับสนของแนวคิด (Patterson, et al., 1998) 

การสรางกรอบแนวคิดและการวัดอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ตอ
ผลการ ปฏิบัติงาน ยังเปนประเด็นที่ยังคงไดรับความนิยมในงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Huselid, et al., 1995; Wright, et al., 2007) ปรากฏการณ
ดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากบทความและผลงานวิจัย ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Practices) ท่ีมีผลตอผลิตภาพของทรัพยากรมนุษยและ
ผลการดําเนินงานขององคการในภาพรวม (Huselid and Becker, 1996; Wright, et al., 2005) 
ตัวอยางความหลากหลายของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ท่ีสรุปมาพอสังเขปมีดังนี้ แนวคิด 
Best Practice Approaches หรือบางครั้งอาจเรียกวาตัวแบบทั่วไป (Universalistic  Mode) ของ 
Delery and Doty (1996) แนวคิด Pfeffer’s 16 Practices for ‘Competitive Advantage 
Through People’ (1994) แนวคิด Pfeffer’s 7 Practices for ‘Building Profits by Putting 
People First’ (1998) แนวคิด High Involvement Management Practices (HIMP), High 
Commitment Management Practices (HCMP), High Performance Work System (HPWS), 
High Performance Organization (HPO) แนวคิด High Performance Work Practices ของ 
Guest (1997) แนวคิด Smarter Ways of Working ของ  Guest (2007) แนวคิด Resource 
Based View/RBV ท่ีใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยในฐานะเปนปจจัยที่กอใหเกิดความยั่งยืน
ของความไดเปรียบในการแขงขัน (Sustainable  Competitive  Advantage/SCA) ของ Barney 
(1991) แนวคิด Human  Capital ท่ีใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยในฐานะที่เปนสินทรัพย 
(Asset) ท่ีมีคามากที่สุด จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุน (Investment) ในตัวทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้
เพื่อสรางความแตกตาง ความซับซอนของกระบวนการทางสังคมภายในองคการ ของ Barney and 
Wright  (1998) 

Richardson and Johnson (2004) ไดสรุปวามีรูปแบบการใชวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 
3 แนวทางในการเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานคือ 1) Best Practice 2) Contingency/Best Fit 3) Bundles ชุด
ของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีองคประกอบเฉพาะเจาะจง เมื่อรวมกันแลวทําใหเกิดระดับผลการ
ทํางานที่สูงขึ้น ท้ังนี้อาจแปรผันและขึ้นอยูกับบริบทขององคการ  

นอกจากความหลากหลายของความเขาใจที่มีตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยใน
ภาพรวม ท่ีไมสามารถกําหนดขอสรุปรวมกันได ยังพบปญหาอื่นๆอีกหลายประการเชน การวิจัยที่
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เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยอาศัยตัวแปรของชุดวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (HR 
Package) ท่ีแตกตางกันออกไป (Delery and Doty, 1996; Ichnoiwski, et al., 1996; Pfeffer, 
1998) ปญหาดานการใหความหมายและอธิบายรายละเอียดของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ี
มีความคลุมเครือขาดความชัดเจน เชน การใชความละเอียดรอบครอบในการสรรหาคัดเลือก ท่ี
ไมไดกลาวถึงเทคนิคในรายละเอียด ซ่ึงกอใหเกิดความสับสนและยากตอการนําไปปฏิบัติ 

(Purcell, et al., 1999) ปญหาดานการวัดวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ท่ีใชรูปแบบในการวัด
แตกตางกันออกไป บางงานวิจัยใชการวัดเฉพาะการมีอยูของกิจกรรมดวยคําถาม (ใช/ไมใช) บาง
งานวิจัยใชการวัดแสดงคาของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยหรือกิจกรรมเปนรอยละ (Huselid, 
1996) 

 
1.1.3  ปญหาการเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลงาน 
Guest (2007) ไดกลาวถึงสถานะของการบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบันวา มีลักษณะ

สําคัญอยูหลายประการเชน ความพยายามในการศึกษา วิจัยเพื่ออธิบายการเชื่อมโยงระหวางการ

บริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการดําเนินงาน (Boselie, et al., 2005; Combs, et al., 2006; 
Wright, et al., 2005) แตในขณะเดียวกัน ก็ยังมีขอจํากัดของขอสรุปรวมกันในประเด็นการวัด
การบริหารทรัพยากรมนุษย การวัดผลการปฏิบัติงานและธรรมชาติของการเชื่อมโยง (The Nature 
of the Link) 

ปญหาธรรมชาติของการเชื่อมโยง ระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลลัพธท่ีเกิดขึ้น มี
หลายลักษณะดวยกัน เชน ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอทักษะ/ความสามารถของ
บุคลากร (Skill/Ability) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอแรงจูงใจ (Motivation) ผลกระทบของ
วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอการมีสวนรวมของพนักงาน (Involvement) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยตอความผูกพัน (Commitment) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอบรรยากาศ
การทํางาน (Organization  Climate) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอความพึงพอใจของลูกคา 
(Customer’s Satisfaction) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการประกอบการ (Organization 
Performance) หรือผลกําไร (Profit) นอกจากนี้ปญหาอีกประการของธรรมชาติการเชื่อมโยงคือ รูปแบบเชิง
กระบวนการของการเชื่อมโยงความสัมพันธ ท่ีมีองคประกอบของกระบวนการแตกตางกันออกไป  

 
1.1.4 ปญหาความไมชัดเจนของรูปแบบการวิจัยและเครื่องมือในการวัดผลลัพธ 

(Performance Measurement) ที่เกิดจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 
Purcell, et al. (2003) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับปญหาความไมชัดเจนของรูปแบบการวิจัย

และเครื่องมือในการวัดผลลัพธท่ีเกิดจากอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยไวหลาย
ประการคือ ระดับการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีความแตกตางกัน ซ่ึงมีท้ังการวัดผลการดําเนินงาน
ในระดับองคการ (Corporate  Level) และการวัดผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล (Individual 
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Assessment) รวมไปถึงการใชรูปแบบการวิจัยที่มีท้ังการวิจัยแบบ ตัดขวาง (Cross-Sectional) 
และการวิจัยระยะยาว (Longitudinal) เพื่อวิเคราะหการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษยกับผลการดําเนินงานที่มีความซับซอนยากตอการเขาใจทั้งทางวิชาการและ
ปฏิบัติการ 

Dyer and Reeves (1995)  ไดแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันกับกับ Purcell วา
การวัดผลลัพธเกิดจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป สามารถ
จําแนกไดเปน 3 ลักษณะคือ 1) การวัดผลงานระดับปจเจกบุคคลหรือกลุม (Individual/Group 
Performance) ซ่ึงเปนผลลัพธโดยตรงของทรัพยากรมนุษย (HR  Outcomes) สามารถวัดไดจาก 
การลาและการออกจากงาน 2) การวัดผลงานระดับองคการ (Organizational Outcomes) สามารถ 
วัดไดจาก ผลิตภาพ คุณภาพและบริการ 3) การวัดผลลัพธดานการเงิน/บัญชี วัดไดจากผลการ
ตอบแทนการลงทุนหรือการดูจากสินทรัพยซ่ึงการวิจัยอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย
ตอผลลัพธการดําเนินงานในปจจุบันสวนใหญอาศัยการวัดในระดับองคการหรือผลการดําเนินงาน

ดานการเงินแมยังมีขอจํากัดอยูมาก (Wright, et al., 2003) 
 

1.1.5 ปญหาทางการปฏิบัติ ความเปลี่ยนแปลงของบริบททางการบริหาร ความ

หลากหลายของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและรูปแบบการวัดประสิทธิผล 
 ความเปลี่ยนแปลงบริบททางการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา อิทธิพลสําคัญที่กอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงตอการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 

1.1.5.1 แผนอุดมศึกษาระยะยาว15ป (2533-2547) ฉบับที่ 1 ของทบวง 
มหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (2533-2547) ของทบวงมหาวิทยาลัย 
ระดมสมองกันมองทิศทางอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัยชวงป 2529-2530 โดยมีหลักการรวม
พ้ืนฐาน 4 ประเด็นของการปฏิบัติภารกิจอุดมศึกษา คือ การกระจายโอกาสและความเสมอภาค 
(Equity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) คุณภาพและความเปนเลิศ (Excellence) และความเปนสากล 
(Internationalization)  

จากเงื่อนไขดังกลาวมหาวิทยาลัยจําเปนที่จะตองสรางความสามารถในการบริหาร
จัดการที่ตองคํานึงถึงมิติดานการเงิน (Financial) และมิติท่ีไมใชการเงิน (Non-Financial) ควบคู
กันไป โดยใชทรัพยากรมนุษย (Human Resource) และทรัพยากรอื่นๆ (Non-Human Resource) 
ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการเปนกลไกในการสงเสริมสนับสนุนเปาหมายการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

1.1.5.2  กรอบแผนระยะยาวอุดมศึกษา 15 ปฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565) 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและ
องครวมของการพัฒนาระบบอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางของยุทธศาสตร (Strategic Direction) 
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โดยมีการจัดแบงสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุมคือ 1) มหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา 2) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโนยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 3) มหาวิทยาลัย 
ส่ีป มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร 4) วิทยาลัยชุมชน ในแตละกลุมมีบทบาทและภารกิจที่แตกตางกัน
ไปเชน ระดับปริญญาที่ผลิตบัณฑิต พ้ืนที่การบริการ สัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอก สัดสวน
นักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอนักศึกษาดานสังคมศาสตร พันธกิจ บทบาทในการ
พัฒนาสังคมและประเทศ  

ขอมูลที่นําเสนอในสวนของแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 1และฉบับที่ 2 ได
แสดงใหเห็นทิศทางในภาพรวมของยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย 
ซ่ึงเปนบริบทสําคัญที่มีอิทธิผลและสงผลกระทบตอการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากร
มนุษยท้ังในมิติของกลยุทธ (Strategic Human Resource Management) และวิธีปฏิบัติ (Human 
Resource Practice) 

ในทางปฏิบัติปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษยของสถาบันอุดมศึกษา 
ในประเทศไทยมีลักษณะคลายกันกับปญหาที่เกิดขึ้นในทางทฤษฎี โดยสามารถจําแนกลักษณะ
ปญหาออกไดเปน 3 ลักษณะดวยกันคือ ปญหาความหลากหลายของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการจริง ปญหาการขาดผลงานวิจัยที่แสดงการเชื่อมโยง
ระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ปญหาความ
หลากหลายของหนวยงานและวิธีการวัดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของ
ปญหามีดังนี้ 

1)  ปญหาความหลากหลายของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในการ
ดําเนินการจริง   

การวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหมของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ความ กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลทําใหสถาบันอุดมศึกษาตอง
ปรับตัว ความสามารถในการปรับตัวเพื่อการดํารงอยู การเจริญเติบโตของสถาบัน การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจมากเทาไร ศักยภาพของสถาบันก็มีมากขึ้นเทานั้น ความสามารถและวิธีการ
ปรับตัวใหตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกประเทศเรียกวา 
นวัตกรรมหรือการปฏิบัติแนวใหม ซ่ึงเปนกลไกหลักของการพัฒนาและปรับปรุงสถาบันจาก
การศึกษาขอมูลทางดานอุดมศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลทําใหการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ในบริบทเดิมตองเปลี่ยนแปลงไปสูบริบทใหม โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษยในระบบ
มหาวิทยาลัยที่ไดปรับจากการมีคนประจําตําแหนงและมีความมั่นคง ไปสูความเชื่อในคุณภาพของ
คนคือความไดเปรียบในการแขงขัน การบริหารทรัพยากรมนุษยตองกอใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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นอกจากนี้ ยังมีรายงานการวิจัยรูปแบบใหมของการบริหารจัดการที่ดีใน
มหาวิทยาลัย (2544) ไดระบุวาตองสะทอนแนวทางที่ไมขัดตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยและเอื้อให
มหาวิทยาลัย ดําเนินการไปสูเปาหมายที่วางไว ไดแกการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ความเปนเลิศทาง
วิชาการ การตอบสนองความตองการของสังคมทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความแตกตางของสถาบัน เชน 
อายุ ขนาดของสถาบัน สถานที่ตั้ง ทรัพยากร และวัฒนธรรมองคการ การดําเนินการใหบรรลุ
ปณิธานและเปาหมายของ มหาวิทยาลัยนั้น จะตองพิจารณาเรื่องตอไปนี้ การกําหนดนโยบาย 
แผนระยะสั้น ระยะยาว ระบบการวางแผน การใชเทคโนโลยี การกําหนดเปาหมายสูอนาคตที่
ชัดเจน วัฒนธรรมการทํางานใหม 

อยางไรก็ดีแมสถาบันอุดมศึกษาจะถูกกํากับภายใตแผนและนโยบายจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเหมือนกันแตจากการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
แนวใหมของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546) ไดช้ีใหเห็นวาในทางปฏิบัติ รูปแบบการ
บริหารจัดการและวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยยังมีความแตกตางกันเชน การบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีคณะกรรมการกลางดูแล โดยใชนโยบายรวมบริการ ประสาน
ภารกิจกําหนดระบบการจางงาน และคาตอบแทนเปนของมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย มีการสรางแรงจูงใจดานคาตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนประจําของอาจารย โดยทาง
สถาบันไดมีการกําหนดวงเงินเปนรอยละเพิ่มจากเงินเดือนปจจุบันในกรณีท่ีอาจารยมีผลงานที่ทํา
ใหสถาบันมีความกาวหนาทางวิชาการมีภาพลักษณท่ีดี การบริหารงานบุคลากรแบบพหุระบบ
มหาวิทยาลัยมหิดล การเนนพัฒนาคณาจารยของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) ปญหาการขาดผลงานวิจัยที่แสดงการเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย กับผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  

งานวิจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษยของสถาบันอุดมศึกษาของไทย
พบวาสวนใหญมีรูปแบบคลายๆกันคือเปนการนําเอากรอบของการบริหารงานบุคคลซึ่งเปน
แนวคิดดั้งเดิมมาเปนตัวแปรอิสระและคณะเดียวกันยังมีความสับสนในสวนของผลลัพธท่ีเกิดขึ้น
จากอิทธิพล ซ่ึงพบในหลายรูปแบบดวยกันเชน มุงศึกษาเฉพาะ ความพึงพอใจ ขวัญกําลังใจ 
พันธะผูกพันตอองคการ แรงจูงใจ เปนตน  

3) ปญหาความหลากหลายของหนวยงานและวิธีการวัดผลงานที่เกิด
จากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย  

ขอสรุปจากผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
แนวใหม ไดกลาวถึงนวัตกรรมดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย มี
ทิศทางที่สอด คลอง กันมากยิ่งขึ้นคือ เนนการประเมินผลิตภาพในการทํางานของบุคลากรมากกวา
ในอดีต ซ่ึงก็เปนลักษณะของการประเมินผลในระดับปจเจกบุคคล (Individual  Level) ท่ีมีความ
ชัดเจนมากขึ้น 
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นอกจากการประเมินผลงานในระดับบุคคลแลว การประเมินผลงานใน
ระดับองคการ (Organizational  Level) ก็เปนรูปแบบการประเมินที่เปนถูกกําหนดโดยกฎหมาย
ทางการศึกษาปจจุบันหนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาหลักๆ
ประกอบดวย 2หนวยงานคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.) แตละแหงไดกําหนดมาตรฐานและ
กระบวนการแตกตางกันไปในรายละเอียด และในทางปฏิบัติพบวาหลักเกณฑและตัวชี้วัดของแต
ละหนวยงานก็ยังมีมิติในการวัดผลการดําเนินงานในหลายรูปแบบดวยกัน  

จากขอมูลของปญหาทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติของเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย
กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ท่ีไดกลาวมาไดแสดงใหเห็นความสําคัญและความ
จําเปนที่จะตองไดรับการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและตัวแบบที่เหมาะสมของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในบริบทสถาบันอุดมศึกษาของไทย อันจะเปนประโยชนท้ังในดานการสรางองค
ความรู การเพิ่มประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากรและการสรางความสามารถในการแขงขัน
แกสถาบันอุดมศึกษาตอไปในอนาคต 

 
1.2  คําถามการวิจัย 
 

 1.2.1 วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามกรอบแนวคิด “Best  Practice” ท่ีกลาววา
สามารถนําไปใชไดกับองคการในทุกรูปแบบ (Universal) สามารถนํามาใชกับการบริหารจัดการ
บุคลากรสายผูสอนในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาของไทยไดหรือไม 
 1.2.2  การจัดกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด Bundle ท่ีเหมาะสมควรมี
รูปแบบใด 
 1.2.3   กลองดํา “Black Box” ท่ีเปนตัวเชื่อมระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับ
ผลการปฏิบัติงานประกอบดวย ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอ
องคการ มีความสัมพันธกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและผลการปฏิบัติงานอยางไร  

1.2.4  ปจจัยระดับองคการของสถาบันอุดมศึกษาอันประกอบดวยวัฒนธรรมและ
โครงสรางองคการมีอิทธิพลอยางไรตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา 

 
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 
1.3.1  เพื่อศึกษาอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดี

ท่ีสุด ท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
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1.3.2 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดผูกเขา
ดวยกันเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

1.3.3 เพื่อพัฒนาตัวแบบการเชื่อมโยงระหวางการวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผล
การปฏิบัติงานโดยผานปจจัย 4 ประการของกลองดํา ซ่ึงประกอบดวย ความสามารถ แรงจูงใจ 
การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ 

1.3.4 เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมและโครงสรางองคการ  ท่ีมีตอวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา 
 

1.4 ประโยชนของการวิจัย 
 

การศึกษาคาดหวังวาจะเกิดประโยชนท้ังในดานการพัฒนาองคความรูและดานปฏิบัติดังนี้ 
1.4.1 รายงานผลการศึกษาทําใหทราบถึงอิทธิผลวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตาม

แนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 1.4.2 รายงานผลการศึกษาทําใหทราบถึงรูปแบบการจัดกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร

มนุษยตามแนวคิดผูกเขาดวยกันเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 
1.4.3 รายงานผลการศึกษาทําใหทราบถึงอิทธิพลของ ปจจัยภายในของกลองดําและวิธี

ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
และสามารถพัฒนาตัวแบบที่แสดงการเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคล โดยผานตัวกลางไดอยางเหมาะสม ไดขอเสนอแนะแนวทาง การบริหาร
จัดการในมิติของวัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการและ  

 1.4.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชภายใตบริบทการบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 

 



 

บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การทบทวนวรรณกรรมของการวิจัยในครั้งนี้มาจากทั้งในสวนของเอกสาร เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส บทความทางวิชาการและผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้เพื่อใหได
กรอบแนวคิดของประเด็นปญหาหลัก กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจัย สมมติฐาน ตัวแปร 
นิยามศัพท นิยามปฏิบัติการ ระเบียบวิธีในการเก็บขอมูล มีเนื้อหาสําคัญ 3 สวนคือ 
 สวนที่ 1 เปนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับชุดของตัวแปรอิสระ ซ่ึงการศึกษาใน
ครั้งนี้ใหความสนใจตอปจจัย 2 ระดับคือ 1) ปจจัยระดับองคการ 2) ปจจัยวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Practice) 
 สวนที่ 2  นําเสนอรายละเอียดเชิงกระบวนการของการเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน โดยผานตัวกลาง (Mediators) ในหลายลักษณะ 
 สวนที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลลัพธท่ีเกิดจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยหรือผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนตัวแปรตาม รายละเอียดมีดังนี้ 
 

2.1  กรอบทฤษฎีและแนวคิด   
 

2.1.1  ปจจัยระดับองคการหรือปจจัยสถาบันที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 จากการศึกษาเอกสาร รายงานการประชุมและผลการวิจัยที่ทําใหทราบถึงปจจัยระดับ

องคการหรือตัวแปรสถาบันที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยขอมูล 2 กลุมคือ 1) แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1และฉบับ 2 
2) วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งของตางประเทศและของ
ประเทศไทย 3) เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการและโครงสรางองคการ ซ่ึง
วรรณกรรมทั้งสามกลุมไดช้ีใหเห็นความเปลี่ยนแปลงบริบททางการบริหารและการปฏิรูปของ
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย อิทธิพลสําคัญที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาและสงผลกระทบตอเนื่องไปยังบุคลากรสายผูสอนของทุก
สถาบัน มีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1.1.1  แผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ป (2533-2547) ฉบับที่ 1 ของ 
          ทบวงมหาวิทยาลัย   

  สืบเนื่องจากแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (2533-2547) ของทบวง มหาวิทยาลัย 
ระดมสมองกันมองทิศทางอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัยชวง ป 2529-2530 ในขณะที่
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนปลัดทบวงมหาวิทยาลัยไดเริ่มแนวคิดจัดทําแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป โดยมีเจตนาสําคัญ ท่ีจะใหแผนอุดมศึกษาระยะยาวเปนแผนรุกไปสูอนาคต โดยมี
ฐานอยูบนขอมูลการวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับสภาพการณและความเปลี่ยนแปลงดานตางๆของ
ประเทศ ตลอดจนเปนแผนที่ไวตอการปรับตัวและมีกลไกการติดตามประเมินผล อยางตอเนื่อง  
แผนอุดมศึกษาระยะยาวสรุปหลักการรวมพื้นฐาน 4 ประเด็นของการ ปฏิบัติภารกิจอุดมศึกษาคือ 
การกระจายโอกาสและความเสมอภาค (Equity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) คุณภาพและความ
เปนเลิศ (Excellence) และความเปนสากล(Internationalization) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ
รัฐบาลขอหนึ่งในหกขอคือ "รัฐพึง ใหการสนับสนุนการปฏิรูปความสัมพันธระหวางสถาบัน 
อุดมศึกษาระดับปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่
มีอยูแลวใหมีความเปนอิสระ คลองตัว มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุความเปนเลิศทางวิชาการ 
โดยปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยที่ไมเปนสวนราชการ สวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ใหมใหมีฐานะและรูปแบบเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตั้งแตแรกตั้ง"  
         จากนโยบายในอดีตดังกลาวไดกอใหเกิดความจําเปนตอมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ทุกแหง ท่ีตองเรงกําหนดนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการเฉพาะของแตละ
มหาวิทยาลัยขึ้นมา ตัวอยางจากการใหสัมภาษณของอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นาย
ธัชชัย สุมิตรไดกลาวภายหลังการรับมอบตําแหนงอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวา “ส่ิงแรก
ท่ีจะดําเนินการคือ เรงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล ใหอาจารยและนิสิตจุฬาฯ 
และชาวจุฬาฯ เรื่องเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐฯ ซ่ึงรอยละ 
80 ของบุคลากรยังเขาใจวาเปนการเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยเอกชน แทจริงเปาหมายของการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ คือ การบริหารงานอยางอิสระ มีประสิทธิภาพ มีการประกันคุณภาพ การ
ทํางานที่ ตรวจสอบได โปรงใส และตอบแทนสังคม การยุบอัตราวาง และไมไดรับทดแทน มี
ผลกระทบในชวงปรับเปลี่ยนสถานภาพ เนื่องจากจุฬาฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพอยูมาก แตถาเปน 
ม.ในกํากับแลวคงจะไมกระทบกระเทือน” นอกจากนี้ นายกฤษณพงศ กีรติกร อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดใหขอคิดเห็นตอการปรับตัวของการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับวา “ผมมองเห็นวาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดกับ มจธ.” เมื่อเปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัยกํากับรัฐบาลคือ  
     1) วางรากฐานและสรางระบบการบริหารที่จะนําไปสูการสราง 
มหาวิทยาลัยที่พึงปรารถนาของผูมีสวนไดสวนเสียภาพของมหาวิทยาลัยที่หวังจะเห็นคือเปน
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มหาวิทยาลัยชั้นนําทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ของภูมิภาค ของเอเชีย และ
ของโลก เพื่อใหมหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรขับเคลื่อนและชี้นําประเทศไดอยางสมศักดิ์ศรี 
    2) ขามพน Psychological Barrier ของขาราชการที่มักจะยอม จํานนตอ
ปญหา ไมคิดแกไขอะไร รอการแกไขหรือสัญญาณจากภายนอกมาเปนการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาองคกรของตนเอง  
    3)  เชื่อในศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรูของบุคคลใน องคกร ท่ี
จะสรางองคกรใหมีคุณภาพ มีพลวัตร  
  4)  สรางระบบธรรมมาภิบาล  
  5) บุคลากรไดแสดงศักยภาพและนวัตกรรมในการทํางานทาง วิชาการ 
และการบริหารจัดการ ศักยภาพและนวัตกรรมนี้สะทอนออกมาในรูปการลดคาใชจายลงไดในงาน
เดิม มีความสํานึกที่จะประหยัด ทํางานไดผลลัพธผลผลิตมากขึ้นดวยเงินที่ไมมากไปกวาเดิม มี
รูปแบบใหมในการทํางาน มีความสํานึกเรื่องคุณภาพและการใชเงินใหคุมคามากขึ้น มีผลงาน
วิชาการเกิดเพิ่มขึ้นมาก องคกรหารายไดไดมากขึ้น ตลอดจนมีเงินสะสมเพิ่มขึ้น 
  6) มีความมั่นใจและยอมรับระบบตรวจสอบและระบบประเมิน ท้ัง
ระดับบุคคลและระดับองคกร ใชผลการตรวจสอบและการประเมินเปนเครื่องพัฒนา 
  7) ระบบมีความมั่นใจที่จะเปลี่ยนความรู และความสามารถ ใหเปนทุน 
ไมคาดหวังที่จะรอรับความชวยเหลือจากรัฐแตเพียงอยางเดียว 
 8)  สรางวัฒนธรรมการทํางานกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
และผูสนับสนุน โดยเฉพาะกับนักศึกษาเกา ภาคธุรกิจเอกชน และภาคสังคม 
  9) ระบบมีความเปดมากขึ้น เปดโอกาสชักนําบุคลากรที่มีความสามารถ
จากภายนอกเขามาเปนผูบริหาร ตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชาคณบดี/ผูอํานวยการ จนถึงอธิการบดี  

จากบทสัมภาษณอดีตอธิการบดีท้ังสองมหาวิทยาลัย จะเห็นประเด็น
ความจําเปนของมหาวิทยาลัยที่จะตองสรางความสามารถในการบริหารจัดการที่ตองคํานึงถึงการ
บริหารจัดการในมิติระดับองคการทั้งดานวัฒนธรรมและโครงสรางองคการควบคูกันไป โดยใช
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) และทรัพยากรอื่นๆ (Non-Human Resource) เปนกลไก
ในการสงเสริมสนับสนุนเปาหมายดังกลาว 

จากขอมูลขางตนพอที่จะสรุปไดวาการปรับรูปแบบมหาวิทยาลัยในระบบ
ราชการใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการปรับเปาหมายและการ
ดําเนินการของตนใหมีความชัดเจนมากขึ้น หรือสามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 
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เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

   

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ภาพที่ 2.1  เปาหมายการดําเนินงานของคณะกรรมการการอุดมศ
               นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
แหลงที่มา:  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546: 9. 
     
    ผลกระทบที่ชัดเจนจากแผนอุดมศึกษาระ
เริ่มปรับกลยุทธของตนใหสอดคลองกับบริบทของความเปลี่ย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดรูปแบบการบริหารจัดการ
กลยุทธของการดําเนินการไวดังนี้ 
   

 

 

 

 

 

 

มีแผนกลยุทธ 

 กระจายความรับผ

 ใหหนวยงานภายใ

ยืดหยุน 

 เนนผลลัพธความส

ของธุรกิจ 

รูปแบบที่ 
วิสาหกิจ/นวัตก

 มีความชัดเจนของนโยบาย

จากสวนกลาง 

 เขาควบคุมรายละเอียดการ

ปฏิบัติการ 

 เนนการวางแผนและการ

นําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

รูปแบบที่ 2             
ผูประกอบการ/บริษัท 

 เนนกระบวนการหารือการ

มีสวนรวม 

 หนวยงานภายในมีอํานาจ

ในการดําเนินการ/การ

ตัดสินใจ 

 มุงการยอมรับ 

 เนนขั้นตอนการดําเนินการ

ตามกรอบของระเบียบ 

รูปแบบที่ 1             
องคกรที่เนนกระบวนการ 

 

ภาพที่ 2.2  รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของไทย
แหลงที่มา:  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546. 

 
 
 
 

  ขยายโอกาสและสราง        

ความเสมอภาค  
บ
  สรางศักยภาพการแขงขันกั

นานาประเทศ  
กึษาที่กําหนดทิศทางตาม 

ยะยาวฉบับที่ 1 คือมหาวิทยาลัย 
นแปลง ขอมูลจากงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาของไทยและ

 เปนความรวมมือระหวาง

สถาบัน 

 ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 สรางความแข็งแกรงทาง

วิชาการ 

 การทํางานเปนทีม 

รูปแบบที่ 4             
เครือขาย/ภาคี 

ดิชอบ 

นมีความ

าํเร็จ

3             
รรม 
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2.1.1.2  กรอบแผนระยะยาวอุดมศึกษา 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและ

องครวมของการพัฒนาระบบอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางของยุทธศาสตร (Strategic Direction) 
โดยมีการจัดแบงสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุมคือ 1) มหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา 2) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโนยีมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัย 
Comprehensive 3) มหาวิทยาลัยสี่ป มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร 4) วิทยาลัยชุมชน ในแตละกลุมมี
บทบาทและภารกิจที่แตกตางกันไปเชน ระดับปริญญาที่ผลิตบัณฑิต พ้ืนที่การบริการ สัดสวน
อาจารยระดับปริญญาเอก สัดสวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอนักศึกษาดาน
สังคมศาสตร พันธกิจ บทบาทในการพัฒนาสังคมและประเทศ ลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 
รายละเอียดของแผนการจัดกลุม (Category) มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1  การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบแผนระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

 

กลุม ปริญญา 
พื้นที่

บริการ 

อาจารย

ปริญญา

เอก 

นักศึกษา

วิทยาศาสตรตอ

สังคมศาสตร

มนุษยศาสตร 

พันธกิจและบทบาทใน

การพัฒนาสังคมและ

ประเทศ 

ลักษณะของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 

ตรี โท 
(วิทยานิพนธหรือ
วิจัยลวน) 

เอก, การวิจัยหลัง
ปริญญาเอก 

มหา
นคร 
เมือง
หลัก 

100%  90:10  

 
การแขงขัน 

 
ผูขับดันประเทศใน
โลกาภิวัตน ผูนํา
ทางความคิด 

มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทาง มหาวิทยาลัย 
Comprehensive 

ตรี โท (โปรเจ็ค,
วิทยานิพนธหรือ
วิจัยลวน) เอก 

มหา
นคร 
เมือง
ใหญ 

70%  60:40  

 
อุตสาหกรรม ภาคการ
ผลิตจริง 

 
กําลังงาน ความรู
และสมรรถนะสูง 

มหาวิทยาลัยสี่ป 
มหาวิทยาลัยศิลป
ศาสตร 

ตรี 
โท 

จังหวัด
ของ
ภูมิภาค 

50%  40:60  

องคการปกครอง
ทองถิ่น การผลิตและ
ธุรกิจภูมิภาคการเรียนรู
ตลอดชีวิต  

กําลังคนขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลง
ทองถิ่น กําลังคน
ความรู 

วิทยาลัยชุมชน 

 
อนุปริญญา 

 
จังหวัด
อําเภอ 10%  20:80  

สรางความเขมแข็ง
ชุมชน การพัฒนาที่
ยั่งยืน, ดูแลแรงงาน
นอกภาคการเกษตร
เรียนรูตลอดชีวิต   

กําลังคนภาคการ
ผลิตจริงในทองถิ่น
, กําลังคนความรู 

 
แหลงที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551. 
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ขอมูลที่นําเสนอในสวนของแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 1และฉบับที่ 2 ได
แสดงใหเห็นทิศทางในภาพรวมของยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย 
ซ่ึงเปนบริบทสําคัญที่มีอิทธิผลและสงผลกระทบตอปจจัยระดับองคการของสถาบันอุดมศึกษาอัน
ไดแก กลยุทธ การบริหารจัดการโดยเฉพาะปจจัยภายในอันไดแก วัฒนธรรมและโครงสราง
องคการและการบริหารทรัพยากรมนุษยท้ังในมิติของกลยุทธ (Strategic Human Resource 
Management) และวิธีปฏิบัติ (Human Resource Practice) 

2.1.1.3  การปฏิรูปการศึกษา 
รายงานผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม 

ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดศึกษาแนวทางการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังตางประเทศและในประเทศชี้ใหเห็นปจจัยสําคัญภายในระดับองคการ 5 ปจจัยที่จําเปนอยางยิ่ง
ในการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงโครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ วิธีปฏิบัติ
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะเปนปจจัยยอยที่เปน
สวนประกอบอยูภายในปจจัยระดับองคการทั้ง 5 ปจจัย มีขอสรุปพอสังเขปดังนี้ 
  1) ดานการบริหารงานจัดการทั่วไป จากการศึกษาพบวาแรงขับเคลื่อน
ของการเปลี่ยนแปลงสวนใหญของดานนี้มาจากการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของรัฐบาลที่
จะตองใหมหาวิทยาลัยมีอิสระในดานการบริหารงานตาง ๆ และสามารถพึ่งตนเองได พบวา 
นวัตกรรมการบริหารที่เปนเชิงรุกภายในสถาบันที่เปนความคิดของผูบริหารที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงเอง มีมหาวิทยาลัยเพียงบางสวนเทานั้น ดังนั้นนวัตกรรมทางการบริหารงานที่เกิด
จากแรงขับเคลื่อนที่แตกตางกันยอมสงผลตอการปรับระบบการบริหารที่ตางกัน ปจจัยที่ควร
คํานึงถึงเพิ่มเติมอีกประการคือ คุณลักษณะเฉพาะของสถาบันเชน ปรัชญาของสถาบัน รูปแบบ
การบริหารของผูบริหาร ความมีเอกลักษณเฉพาะตัวของสถาบัน ระยะเวลาของสถาบันที่เปด
ดําเนินการ แตท้ังนี้มี 2 ประเด็นที่พบวา มีนวัตกรรมที่คลายคลึงกันคือ ประการที่หนึ่ง การ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการ การเกิดหนวยงานใหม ๆ และสอง การปรับระบบการบริหารงาน
ภายในสูกระบวนการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพจากภายนอก ผลจากการมี
นวัตกรรมดังกลาวทําใหสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลตองสํารวจ
ตรวจสอบตนเองทั้งระบบ นับตั้งแตปรัชญาของสถาบัน วิสัยทัศนพันธกิจ โครงสรางการแบงสวน
การบริหาร การประเมินการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดทําคูมือการบริหารในสวน
ตางๆของมหาวิทยาลัย การสื่อสารในองคกร ผลจากการทบทวนตนเองจากจุดเริ่มตนนี้ทําให
สถาบันทราบและมีขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออนของตนเอง ไดเห็นสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
พบโอกาส หรืออุปสรรค โดยเฉพาะปญหาที่สถาบันอุดมศึกษาตองเผชิญคือ การเปลี่ยนแปลงการ
บริหารงานที่จะตองมีการไดรับการประเมินภายนอกการทํางานที่เนนผลการปฏิบัติงาน (Output 
Outcome) และการบริหารจัดการเรื่องการเงินและงบประมาณ 
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  2) การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนใหญมีภารกิจหลักดาน
เนนการสอน แตท้ังนี้ยังพบวานวัตกรรมดานงานวิชาการนั้นหลายสถาบันไดนําแนวคิดดานธุรกิจ
มาใชอยางแพรหลาย การจัดหลักสูตรการสอนเนนสนองความตองการของตลาดแรงงาน แตท้ังนี้
มีแงคิดวา การใชแนวคิดทางดานบริหารธุรกิจมาใชในการบริหารงานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
เชนเดียวกับการบริหารงานในตางประเทศทันทีทันใดนั้น อาจสรางผลกระทบตอภาพลักษณทาง
วิชาการของสถาบัน เพราะแนวคิดในการกอตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยสวนใหญเปน
บริการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสรางคนคุณภาพใหกับสังคมไทย ดังนั้น 
การสรางนวัตกรรมทางวิชาการใด ๆ ก็ตามสถาบันควรเนนการสรางองคความรู ท้ังความรูวิชาการ
บริสุทธิ์และความรูท่ีนําไปประยุกตใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่มไดในขอบเขตการเปนผูใหบริการแกสังคม 
  3) การบริหารงานวิจัย การบริหารงานวิจัยนี้มีสวนเกี่ยวของในระบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยหลายสวนเชน นโยบาย กลยุทธงบประมาณ ความพรอมของบุคลากร 
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยความชัดเจนของการพิจารณาภาระงาน และลิขสิทธิ์ทางปญญาที่จะชวย
สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจตอการสรางงานวิจัยคุณภาพ 
  4) การบริหารการเงินและงบประมาณ ท่ีมาของรายไดของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐจะมาจากสองทางคือจากทางรัฐบาล และจากแหลงรายไดอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
แสวงหาเอง ดังนั้น นวัตกรรมดานการหารายไดนี้เปนกลยุทธท่ีอาจสรางทั้งโอกาสและวิกฤตให
สถาบัน สถาบันจึงตองระมัดระวังในดานรูปแบบและวิธีการหารายไดท่ีสอดคลองกับปณิธาน 
ปรัชญา วัฒนธรรมองคกรของสถาบัน และมองถึงชื่อเสียงและภาพลักษณของสถาบันในระยะยาว 
ท้ังนี้นวัตกรรมดานการหารายไดและการบริหารงบประมาณ ควรอยูบนพื้นฐานของคุณภาพ
การศึกษารวมถึงการสรางองคความรูใหม หรือการถายทอดเทคโนโลยีใหกับธุรกิจ ชุมชน อาทิ 
การจดสิทธิบัตรหรือการขายสิทธิบัตร การเปดอบรมการเรียนรูท่ีมิใชหลักสูตรปริญญา การจัดสรร
ทรัพยสินดานที่ดินใหเกิดการใชงานใหเต็มประสิทธิภาพเปนทางเลือกที่อาจสรางรายไดท่ีย่ังยืน 
  5) การบริหารงานทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับ
ทรัพยากรมนุษยทุกระดับ ทุกหนาที่ในมหาวิทยาลัย นับตั้งแตกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบดี หัวหนาหนวยงานสนับสนุนวิชาการตางๆ เปนตน แตละสถาบันจะกาวหนาเทาใดหรือ
แขงขันกับสถาบันอื่นไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับคุณภาพของบุคลากร ดังนั้นการรับเขา การ
รักษา หรือแสวงหาบุคลากรที่มีคุณภาพประสิทธิภาพอยูเสมอจึงเปนปจจัยแหงความสําเร็จตอการ
ดําเนินงานของสถาบัน และสรางการประเมินใหเปนวัฒนธรรมขององคกรเปนที่นาสังเกตวา
องคกรมหาวิทยาลัยมีบุคลากร 2 ประเภท คือประเภทอาจารย และเจาหนาที่หนวยงานสนับสนุน
วิชาการ บุคลากรทั้ง2 ประเภทจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมหาวิทยาลัยมีหนาที่
สรางคนคุณภาพ ความเอื้ออาทรของครูตอศิษยยังคงมีความสําคัญ ถาการสรางบรรยากาศเปน
แบบธุรกิจหมด คือ การแลกเปลี่ยนบริการเชิงพาณิชย คุณธรรมที่สําคัญของวิชาชีพจะหายไปใน
ท่ีสุด 
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  อยางไรก็ตามรายงานการวิจัยไดนําเสนอประเด็นปญหา อุปสรรคตอการ
เปลี่ยนแปลงผลจากการศึกษานวัตกรรมการบริหารอุดมศึกษาไทยนั้นสถาบันตาง ๆ มีการพัฒนา
รูปแบบการจัดการภายในที่แตกตางและมีลักษณะเฉพาะ แตมีปญหาและอุปสรรคบางประการที่
ทําใหสถาบันตองเผชิญ อาจเนื่องจากรูปแบบการบริหารจัดการที่ถูกกําหนดโดยกฎระเบียบที่
ตางกัน จึงขอจําแนกการวิเคราะหออกเปน 2 กลุม คือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน สรุปไดดังนี้ 

(1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ปญหาตางๆ ของสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐทั้งที่เปนมหาวิทยาลัยในสังกัด และมหาวิทยาลัยในกํากับ จําแนกตามดานที่
ศึกษา มีประเด็นปญหาที่พบไดดังนี้การบริหารงานการเงิน คือ 1) แหลงที่มาของเงินทุนจาก
งบประมาณของรัฐลดลงในขณะที่คาใชจายคงที่หรือมีแนวโนมมากขึ้น เปนขอจํากัดในการใชเงิน
ลงทุนเพื่อพัฒนาสถาบัน หรือคณะวิชาที่ตนทุนสูงในการดําเนินการโดยเฉพาะดานสาย
วิทยาศาสตร บุคลากรยังขาดความรู ความชํานาญ ในการปรับแนวคิดและวิธีการทํางานสูการ
บริหารงบประมาณ และการจัดทําระบบการเงินการบัญชีแบบ Unit Cost 2) การบริหารงาน
บุคคล กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานยังไมชัดเจน แนวคิดใหม ๆยังมีขอจํากัด เพราะตําแหนงงาน 
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความเกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไป และการบริหารการเงิน
และงบประมาณ ทําใหเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง อัตราคาตอบแทน เงินเดือน คาจาง หรือ
สวนที่มิใชเงินเดือน อาจไมสะทอนคาครองชีพ หรือสรางแรงจูงใจที่พอเพียงตอการรักษา หรือได
คนดีมาไวในมหาวิทยาลัย 3) การบริหารจัดการทั่วไป โครงสรางการบริหารงาน หากเปนสถาบัน
ท่ีเพิ่งเปดใหมมหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนหรือจัดวางระบบบริหาร โครงสรางองคกรและกติกา
ตาง ๆ ไดงาย แตสําหรับสถาบันเกาแก มีอายุยาวนานจะมีเงื่อนไขเบื้องตนและเงื่อนไขขอจํากัด
คอนขางมาก การประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของมีความไม
ชัดเจน เชน กฎระเบียบของราชการมีความจํากัดตายตัว ไมยืดหยุนตอความตองการที่
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยทัศนคติและความเขาใจของบุคลากร ขาราชการในหนวยงานที่
เกี่ยวของภายนอกมหาวิทยาลัยยังยึดติด อางอิงกฎ ระเบียบเกาทั้งนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานใหมๆ ตองเกี่ยวของกับกิจกรรมใหม แตความเขาใจของผูปฏิบัติตอรูปแบบการบริหาร
ใหมอาจไมชัดเจน ไมแนใจ เพราะยึดติดอางอิงกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ประมวลรัษฎากร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ เปนตน เหลานี้ทําใหการบริหารงานทั้งดานบุคลากร งบประมาณ ชะงัก 
ลาชา การบริหารจัดการยังมิไดมุงที่ผูรับบริการ เชน นิสิตนักศึกษา เปนสําคัญ 4) ดานการ
บริหารงานวิชาการ การพยายามใหทุกคนจบปริญญาตรี มีผลกระทบตอศาสตรของวิชาการ 
หลักสูตรตอเนื่องไมไดผลเต็มที่เพราะขาดกลยุทธสรางความพรอมแกผูเรียน  5) ปญหาดานการ
วิจัย พบวาจํานวนงบประมาณอาจมีจํากัดหรืออาจไมตอเนื่อง เชน อาจมีเฉพาะกิจ โครงการ หรือ
ปงบประมาณ ขาดความพรอมและความเต็มใจของบุคลากรทุกฝายทั้งดานอาจารยและผูสนับสนุน 
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เชน ผูชวยนักวิจัยมีไมมากนักในแตละสถาบัน และแตละกลุมอาจมีความสนใจที่แตกตางกัน 
ผลการวิจัยสนองความตองการสวนบุคคลมากกวามองถึงการนําผลการวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย 
ขาดแคลนผลการวิจัยในเชิงสหวิทยาการ 6) วัฒนธรรมองคการ อุปสรรคในการทํางานรวมกัน 
แตละสถาบันมีวัฒนธรรมเฉพาะ ดังนั้นจึงเกิดความแตกตางใน คานิยม ความเชื่อ พฤติกรรม จึง
จําเปนตองตองปรับตัวและมีการเรียนรูซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะการทํางานในระบบเครือขาย 7)
ความสามารถของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศยังอยูในวงจํากัด ทํา
ใหไมไดใชประโยชนเต็มที่ 

(2)   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จากการศึกษาพบวานวัตกรรมดานการบริหารจัดการในสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนในดานการจัดการทั่วไป การบริหารบุคลากรนั้นมีความคลองตัวในการ
ดําเนินการ มีการนําแนวคิดดานการบริหารธุรกิจมาประยุกตใชแตตน ทําใหไมพบปญหาเรื่อง
ความมีอิสระในการบริหารจัดการ เชนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปญหาที่พบในดานการบริหาร
การเงิน การบริหารวิชาการและปจจัยภายนอกมีดังนี้ คือ  1) การบริหารการเงิน เนื่องจากตองพึ่ง
รายไดหลักจากคาหนวยกิตของผูเรียน ทําใหการใชเงินในดานตาง ๆ คํานึงถึงความคุมทุนเปน
กรอบแนวคิด เปนขอจํากัดสําหรับการพัฒนาสรางสรรคสวนที่เปนบริการสังคม หรือสาธารณชน 
รวมทั้งการสนับสนุนการวิจัย  2) การบริหารวิชาการ ดานการวิจัยที่เปนโครงการที่มีผลตอการ
แกปญหาของธุรกิจและสังคมมีนอย ขอจํากัดนี้มาจากงบประมาณเวลาของผูทําวิจัย ความสนใจ
ของคณาจารย และความสามารถในการแขงขันหาทุนวิจัยจากภายนอก  3) กฎ ระเบียบ ข้ันตอน
จากหนวยงานภาครัฐในการควบคุมที่เขมงวดและใชระยะเวลานานในการพิจารณาอนุมัติ เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ๆ 4) นโยบายการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา และการมุงเนนอุดหนุนดานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการแขงขัน แผนการจัดการอุดมศึกษาของชาติไมชัดเจนใน
การกําหนดบทบาทสถาบันแตละประเภทวาควรมีบทบาทเชนใด เพื่อเปนภาพรวมที่สมบูรณของ
การอุดมศึกษาไทย 
 จากภาพรวมบริบทของสถาบันอุดมศึกษาของไทยตามที่ได
นําเสนอ ช้ีใหเห็นถึงปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน โดยอาจจําแนกปจจัย
ดังกลาวไดเปน 2 กลุมคือ ปจจัยภายนอก (External Factors) ไดแก กฎหมายตางๆที่มีผลในการ
บังคับใชตอสถาบันอุดมศึกษา แผนการศึกษาระยะ 15 ปท้ังสองฉบับและปจจัยภายใน (Internal 
Factors)  

Morgan (1997) ไดกลาวถึงทฤษฎีโครงสรางตามสถานการณท่ี
ระบุถึงปจจัย 6 ประการอันประกอบดวย ส่ิงแวดลอม กลยุทธ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองคการ 
โครงสรางองคการและการจัดการ ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ โดยกําหนดใหกลยุทธ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการและการจัดการ เปนปจจัยภายในสําคัญที่การ
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บริหารจัดการตองใหความสําคัญ งานวิจัยของพิชาญ ใจเสรีและคณะ (2544) ไดนําแนวคิดตาม
กรอบของทฤษฎีโครงสรางตามสถานการณของ Morgan (1997) พบวาปจจัยภายในอันประกอบดวย 
กลยุทธ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการและการจัดการที่มีความสอดคลองกันมี
ผลตอประสิทธิผลของหนวยงานที่ทําการศึกษา ซ่ึงผลงานวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับขอสรุป
จากการประชุมวิชาการปฏิบัติการเรื่อง การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยโดยเนนการหา
รายไดองคกร SEAMEO RIHED ไดจัด พบวา คุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
จะตองมีรูปแบบการคิดแบบใหม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.2  คุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

คุณลักษณะ แบบเกา แบบใหม 

กลยุทธ ตามแผนกําหนด ตามโอกาส 
โครงสราง ระดับชั้น เครือขาย 
ระบบ ตายตัว ยืดหยุน 
บุคลากร ตําแหนงและระดับชั้น ชวยเหลือกัน 
รูปแบบบริหาร แกปญหา ปรับเปลี่ยน 

ทักษะ แขงขัน การสราง 

คานิยมรวมกัน เหมือนกัน มีความหมายตอองคการ 
จุดเนน ระบบ/องคการ องคการ 

วัฒนธรรม ความมั่นคง 
วัฒนธรรมความ
เปลี่ยนแปลง 

ภาวะผูนํา การสั่ง การจูงใจ 

 

2.2.  ผลงานวิจัยของวัฒนธรรมองคการและโครงสรางองคการ 
 
 จากการคนควาเพิ่มเติมในสวนของผลงานวิจัยเชน เรื่อง Organizational Factors Affecting 
Knowledge Sharing Capabilities in e-Government: An Empirical Study ของ Kim and Lee 
(2004) ถึงแมวา Morgan  (1997) ไดกลาวไววาปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
องคการไวหลายประการ แตระดับความสําคัญของปจจัยเหลานั้นยอมแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับ
สถานการณและสภาพแวดลอมภายในขององคการ ซ่ึงผลงานวิจัยของ Kim and Lee (2004) ได
ใหความสําคัญกับปจจัยภายในระดับองคการเพียงบางตัวที่มีผลตอองคการที่มีลักษณะเฉพาะที่
เปนสถาบันการศึกษาหรือองคการแหงการเรียนรู ปจจัยสําคัญในงานวิจัยฉบับนี้ประกอบดวย 
วัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการและระบบสารสนเทศ  
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เพื่อใหมีความเขาใจอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในประเด็น
ปจจัยระดับองคการที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผูสอน จึงไดทําการคนควา
ทบทวนในองคความรู และผลงานวิจัยในสวนของวัฒนธรรมองคการและโครงสรางองคการ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

 
 2.2.1   วัฒนธรรมองคการ 
 
  2.2.1.1  ความหมายและรูปแบบของวัฒนธรรมองคการ 
  วัชรพล ศุภจักรวัฒนา (2549) ไดรวบรวมความหมายของวัฒนธรรมองคการไว
ในบทความทางวิชาการเรื่อง  วัฒนธรรมองคการ : ขอสังเกตในการบริหารงานโครงการ  ไวดังนี้ 
 Schein (1990) ผูบุกเบิกดานวัฒนธรรมองคการจาก MIT (1990) ไดกลาววา  
วัฒนธรรมองคการเปนรูปแบบของความเชื่อและสมมติฐานที่บุคคลภายในองคการยึดถือรวมกัน 
โดยรูปแบบของความเชื่อและสมมติฐานนี้ไดถูกถายทอดไปยังบุคคลในองคการรุนตอไป เพื่อให
บุคคลรุน ตอๆ มานั้นไดมีแนวทางของคานิยมพฤติกรรมรวมกัน 

 Richard  (1992)  ไดใหความหมาย วัฒนธรรมองคการวา เปนชุดของคานิยม
บางความเชื่อความเขาใจและวิธีคิด (Way of Thinking) รวมกันของคนในองคการ และถายทอด
ใหแกสมาชิกใหม วัฒนธรรมจะทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ทําใหเกิดความ
ผูกพัน และเปนสวนหนึ่งของคานิยมความเชื่อขององคการ 

 Bergquist  (1992)  วัฒนธรรมเปนรูปแบบที่ปรากฏและไมปรากฏ (Explicit and 
Implicit) ของพฤติกรรม ถายทอดโดยใชสัญลักษณท่ีสัมผัสได อันแสดงถึงความสําเร็จอันโดด
เดนของมนุษย หัวใจหลักของวัฒนธรรม ประกอบดวย แนวคิดคานิยม ระบบวัฒนธรรมจะเปน
ผลจากการกระทําของมนุษย และขณะเดียวกันก็เปนเงื่อนไขการกระทําในอนาคตของมนุษยดวย 

 Mannen  (1998  อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2546) ไดให
ความหมายวัฒนธรรมวาหมายถึง ความรูซ่ึงสมาชิกในกลุมมีสวนรวม โดยความรูนี้จะเปนสิ่งที่ใช
บอกกลาว (Inform) กําหนด (Shape) และมีสวนสัมพันธกับกิจกรรมการทํางาน ท้ังที่เปนประจํา
และไมประจําของสังคม 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา วัฒนธรรมองคการหมายถึง ความคิด ความเชื่อ คานิยม
รวมกันของบุคลากรภายในองคการ อาจปรากฏตัวไดท้ังในลักษณะที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 
ซ่ึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรและระบบการทํางานขององคการ  

 Hofstede et al. (1990) ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมองคการและวัฒนธรรม
ระหวางประเทศ ไดแบงวัฒนธรรมองคการเปน 4 ระดับ Hofstede (1990) เปรียบเทียบวา 
วัฒนธรรมองคการมีลักษณะเปนชั้นๆเหมือนกับหัวหอมเปลือกชั้นนอกเห็นและมีการ
เปลี่ยนแปลงไดงายที่สุด เปลือกชั้นในสุด สังเกตเห็นไดยากและเปนชั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงยาก
ท่ีสุด ซ่ึงประกอบดวย 1) สัญลักษณ (Symbols) หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีใชแทนความคิด ความรูสึก
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ของสมาชิกและเปนที่เขาใจกันเฉพาะสมาชิกขององคการเทานั้น เชน วัตถุส่ิงของตาง ๆ คําพูด 
การกระทําเครื่องหมาย เปนตน 2) วีรบุรุษ (Heroes) หมายถึง บุคคลทั้งที่มีชีวิตอยูและเสียชีวิต
แลว ท้ังที่มีตัวตนและเกิดจากจินตนาการที่สมาชิกในองคการใหความยกยองนับถือ และยึดถือ
เปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติ เชน การประพฤติตัวเปนคนดี ความขยัน เปนตน 3) ธรรม
เนียมปฏิบัติ (Rituals) หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีสมาชิกเห็นพองรวมกันวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
องคการเนื่องจากจะชวยสรางเสริมคานิยมรวม และควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใหอยูในกรอบ 
เชน การทักทาย การใหความเคารพผูอ่ืน เปนตน ท้ัง 3 ขอขางตนเราสามารถเรียกรวมกันวาเปน 
วิถีปฏิบัติ (Practice) ซ่ึงเปนสิ่งที่เราปฏิบัติเปนกิจวัตร สามารถสังเกตเห็นไดงายในองคการ  4) 
คานิยม (Values) ซ่ึงเปนแกนในของหัวหอมเปนเสมือนปรัชญาหลักขององคการ (Philosophy) 
หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกในองคการใชเปนมาตรฐานในการประเมินคาสิ่งตางๆ วาควร
หรือไมควรปฏิบัติ ซ่ึงจะนําไปสูการมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมนั้นและถือวาเปนแกนของ 
“วัฒนธรรมองคการ” 

นอกจากนี้ Schein (1990) ไดเสนอการแบงระดับวัฒนธรรมองคการ (Level of 
Culture) ไว 3 ระดับ ซ่ึงใกลเคียงกับแนวคิดของ Hofstede (1990) เพียงแต Schein (1990) 
ไดทําการจัดกลุมใหม โดยแบงเปน 3 สวน สวนที่ 1 วัฒนธรรมทางกายภาพ เปนสิ่งที่เห็นไดอยาง
เดนชัดเทียบไดกับ สวนสัญลักษณ วีรบุรุษของ Hofstede (1990) ในสวนที่ 2 เปนเรื่องคานิยม
ไดแกเรื่องปรัชญา วิสัยทัศนขององคการเทียบไดกับสวนคานิยมของ Hofstede (1990) เชนกัน สวน
ท่ี 3 เปนสวนของฐานคติซ่ึงเปนเรื่องของ วิธีการปฎิบัติวิธีคิด วิธีการทํางาน ซ่ึงคลายกับสวนที่เปน
เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของ Hofstede แต Schein มองวาฐานคติเปนสวนลึกกวา ดังจะเห็นไดจาก
ภาพการแบงระดับวัฒนธรรมองคการ 
 

 วัฒนธรรมทางกายภาพ (Artifact) 

คานิยม (Values) 

ฐานคติ (Assumption) 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 2.3  การแบงระดับวัฒนธรรมองคการ 

แหลงที่มา:  ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2546.  
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  2.2.1.2   การจําแนกประเภทของวัฒนธรรมองคการ 
 Sonnenfeld (1991 อางถึงใน Robbins, 1996) ไดแบงวัฒนธรรมองคการเปน 
4 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมแบบวิชาการ (Academy) เปนวัฒนธรรมที่มุงเนนใหบุคคล
รับผิดชอบงานของตน พนักงานมีความตองการที่จะทํางานทั้งหมดมากกวาทํางานเฉพาะสวน 
องคการที่มีวัฒนธรรมแบบนี้จะรับผูท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษาเขาทํางานและมีระบบการฝกอบรมที่ดี 
วัฒนธรรมแบบนี้จะมุงสรางใหพนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Specialist) เพื่อ
ปฏิบัติงาน 2) วัฒนธรรมแบบสโมสร (Club) วัฒนธรรมแบบนี้จะใหความสําคัญกับความ
จงรักภักดี ความผูกพันและความสอดคลองกัน ตลอดจนความเปนอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิกใน
องคการ ใหความสําคัญกับความอาวุโส มักฝกผูบริหารใหเปนผูมีความรูกวางขวาง Generalist 
องคการแบบนี้ไดแก หนวยราชการ เปนตน 3) วัฒนธรรมแบบทีมเบสบอล (Base Ball Team) 
เปนวัฒนธรรมที่รวมของผูมีความคิดสรางสรรค และความกลาเสี่ยงเนื่องจากวัฒนธรรมแบบนี้
มุงเนนผลงานเปนสําคัญ มากกวาพิจารณาอายุ ประสบการณ มีระบบจูงใจที่ดีและใหอิสระแก
พนักงานที่สรางผลงานดี องคการแบบนี้ไดแก บริษัทที่ปรึกษา ธนาคาร บริษัท Software 4) 
วัฒนธรรมแบบปองกัน (Fortress) วัฒนธรรมแบบนี้เนนการปองกันองคการ ซ่ึงเนนความอยูรอด
ขององคการ องคการจะทํางานทาทายและมีการปรับปรุงอยูเสมอ  
 Cameron and Quinn (1999) ไดทําการศึกษารูปแบบวัฒนธรรมองคการโดยมี
ตัวชี้วัดใน 6 มิติ คือ 1) ลักษณะเดนขององคการ 2) ภาวะผูนําในองคการ 3) การบริการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 4) ความรวมมือประสานงานในองคการ 5) กลยุทธขององคการ และ 6) เกณฑ
ช้ีวัดความสําเร็จ ผลจากการศึกษา Cameron and Quinn (1999) ไดแบงวัฒนธรรมองคการเปน 
4 รูปแบบ ดังนี้คือ 
   1) วัฒนธรรมแบบพวกพอง (Clan Culture) เปนวัฒนธรรมองคการที่เนนใน
เรื่องความสัมพันธ ลักษณะเดน องคการเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ พนักงานทุกคนมีการ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอกันและกัน ผูนําในองคการเปนแบบอยางในการใหคําปรึกษาชวยเหลือ 
ผูใตบังคับบัญชาเนนการทํางานเปนทีม การตัดสินใจรวมกัน ส่ิงที่เชื่อมกันของวัฒนธรรมนี้คือ 
ความจงรักภักดี ความเชื่อถือ พนักงานมีความผูกพันตอองคการสูง องคการเนนยุทธศาสตร การ
บริหารทรัพยากรมนุษยเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย ความสําเร็จจะวัด
จากการพัฒนาคน การทํางานเปนทีม การเอื้ออาทร 
  2)  วัฒนธรรมแบบชั่วคราว (Adhocracy Culture) วัฒนธรรมแบบนี้จะให
ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมภายนอกและความกลาตัดสินใจ ผูนําองคการเปนคนกลาตัดสินใจ การ
บริหารงานเนนใหพนักงานกลาตัดสินใจ สรางสรรคส่ิงใหมใหอิสรภาพ ส่ิงที่ยึดสมาชิกเขาดวยกัน
คือเปาหมายรวมในการพัฒนา เกณฑวัดความสําเร็จคือนวัตกรรม 
    3) วัฒนธรรมการแบบตลาด (Market Culture) ลักษณะวัฒนธรรมแบบนี้ 
มุงเนนความสําเร็จเปนหลัก พนักงานสวนใหญชอบการแขงขันในการทํางาน ผูนําองคการเปนผูมีเหตุ
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มีผล ดําเนินการใน เชิงรุก มุงเนนความสําเร็จของงาน ส่ิงที่เชื่อมสมาชิกองคการเขาดวยกันคือ 
การเนนความสําเร็จหรือชัยชนะในการครอบครองตลาด 
  4)  วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy Culture) ลักษณะเดน
ของวัฒนธรรมนี้ คือ มุงเนนในเรื่องของการมีโครงสรางองคการที่ชัดเจน พนักงานสวนใหญ
ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว ผูนําองคการเปนผูประสานงานเนนการควบคุมกํากับเพื่อใหการ
ทํางานเปนไปดวยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ รูปแบบการบริหารเนนความมั่นคงของ
พนักงาน เนนการยอมรับตามคําสั่ง เนนการปฏิบัติงานที่คาดการณได เนนความสัมพันธ
ตามลําดับชั้น ส่ิงที่ยึดเหนี่ยวสมาชิกเขาดวยกันคือ นโยบายและกฎระเบียบที่เปนทางการ ส่ิง
สําคัญในการทํางานคือ ความราบรื่นและความมีเสถียรภาพ เกณฑกําหนดความสําเร็จ คือ การมี
ระบบที่เชื่อถือได หรือมีรายละเอียดของลักษณะตามการจัดประเภทวัฒนธรรมองคการดังภาพ 
 

 

สภาพแวดลอม

ภายในราบรื่น 

บูรณาการ 

ม

 
ภาพที่ 2.4  ตัวแบบของรูปแบบวัฒนธรรมองคการ 

แหลงที่มา:  ดัดแปลงจาก Cameron and Freeman, 1991. 
 

 ผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการท
ปฏิบัติงานของบุคลากรหรือผลการดําเนินงานขององคการเชน งานวิจัยเรื่อง 
Culture and Human Resource Practices  ของ Aycan (1999) ไดศึกษารูปแบบว
อิทธิพลตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย โดยไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรมองค
6 กลุมคือ 1) วัฒนธรรมองคการแบบพอปกครองลูกหรือครอบครัว (Patern
สภาพแวดลอ

ภายนอกมีการ

แขงขันและ

แตกตาง 
ี่มีตอผลการ
Organizational 
ฒันธรรมที่มี
การออกเปน 
alism)  2) 
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วัฒนธรรมองคการแบบการใชอํานาจ (Power  Distance)  3) วัฒนธรรมองคการแบบการ
หลีกเลี่ยงความไมแนนอน (Uncertainty Avoidance) 4) วัฒนธรรมองคการแบบความจงรักภักดีตอ
ชุมชน (Loyalty  Toward  Community)  5) วัฒนธรรมองคการแบบตั้งรับ (Reactivity) และ 6) 
วัฒนธรรมองคการที่เนนการใหความสําคัญกับอนาคต (Futuristic Orientation) 
  นอกจากนี้งานวิจัยดานวัฒนธรรมองคการที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง
เชน เรื่อง Organizational Culture and Effectiveness in Higher Education: A Test of the 
Culture Type and Strong Culture Hypotheses ของ John and Smart (1999) ท่ีตีพิมพใน
วารสาร Educational Evaluation and Policy Analysis  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมองคการและประสิทธิผล ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของความแตกตางระหวางความแกรงและ
ประเภทของวัฒนธรรมองคการ โดยทําการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ป ผลการศึกษาพบวาประเภทของ
วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอประสิทธิผลมากกวาความแกรงของวัฒนธรรมองคการ การจําแนก
ประเภทของวัฒนธรรมองคการใชการแยกลักษณะตามกรอบแนวคิดของ Cameron and Freeman 
(1991) มีรายละเอียดดังนี้ 1) วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง (Clan) 2) วัฒนธรรมองคการ
แบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy)  3) วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว (Adhocracy) 
และ 4) วัฒนธรรมองคการแบบการตลาด (Market) การจัดประเภทของวัฒนธรรมองคการตาม
กรอบดังกลาว พบวาไดถูกนํามาใชในงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวางเชน 
งานวิจัยเรื่อง Innovation in Higher Education: The Influence of Organizational Culture ของ 
Obenchain  (2002) 

 ในสวนของงานวิจัยดานวัฒนธรรมองคการในประเทศไทยมีการศึกษาในหลาย
ลักษณะ มีความแตกตางกันในมิติของวัฒนธรรมองคการและผลสืบเนื่องที่เกิดจากอิทธิพลของ
วัฒนธรรมองคการ ตัวอยางงานวิจัยที่นาสนใจเชน งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล วัฒนธรรมองคการ ลักษณะสรางสรรค ความพรอมขององคการกับความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวช ของยุพิน อังสุโรจน (2543) การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล วัฒนธรรมองคการ ลักษณะสรางสรรค ความ
พรอมขององคการ ความผูกพันตอองคการ ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล วัฒนธรรม
องคการลักษณะสรางสรรค ความพรอมขององคการ กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ และสราง
สมการพยากรณ ความยึดมั่นผูกพันตอองคการจากตัวแปรพยากรณ ปจจัยสวนบุคคล วัฒนธรรม
องคการลักษณะสรางสรรค ความพรอมขององคการ ตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลจิตเวช 13 แหง ผลการวิจัยพบวาวัฒนธรรมองคการลักษณะสรางสรรค และความ
พรอมขององคการ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับความยึดมั่นผูกพันตอองคการ สามารถ
รวมกันทํานายความยึดมั่นผูกพันตอองคการ ไดรอยละ 73.8 (R2 = .738)   
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 อยางไรก็ตามจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทย พ.ร.บ. การศึกษา 2542 
และการบริหารจัดการองคการสมัยใหมไดใหความสําคัญกับการเปนองคการที่เนนคุณภาพ 
(Quality Organization) มากกวาในอดีต แมวาในชวงแรกองคการตางๆไดใหความสําคัญเฉพาะ
ในสวนของเทคนิคการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการผลิต ซ่ึงเปนเพียงบางมิติของการสราง
องคการคุณภาพ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2546) ไดกลาวถึงการพัฒนาคุณภาพใหเกิดความ
ย่ังยืนไดนั้น องคการจําเปนตองใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total  Quality 
Management/TQM) ซ่ึงในรายละเอียดของการจัดการไดใหความสําคัญกับปจจัยตางๆที่มี
มุมมองมากกวาการจํากัดกรอบอยูเฉพาะกระบวนการการผลิต การสรางพันธะผูกพันตอคุณภาพ 
โดยปลูกฝงความเชื่อและความมุงมั่นตอคุณภาพใหกับบุคลากร จนกลายเปนความคิดหรือความ
เชื่อรวมกันหรือวัฒนธรรมองคการที่เชื่อในคุณภาพ ซ่ึงแนวคิดวัฒนธรรมองคการที่เนนคุณภาพมี
ความสอดคลองกับนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบัน ซ่ึงอาจมีระดับ
ความเชื่อที่ไมเทากันและมีผลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
แตกตางกันออกไปไดดวยเชนกัน     

 องคความรูท่ีเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality  Culture) เปน
ประเด็นที่กลาวถึงกันมากในระยะหาปท่ีผานมา มีการจัดประชุมและการวิจัยจํานวนมากทั้งในทวีป
ยุโรป อเมริกาและเอเชีย ผลงานวิจัยเรื่อง Organizational Culture and Subculture Influence on 
the Implementation and Outcomes of Aspects of Internal Quality Assurance Initiatives 
(Naidoo, 2003) ไดสรุปผลวิจัยที่สอดคลองกับทิพยวรรณไวดังนี้ ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา
สถาบันอุดมศึกษาไดนําเอาระบบการบริหารคุณภาพเขามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เชน การจัดการคุณภาพโดยรวม อยางไรก็ตาม Detert  (2000) ไดสรุปวา มีสถาบันอุดมศึกษา
จํานวนมากที่ประสบความลมเหลวในการนํานโยบายการจัดการคุณภาพมาใชเนื่องจากสาเหตุหลัก
คือ มุงใหความสําคัญเฉพาะกระบวนการและเทคนิคของการควบคุมคุณภาพ โดยละเลยในเรื่อง
การสรางความเชื่อของบุคลากรที่มีตอคุณภาพอันเปนปจจัยที่ซอนอยูในตัวบุคคลและเปนเงื่อนไข
ท่ีสําคัญที่สุดประการหนึ่งของการผลักดันใหกระบวนการประกันคุณภาพประสบความสําเร็จ 
ดังนั้นการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในองคการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
จะตองใหความสําคัญเชิงกระบวนการ เทคนิค ควบคูไปพรอมกันกับการปลูกฝงความเชื่อและ
คานิยม วัฒนธรรมคุณภาพ   

 ผลงานวิจัยเรื่อง A Culture for Academic Excellence: Implementing the Quality 
Principle in Higher Education ไดกลาวถึง การสรางวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาเกิด
จากกรอบแนวคิด 2 ประการคือ 1) ผูบริหารจะตองมององคการแบบองครวม (Holistic)  2) 
จะตองคํานึงถึงความตอเนื่องของระบบ (Systematic) และปจจัยภายในองคการ 8 ปจจัยที่จะ
นําไปสูวัฒนธรรมคุณภาพมีดังนี้ 1) วิสัยทัศน ภารกิจและการใชการประเมินผลการดําเนินงาน
เปนตัวขับเคลื่อน 2) การสรางระบบ 3) การพัฒนาตัวบุคคลอยางเปนระบบ 4) การตัดสินใจบน
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พ้ืนฐานของขอมูล 5) การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 6) การสรางความรวมมือ 7) การ
วางแผนการเปลี่ยนแปลง 8) ผูนําที่มีความคิดสรางสรรคและบทบาทในการสนับสนุน  

 นอกจากรายละเอียดของผลงานวิจัยที่แสดงใหถึงรูปแบบวัฒนธรรมคุณภาพซึ่ง
ถือเปนรูปแบบใหมของวัฒนธรรมองคการสถาบันอุดมศึกษา อยางไรก็ตามประเด็นสําคัญที่
นอกเหนือไปจากวรรณกรรมที่ยืนยันในสวนของการมีอยูของวัฒนธรรมคุณภาพก็คือเรื่องของ
ความหมายของวัฒนธรรมคุณภาพและความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย จากรายงานการประชุมเรื่อง Developing and Internal Quality Culture in 
European Universities: Report on the Quality Culture Project 2002-2003 โดย European 
University Association ไดอธิบายความหมายของวัฒนธรรมคุณภาพไววา เปนความเชื่อของ
บุคลากรที่มีตอการตรวจสอบติดตามกิจกรรมตางๆซึ่งตอบสนองตอความหลากหลายของผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholder) ท่ีตองอาศัยปจจัยหลัก 3 ประการไดแก 1) ความมีอิสระ (Autonomy) 
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสในการพัฒนากระบวนการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานของตน 2) ประสิทธิผล 3) ความโปรงใส  

 รายงายการประชุมเรื่อง Sharing Quality Higher Education Across Borders: A 
Statement on Behalf of Higher Education Institutions Worldwide 2004 ก็ไดใหความหมาย
ของวัฒนธรรมคุณภาพในทิศทางเดียวกันวา หมายถึงการทบทวนประเด็นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
อยางตอเนื่อง การใหผลยอนกลับและการปรับปรุง อันสงผลตอพัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในองคการ โดยมีจุดเนนกิจกรรมตางๆในสวนที่เกี่ยวของกับคณะวิชาและนักศึกษา 
เชนเดียวกันรายงานการประชุมของ European Forum for Quality Assurance ครั้งที่ 1 เรื่อง 
Embeding Quality Culture in Higher Education 2007 ไดกลาววา วัฒนธรรมคุณภาพหมายถึง 
การมององคการในภาพรวมของการยอมรับในองคประกอบตางๆทางความคิด ความเชื่อและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ท่ีจะกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของคุณภาพ ซ่ึงไมไดเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดย
ฉบับผลัน ประเด็นสําคัญที่สุดคือ พันธะผูกพันที่มีตอคุณภาพของการทํางาน การเพิ่มขึ้นและการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของผลงาน 
   Kaminsky  (2002) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยไวในวงจรวัฒนธรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management Cycle) ไววา วัฒนธรรมองคการสามารถสงผลกระทบในทุกๆกระบวนการ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย เริ่มตนตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การสอนงานจนกระทั่งการออกจากงาน   

 ผลงานวิจัยของ Blunt and Jones (1986); Nzelibe (1986) and Leonard (1991) 
ท่ีใชกรอบการจัดรูปแบบวัฒนธรรมองคการของ Hofstede  (1980) ไดสรุปผลความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคการกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไวดังนี้ 
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 ความมั่นคงในการทํางาน (Job  Security) องคการที่มีวัฒนธรรมองคการที่ให
ความสําคัญกับความสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม (Collectivist) บุคคลากรจะใหความสําคัญ
ตอความเชื่อในเรื่องความมั่นคงในการจางงานในระดับสูง เนื่องจากการมีงานทําเปนสิ่งที่แสดงถึง 
การไดรับความยอมรับจากสังคมและบุคลากรของหนวยงานนั้นจะแสดงพฤติกรรมหลีกเหลี่ยง
ปจจัยตางๆที่มีผลตอความมั่นคงในการจางงาน 

 การจางงาน (Hiring Practice) องคการที่มีวัฒนธรรมองคการที่ใหความสําคัญ
กับความสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม ผูบริหารหรือหัวหนางานมีแนวโนมที่จะใชการจางงานใน
ระบบอุปถัมภ โดยใหโอกาสและความสําคัญกับบุคคลที่รูจักหรือญาติ พ่ี นอง ของบุคลากรภายใน
หนวยงานของตนกอน มากกวาที่จะคํานึงถึงหลักคุณธรรมที่ยึดเกณฑ ความรู ความสามารถเปน
อันดับแรก ซ่ึง Hofstede (1980)  ไดใหเหตุผลวา เปนเพราะผูบริหารตองการสรางบรรยายกาศ
ท่ีดีในการปฏิบัติงานใหเกิดขึ้นภายในองคการ โดยผูบริหารเหลานั้นเชื่อวาการเกื้อกูลผลประโยชน
เหลานี้ใหกับบุคลากรภายในหนวยงานจะชวยสรางความพึงพอใจใหกับสมาชิกที่เปน
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาและนอกจากนี้ยังมีเปาหมายเพื่อสรางความ
จงรักภักดีของพนักงานที่มีตอตนเอง ดังนั้นปญหาที่เปนผลสืบเนื่องจากวัฒนธรรมองคการดัง
กลาวคือ ความไรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของพนักงาน เนื่องจากในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนั้นตองใชวิธีการแบบถอยทีถอยอาศัยมากกวาการพิจารณาจากผลงานเปนหลัก 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) นอกจากประเด็นความ
ม่ันคงในการจางงานและการจางงานแลว ปจจัยวัฒนธรรมองคการยังสงผลกระทบตอวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษยในประเด็นอื่นๆอีกเชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงวัตถุประสงคหลัก
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเพื่อเปนการนําเสนอขอมูลที่ใชประกอบการตัดสินใจในการ
ยาย การเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือนและการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Harrison,  1993) แตใน
กรณีท่ีองคการหรือหนวยงานที่มีวัฒนธรรมองคการแบบเนนความสัมพันธของบุคคลภายในกลุม 
องคการที่มีวัฒนธรรมในลักษณะนี้จะไมใหความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะ
บุคคลรายตัว ซ่ึงในบางกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเชื่อดังกลาวอาจสงผลกระทบ
ตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองคการได เพราะผูบริหารไมสามารถ
วิเคราะหเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลได 

 การฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) Kanungo (1995) 
ไดช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธของสมาชิกภายใน
กลุม การจัดบุคลากรเขารับการฝกอบรมมักจะไมคํานึงถึงความจําเปนในการฝกอบรม (Training 
Needs) อยางแทจริง การฝกอบรมจะเปนไปตามความประสงคสวนตัวของบุคลากรโดยไม
พิจารณาจาก ความจําเปนดานงานหรือความจําเปนจากองคการ ซ่ึงทําใหการฝกอบรมและการ
พัฒนาไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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 ภาพตอไปนี้แสดงใหเห็นรายละเอียดของการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมองคการ วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและผลการดําเนินงานขององคการ 
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(Human Resource Practice) 
ของวัฒนธรรมองคการตอวิธีปฏิบัติดา
าน 
ลงจาก Obonyo and Dimba, 2007. 

นั้นการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหการจัดประเภทของว
ายใตบริบทสถาบันอุดมศึกษาของไทยจึงไดเ
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แบบชั่วคราว (Adhocracy) 4) วัฒนธรรมอง
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รงสรางองคการ   

.2.1  ความหมายและลักษณะของโครงสราง
ermerhorn and Hant (1999) ไดอธิบายคว
การทํางาน ท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธข
ศัยกระบวนการสื่อสารเปนตัวเชื่อมโยง โดยส
อื โครงสรางองคการอยางเปนทางการ (For
ทางการ (Informal Structure) 
ft  (1986) โครงสรางองคการเปนสิ่งที่แส
ารดังนี้ 1) โครงสรางองคการอธิบายถึง การ
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ดงถึงกิจกรรมและกระบวนการ
จัดสรรงานและความรับผิดชอบ
มสัมพันธในการรายงานที่เปน
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ท่ีแสดงถึงการจัดกลุมของบุคคลและการจัดกลุมของงานภายในองคการ 4) เปนการออกแบบ
ระบบที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสาร การประสานงาน ตลอดจนความ
รวมมือในแนวราบและแนวดิ่ง 

 2.2.2.2   รูปแบบของโครงสรางองคการ 
 โครงสรางองคการสามารถจําแนกไดในหลายรูปแบบดวยกันเชน โครงสราง
องคการแบบเครื่องจักร (Mechanistic Structures)  โครงสรางองคการแบบสิ่งมีชีวิต (Organic 
Structures) (Burns and Stalker, 1961) หรืออาจจําแนกเปน องคการแบบดั้งเดิมและองคการ
แบบเครือขาย (Tapscott and Caston, 1993) แตโดยทั่วไปแลวจะพบวาโครงสรางองคการมี
รูปแบบที่แตกตางกันออกไป (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2546) ดังนี้ 1) โครงสรางองคการแบบ
ราชการของเวเบอร 2) โครงสรางองคการแบบราชการบริหารโดยผูบริหารระดับสูง 3) โครงสราง
องคการแบบราชการบริหารโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก 4) โครงสรางแบบราชการซึ่งมีทีมงาน
ขามหนวยงาน 5) โครงสรางองคการแบบแมทริกซ 6) โครงสรางองคการแบบทีมงาน และ 7) 
โครงสรางองคการแบบเครือขาย 

 Lowe, Kroeck, and Sivasubramaniam (1996) ไดใหคําอธิบายถึงความแตกตาง
ในกระบวนการทํางานตลอดจนพฤติกรรมของบุคลากรในแตละองคการที่เกิดสืบเนื่องจากอิทธิพล
ของโครงสรางองคการไววา หนวยงานภาครัฐจํานวนมากมีรูปแบบโครงสรางขนาดใหญ มีสายการ
บังคับบัญชายาวและจํานวนชั้นการบังคับบัญชาหลายชั้นหรืออาจเรียกวาองคการแบบเครื่องจักร 
(Mechanistic) อันเปนผลมาจากการยึดกรอบการจัดองคการแตแนวคิดของเวเบอร ดังนั้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหนวยงานภาครัฐดังกลาวจึงมีผลลัพธท่ีคลายคลึงกันคือ ความสัมพันธของ
คนในองคการที่เนนความเปนทางการสูง การยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
เสนแบงระหวางหนวยงานตางๆภายในองคการที่กอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการประสานงาน ซ่ึง
สถาบันอุดมศึกษาของไทยโดยเฉพาะกลุมมหาวิทยาลัยภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยภาคเอกชนขนาด
ใหญก็มีปญหาในลักษณะดังกลาวเชนกัน อยางไรก็ตามภายใตกระแสอิทธิพลของโลกาภิวัตน ทํา
ใหองคการภาครัฐจําเปนตองมีการปรับเงื่อนไขและทฤษฎีแนวคิดดานการจัดการ เพื่อใหสามารถ
ปรับตัวและตอบสนองตอความตองการของภาคประชาชนที่นับวันยิ่งทวีความซับซอนมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นโครงสรางองคการแบบเสมือนสิ่งมีชีวิต (Organic  Structure) ท่ีใหความสําคัญกับความ
ยืดหยุน การปรับกระบวนการทํางานโดยเนนจากความตองการของลูกคา ผูรับบริการ และแรง
กดดันจากคูแขงขัน จึงเปนแนวคิดดานการจัดองคการและโครงสรางที่ภาครัฐควรใหความสําคัญ 

 Schermerhorn and Hant (1999) ไดกลาวถึงแนวโนมของลักษณะโครงสราง
องคการในระบบการบริหารยุคใหมมีหลักดังนี้ 1) ลดความยาวของสายการสั่งการ (Shorter 
Chains of Command) โดยตัดชั้นของการจัดการที่ไมจําเปนลง ซ่ึงจะทําใหโครงสรางมีความแบน
ราบมากขึ้น (Flatter  Structures)  2) ลดความเปนเอกภาพการสั่งการ (Less Unity of Command) 
โดยเปลี่ยนจากเดิมที่เนนใหบุคลากรรับคําสั่งจากหัวหนาและรายงานการปฏิบัติงานตอหัวหนางาน
เพียงคนเดียวเปนหลักตามหลัก Unity of Command Principle ท้ังนี้เพื่อปองกันความสับสนและ
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ความชัดเจนของการมอบหมายงาน แตในปจจุบันที่รูปแบบการทํางานไดเปลี่ยนไป หนวยงาน
ตางๆไดนําเอาการทํางานในลักษณะทีมขามสายงานหรือโครงสรางการทํางานแบบโครงการมาใช
มากขึ้น จึงใหบุคลากรเริ่มมีผูบังคับบัญชามากกวาหนึ่งคน ดังนั้นในการปฏิบัติงานบุคลากรและผู
ท่ีเปนหัวหนางานจําเปนที่จะตองตระหนักถึงการลดลงของเอกภาพในการสั่งการ 3) การเพิ่มขึ้น
ของขอบขายในการควบคุม (Wider Spans of Control)  เปนผลสืบเนื่องจากการสั้นลงของสาย
การสั่งการ ทําใหหัวหนางานตองรับผิดชอบบุคลากรในสวนงานเพิ่มขึ้น 4) การมอบอํานาจและ
หนาที่ (More Delegation and Empowerment) การมอบอํานาจและหนาที่ไปยังระดับตางๆให
มากขึ้น ใหมีสิทธิในการใชทรัพยากรและการตัดสินใจในดานตางๆที่เกี่ยวของกับหนวยงานนั้น
หรือบุคคลนั้นโดยตรง 5) การสรางดุลยภาพระหวางการรวมศูนยอํานาจและการกระจายอํานาจ 
(Decentralization with Centralization) ในขณะที่แนวคิดการรวมศูนยอํานาจไดกอใหเกิดความ
ลาชาในกระบวนการทํางาน จึงมีการเพิ่มการมอบหมายงานและการกระจายงานไปยังระดับตางๆ
เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามไมไดหมายถึงหนวยงานในระดับสูงขององคการจะตองสูญเสียอํานาจใน
การตรวจสอบและควบคุมตามไปดวย การตรวจสอบและควบคุมยังมีความจําเปนสําหรับผูบริหาร
ในองคการอยู ดังนั้นการนําเอาความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเขามา
ประยุกตใชจะชวยใหกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมของผูบริหารระดับตางๆเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนการรักษาความสมดุลระหวางการกระจายอํานาจและการรวมศูนย
อํานาจ 6) การลดจํานวนพนักงาน (Reduced Use of Staff) 

 Baldridge (2000) ไดจัดรูปแบบโครงสรางโดยเฉพาะในสวนของสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันอุดมศึกษาตามพฤติกรรมองคการที่เกิดขึ้นแตกตางกันไปของแตละโครงสราง โดย
จําแนกออกเปน 3 รูปแบบดังนี้ 1) โครงสรางระบบราชการ (Bureaucratic)  2) โครงสรางวิทยาลัย 
(Collegial)  และ 3) โครงสรางการเมือง (Political) 
  Birnbaum (2002) ไดจําแนกรูปแบบโครงสรางองคการของวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยไวละเอียดกวาของ Baldridge โดยมองโครงสรางองคการเปน 5 มิติคือ 1) โครงสราง
แบบราชการ (Bureaucratic) 2)  โครงสรางวิทยาลัย (Collegial) 3)  โครงสรางการเมือง (Political) 
4)  โครงสรางแบบสับสน (Anarchical) และ 5)  โครงสรางแบบเครือขายเชื่อมโยง (Cybernetic) 

 จากการวิเคราะหขอมูลรูปแบบโครงสรางองคการของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็น
ถึงลักษณะเฉพาะของโครงสรางองคการที่มีความแตกตางไปจากองคการทั่วไปเชน การเขามามี
บทบาทของกลุมบุคคลจากภายนอก (Cohort) ท่ีเขามามีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธและ
นโยบายขององคการ การมีสภามหาวิทยาลัยหรือสภานิสิตนักศึกษา ท้ังนี้เพื่อใหระบบของ
โครงสรางองคการสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสถาบัน 
อุดมศึกษาไดมากยิ่งขึ้น 

 ปญหาในทางปฏิบัติพบวา สถาบันการศึกษามักจะมีรูปแบบของโครงสราง
องคการหลายรูปแบบผสมผสานกันอยูในการจัดระบบของการทํางาน ดังนั้นหากตองการศึกษา
อิทธิพลของโครงสรางองคการที่มีตอระบบยอยตางๆ ผลการปฏิบัติงานหรือประสิทธิผล จําเปน
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ทําการศึกษาในมิติลักษณะของโครงสรางองคการอันประกอบดวย 1) ความเปนทางการ 2) ความ
แตกตาง 3) การรวมศูนยอํานาจ 4) ความซับซอน 5) ชวงการควบคุม 6) ความชํานาญเฉพาะดาน 
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและประสิทธิผลมีรายละเอียดดังภาพ 
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 ความชํานาญเฉพาะดาน 

ส่ิงแวดลอม 

 

ภาพที่ 2.6  ตัวแบบทั่วไปของทฤษฎีโครงสรางตามสถานการณ 
แหลงที่มา:  ปรับจากทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2547.  

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางโครงสราง
องคการและผลที่เกิดขึ้น เพื่อปรับกรอบแนวคิดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของความเปนจริง
ในองคการ ผลงานวิจัยเรื่อง Organizational Structure and Performance in Dutch Small Firms  
ของ Meijaard and Telton (2005) ไดช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางโครงสรางกับผลการ
ดําเนินงานขององคการที่ประกอบดวย การเติบโตของยอดขาย ผลกําไรและความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม โดยการวิจัยไดจําแนกโครงสรางออกเปน 9 รูปแบบดวยกัน และในทิศทางที่
สอดคลองกัน งานวิจัยของ Goerdel (2005) เรื่อง Organization Structure and Diverse Client: 
An Examination of Decentralization Organizational Performance and the Latino Dropout 
Problem ไดสรุปใหเห็นถึงอิทธิพลของโครงสรางองคการที่ตองใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจ (Delegation  of  Authority) จากบนลงลาง ซ่ึงเปนลักษณะประการสําคัญของโครงสราง
ประการหนึ่งที่สงผลกระทบตอประสิทธิผลที่กลาวถึงตามขอเสนอของ ทิพวรรณ หลอสุววณรัตน 
(2547) 
 นอกจากนี้ผลงานวิจัยเรื่อง Autonomy, Accountability, and Organizational 
Complexity in Higher Education: the Goettingen Model of University Reform  ของ Kreysing, 
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(2002) ท่ีตีพิมพในวารสาร Journal of Educational Administration ท่ีกลาวถึงอิทธิพลของ
แนวคิดดานการจัดการ (Managerialist) ท่ีไดเขามามีอิทธิพล บทบาทตอการชี้นํารูปแบบการ
บริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ในที่นี้หมายถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซ่ึงทําให
กระบวนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษายุคใหมมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ลักษณะ
โครงสรางองคการที่ชวยสนับสนุนการบริหารจัดการในภาพรวมที่ยึดกรอบการจัดการตามแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management/NPM) และทฤษฎีองคการ ท่ีเหมาะสม
ควรจะตองมีลักษณะของโครงสรางที่มีความอิสระ (Autonomy) และความยืดหยุน (Flexibility) 
ของกระบวนการทํางาน การมีสวนรวมและการตัดสินใจของบุคลากรในระดับตางๆมากขึ้น 
ทายสุดผลการศึกษาไดสรุปใหเห็นวา โครงสรางที่เนนความมีอิสระและยืดหยุนสงผลตอการ
เพิ่มขึ้นของศักยภาพในการแขงขัน โดยเฉพาะโครงสรางที่มีลักษณะทีมจัดการตนเอง (Self-
Management) 
 จากอิทธิพลของแนวคิดองคการแหงการเรียนรู Nonaka and Takeuchi (1995) 
ไดกลาวถึงลักษณะของโครงสรางองคการที่มีผลในเชิงบวกตอกระบวนการสรางองคการแหงการ
เรียนรูวา ควรจะประกอบดวย โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการ (Formal  Organizational 
Structure) ในระดับที่เหมาะสม มีการแบงลําดับชั้นในการบังคับบัญชาต่ํา (Non-Hierarchical) 
และโครงสรางองคการที่มีการบริหารจัดการตนเอง (Self-Organizing Organizational Structure) 
แตอยางไรก็ตามก็ยังคงมีความไมชัดเจนในประเด็นของความเปนทางการของโครงสรางองคการ
วาควรจะอยูในระดับใด จึงจะสามารถสนับสนุนสัมฤทธิผลของผลการปฏิบัติงานของปจเจกบุคคล 
Hickson and Turner (1969) ไดอธิบายความหมายของความเปนทางการ (Formalization) ไววา 
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในองคการ การเชื่อมโยงนโยบายกับ
บทบาทหนาที่ของสมาชิก การสั่งการ การบังคับบัญชาตามกรอบของอํานาจหนาที่อยางเปนระบบ  
Bartletr and Goshal (1991) ไดกลาวถึงขอจํากัดประการสําคัญที่เปนปญหาของโครงสรางองคการ  
ท่ีมีความเปนทางการสูง อาจทําใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานบุคลากรลดลง
โดยเฉพาะสภาพแวดลอมองคการที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงหรือมีสภาพแวดลอมที่มีลักษณะของ
องคการธุรกิจ เนื่องจากโครงสรางลักษณะดังกลาวขาดความยืดหยุนที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอ
การปรับตัว แตนั่นก็ไมไดหมายความวาองคการไมตองการความเปนทางการ องคการยังตองการ
ความเปนทางการในระดับหนึ่งเพื่อคงไวซ่ึงความมีเสถียรภาพของระบบแตหากมีมากจนเกิน
ขอบเขตความเปนทางการดังกลาวยอมสงผลตอการลดลงของความคิดสรางสรรคของบุคคลากร
เนื่องจากทุกคนไมจําเปนตองคิดเพาระทุกสิ่งทุกอยางถูกจํากัดอยูภายใตขอกําหนดขององคการ 
(Brown and Duguid, 1991) 
 ในทางตรงขามโครงสรางองคการที่มีความเปนทางการในระดับต่ําที่เปดโอกาสให
บุคคลสามารถเขามามีบทบาท สวนรวมในกระบวนการทํางานมากยิ่งขึ้นซึ่งเปนลักษณะโครงสราง
องคการที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีความเปนพลวัตรสูง (Burns  and  Stalker,  1961) 



 

32

องคการจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองออกแบบโครงสรางองคการใหมีความยืดหยุนที่พรอม
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (Collier and 
Esteban, 1999) 

 ดังนั้นเพื่อใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ เปนการ
วิจัยความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ตองการความรวมมือระหวางบุคลากรภายในและ
ระหวางหนวยงาน ซ่ึงตองการรูปแบบของโครงสรางองคการที่เอื้อตอการมีปฏิสัมพันธของ
บุคลากรและเพื่อกอใหเกิดความคิดสรางสรรคจากการเรียนรูระหวางกัน ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีตองลดเสนแบงขอบเขตของพรมแดนระหวางชั้นการบังคับบัญชา หนวยงาน กรอบอํานาจหนาที่ 
ตลอดจนขั้นตอนการทํางานอันเปนอุปสรรคของการเรียนรูระหวางกัน  จึงไดกําหนดลักษณะ
โครงสรางองคการ 2 ประเด็นที่เกี่ยวของกับแนวคิดหลักของการวิจัยประกอบดวย 1) ความเปน
ทางการ (Formalization) 2) การมอบหมายอํานาจหนาที่ (Delegation of Authority) 
  2.2.2.3  วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Practices) 
  องคประกอบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย จากรายละเอียดที่ไดสรุปไวใน
บทที่ 1 ท่ีช้ีใหเห็นความสับสนของความหมายและแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีขาดความ
ชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับขอคิดเห็นของ Guest (1997) ท่ีนําเสนอบทความไวในวารสารหลายฉบับ
เชน Academy of Management Journal, The Human Resource Management Journal วา
เครื่องมือและเทคนิคใหมท่ีถูกนํามาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย มีปญหาที่สําคัญ 3 ประการ
คือ 1) ปญหาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 2) ปญหาการวัดผลลัพธ (Outputs) ท่ี
เกิดจากอิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย 3) ปญหาการเชื่อมโยงระหวางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน 

 Boselie, Paauwe and Jansen (2005) ไดคนควาและสรุปการวิจัยที่เกี่ยวกับ
ปญหาขางตน เพื่อหาขออธิบายของปรากฏการณดังกลาว พบวามีบทความกวา 104 บทความที่
ถูกตีพิมพในวารสารระหวางประเทศ ระหวางชวงป 1994 ถึง 2003 บทความเหลานี้ไดนําเสนอ
แนวคิดและองคประกอบตลอดจนรูปแบบการวัดผลการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงระหวางการ
บริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน ตัวอยางของแนวคิดที่เกี่ยวของเชน 1) Strategic 
Contingency Theory (Best Fit Model) 2) Strategic Universal Theory (Best Practice Model) 
3) AMO Theory และ 4) Resource-Based View 

 งานวิจัย บทความทางวิชาการทั้งในยุโรปและอเมริกาชวง 10 ปท่ีผานมา สามารถ
ใชเปนประจักษหลักฐานในการอางอิงถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองทําการวิจัยเพิ่มเติม
เพื่อสรางองคความรูและความชัดเจนเพื่อเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใช ตัวอยางรายชื่อ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีนาสนใจเชน 1) The Impact of HR 
Practices on the Performance of Business Unit ของ Wright  and Gardner  (2005) ตีพิมพใน 
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Human Resource Management Journal, 2) บทความเรื่อง “High Performance Work Practices: 
Linking Strategy and Skills to Performance Outcomes (Ashton, 2006) 3) The Influence of 
Human Resource Practices and Collective Affective Organizational Commitment on Aggregate 
Voluntary Turnover (Gardner et.al., 2007) คณะที่ไดรับทุนการวิจัยจาก Center for Advanced 
Human Resource Studies at Cornell University 4) Opening the Black Box of the Relationship 
Between HRM Practices and Firm Performance: A Comparison of USA, Finland and Russia 
(Fey, 2007) 5) Innovative Human Resource Practices and Organizational Commitment: 
An Empirical Investigation. ตีพิมพใน International Journal of Human Resource Management, 
(Agarwala, 2003) 6) Manufacturing Advantage: Why High Performance Work Systems 
Pay Off ตีพิมพใน Cornell University Press (Applebaum et al., 2000) 7) Managing 
Customer Services: Human Resource Practices, Quit Rates, and Sales Growth” ตีพิมพใน 
Academy of Management Journal, (Batt, 2000) 8) Human Resource Management Systems, 
Complementarities, and Firm Performance (Becker and Huselid, 1999) 9) Do High 
Performance Work Practices Improve Establishment-level Outcomes? สนับสนุนทุนวิจัยโดย 
National Bureau of Economic Research มหาวิทยาลัย Cambridge (Cappelli and Neumark, 
1999) 

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่กลาวมาไดรับความนิยมเปนอยางมากในการนํามาใชอธิบาย
ปรากฏการณท่ีศึกษา แตอยางไรก็ตาม Boselie ไดใหขอคิดเห็นวา บทความและแนวคิดที่นําเสนอ
มานั้นยังขาดความชัดเจนของทฤษฎีในการเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยและผล
การปฏิบัติงาน ซ่ึงในที่นี้ก็ตองยอนกลับไปตอบคําถามเดิมที่ Guest  (1997) ไดถามไว  1) การ
บริหารทรัพยากรมนุษยคืออะไร 2) ผลการปฏิบัติงานที่เปนผลลัพธจากการบริหารทรัพยากร
มนุษยคืออะไร 3) ธรรมชาติการเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการ
ปฏิบัติงานมีกระบวนการอยางไร ตองผานปจจัย (Black Box) ใดบาง 

 การขาดขอสรุปที่เปนเอกฉันท (Lack of  Consensus) ยังเปนขอโตแยงกันระหวาง
นักวิชาการดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกลุม Best  Practice กับกลุม Best  Fit ท่ีเห็นวาไม
สามารถนํารูปแบการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีขอสรุปที่เปนสากลมาใชกับการบริหารจัดการใน
ทุกลักษณะองคการไดเนื่องจากสภาพแวดลอมและทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรม โครงสราง
องคการนั้นแตกตางกัน 
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ตารางที่ 2.3  สรุปความแตกตางของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 

 

วิธีปฏิบัติดาน

ทรัพยากรมนุษย 

Graham 

& 
Benett 

Scapello Armstrong Smith Beach Storey Cascio Sorenson 
Carrell 

et al. 

การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย 

         

การประเมินการ
จัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 

         

รางวัล/คาตอบแทน 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย 

         

การอุตสาหกรรม/
พนักงานสัมพันธ 

         

การสรรหา          

การวางแผน/การ
พัฒนาสายอาชีพ 

         

ผลการดําเนินงาน
ขององคการ 

         

การออกแบบและ
วิเคราะหงาน 

         

สุขภาพ          

การบริหารงาน
บุคคล 

         

การรักษาบุคลากรที่
มีความสามารถ
พิเศษ 

         

การกําหนดนโยบาย
ดานทรัพยากรมนุษย 

         

การพัฒนาองคการ          

 
 Naves (2002) ไดสรุปใหเห็นความแตกตางหลากหลายของวิธีปฏิบัติดาน

ทรัพยากรมนุษยดังขอมูลตามตารางที่ 2.3  จากการศึกษาองคประกอบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยพบวานักวิชาการบางกลุมใหความสําคัญกับประสิทธิผลของฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Teo, 2002) บางกลุมใหความสําคัญกับคุณคาของทรัพยากรมนุษยในองคการ เนนการวิเคราะห
จาก ความรู ทักษะ สมรรถนะ (Hitt, Bierman, Shimizu, Koehhar, 2001) หลายครั้งพบวาเปน
การศึกษาผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล (Batt, 2002) และในชวงหลังป 2000 เปนตนมาเริ่ม
ใหความสําคัญกับการศึกษาแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงระบบหรือการจัดกลุม
เครื่องมือเขาดวยกัน (Systems/Bundles of Practices) (Capelli and Neumark, 2001) ในทาง
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ตรงกันขาม ถึงแมขอสรุปที่กลาวมาจะชี้ใหเห็นถึงความสับสนไมชัดเจนของรูปแบบวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย แตก็มีนักวิชาการหลายคนที่ไดใหความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษย ท่ีมีลักษณะใกลเคียงสอดคลองกัน ดังตาราง 

  
ตารางที่ 2.4  สรุปแนวคิดวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

 

HR Practices Guest Pfeffer Huselid Wright 
Delery 

Doty 

การสรรหาและคัดเลือกดวยกระบวนที่ละเอียด เขมขน      

การใหความสําคัญระดับสูงกับการฝกอบรม การ
เรียนรูและการพัฒนา 

     

การออกแบบงาน      

ทีมงานที่มีอํานาจในการจัดการตนเองและการมีสวนรวม      

การสื่อสาร      

การกําหนดเปาหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการแจงผล 

     

การกําหนดคาตอบแทนที่ยึดหลักผลการปฏิบัติงาน      

การเลื่อนขั้นจากภายใน      

ความเสมอภาคเทาเทียม      

ความมั่นคงในการทํางาน      

การแบงปนขอมูลขาวสารภายในองคการ      

การหมุนเวียนงาน      

 
 นอกจากนี้ Conway (2003) ไดนําเสนอรายงานตอ The  European  Congress 

on Work and Organization Psychology เรื่อง ลักษณะที่คลายคลึงกันของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษย ท่ีถูกเรียกในหลายรูปแบบดวยกันเชน ‘High Performance’ ‘High Commitment’ หรือ 
‘Best’ HR Practice วิธีปฏิบัติเหลานี้ลวนมีผลกระทบตอ ทักษะหรือความสามารถ (Skill/Ability) 
แรงจูงใจ (Motivation) และโอกาส (Opportunities) ของบุคลากรภายในองคการ (Huselid, 
1996) ซ่ึงมีลักษณะสอดคลองกับขอมูลที่สรุปไวในตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.5  สรุปลักษณะรวมกันระหวาง High Performance High Commitment หรือ Best 
HR Practice 

 
 

HR Practices Area 
 

คุณลักษณะ 
 

วรรณกรรมตัวอยาง 
      

การสรรหาและคัดเลือก 
การใหความสําคัญกับการสรรหาและ
คัดเลือกในระดับสูง การเนนบุคคลที่
สามารถเรียนรูและฝกอบรม  

Huselid, 1995; Ichnoiwski et al, 
1997; Wood, 1996, 1999a. 

กระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคม (Socialization) 

การใชระยะเวลาและความตอเนื่องของ
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

Arthur, 1994; Patterson et al, 
1997. 

การออกแบบงาน 
คําอธิบายลักษณะงานที่มีลักษณะกวางๆ 
งานที่ยืดหยุน การหมุนเวียนงาน การ
ทํางานเปนทีม 

Arthur, 1994; Ichnoiwski et al, 
1997; McDuffie, 1995; 
Patterson et al, 1997; Wood, 
1996. 

การสื่อสารและการมีสวนรวม 
การแบงปนขอมูลขาวสาร การสํารวจทัศนะ
คติ การแกปญหาความขัดแยง การให
ขอมูลทีม รายการขอเสนอ 

Arthur, 1994; Huselid, 1995; 
Lawler et al, 1998; McDuffie, 
1995; Wood, 1996; Wood & 
DeMenezes, 1998. 

การฝกอบรม 
การฝกอบรมอยางเปนทางการ การ
ฝกอบรมซ้ํา การฝกอบรมระหวาง
ปฏิบัติงาน การฝกอบรมขามสายงาน 

Arthur, 1994; Huselid, 1995; 
McDuffie, 1995; Patterson et 
al, 1997; Wood, 1996, 1999a. 

การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ทางการ การเนนผลลัพธของการทํางาน 
การยึดหลักคุณธรรม 

Delery and Doty, 1996; 
Huselid, 1995; Wood, 1996, 
Youndt et al, 1996. 

การพัฒนาสายอาชีพ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน แผนการเลื่อนขั้น 
การสรรหาจากภายใน 

Huselid, 1995; Pfeffer, 1994, 
1998; Wood, 1996, 1999a. 

การใหรางวัลพนักงาน 
การใหรางวัลในระดับสูง โดยเชื่อมโยงกับ
ระดับผลการปฏิบัติงาน 

Arthur, 1994; Delery and Doty, 
1996; Huselid, 1995; 
Ichnoiwski et al, 1997; 
McDuffie, 1995. 

ความมั่นคงในการทํางาน ความมั่นคงของการทํางานสูง 
Delery and Doty, 1996; 
Huselid, 1995; Wood 1996. 
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  1)  แนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) 
  เนื่องจากขอเสนอและทฤษฎีดานการบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูเปน

จํานวนมากทําใหเกิดความสับสนและยากตอการนําไปใช  จึงไดมีกลุมนักวิชาการไดเสนอหลักใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีลักษณะของการจัดองคประกอบเชื่อมโยงเครื่องมือดานทรัพยากร
มนุษยท่ีมีเนื้อหาและความสัมพันธกับกลยุทธท่ีสอดคลองซึ่งกันและกันและเชื่อวาสามารถใชเปน
ตนแบบนําไปประยุกตใชไดกับในทุกหนวยงาน ในลักษณะตัวแบบที่เปนสากล (Universal 
Prescription) วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดนี้มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทํางานของ
บุคลากร การสรางและปรับปรุงการดําเนินงานขององคการ พัฒนาการของ Best  Practice ไดรับ
อิทธิพลความคิดจากกลุมจิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial  Psychology) ท่ีมีความพยายามใน
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปจจัยตางๆที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของมนุษย ในทางปฏิบัติยังมี
ความสับสนและความซับซอนในการในการกําหนดปจจัยที่ควรนํามาใชในตัวแบบ เนื่องจากการ
กําหนดปจจัยที่สามารถนําไปใชไดกับทุกองคการและในทุกสถานการณเปนเรื่องที่มีความ
ยากลําบากเพราะธรรมชาติของแตละองคการมีความแตกตางกันอยางมาก พบวาในบางตัวแบบมี
ปจจัยที่ใชเพียง 4-5 ปจจัย ในขณะที่บางตัวแบบมีปจจัยที่เกี่ยวของถึง 12 ปจจัยดวยกัน 
  แนวคิด Best Practice ท่ีไดรับการกลาวถึงมากที่สุดเปนของ Pfeffer 
(1994) ช่ือ “Pfeffer’s 16 Practices for Competitive Advantage Through People” ซ่ึงอธิบาย
ปจจัยที่เกี่ยวของกับคนในองคการ 16 ประการที่จะทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 1) ความมั่นคงในงานและการทํางาน 2) ความสามารถในการ
คัดเลือกบุคลากร 3) คาจางในระดับสูง 4) คาตอบแทนเสริม คาจางจูงใจ 5) ความรูสึกเปน
เจาขององคการของบุคลากร 6) การแบงปนขอมูล สารสนเทศขององคการ 7) การมีสวนรวมและ
การมอบอํานาจ 8) ทีมและการออกแบบงาน 9) การฝกอบรมและการพัฒนาทักษะ 10) การใช
ประโยชนและการฝกอบรมบุคลากรในลักษณะขามสายงาน 11) ความเสมอภาคเปนธรรม  12) 
การควบคุมคาจาง 13) การเลื่อนขั้นจากภายในองคการ 14) การมองระยะยาว 15) การวัดผล
การปฏิบัติงาน 16) การยึดหลักปรัชญาขององคการ 
    ภายหลังในป 1998 (Pfeffer, 1998) ไดลดจํานวนปจจัยจากเดิมที่มีอยู 
16 ขอเหลือ เพียง 7 ขอ เรียกวา “Pfeffer’s 7 Practices for Building Profit by Putting People 
First” มีรายละเอียดดังนี้ 1) ความมั่นคงในการจางงาน 2) การคัดเลือก 3) ทีมบริหารจัดการ
ตนเองและการทํางานเปนทีม 4) การจายคาตอบแทนในระดับสูงเชื่อมโยงกับผลประกอบการของ
องคการ 5) การฝกอบรมอยางเขมขน 6) ลดความแตกตางดานสถานะของบุคคลในองคการ 7) 
การแบงปนขอมูลขาวสาร  ถึงแมวาจะมีขอโตแยงหลักการความเชื่อที่เปนสากลของกลุม Best 
Practice เชน เปนแนวคิดเดิมที่มีอยู เพียงแตเพิ่มการเชื่อมโยงหรือการจัดชุดของเครื่องมือหรือ
เทคนิคที่มีอยูเขาดวยกัน (Becker and Gerhart, 1996; Dyer and Reeves, 1995; Youndt, et 
al, 1996) ซ่ึงการนําไปใชในสถานการณจริง นักปฏิบัติจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสําคัญกับ
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ความแตกตางกันของบริบทดานการจัดการ อยางไรก็ตามประโยชนทางทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นจากหลัก 
Best Practice ก็มีอยูหลายประการเชน หลายองคประกอบของ Best  Practice สะทอนการให
ความสําคัญกับบุคลากรในการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การมอบอํานาจและการเขาถึง
ขอมูลสําคัญในเชิงกลยุทธและภาพรวมขององคการ โดยเฉพาะขอมูลดานผลประกอบการ 
ปรากฏการณดังกลาวไดแสดงใหเห็นพัฒนาการของเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษยในบริบท
ของการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความรู (Knowledge  Worker) มากขึ้นกวาในอดีตและเปน
ประเด็นที่ตองไดรับการพิสูจนวาจะสามารถนําไปประยุกตใชไดกับองคการใดบาง  เพื่อเปนการ
ยืนยันถึงการมีอยูของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีถูกนํามาใชในการดําเนินงานจริง Guest, et al, 
(2003) ไดทําการวิจัยและนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามประเด็น
ท่ีไดสรุปไวระหวางองคการภาครัฐและเอกชนในบทความชื่อ HRM and Business Performance: 
An Analysis of The Workplace Employee Relation Survey มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.6  เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยระหวางองคการภาครัฐและเอกชน 

 
รอยละของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 

ท่ีถูกนํามาใชในองคการ  

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

การคัดเลือกโดยใชการทดสอบการปฏิบัติงาน 58  44  
การเลื่อนตําแหนงจากบุคลากรภายใน 16  30  
แผนการสรรหาที่มีหลักเกณฑชัดเจน 80  76  
มีบุคลากรมากกวารอยละ 40 ท่ีไดรับการฝกอบรมอยางเปนทางการ 68  37  
บุคลากรมีความหลากหลายในการทํางาน 52  41  
บุคลากรมากวารอยละ 40 ถูกมอบหมายใหทํางานรวมกับทีม 54  40  
ในการประชุมผูบริหารใชเวลาไมนอยกวารอยละ 25 ในการตอบ
คําถามจากพนักงาน 

63  49  

การใหกลุมทํางานเขามามีสวนรวมในการแกปญหามากกวารอยละ 40 28 16 
มีการสํารวจทัศนะคติในการทํางานในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 54  40  
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการในกลุมบุคลากรที่
ไมไดอยูในระดับบริหารรอยละ 40 ขึ้นไป 

77  87  

มีกระบวนการรับขอรองเรียน รองทุกขจากพนักงานอยางเปน
ทางการ 

100  90  

การรับประกันความมั่นคงในการทํางาน 15  5  
มีการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในกลุมบุคลากรที่ไมใช
ผูบริหาร 

20  38  

การใหสิทธิในการถือหุนของบริษัท n/a  25  

 



 

39

   2)  วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในลักษณะเสริมแรงสนับสนุนกัน 
(Bundles/ Complementary Human Resource Practices)  

  หลักการพื้นฐานสําคัญประการที่สอง ท่ีจําเปนตองกลาวถึงในเรื่องของ
วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย นอกเหนือไปจากคําตอบที่วา วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย
ประกอบไปดวยอะไรบางคือ รูปแบบของการนําเอาวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเหลานั้นมาใช
ในการปฏิบัติงานในสถานการณจริง บอยครั้งพบวาหนวยงานเมื่อนําหลักการจัดการทีมงานเขามา
ใชในการทํางาน รูปแบบการใหรางวัลก็จําเปนตองใชการจายคาตอบแทนแบบ Team-Based Pay 
การใหทีมไดมีโอกาสบริหารจัดการตนเอง (Self-Managed  Team) ตามไปดวย หรือในหลักการ
เดียวกันหนวยงานใดที่ใหความสําคัญกับองคการแหงการเรียนรู ก็จะใหความสําคัญกับการ
เชื่อมโยงระหวางการสรรหาคัดเลือกกับการเรียนรูเขาดวยกัน โดยกระบวนการในการคัดเลือก
จะตองมีเครื่องมือที่สามารถวัดสมรรถนะในการเปนผูเรียนรูท่ีดี (Learning How to Learn) โดย
ปจจัยที่กลาวมาจะตองมีวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งเปนสิ่งสนับสนุน จะเห็นไดวารูปแบบของวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยนั้นไมไดถูกใชในลักษณะแยกออกจากกัน การใชกลับมีลักษณะผูกโยง
วิธีปฏิบัติเขาดวยกันในลักษณะปะติดปะตอเขาดวยกันอยางเปนเหตุเปนผล (Coherent) ใชการ
ผูกติดวิธีปฏิบัติเพื่อเสริมแรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Synergetic Bundle) Benson and Lawler 
(2003) ไดกลาวถึงอิทธิพลของการใชวิธีปฏิบัติในลักษณะเสริมแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันวา มี
ผลงานวิจัยที่ยืนยันถึงอิทธิพลเชิงบวกของการใชวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในลักษณะ
ประกอบเขาดวยกัน (Complementary) แตอยางไรก็ตามแตยังขาดขอมูลที่ใชในการอธิบายถึง
ความชัดเจนขององคประกอบที่แนนอนของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 
  ขอมูลเชิงประจักษจํานวนไมนอยที่ไดจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึง
ความสําเร็จของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีถูกนํามาใชในลักษณะเสริมแรงสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ตัวอยางเชน การฝกอบรมอยางเขมขนตอเนื่องนําไปสูการสรางทีมในการบริหารจัดการ
ตนเองที่มีประสิทธิภาพ หรือการจายคาตอบแทนในระดับสูงขององคการเหนือกวาคูแขงขันชวย
ใหมีผูมาสมัครงานกับองคการจํานวนมาก Roche  (1999) กลาววา องคการที่เชื่อมโยงกลยุทธ
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเขากับกลยุทธทางธุรกิจมีแนวโนมในการนําวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยในลักษณะเสริมแรงซึ่งกันและกันมาใชมากยิ่งขึ้น Guest (1997) ไดกลาวถึงการ
ใชวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในลักษณะบูรณาการภายใน (Internal Fit/Horizontal Fit) 
กิจกรรมตางๆเขาดวยกันจําเปนที่จะตองมีการจัดกลุม (Categories) ใหมีความเหมาะสม สาเหตุ
เพราะวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยแตละกิจกรรมใหผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย (HR 
Outcomes) แตกตางกันออกไป Guest (1997) ไดจัดแบงวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยออกเปน 
3 กลุม โดยไดอาศัยวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามหลัก Best  Practices ของ Pfeffer มาเปน
พ้ืนฐานในการจัด แมหลัก Best  Practices จะมีปญหาในหลายประการในการนํามาใชในลักษณะ
ขอสรุปที่เปนสากล (Universal  Approaches) เชน  ความแตกตางตามลักษณะขององคการ  
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ความแตกตางของภาคอุตสาหกรรมและความแตกตางของบริบทของประเทศก็ตาม ปญหา
ประการที่สองในการจัดกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยคือ การจัดกลุมควรมีลักษณะเชนไร 
Guest (2003) ไดตั้งประเด็นขอสังเกตไวสองประการคือ 1)  การเชื่อมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยท้ังหมดเขาดวยกัน (Fit  as  Gestalt) 2)  การเชื่อมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยโดยจัดเปน
กลุมตามเปาเฉพาะของวิธีปฏิบัติ (Fit as Bundles) 

  อยางไรก็ตามจากการศึกษาขอมูลผลงานวิจัยของ Guest  (1997) ท่ี
เกี่ยวกับการจัดกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ในระหวางป 1997-2007 พบวามีความ
เปลี่ยนแปลงขององคประกอบวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ดังภาพประกอบ 

 
ปค.ศ. 1997 

 

 

 

การคัดเลือก                                         
การกลอมเกลาทางสังคม                          
การฝกอบรมและพัฒนา                           
การปรับปรุงคุณภาพ 

 

ทักษะและความสามารถ (คุณภาพ) 

 

 

 

 

ความเทาเทียมกัน                                   
ความมั่นคงในการทํางาน                          
การเลื่อนขั้นจากภายใน                            
ระบบรางวัลที่เนนตัวบุคคล 

 

ความพยายาม/แรงจูงใจ (ความผูกพัน) 

 

 

 

 

 

การสื่อสาร                                            
การมีสวนรวมของพนักงาน                        
การทํางานเปนทีม                                   
การออกแบบงาน                                    
ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน 

 

โครงสรางและระบบงาน (ความยืดหยุน) 

ภาพที่ 2.7  เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของการจัดกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 

แหลงที่มา:  Guest, 1997. 
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ปค.ศ. 2007 

 

 

 

 

 

 
 

การสรรหาและคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

การออกแบบงาน การมีสวน

รวมและการติดตอสื่อสาร 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การกําหนดเปาหมายและ

คาตอบแทนและรางวัล 

 

ความสามารถ 

 

การมีสวนรวม 

 

แรงจูงใจ 

 

ความผูกพันตอองคการ 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ที่เพิ่มขึ้น 

ความเสมอภาค การเลื่อนขั้น

จากภายในและความมั่นคงใน

การทํางาน 

ภาพที่ 2.7  (ตอ) 

แหลงที่มา: Guest, 2007. 
 
   ในทางตรงกันขามกับแนวคิดวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยแบบ
เสริมแรง (Bundle Human Resource Practice) (Caldwell, 2003) ไดกลาวถึงผลการสํารวจ
บริษัทชั้นนํา 100 แหงที่ใหความสําคัญกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย พบวา บริษัทเหลานั้น
ไดใหความสําคัญกับการใชวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยแบบเสริมแรงซึ่งกันและกัน แตกลับ
พบวายังไมคอยมีมีหลักฐานและเปนสิ่งที่ยากในการอธิบายถึงการเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติกับ
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเชน   1) คนสวนใหญเชื่อวาไมมีวิธีปฏิบัติท่ี
เปนขอสรุปทั่วไปและไมมีสูตรสําเร็จ (Magic  Formula) ของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 2) 
ขนาดขององคการ โครงสรางและแผนกงานที่มีความซับซอน สงผลใหยากตอการนําแนวคิดนี้มา
ใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยเพราะวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยแบบเสริมแรงซึ่งกันและกัน
ตองอาศัยการประสานงานคอนขางมาก 3) ความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่ของบุคลากรฝาย
ทรัพยากรมนุษยยังใหความสําคัญกับงานในระดับปฏิบัติมากกวาที่จะคํานึงถึงวิสัยทัศนในเชิงกลยุทธ 
(Strategic Vision) 
       นอกจาก Caldwell  (2003) แลวยังมีนักวิชาการอีกหลายคนที่ไดแสดง
ขอสงสัยในสวนประกอบและลักษณะของการจัดกลุมของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเชน 
Scarbrough and Kinnie (2003) Cordery (2003) Boxall and Purcell (2003) ไดใหทัศนะ
เพิ่มเติมวา พวกเขาไมรูสึกประหลาดใจแตอยางใดที่มีความเห็นที่ขัดแยงกัน (Paradox) ถึง
องคประกอบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและวิธีการที่จัดกลุมของกิจกรรมเขาดวยกัน 
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เพราะปรากฏการณของความขัดแยงทางความคิดที่เกิดขึ้นนี้เปนเรื่องปกติของการบริหารคน 
(Managing People) 
  2.2.2.4   การเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน 

 รูปแบบกระบวนการเชื่อมโยง Guest (2006) ไดกลาวถึงสถานะของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในปจจุบันวา มีลักษณะสําคัญอยูหลายประการเชน ความพยายามในการศึกษา 
วิจัยเพื่ออธิบายการเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการดําเนินงาน (Boselie et 
al., 2005; Combs and Fay, 2006; Wright and Gardner, 2005) แตในขณะเดียวกัน ก็ยังมี
ขอจํากัดของขอสรุปรวมกันในประเด็นของ การวัดการบริหารทรัพยากรมนุษย การวัดผลการ
ปฏิบัติงานและธรรมชาติของการเชื่อมโยง (The Nature of the Link) ปญหาธรรมชาติของการ
เชื่อมโยง ระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลลัพธท่ีเกิดขึ้น มีหลายลักษณะดวยกัน 1)
ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอทักษะ/ความสามารถของบุคลากร 2) ผลกระทบ
ของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอแรงจูงใจ 3) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย
ตอการมีสวนรวมของพนักงาน 4) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอความผูกพัน 
5) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอบรรยากาศการทํางาน 6 ) ผลกระทบของวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอความพึงพอใจของลูกคา และ 7) ผลกระทบของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยตอผลการประกอบการหรือผลกําไร  

 ปญหาอีกประการของธรรมชาติการเชื่อมโยงคือ รูปแบบเชิงกระบวนการของการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ ท่ีมีองคประกอบของกระบวนการแตกตางกันออกไป ตัวอยางตอไปนี้เปน
แผนภาพที่แสดงใหเห็นความแตกตางของกระบวนการเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยกับผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
 
    1)   ตัวแบบอยางงาย (The Simple Model) 
 
 ผลการดําเนินงานขององคการ 

(Organizational Performance) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management)  

 
 

ภาพที่ 2.8  ตัวแบบพื้นฐานของการเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการ
ดําเนินงานขององคการ                                                                                 

แหลงที่มา: Guest and Helsinki, 2006. 
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    2)  ตัวแบบความสัมพันธอยางงายของการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
ผลงาน (The Simple Model of HRM and Performance) 

 
 1 2 3 4 
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วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษ
พที่ 2.9  ตัวแบบความ

ลงที่มา:   Guest, 2000.

  3)

การสรรหาคัดเลือก, การฝกอบรม
และพัฒนา   (Recruitment & 
Selection, Training & 
Development) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานแล
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 Guest and Helsinki, 2
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ารบริหารทรัพยากรมนุษย

พัยากรมนุษยท่ีเนนควา
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สในการมีสวนรวม 

tunity to participate) 

ผูกพันของบุคลากร 
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การสรางเสริมผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
(Enhanced Employee 
Performance) 
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    4)   ตัวแบบการเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 

 

 

 

กลยุทธธุรกิจ 

กลยุทธดานทรัพยากร
มนุษย 

วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากร

ประสิทธิผลของ
ทรัพยากรมนุษย 

ผลลัพธดานทรัพยากร
มนุษย: 
สมรรถนะ 
ความผูกพัน 
ความยืดหยุน 
 

คุณภาพของ
สินคาและบริการ 

ผลิตภาพ 

ผลดําเนินงาน
ดานการเงิน 

ภาพที่ 2.11  การเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน        

แหลงที่มา:  Guest, et al., 2006. 
 
   5)  ตัวแบบนโยบายและวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (Model of 
Human Resource Policy and Practice) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝกอบรมและพัฒนา 

การสรรหา 

ความพึงพอใจใน

คาตอบแทน 

ความทาทายในงาน 

การทํางานเปนทีม 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ความสามารถ/ทักษะ 

แรงจูงใจ/การเสริม

แรงจูงใจ 

โอกาสในการมีสวนรวม 

การมีสวนรวม 

การติดตอสื่อสาร 

โอกาสในสายอาชีพ 

ความผูกพัน 

พฤติกรรม 

ความพึงพอใจตองาน 

การจัดการที่สงเสริมและ

ใหความเคารพเชื่อมั่นใน

ตัวบุคคลากร 

ความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ + 

ภาพที่ 2.12  การเชื่อมโยงระหวางนโยบายและวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการดําเนินงาน 

แหลงที่มา:  Purcell, et al., 2001. 
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   6)  ตัวแบบความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผล
ดําเนินการทางธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปาหมายดานทรัพยากรมนุษย 

รูปแบบและระดับที่พึงปรารถนา 

 ผลผลิตของบุคลากร 
 ความยืดหยุนขององคการ 
 ความถูกตองตามกฎหมาย 

เปาสูงสุดทางธุรกิจ 

 ความอยูรอดโดยมีผลตอบแทนที่เพียงพอ
สําหรับผูถือหุน 

 การไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive 
Advantage/CA) 

 ความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขัน
(Sustainable Competitive 
Advantage/SCA) 

เปาหมายดานอื่นที่ไมใชทรัพยากรมนุษย 

รูปแบบและระดับที่พึงปรารถนา 

 การขาย 
 สวนแบงทางการตลาด 
 ผลตอบแทนการลงทุน 
 อ่ืนๆ 

ภาพที่ 2.13  การเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลดําเนินงานทางธุรกิจ

แหลงที่มา:  Boxall and Purcell, 2003. 
 

 จากกระบวนการเชื่อมโยงระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีได
ยกตัวอยางมา จะสังเกตไดวาวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยไมไดมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการ
ปฏิบัติงาน แตยังตองผานผลลัพธท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ซ่ึงยังมี
หลักฐานเชิงประจักษไมมากนัก Wright  and Gardner  (2003) เรียกกลุมตัวแปรที่แทรกอยู
ระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการดําเนินงานขององคการวา “ปญหากลองดํา 
(Black  Box)”  มีกระแสเรียกรองใหนักวิชาการและนักวิจัยทําการศึกษากลุมตัวแปรแทรก 
(Mediating) เหลานี้วาประกอบดวยอะไรบาง (Becker and Gerhert, 1996)  
 ตัวแบบ Harvard (1984) ท่ีนําเสนอโดย Beer, et al. (1984) เปนตัวแบบ
ชุดแรกๆที่แสดงใหเห็นการเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานของ
องคการ ภาพที่ 2.14 
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กลุมผลประโยชน 

1. ผูถือหุน 

2. ผูบริหาร 

3. กลุมพนักงาน 

4. รัฐบาล 

5. ชุมชน 

6. สหภาพ 

ทางเลือกของนโยบายดาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย 

1. อิทธิพลของพนักงาน 

2. แหลงและอัตรากําลัง

ของพนักงาน 

3. ระบบรางวัล 

4. ระบบการทํางาน 

ผลลัพธดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

1. ความผูกพัน 

2. สมรรถนะ 

3. บรรยายกาศในการ

ทํางาน 

4. ตนทุน ประสิทธิผล 

ผลลัพธสืบเนื่องระยะยาว 

1. คุณภาพชีวิตและการ

ทํางานที่ดี 

2. ประสิทธิผลของ

องคการ 

3. สภาพสังคมที่ดี 

ปจจัยดาน

สถานการณ 

1. ลักษณะดาน

แรงงาน 

2. เงื่อนไขกลยุทธ

ธุรกิจ 

3. ปรัชญาทางการ

จัดการ 

4. ตลาดแรงงาน 

5. เทคโนโลยี 

6. กฎหมายและ

คานิยมทาง

สังคม 

ภาพที่ 2.14  ตัวแบบ Harvard แสดงการเชื่อมโยงระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลการ 
  ดําเนินงาน                                                                                                      

แหลงที่มา:  Beer, et al., 1984. 

 
  กรอบแนวคิด AMO งานวิจัยที่เกี่ยวกับอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยหลังจากปค.ศ.2000 เปนตนมาเชน Appelbaum, et al. (2000) และคณะในป 
2000 Boxall and Purcell  (2003) เริ่มแสดงใหภาพและหลักฐานเชิงประจักษท่ีชัดเจนมาก
ย่ิงขึ้นของตัวแปรแทรกเหลานั้น หลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจาการวิจัยเริ่มไขปริศนาของปญหา
กลองดําใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเชน งานวิจัยของ Wright and Kehoe (2007) วิเคราะหวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการดําเนินงานโดยผานความผูกพัน (Commitment) งานวิจัย
ของ Liau  (2005) วิเคราะหวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการดําเนินงานโดยผานความ
ผูกพัน (Commitment) ดวยเชนกัน 

  Guest (1997) ไดชวยอธิบายใหเห็นมิติตางๆของผลลัพธท่ีควรจะตอง
เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย โดยผานตัวแบบ AMO มีฐานคติท่ีวา มนุษยจะทํางาน
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ไดดีข้ึนก็ตอเมื่อ 1) คนผูนั้นเปนผูท่ีมี ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และมีความสามารถ 
(Ability/A) ในที่นี้หมายถึงรูวิธีการที่จะนําความรู ทักษะที่ตนมีไปประยุกตใชในการทํางาน 2) คนผู
นั้นจะตองมีแรงจูงใจในการทํางานและปรารถนาจะทําใหไดผลงานที่ดี (Motivation/M) 3) คนผู
นั้นตองไดรับโอกาสจากเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาและระบบงานในการที่จะสามารถใชความรู 
ความสามารถและแรงจูงใจในการทํางานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและความสําเร็จขององคการ 
(Opportunity/O) 

  ซ่ึงผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท้ัง 3 ประการตาม
ตัวแบบ AMO ตองถูกนํามาใชควบคูกันไป 

  Appelbaum, et al. (2000) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางปจจัย 3 
ประการของ AMO Theory กับผลการปฏิบัติงานไวดังสมการ 
 

P = f (A, M, O)  
 
 
   อยางไรก็ตาม Guest (2006) ไดพัฒนากรอบแนวคิด AMO ใหขยาย
ขอบเขตเพิ่มเติมมากขึ้น โดยยังคงปจจัยหลัก 3 ประการเอาไว แตขยายเพิ่มเติมเปนปจจัยที่ 4 
คือ ความผูกพันตอเปาหมายขององคการ (Commitment) ท่ีเกิดจากอิทธิพลของการเลื่อนขั้นจาก
ภายใน ความมั่นคงในการทํางานและความเปนธรรม แตขอเสนอของ Guest (2006) ยังไมไดรับ
การกลาวถึงมากนัก ท้ังจากในสวนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ 

 
 P = f (M + A + E) 
 
 

  นอกจากกรอบแนวคิด AMO แลว Moorhead and Griffin (2003) ได
กลาวถึงความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจ ความสามารถและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอผลการ
ปฏิบัติงานดังสมการ 

  P หมายถึง ผลการปฏิบัติงาน M หมายถึง แรงจูงใจ A หมายถึง 
ความสามารถ E หมายถึงสภาพแวดลอม ท่ีประกอบดวยเครื่องมือและทรัพยากรที่จะใชทํางานจน
บรรลุเปาหมาย การขาดการสนับสนุนหรือความไมพอเพียงของปจจัยทั้ง 3 ยอมสงผลกระทบตอ
ระดับของผลการปฏิบัติงานได 

  ภาพตอไปนี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษยและระบบการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนชุดการจัดการ (Bundle) ท่ีถูก
ออกแบบมาเพื่อเพิ่ม ความสามารถ แรงจูงใจและโอกาสของบุคลากรในการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นสืบเนื่องจากปจจัยดังกลาว 
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วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย

และระบบการทํางานที่มีลักษณะ

ชุดของการจัดการ (Bundle) 

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของ 

 ความสามารถ (A) 

 แรงจูงใจ (M) 

 โอกาส (O) 

ศักยภาพพนักงานเพิ่มขึ้น

และการเพิ่มขึ้นของอํานาจ

ในการตัดสินใจของ

พนักงาน 

การปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอ

ความพยายามและการมีสวน

รวมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น 

ผลการดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นของ

องคการ 

ผลการทํางานที่ดี

ขึ้นของพนักงาน 

สนับสนุนองคการ 

อุตสาหกรรมและ

บริบททางสังคม 

 

ภาพที่ 2.15  สมมติฐานความสัมพันธระหวางกรอบแนวคิด AMO กับผลการปฏิบัติงาน   
แหลงที่มา:  Boxall and Purcell, 2003. 
 
 2.2.2.5   ความสัมพันธระหวางความสามารถกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎีทุนมนุษย (Human  Capital  Theory) ไดกลาวถึงความสําคัญของความ
หลากหลายในทักษะของบุคลากรและความสัมพันธระหวางทักษะและผลการปฏิบัติงาน (Becker, 
1996) นอกจากนี้ผลงานวิจัยจํานวนมากที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางความสามารถ 
(Ability) กับผลการปฏิบัติงาน (Gottfredson, 1986; Hunter, 1986) ซ่ึงในทางปฏิบัติตาม
แนวคิดการจัดการทุนมนุษยไดอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดขององคประกอบของความสามารถ
วาหมายถึง ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) ของทรัพยากรมนุษยในองคการ 
(Flamholtz and Lacey, 1981; McKelvey, 1983; Wright, et al. 1994) กลาวถึงการเพิ่มขึ้น
ของความสามารถของทุนมนุษยนําไปสูการพัฒนาระดับของประสิทธิผลและความสามารถในการ
ปรับตัวตามสภาพแวดลอมสามารถสรางความยั่งยืนของความไดเปรียบในการแขงขันขององคการ 
 อยางไรก็ตามทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอิทธิพลของความสามารถที่มีตอผล
การปฏิบัติงานก็ไมใชหัวขอหรือประเด็นใหมของการศึกษาในบริบทของการบริหารทรัพยากร
มนุษย การศึกษาในครั้งนี้จึงไดนําประเด็นของความสามารถมาเชื่อมเขากับปจจัยที่สําคัญอีก 2 
ประการคือ แรงจูงใจและโอกาสในการมีสวนรวม เนื่องจากเหตุผลที่วา การที่คนมีความสามารถ
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เพียงอยางเดียว (Can  Do) ไมไดหมายความวาจะสามารถสรางประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
เทาที่ควรจะเปน ยังตองประกอบกับวาบุคลากรผูนั้นมีแรงจูงใจหรือมีความตั้งใจ (Will Do) ท่ีจะ
ทํางานนั้นหรือไม (Dunette, 1976) ผนวกกับองคการ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานไดใหโอกาส
ในการเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติการมากนอยเพียงใด ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมใน
ประเด็นของ AMO Theory จึงไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมอีกสองเรื่องในลําดับถัดไป 
 2.2.2.6   ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงาน  

 แนวคิดทฤษฎีในอดีตจํานวนมากที่ไดใหความพยายามและความสนใจที่จะ
อธิบายความสัมพันธหรืออิทธิพลระหวางแรงจูงใจของพนักงานกับผลการปฏิบัติงาน Moorhead 
and Griffin  (2003) ไดจําแนกกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในหนังสือ Organization 
Behavior: Managing People and Organization ไว 3 กลุมคือ 1) กลุม Need-Based Perspective on 
Motivation ท่ีมีทฤษฎีสนับสนุนที่สําคัญหลายทฤษฎีเชน The Hieraachy of Needs, Manifest 
Needs Theory, ERG Theory เปนตน 2) กลุม Process-Based Perspectives on Motivation 
ทฤษฎีท่ีสําคัญเชน The Equity Theory of Motivation, the Expectancy Theory of Motivation, 
the Goal Setting Theory of Motivation, Attribution Theory and Motivation เปนตน 3) กลุม 
Learning-Based Perspectives on Motivation ตัวอยางทฤษฎีกลุมนี้เชน Reinforcement Theory 
and Learning ในแตละกลุมทฤษฎีจะมีลักษณะรูปแบบและเนื้อหาในการอธิบายการเชื่อมโยงที่
แตกตางกันไป อยางไรก็ตามหลักการเหลานั้นถือเปนพื้นฐานที่สําคัญ อันเปนที่มาสวนหนึ่งของ
การศึกษาในครั้งนี้ 
 งานวิจัยเรื่อง Employee Motivation and Employee Performance in Child Care 
ของ Plantenga and Siegers (2006) ไดสรุปผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นอิทธิพลของแรงจูงใจตอ
ผลการปฏิบัติงานที่มีตัวแปรใกลเคียงกันกับที่ใชในการศึกษาคือตัวแปรที่มากอน (Antecedent) เปน
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยประกอบดวย 1) รางวัลภายนอก (Extrinsic 
Rewards) 2) รางวัลภายใน (Intrinsic Rewards) รายละเอียดความสัมพันธแสดงไวดังภาพ 2.16 
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ระดับภาคธุรกิจ (Sector level) 

ระดับองคการ (Organization level) ธรรมาภิบาลที่มีตอ

พนักงาน  

(Employee governance) 

รางวัลภายนอก 

(Extrinsic reward) 

รางวัลภายใน 

(Intrinsic reward) 

แรงจูงใจภายนอก 

(Extrinsic motivation) 

แรงจูงใจภายใน 

(Intrinsic motivation) 

ผลการปฏิบัติงาน

(Performance) 

1. สัญญาการจางงาน 

2. การออกแบบงาน 

3. ระบบรางวัล 

4. ระบบสายอาชีพ 

ระดับบุคคล (Employee level) 

แรงผลักดันจากระบบตลาด (Market force) 

 

ภาพที่ 2.16  อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอแรงจูงใจของบุคลากร 
แหลงที่มา:  Plantenga and Siegers 2006. 

 
 2.2.2.7   ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของบุคลากร (Employee 
involvement/EI) กับผลการปฏิบัติงาน  
 มีแนวคิดจํานวนมากที่มีลักษณะของตัวแปรและความสัมพันธท่ีมีลักษณะที่
คลายกันเชน Employee Participation, Employee Involvement, Employee Engagement, Employee 
Commitment, Employee Cmpowerment หรือหลายผลงานวิจัยกลาวถึง “Organization 
Citizenshipbehavior/ OCB” เปนตน ซ่ึงทําใหความชัดเจนของการอธิบายระหวางความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระในกลุมนี้และตัวแปรตามยังคงมีความกํากวมอยู มีเหตุผลจํานวนมากที่
กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของบุคลากรตอผลการปฏิบัติงาน (Marchington  and 
Wilkinson, 2005) แตแทท่ีจริงแลวองคประกอบของการมีสวนรวมควรจะตองประกอบดวยวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย การการวัดการมีสวนรวมอยางไรบาง Money  (2004) ไดแสดง
ทัศนะขององคประกอบการมีสวนรวมของพนักงานไววา การมีสวนรวมของพนักงานที่จะนําไปสู
การเกิดผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานประกอบดวย 1) การออกแบบงานที่เปดโอกาสใหบุคคล
เขามามีสวนรวมในดานตางๆของทีมงานคือ การแกปญหาโดยทีม (Team  Problem  Solving) 
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การตัดสินใจรวมกันของทีม (Team Decision-Making) 2) การติดตอสื่อสารที่เปดเผยและการ
แบงปนขอมูลขาวสาร (Open Communication/Information Sharing) ท่ีบุคลากรสามารถ
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมขององคการได เชน ขอมูลผลการดําเนินการดานการเงิน, ดานกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการ โดยไมจํากัดเฉพาะประเด็นที่ผูบริหารตองการใหทราบเพียงเทานั้น 
นอกจากนี้ระบบของการสื่อสารจากบนสูลางและลางสูบน การสื่อสารของบุคลากรในระดับ
เดียวกันก็เปนประเด็นสําคัญในการสนับสนุนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 งานวิจัยชิ้นสําคัญที่นักวิชาการมักใชอางอิงถึงคือ ผลงานของ Brown and Leigh 
(1996) ท่ีกลาวถึงอิทธิพลของการมีสวนรวมของบุคลากรที่มีผลทั้งทางตรงและทางออมตอผล
การปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตามปญหาที่พบจากการทบทวนวรรณกรรมคือ ตัวแปรตัวที่สามตาม
กรอบ AMO Theory ในที่นี้หมายถึง โอกาส (Opportunity) ไมสามารถหาตัวชี้วัดไดวาจะสามารถ
วัดโอกาสที่เกิดจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 3 ไดอยางไร ในงานวิจัยหลายชิ้นจึงได
ปรับเปลี่ยนจากตัวแปรโอกาสเปนการวัดการเขารวม (Engagement) แทน 
  2.2.2.8   การวัดผลงาน (Performance Measurement)  

 มีประเด็นคําถามวาการวัดผลลัพธหรือประสิทธิผลที่เกิดจากวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยควรจะใชตัวชี้วัดใด เนื่องจากการวิจัยความสัมพันธระหวางอิทธิพลของวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิผลที่เกิดขึ้นยังมีความเห็นที่แตกตางกันในกลุมวิชาการอยูมาก 
วาอะไรคือผลงาน What is Performance?  บทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับประเด็นนี้ไดให
เหตุผลอธิบายเพิ่มเติมวา การจะตอบคําถามไดวาอะไรคือผลการปฏิบัติงาน ข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
ประการเชน การวัดจากมิติของผูถือหุน การวัดจากมิติผูมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจเปนการวัดจาก
มิตินักวิจัย มิติเหลานี้ลวนทําใหมุมมอง หรือการตีความ “ผลการปฏิบัติงาน” แตกตางกันไป 

 การวัดผลลัพธท่ีเกิดจากอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย จากการ
ทบทวนวรรณกรรม สามารถกระทําไดหลายวิธีดวยกัน สามารถจําแนกเปนประเภทไดดังนี้ (Dyer 
and Reeves, 1995) กลาววา 1) ผลลัพธดานการเงิน (Financial  Outcomes) เชน ผลกําไร, 
ยอดขาย, สวนแบงทางการตลาด, Tobin’s  q หรือ GRATE ผลลัพธดานองคการ (Organization 
Outcomes) เชน ผลิตภาพ, คุณภาพหรือประสิทธิผล 2) ผลลัพธท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย
โดยตรง (Human  Resource  Outcomes) เชน ทัศนคติและพฤติกรรม, ความพึงพอใจ, ความ
ผูกพันหรืออัตราการลาออก 

 Boselie et al. (2005) ไดแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันกับ Dyer and 
Reeves วาการวัดผลลัพธเกิดจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป 
สามารถจําแนกไดเปน 3 ลักษณะคือ 1) การวัดผลงานระดับปจเจกบุคคลหรือกลุม (Individual/ 
Group Performance) ซ่ึงเปนผลลัพธโดยตรงของทรัพยากรมนุษย (HR Outcomes) สามารถวัด
ไดจากการลาและการออกจากงาน 2) การวัดผลลัพธในระดับองคการ (Organizational  Outcomes) 



 

52

สามารถวัดไดจาก ผลิตภาพ คุณภาพและบริการ 3) การวัดผลลัพธดานการเงิน/บัญชี วัดไดจาก
ผลการตอบแทนการลงทุนหรือการดูจากสินทรัพย 
  Boselie et al. (2005)  และคณะยังไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา จากการสํารวจ
ผลงานวิจัยและบทความ มากกวาครึ่งหนึ่งเปนการวัดผลลัพธดานการเงิน ซ่ึงก็สอดคลองใน
ทิศทางเดียวกันกับ Wright and Kehoe (2007) ท่ีกลาววา การวิจัยอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยตอผลลัพธการดําเนินงานในปจจุบันสวนใหญอาศัยการวัดในระดับองคการหรือ
ผลการดําเนินงานดานการเงิน (Wright and Kehoe, 2007) โดยใชการวิเคราะหผลกําไรเปน
ตัวชี้วัด แตพบวาการวัดผลลัพธในลักษณะนี้ถูกโตแยงคอนขางมาก เนื่องจากผลการดําเนินงาน
ขององคการหรือผลกําไรที่เปนตัวเงินที่เกิดขึ้นอาจไมไดเกิดจากปจจัยดานทรัพยากรมนุษยเพียง
ดานเดียว ซ่ึงขอคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Kanfer (1994) and Guest (1997) ท่ี
กลาววา จะเปนการดวนสรุปที่งายเกินไปหรือไมท่ีจะกลาวถึงความสัมพันธโดยตรงระหวาง
มาตรการดานการบริหารทรัพยากรมนุษยกับผลลัพธการดําเนินงานดานการเงินเชน ผลกําไรหรือ
มูลคาทางการตลาด เพราะในบริบทขององคการยังมีปจจัยอื่นๆที่มีความสําคัญตอผลลัพธดาน
การเงินเชน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ กลยุทธดานการตลาด เปนตน 

 ในขณะเดียวกันการนําเอาอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมาหา
ความสัมพันธกับผลกําไรดูจะขาดน้ําหนักของเหตุผลอันควร เพราะผลกําไรซึ่งเปนตัวเลขของผล
การดําเนินงานในอดีต (Past Performance) อาจไมมีเหตุผลมากนักกับการเชื่อมโยงหาความสัมพันธ
ระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนเรื่องปจจุบันและอนาคต ดังนั้นการเชื่อมโยงระหวางวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับตัวชี้วัดดานการเงินจึงเปนสิ่งที่ตองใชความระมัดระวังเปนอยางมาก 
(Wright, 2005) 

 ขอมูลจากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นขอมูลเชิงประจักษของความหลากหลายของ
ผลลัพธท่ีเกิดจากอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีท้ัง การวัดผลการดําเนินงานใน
ระดับปฏิบัติการ การวัดคุณภาพและผลิตภาพ  การวัดความผูกพัน การวัดความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงาน การวัดความพึงพอใจของลูกคาผูรับบริการ การวัดการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 
การวัดอัตราการลาออก เปนตน 
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ตารางที่ 2.7  สรุปความหลากหลายของการวัดผลลัพธท่ีเกิดจากอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดาน      
                  ทรัพยากรมนุษยและระดับความสัมพันธ 
 

ผูวิจัย ป 

ระดับการ
วิเคราะห 
(Level of 
Analysis) 

ตัวอยาง 
(Sample) 

ตัวชี้วัด 
(Independent 
Variable 
Indicators) 

การวัดผลลัพธ 
(Performance 
Measure) 

ระดับ
ความสัมพันธ 
(Main Effect) 

Ahmad & 
Schroeder 

2003 โรงงานการผลิต 107  
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ผลการดําเนินงานใน
ระดับปฏิบัติการ 

ต่ํา 

Applebaum, 
Bailey, Berg, 
& Kalleberg 

2003 
40 โรงงาน 
บุคลากร 4374 
คน 

45-3622 
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

คุณภาพ ผลิตภาพ 
ตนทุนดานแรงงาน 

มีผล 

Agarwala  2003  องคการ 7  
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ความผูกพันตอ
องคการ 

มีผล 

Bacon & 
Blyton 

2001 พนักงาน 401  ทีมงาน 
การเปลี่ยนทัศนคติ
และความพอใจใน
งาน 

ไมมีผล 

Ballou, 
Godwin, & 
Shortridge 

2001 
องคการ(กลุม
100บริษัทที่นา
ทํางาน) 

110 
คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 

มูลคาหุน(Stock 
price) 

มีผล 

Bartel  2000  สาขาธนาคาร 
3 สาขา
พนักงาน 
63-150  

วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 
ทัศนคติ 

การเพิ่มของยอดขาย มีผล 

Batt  2002  
ฝายขายและ
บริการ 

270 คน 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

การเติบโตของ
ยอดขายและอัตรา
การลาออก 

มีผล 

Batt, Colvin 
& Keefe 

2002 
องคการดาน
โทรคมนาคม 

302 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

อัตราการลาออก มีผล 

Black & 
Lynch 

2001 ธุรกิจรายยอย 1621  
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ผลิตภาพ มีผล 

Boxall & 
Steenveld 

1999 
หนวยงานดาน
บริการ 

6 

กลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษย
และวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ความเปนผูนําใน
อุตสาหกรรม 
(Industry 
leadership) 

ไมมีผล 

Delaney & 
Huselid 

1996 
หนวยงาน 34 
ประเภท
อุตสาหกรรม 

590 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

การรับรูถึงผลการ
ดําเนินงาน 

มีผล 
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 ตารางที่ 2.7  (ตอ) 

  

ผูวิจัย ป 

ระดับการ
วิเคราะห 
(Level of 

Analysis) 

ตัวอยาง 
(Sample) 

ตัวชี้วัด 
(Independent 
Variable 

Indicators) 

การวัดผลลัพธ 
(Performance 
Measure) 

ระดับ
ความสัมพันธ 
(Main Effect) 

Delery & 
Doty 

1996 
หนวยงาน
(ธนาคาร) 

101 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ผลกําไร มีผล 

Fey & 
Bjorkman 

2000 
หนวยงานสาขา
ในประเทศ
รัสเซีย 

101 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ผลการดําเนินงาน ต่ํา 

Gardner, 
Moynihan, & 
Wright 

2002 หนวยธุรกิจ 
40 หนวย
ใน 1 
องคการ 

วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย
Organizational 
Citizenship 

คุณภาพและผลิต
ภาพ 

มีผล 

Guest, 
Michie, 
Conway, 
Trenberth, 
McDonald 

2001 
หนวยงาน 
(ผลิตและ
บริการ) 

237 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย
และประสิทธิผล 

ผลการดําเนินงาน
ขององคการ ผลิต
ภาพและคุณภาพ 

มีผล 

Guthrie  2001  หนวยงาน 164  
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ผลิตภาพและการ
รักษาบุคลากร 

มีผล 

Harel, Tzafir 
& Baruch 

2003 
หนวยงาน 
ประเทศ
อิสราเอล 

102 

วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย
และความเปนธรรม
ในการเลื่อนขั้น 

ประสิทธิผลของ
องคการ 

บางสวน 

Huang  2001  
หนวยงาน 
ประเทศไตหวัน 

315 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ผลการดําเนินงาน
ขององคการ 

มีผล 

Laursen & 
Foss 

2003 
หนวยงาน 
ประเทศเดน
มารค 

1884 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

นวัตกรรม มีผล 

Michie & 
Sheehan 

2003 
หนวยงานฝาย
ผลิตและบริการ 
ประเทศอังกฤษ 

361 

วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย
และวิธีการทํางานที่
ยืดหยุน 

กิจกรรมนวัตกรรม มีผล 

Wright, 
McMahan, 
Snell, & 
Gerhart 

 

1999 โรงงานปโตเคมี 38  
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ผลการดําเนินงาน
ดานการเงิน 

ผสม 
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 ตารางที่ 2.7  (ตอ) 
  

ผูวิจัย ป 

ระดับการ
วิเคราะห 
(Level of 
Analysis) 

ตัวอยาง 
(Sample) 

ตัวชี้วัด 
(Independent 
Variable 
Indicators) 

การวัดผลลัพธ 
(Performance 
Measure) 

ระดับ
ความสัมพันธ 
(Main Effect) 

Zheng  2001  
หนวยงาน 
(ขนาดเล็กและ
กลาง) 

74 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ผลการดําเนินงาน
ขององคการ 

ผสม 

Teo & 
Waters 

2002 
บุคลากรระดับ
บริหาร 

109 
วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

ความเครียด มีผล 

Shaw, Gupta 
& Delery 

2002 โรงงาน 141  
การลงทุนดานการ
บริหารทรัพยากร
มนุษย 

ผลิตภาพและผลการ
ดําเนินงาน 

มีผล 

 
แหลงที่มา:  Gould and Williams, 2003. 
 
  นอกจากนี้ Purcell, et al. (2003) ไดใหทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาความไม
ชัดเจนของรูปแบบการวิจัยและเครื่องมือในการวัดผลลัพธท่ีเกิดจากอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยไวหลายประการคือ 1) ระดับการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีความแตกตางกัน ซึ่งมี
ท้ังการวัดผลการดําเนินงานในระดับองคการ (Corporate Level) และการวัดผลการปฏิบัติงานใน
ระดับบุคคล (Individual Assessment) 2) การใชรูปแบบการวิจัยที่มีท้ังการวิจัยแบบ ตัดขวาง 
(Cross-Sectional) และการวิจัยระยะยาว (Longitudinal) เพื่อวิเคราะหการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการดําเนินงานที่มีความซับซอนยากตอการเขาใจทั้ง
ทางวิชาการและปฏิบัติการ 
 
ตารางที่ 2.8  สรุปความแตกตางของประชากรและรูปแบบการวิจัย ระหวางการเชื่อมโยงระหวางวิธี  
                 ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิผล 

 
ช่ือนักวิจัย ตัวอยาง รูปแบบการวิจัย 

Arthur (1994) 
สหรัฐอเมริกา ศึกษาโรงงานผลิตเหล็กกลา  
30 แหง 

การวิจัยแบบ
ตัดขวาง 

Huselid (1995) 
สหรัฐอเมริกา ศึกษาธุรกิจสวนตัวที่มีจํานวน
ลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป จํานวน 968 แหง 

การวิจัยแบบ
ตัดขวาง 

McDuffie (1995) 
สหรัฐอเมริกา ศึกษาโรงงานผลิตรถยนต 62 แหง การวิจัยแบบ

ตัดขวาง 
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 ตารางที่ 2.8  (ตอ) 

  

ช่ือนักวิจัย ตัวอยาง รูปแบบการวิจัย 

Delery and Doty 
(1996) 

สหรัฐอเมริกา ศึกษาธนาคาร 114 แหง การวิจัยแบบ
ตัดขวาง 

Youndt, et al. 
(1996) 

สหรัฐอเมริกา ศึกษาโรงงาน 97 แหง 
การวิจัยระยะยาว 

Patterson, et al. 
(1997) 

สหราชอาณาจักรอังกฤษ ศึกษาโรงงานที่มีลูกจาง
นอยกวา 100 คน 

การวิจัยระยะยาว 

Guest, et al. 
(2000a) 

สหราชอาณาจักรอังกฤษ ศึกษาหนวยงานที่มี
ลูกจางตั้งแต 25 คนขึ้นไป 

การวิจัยแบบ
ตัดขวาง 

Guest, et al. 
(2000b) 

สหราชอาณาจักรอังกฤษ ศึกษาบริษัทที่มีลูกจาง
ตั้งแต 50 คนขึ้นไป ใชการสัมภาษณบุคลากรฝาย
ทรัพยากรมนุษยและผูบริหารระดับสูง 

การวิจัยแบบ
ตัดขวาง 

Appelbaum, et al. 
(2000) 

สหรัฐอเมริกา ศึกษาโรงงาน 40 แหง ประเภท 
อุตสาหกรรมเหล็ก ยา และอิเลคโทรนิค 

การวิจัยแบบ
ตัดขวาง 

West, et al. 
(2002) 

สหราชอาณาจักรอังกฤษ ศึกษาโรงพยาบาล 61 แหง 
โดยการสัมภาษณและแบบสอบถามจาก
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย 

การวิจัยแบบ
ตัดขวาง 

Guest, et al. 
(2003) 

 

สหราชอาณาจักรอังกฤษ ศึกษาบริษัทเอกชน 610 
แหง ครอบคลุมกลุมธุรกิจบริการและการผลิต 
โดยใชการสัมภาษณหัวหนาฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย 

การวิจัยระยะยาว 

 
 ขอสรุปที่ไดจากตารางที่ 2.7 และตารางที่ 2.8 ช้ีใหเห็นวาการวัดผลลัพธท่ีเกิดขึ้น

จากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยสามารถกระทําไดในหลายมิติและหลายระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงมีจุด
ดีและจุดดอยแตกตางกันออกไป แตพอที่จะสามารถจัดเปนกลุมกวางๆไดดังนี้ 1) กลุมการวัดใน
ส่ิงที่จับตองได (Tangible) และการวัดในสิ่งที่จับตองไมได (Intangible) 2) กลุมการวัดผลงาน
ในระดับบุคคล (Individual Level) และการวัดในระดับกลุมหรือองคการ (Group/Organization 
Level) 3) กลุมการวัดผลการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ (Operational  Level  Measurement) 
และการวัดผลการดําเนินงานในระดับกลยุทธ (Strategic Level Measurement) และ 4) กลุมการวัด
ท่ีเปนตัวเงิน (Financial) และการวัดที่ไมเปนตัวเงิน (Non-Financial) 
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 นอกจากหลักการวัดผลลัพธท่ีเกิดจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีไดจาก
ผลงานวิจัยแลวในทางปฏิบัติภายใตบริบทการดําเนินงานในสถานการณจริงของสถาบันอุดมศึกษา 
ก็ยังมีการนําแนวคิดรูปแบบตางๆมาใชในการวัดผลลัพธดังตัวอยางตอไปนี้ 

 Johanson and Thovan (1998) ไดนําเสนอรายงานเรื่อง Human  Resource 
Costing and Accounting versus The Balance Scorecard: A Literature Survey of Experience 
with the Concept โดยมุงเปรียบเทียบรูปแบบการวัดผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษย สามารถจําแนกออกไดเปนสองลักษณะคือ 1) ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นในลักษณะ
ของตนทุนทางการบัญชี (Human Resource Costing and Accounting/HRCA) ท่ีจะชวยให
ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนประกอบการตัดสินใจไดหลายประการเชน ความโปรงใส 
(Transparency) ของตัวเลขทางการบัญชีท่ีชวยใหความกํากวม (Ambition) ของกิจกรรมดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ทําใหเห็นตนทุนที่เปนจริง ชวยในการตัดสินใจทางการบริหารไมวาจะเปน 
ดานการลงทุนในตัวทรัพยากรมนุษย ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคลคลหรือระดับ
องคการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 2) ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมิติในการวัดแบบ Balance 
Scorecard (BSC) ดังภาพประกอบ 14ครอบคลุมการวัดผลลัพธใน 4 ดานประกอบดวย ดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Growth) ดานกระบวนการภายใน (Internal Process) ดาน
ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) และดานการเงิน (Financial) 
 

 
 

ภาพที่ 2.17  มิติการวัดผลการดําเนินงานขององคการตามหลัก Balance Scorecard         

แหลงที่มา:  Kaplan and Norton, 1992. 
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 Johanson and Thovan (1998) ไดใหขอสรุปวา การวัดผลลัทธท่ีเกิดจาก
ทรัพยากรมนุษยขององคการควรมีการเชื่อมโยงระหวางขอมูลของตนทุนทางบัญชีท่ีเกิดจาก
กิจกรรมตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยเขากับมิติในการวัดของ Balance 
Scorecard อันจะชวยใหผูบริหารเห็นผลลัพธจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในเชิงกลยุทธไดอยาง
ถูกตองแมนตรงมากยิ่งขึ้น นับตั้งแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมาหนวยงานตางๆไดเริ่มนําแนวคิด 
Balance Scorecard เขามาใชในการวัดผลลัพธของการดําเนินงานมากขึ้น องคการในระบบ
การศึกษาก็เชนกัน Nelson  (2006) ไดนําเสนอรายงานเรื่อง Institutional  Performance  Indicators: 
Which Ones Are Needed to Steer the Institution? ท่ีเสนอตอที่ประชุม EUA Workshop Managing 
the University Community วาการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานขององคการจะมองเพียงดาน
การเงินเพียงอยางเดียวไมได ปจจัยอื่นๆที่ไมไดเปนเรื่องทางการเงินก็เปนสิ่งที่จําเปนตองวัด
เชนเดียวกัน การนํา Balance Scorecard เขามาใชในการวัดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจึง
มีความสอดคลองกับหลักการวัดความสําเร็จขององคการในลักษณะดังกลาว จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีการปรับลักษณะของตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และทํา
อยางไรจึงจะสามารถนําผลที่ไดจากการวัดผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลมาสะทอนใหเห็นภาพ
ของผลการดําเนินงานในระดับกลยุทธไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากแนวคิดของ Nelson 
(2006) ท่ีนํา Balance Scorecard มาใชในการวัดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย Edinburgh 
Hafner ไดช้ีใหเห็นถึงขอดีของการนําหลัก Balance Scorecard มาใชกับการวัดผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่มีอยูหลายประการเชน เปนการใหความสําคัญกับอนาคต เปนการเชื่อมโยง
ระหวางเปาหมายทางกลยุทธกับวัตถุประสงคของผลการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบ
ความกาวหนาในมิติตางๆของการดําเนินงานในภาพรวมไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 หลักการดังกลาวไดถูกนํามาใชในการวัดผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
California โดยมีการปรับตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมดังรายละเอียดในภาพที่ 2.18 
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วิสัยทัศน 

การสรางมหาวิทยาลัย

ท่ีดีท่ีสุดในโลกโดยการ

มีบทบาทรวมกันกับ

คณะและการเปนผูนํา

มิติดานการเงิน

- ความโปรงใส ตรวจสอบได 

- ประสิทธิผลดานตนทุน 

มิติดานกระบวนการภายใน 

- ประสิทธิผลของนโยบาย 

- ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

- การคาดหวังถึงอนาคต 

มิติดานลูกคา 

- ความพึงพอใจของลูกคา 

- การมอบคุณคาใหกับผูท่ีเกี่ยวของ 

มิติดานนวัตกรรมและการเรียนรู 

- ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน, การมีทักษะที่ตรงกับ

ภารกิจ, ประสิทธิผลในการใชเทคโนโลยี, การมีวัฒนธรรมในการ

เปนผูประกอบการและการสรางนวัตกรรม, การปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

ภาพที่ 2.18   วิสัยทัศนและเปาหมายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย California 

แหลงที่มา:  Hafner, et al. 1998. 
 

 Karathanos and Karathanos (2005) ไดเขียนบทความเรื่องการประยุกต 
Balance Scorecard กับการศึกษา ในวารสาร Journal Education for Business โดยกลาวถึงภาค
ธุรกิจไดนําเอาหลัก Balance  Scorecard มาใชในการวัดผลการดําเนินงานอยางแพรหลาย แตใน
ภาคการศึกษาพบวาทั้งในสวนของการวิจัยและการนําไปปฏิบัติยังมีไมมากนัก ดังนั้นบทความนี้จึง
มุงที่จะแสดงใหเห็นแนวทางในการประยุกต Balance  Scorecard กับภาคการศึกษา รวมทั้งแสดง
ใหเห็นทั้งในสวนเหมือนและสวนที่แตกตางของหลักเกณฑ Balance Scorecard ของภาคการศึกษา
และภาคธุรกิจดังขอมูลในตารางที่ 2.9 
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ตารางที่ 2.9  เปรียบเทียบหลักเกณฑ Balance Scorecard ระหวางภาคการศึกษากับภาคธุรกิจ 

 
 

ภาคการศึกษา 
 

ภาคธุรกิจ 

 
ผลลัพธดานการเรียนรูของนักศึกษา (Student Learning 
Results)  
การประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนตองตั้งอยูบนวิธีการที่
หลากหลาย จะตองสะทอนเปาหมาย ภารกิจและการ
ปรับปรุงคุณภาพของสถาบันการศึกษาและในขณะเดียวกัน
ตองสามารถประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในภาพรวมได 

ผลลัพธดานลูกคา (Customer Focused Results) 
การวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและ
บริการ การสงมอบ ความสัมพันธ ตอลดจนการตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาในอนาคต 

ผลลัพธท่ีตัวนักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ (Student and 
Stakeholder focused Results) 
การวัดความพึงพอใจของผูเรียนและผูท่ีเกี่ยวของที่มีตอ
หลักสูตรและการใหบริการทางการศึกษา ตลอดจนกิจกรรม
และธุรกรรมตางๆที่มีผลตอการเรียนการสอน 

ผลลัพธดานสินคาและบริการ (Product and Service 
Results) 
การกําหนดตัวชี้วัดสินคาและบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา 

ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและการตลาด 
(Budgetary Financial and Market Results) 
การวัดคาใชจายตอหัวของนักเรียน ตนทุนตอหนวยกิต 
คาใชจายทางออมที่มีตอระบบการศึกษาในดานอื่นๆ 

ผลลัพธดานการเงินและการตลาด (Financial and 
Market Results) 
ผลตอบแทนการลงทุน การใชสินทรัพย การทํากําไร 
มูลคาเพิ่มตอพนักงาน 

ผลลัพธของคณะและบุคลากร (Faculty and Staff Results) 
อัตราของนวัตกรรมและขอเสนอแนะ ความสมบูรณของ
หลักสูตร การเรียนการสอน การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
การฝกอบรมขามสายงาน การแบงปนความรูและทักษะขาม
สาขาวิชา ชีวิตความเปนอยู ความพึงพอใจและความไมพึง
พอใจของพนักงานตอการทํางาน 

ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Results) 
อัตราของนวัตกรรมและขอเสนอแนะ การปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรมขามสายงาน การแบงปนความรู
และทักษะขามสายงาน ชีวิตความเปนอยู ความพึงพอใจ
และความไมพึงพอใจของพนักงานตอการทํางาน 

ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคการ (Organizational 
Effectiveness Results)    
การวัดกระบวนการปฏิบัติการภายในองคการ ความสามารถ
ของหนวยงานในการปรับปรุงผลการเรียนของนักศึกษา การ
พัฒนานักศึกษา บรรยากาศในการเรียน ความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของนักศึกษาในฐานะผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จกลยุทธขององคการและแผนปฏิบัติการ 

ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคการ (Organizational 
Effectiveness Results) 
การวัดกระบวนการปฏิบัติการภายในองคการ ผลิตภาพ 
วงจรระยะเวลาในการผลิต ผูสนับสนุนวัตถุดิบและหุนสวน
ของธุรกิจดัชนีชี้วัดความสําเร็จกลยุทธขององคการและ
แผนปฏิบัติการ 

ผลลัพธดานธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 
(Governance and Social Responsibility Results) 
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคการ การจัดทําตัวชี้วัดจรรยาบรรณของ
พฤติกรรมของบุคลากร ความรับผิดชอบและความมีวินัยของ
บุคลากรในฐานะที่เปนสมาชิกของหนวยงานและองคการ 

ผลลัพธดานธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 
(Governance and Social Responsibility Results) 
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคการ การจัดทําตัวชี้วัดจรรยาบรรณของ
พฤติกรรมของบุคลากร ความรับผิดชอบและความมีวินัย
ของบุคลากรในฐานะที่เปนสมาชิกของหนวยงานและ
องคการ 
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  1)   ผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล  
  สืบเนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมในสวนของผลที่เกิดขึ้นจากอิทธิพล
ของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยโดยผานตัวกลาง 3 ตัว พบวามีความหลากหลายในระดับของ
การวัดผลลัพธ ท้ังในระดับองคการ (Organizational  Level) และในระดับบุคคล (Individual 
Level) นอกจากนี้ยังพบวาในแตละระดับยังใชตัวชี้วัดและตัวแปรที่แตกตางกันออกไป จุดออน
ประการสําคัญของการวัดผลลัพธในระดับองคการคือ นอกจากผลที่เกิดขึ้นจะเกิดจากอิทธิพลดาน
ทรัพยากรมนุษยแลวยังมีปจจัยอื่นๆอีกหลายตัวที่มีอิทธิพลไมนอยไปกวาเงื่อนไขดานทรัพยากร
มนุษยท่ียากตอการกําหนดใหเปนตัวแปรควบคุมได 
  ดังนั้นในสวนทายของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับผลลัพธท่ีเกิดขึ้น
จากอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยจึงไดเนนวรรณกรรมที่เปนอธิบายเกี่ยวกับการวัด
ผลลัพธในระดับบุคคล (Individual  Performance) ซ่ึงเปนสวนประกอบมิติหนึ่งของการวัดผล
ลัพธตามหลัก Balance Scorecard/BSC (Heneman and Gelson, 2003) ไดกลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอคุณภาพการปฏิบัติงานของผูสอนในงานวิจัยเรื่อง 
Alignment of Human Resource Practices and Teacher Performance Competency  ไววา ปจจัย
สําคัญที่มีผลตอคุณภาพของผูสอนในสถาบันการศึกษามี 2 ประการคือ 1) การปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษยที่สามารถสรางและเพิ่มแรงจูงใจใหกับอาจารยผูสอน 2) การปรับปรุง
ความสามารถของผูสอนโดยการปรับปรุงความรูและทักษะในการสอน รายละเอียดของ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรของการวิจัยแสดงไวดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ

หลักของหนวยงาน 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ

ดานทรัพยากรมนุษย 

 ผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายผูสอน 
สัมฤทธิผลทางการเรียน

ของผูเรียน 

ภาพที่ 2.19  ตัวแบบการเชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรมนุษย 
แหลงที่มา:  Heneman and Gelson, 2003. 

 
  Berk (2005) ไดกลาวถึงวิธีการวัดประสิทธิผลของบุคลากรสายผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาใน International Journal of Teaching and Learning in Higher Education วา
สามารถกระทําไดหลายรูปแบบ เชน 1) การใหคะแนนโดยผูเรียน 2) การประเมินตนเอง (Self-
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Evaluation) 3) การใหคะแนนโดยเพื่อนรวมงาน 4) การสัมภาษณ 5) การใชวิดิทัศน 6) การให
คะแนนจากผูบังคับบัญชา 7) การวัดผลลัพธจากสัมฤทธิผลทางการเรียน การประเมินประสิทธิผล
ของผูสอนสามารถใชวิธีการตางๆที่นอกเหนือไปจากการใหผูเรียน/นักศึกษาเปนผูประเมิน ซ่ึงแต
ละวิธีจะมีขอดีและขอดอยแตกตางกันไป การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) เปนเทคนิคการ
วัดประสิทธิผลรูปแบบหนึ่งที่ชวยใหผูสอนไดมีโอกาสทบทวนขอควรปรับปรุงในสวนผลการ
ปฏิบัติงานของตน แมหลักฐานจากการวิจัยจะพบวา การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานดวย
ตนเองผูประเมินมักจะใหคะแนนสูงกวาการประเมินจากผูเรียน/นักศึกษาก็ตาม (Bo-Linn  and 
Nelson, 2004) 
  ประเด็นสําคัญในการวัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาคือ การกําหนดเกณฑในการชี้วัดประสิทธิผล ตัวอยางของการกําหนด
เกณฑในการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ The University of Newcastle ไดกําหนดเกณฑใน
การประเมินคุณภาพและประสิทธิผลโดยการวิเคราะหจากปจจัยสําคัญ 3 ประการประกอบดวย 
1)  การเรียนการสอน (Teaching and Learning)  2) การวิจัย (Research) 3)  การใหบริการวิชาการ
แกชุมชน (Community Service) 
  เกณฑการวัดผลงานดังกลาวสอดคลองกับมาตรา 20 ของ พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 ท่ีกําหนดใหบุคลากรสายผูสอนมี
ภาระงาน 4 ดาน คือ การสอน การวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ การบริการวิชาการ  

  ในรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยทั่วไปจะมีการกําหนดมาตรฐานไว 3ดานดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 

  (1)  ดานการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวชี้วัดดังนี้ 1. การวางแผน
การสอน มีเคาโครงวิชา (Course Syllabus) สอดคลองกับหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา 2. การ
ดําเนินการสอน การสอนจริงในชั้นเรียน 1) สอนครบตามเคาโครงวิชา(Course Syllabus) 2) มี
วิธีการทําใหผูเรียนไดวิเคราะห/แสดงความคิดเห็นและสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3) มีการ
ถายทอด/ ช้ีแนะใหนิสิตเขาถึงองคความรู  4) เปดโอกาสใหนิสิตถามปญหาและตอบไดอยาง
ชัดเจน 5) แนะนําเอกสารและสื่อเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว 3. การวัดผลการ
เรียนการสอนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 1) มีการวัดและประเมินผลดานความรูและความคิด 2) มี
การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานจิตพิสัย/อารมณ/สังคม 3) มีการวัดและประเมินผลดาน
การปฏิบัติจริง 4) มีการปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล 5) มีการปรับปรุงเนื้อหาจากเดิม/
ปรับปรุงวิธีการสอน (โดยใหผูรับการประเมินรายงาน) 

  (2)   ดานการวิจัย ประกอบดวย 1. การวางแผนการวิจัย มีการเสนอเคา
โครงการวิจัยตอคณะหรือแหลงทุน 2. การดําเนินการวิจัย 1) มีเคาโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ 2) มี
รายงานความกาวหนาหรือฉบับสมบูรณ 3. การเผยแพรงานวิจัย มีการเผยแพรผลงานวิจัยตอที่
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ประชุมในประเทศหรือตางประเทศ 4. ประโยชนงานวิจัย 1) มีการนําผลการวิจัยไปใชในการเรียน
การสอนเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน/เขียนตํารา หรือ 2) มีการนําผลการวิจัยไปใชใน
หนวยงาน/ในสังคม หรือ 3) มีการใชผลการวิจัยไปการสรางองคความรู 4) ไดรับการจด
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  

  (3)  ดานงานบริการวิชาการ แบงออกเปน 2 กลุมคือ 1) งานบริการวิชาการ
ภายในมหาวิทยาลัย 1.1) งานบริการวิชาการภายในคณะ เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ 1) เปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ/ใหขอมูลการทําปริญญานิพนธ/สารนิพนธ/โครงการ 2) เปนกรรมการ
เฉพาะกิจตางๆ ท่ีคณะแตงตั้ง เชน กรรมการงานพระราชทานปริญญาบัตร  ท่ีปรึกษาสโมสรนิสิต 
ฯลฯ 3) เปนกรรมการ/ท่ีปรึกษา การจัดกิจกรรมบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะเปนวิทยากร 1.2) 
เปนอาจารยท่ีปรึกษาองคกรนิสิต (ระดับมหาวิทยาลัย) 1) เปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ/ใหขอมูล 
การนําปริญญานิพนธ/สารนิพนธ/โครงงาน 2) เปนกรรมการบริหารโครงการ 3) เปนวิทยากร 2) 
งานบริการวิชาการภายนอก 1) เปนอาจารยพิเศษ (สอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา        
ท้ังอาจารยรายวิชานอกสถาบันเปนประจําและอาจารยพิเศษที่ไดรับเชิญเปนครั้งคราว) 2) เปน
วิทยากร 3) เขียนผลงานวิชาการอื่นๆเชน บทความ บทสังเคราะหงานวิจัย 4) เปนกรรมการ/ท่ี
ปรึกษาการจัดประชุม/สัมมนาภายนอก 5) เปนกรรมการใหกับหนวยงานนอกสถาบัน 
 

2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศไทย 
 
 ในประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีเชื่อมโยงกับ 
ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย มีมิติในการกําหนดองคประกอบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย
และผลลัพธท่ีแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะองคประกอบวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตาม
แนวคิด Best Practice และผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยตามกรอบ AMO Theory ยังมีไมมากนักและ
ตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่ไมปรากฏในตัวแบบ AMO แตเปนผลลัพธสําคัญดานทรัพยากรมนุษยท่ี
มีหลักฐานเชิงประจักษจํานวนมากในงานวิจัยของไทยคือ ความผูกพันตอองคการของบุคลากร 
(Employee Commitment) ท่ีเปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งนี้จึงไดปรับกรอบแนวคิดจากตัวแบบ AMO เพิ่มเติมเปนตัวแบบ AMEC โดย A M 
ยังคงมีความหมาย เนื้อหาเหมือนเดิม ในขณะที่ผูวิจัยไดปรับตัวแปรโอกาส (Opportunity/O) 
เปนการมีสวนรวม (Engagement/E) ซ่ึงมีความหมายสอดคลองกันแตเปนตัวแปรที่นิยมใชใน
การวิจัยมากกวารวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดเอาไวอยางชัดเจนและความผูกพันตอองคการ
(Commitment/C) เปนตัวแปรที่ส่ีท่ีเพิ่มขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงตัวแบบที่กําหนดขึ้นมี
ลักษณะที่ใกลเคียงกันกับของ Guest  (2007) กลาววา แตเปนตัวแบบที่ยังไมไดรับการทดสอบ 
จากการคนควาผลงานวิจัยในประเทศไทยยอนหลังจากป พ.ศ. 2546 จนถึงป พ.ศ.2550 พบงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของที่นาสนใจดังนี้ 
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รัตนพร จารีต (2547) ทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใน ในการฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร กลุมตัวอยางไดแก พนักงานบริษัทในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สุมตัวอยางโดยวิธีแบงกลุม (Cluster) จํานวน 863 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลหาคาสถิติ คือ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test กรณี Independent การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA) เมื่อพบวามีนัยสําคัญทางสถิติทดสอบตอดวยวิธี LSD การวิเคราะหสัมประสิทธิ
สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
        บริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีการนํากระบวนการบริหารงานบุคคลมาใชในการ 
ปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการนํามาใชใน 
การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ดานการสรรหาบุคคล ดานการใหบุคคล 
พนจากงาน และดานการวางแผนกําลังคน สําหรับดานการพัฒนาบุคคลมีการนํามาใชในการ 
ปฏิบัติงานอยูในระดับนอย พนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานโดย เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ดานความสําเร็จของงาน ดาน
สภาพการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ดานนโยบายและการบริหาร และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย เรียง
ตามลําดับ คือ ดานเงินเดือนและความมั่นคงและดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ผลการ
เปรียบเทียบสถานภาพกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนครพบวา พนักงานเพศชายและเพศหญิงของบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
พนักงานของบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรนวนครที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพนักงานบริษัทในเขตนิคม 
อุตสาหกรรมนวนครที่มีอายุต่ํากวา 26 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกับพนักงาน
ท่ีมีอายุ 26-35 ป และ อายุ 35 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 พนักงานของบริษัทในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกับ
พนักงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเทาปริญญาตรี และอื่นๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0  5 และพนักงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกับพนักงานที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พนักงานของบริษัทในเขตนิคอุตสาหกรรมนวนครที่มีอายุการ
ทํางานตางกันมีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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โดยพนักงานบริษัทในเขตนิคม อุตสาหกรรมนวนคร ท่ีมีอายุการทํางานต่ํากวา 6 ป มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกับ พนักงานที่มีอายุการทํางาน 6-10 ป และ อายุการทํางาน 11 
ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และพนักงานที่มีอายุการทํางาน 6-10 ป มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกับ พนักงานที่มีอายุการทํางาน 11 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 พนักงานของบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
กระบวนการบริหารงานบุคคลดานการวางแผนกําลังคน ดานการสรรหาบุคคล ดานการพัฒนา
บุคคล ดานการใหบุคคลพนจากงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 กระบวนการ
บริหารงานบุคคลดานการพัฒนาบุคคลและดานการใหบุคคลพนจากงานสงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยที่กระบวนการบริหารงานบุคคลทั้ง 4 ดานรวมกันสามารถกําหนดความแปรปรวน
ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดประมาณรอยละ 52.5 หรือกระบวนการบริหารงานบุคคล
สามารถอธิบายถึงความพึงพอในในการปฏิบัติงานไดประมาณรอยละ 52.5 
 เปรมวดี ศรีเจริญและทิพวรรณ สุมเงิน (2548) การวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในดานตางๆ ท่ีมีความสัมพันธ
กับระดับความตองการของพนักงานในการทํางานและเพื่อเปนฐานขอมูลในการนําไปปรับปรุง
ระบบการบริหารงานตอไป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ สรางขึ้นเพื่อวัดระดับความรุนแรงของ
ความตองการในดานตางๆ 5 ดาน คือ ดานความตอการทางรางการ ดานความตองการความ
ปลอดภัย ดานความตองการทางสังคม ดานความตองการเกียรติยศ ช่ือเสียง และดานความ
ตองการความสมหวังของชีวิต การวิเคราะห ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่และคารอยละ สวนการวิเคราะหระดับความตองการและการตอบสนองความ
ตองการของบริษัทฯที่มีใหพนักงานใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อแปลความหมายของระดับความตองการและการไดรับการตอบสนองความ
ตองการในดานแรงจูงใจในการทํางานของ พนักงาน การเปรียบเทียบความแตกตางของความ
ตองการของพนักงานจําแนกตาม เพศ ใชการทดสอบที่( t-test) และอายุ อายุงาน ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน และระดับรายได ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (ANOVA) ผลการ
วิเคราะหนําเสนอในรูป ตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ อายุงาน ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหนงงาน และระดับรายได มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึง ระดับความตองการและระดับการไดรับการ 
ตอบสนองแรงจูงใจของพนักงานในบริษัทอุตสาหรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน) โรงงาน 
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บางพลี โดยมีขอเสนอแนะเพื่อลดชองวางระหวางการตอบสนองแรงจูงใจของบริษัทฯ กับความ 
ตองการของพนักงานในการทํางานใหเกิดชองวางนอยลง ดังนี้ คือ ควรปรับปรุงดานความ 
ตองการทางรางกาย โดยคํานึงถึงคาครองชีพในปจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นและเปรียบเทียบระบบการ 
จายคาตอบแทนกับบริษัทฯ อ่ืนที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน เพื่อปรับโครงสรางเงินเดือนให 
เหมาะสมยิ่งขึ้นดานความตองการทางสังคม ควรสรางความสัมพันธระหวางลูกนองและหัวหนา 
งานหรือระหวางผูรวมงานใหมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมกลุมตางๆ ท่ีจะชวยเพิ่มการทํา 
กิจกรรมรวมกันมากยิ่งขึ้น สวนความตองการความสมหวังของชีวิต บริษัทฯ ควรสรางทิศทาง 
ความกาวหนาที่ชัดเจนใหพนักงานรับทราบถึงจุดมุงหมายและแนวทางที่จะกาวหนาในอาชีพได 
ตอไปทั้งนี้เพื่อใหพนักงานทุกคนเกิดแรงจูงใจนากรทํางานมากยิ่งขึ้น 

เสวก ศรีไพโรจน (2547) การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : 
กรณีศึกษาพนักงานบริษัท โอซากาไดมอนดอินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและระดับการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ดาน คือ
ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ ดานสภาพแวดลอมการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ดานการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความสามารถ ดานการสงเสริมความ
เจริญเติบโตและความมั่นคง ในงานใหแกพนักงาน ดานการบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน
หรือการทํางานรวมกัน ดานสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญดานความสมดุลระหวางชีวิต
โดยรวมและดานการคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน บริษัทโอซากา
ไดมอนสอินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของการ
ทํางานของพนักงานจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 4 ลักษณะ คือ เพศ อายุงาน สถานภาพสมรส 
และสังกัด เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานทั้ง 8 ดานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงาน และโรงงาน บริษัทโอซากาไดมอนสอินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 100 คน 
โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ และไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
คือ โปรแกรม SPSS โดยใชสถิติในการคํานวณไดแก การหา คารอยละ คามัชชิมเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวน การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (t-test) 
และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) การดําเนินตาม
ระบบประเมินประสบความสําเร็จและสงผลใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี นอกจากนี้ยัง
มีผลทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานดีข้ึนตอไป 

พนานันท โกศินานนท (2548) เรื่อง ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท มีเดีย 
อัพเกรด จํากัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท 
มีเดีย อัพเกรด จํากัด ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 128 คน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นเทากับ .80 วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา, คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, f-test และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูโดยวิธีเชฟเฟผลการศึกษาพบวา พนักงานที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
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รอยละ 57.81 อายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 53.91 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 82.81 
มีประสบการณในการทํางาน 1 ปข้ึนไปรอย ละ 78.91 และมีอัตราเงินเดือนต่ํากวา 10,000 บาท 
รอยละ 57.81 ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน กลุมตัวอยางในภาพรวมอยูในระดับสูง โดย
พนักงานมีระดับประสิทธิภาพการทํางาน ดานการสงงานทันเวลาที่กําหนดมาเปนอันดับที่ 1 
รองลงมา พนักงานมีประสิทธิภาพการทํางาน ดานการใชความรูในการปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ ดานการปองกันแกไขขอผิดพลาดในการทํางานและดานความรับผิดชอบตอการ
ทํางานตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานที่มีอายุและอัตราเงินเดือนตางกัน มี 
ประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนพนักงานที่มีเพศ, 
ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานตางกัน พบวามีประสิทธิภาพการทํางานไมแตกตางกัน 

กรพินธุ โอฬารเสถียรกุล ทิพยนภา เจียระบรรยงและวรรัตรฃน เลาหธนะกูร (2550) 
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพกับผลการ
ดําเนินงานขององคการ : ศึกษากลุมอุตสาหกรรมชึ้นสวนรถยนต การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพกับผลการดําเนินงาน
ขององคการ รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสหสัมพันธ (Correlation  Design) คือ การหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยอาศัยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
กลุมประชากรที่ศีกษาเปนธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ท่ีอยูในประเทศไทย จํานวน 400 
บริษัท ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การสงแบบสอบถามความ
คิดเห็นพนักงานและการสัมภาษณผูบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยในกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษา จํานวน 45 บริษัท แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ และคาเฉลี่ยจากผลา
รสอบถาม และสัมภาณใชวิธีการทดสอบวาคาความแปรปรวนและคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ท่ีกําหนดขึ้นเพื่อหาความสัมพันธของการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพกับผลการดําเนินงานขององคการ แนวปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (HR  Practices) มีความสัมพันธกับการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงวัดผลจาก
ผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพยรวม (ROA) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 การรับรูของพนักงานตอ
ผลลัพธการบริหารทรัพยากรมนุษย (HR  Outcomes) มีความสัมพันธกับการดําเนินงานของ
องคการ ซ่ึงวัดผลจากผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพยรวม (ROA) ท่ีระดับนัยสําคัญ0.05 การ
บริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบดวย แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(HR Practices) และผลลัพธการบริหารทรัพยากรมนุษย (HR Outcomes) มีความสัมพันธกับผล
การดําเนินงานขององคการ ซ่ีงวัดผลไดจาผลตอบแทนสุทธิจากสินทรัพยรวม (ROA) งานวิจัยใน
ลักษณะที่ไดทําการศึกษานี้ ในประเทศไทยยังมิไดมีการทําการศึกษาวิจัยกันอยาง แพรหลายนัก 
ดังนั้นตัวแบบในการศึษาความสัมพันธนี้จึงเปนเรื่องที่อุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศไทย นาที่จะ
นําไปประยุกตใช และวัดผลเพื่อแสดงความสัมพันธของประสิทธิภาพของงานบริหารทรัพยากรมนุษย 
กับผลการดําเนินงานขององคการ รวมถึงสามารถนําตัวแบบนี้สรางเปนดัชนีการวัด ประสิทธิภาพ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
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  สมพร ศิลปสุวรรณ (2551) การศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสาย
สนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร: กรณีศึกษาพนักงานสถาบันระบบใหม มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นดานปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานสถาบัน
ระบบใหมสายสนับสนุนที่มีตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความ
ผูกพันตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรของพนักงานสถาบันระบบใหมสายสนับสนุน และ
ความตองการในดานสภาพการทํางานและดานอื่น ๆ รวมทั้งขอเสนอแนะในการเสริมสรางความ
ผูกพันในองคการ กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคือ พนักงานสถาบันระบบใหมสายสนับสนุน 
จํานวน 88 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 61 คน หรือรอยละ 69.32 เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาเปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงขอคําถามจากแบบสอบถามของ รอง
ศาสตราจารย ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงอนุญาตใหผูวิจัยใช
เปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมประชากรที่ศึกษาสวนมากเปนเพศหญิง (รอยละ 73.8) และ
สวนมากมีอายุมากกวา 30 ป (รอยละ 59.0) เปนโสด (รอยละ 72.1) มีรายไดตอเดือน ระหวาง 
10,000 – 15,000 บาท และรายไดพิเศษตอเดือนไมเกิน 2,000 บาท (รอยละ 59.0) สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 63.9) และระดับปริญญาโท (รอยละ 23.0) สวนสถานภาพ
การทํางาน สวนใหญเปนพนักงานสถาบันระบบใหม สัญญาจาง ครั้งที่ 2 กลาวคือ ทํางานอยู
ระหวาง 2 – 3 ป (รอยละ 60.7)  ผลการศึกษาพบวา พนักงานสถาบันระบบใหมสายสนับสนุนมี
ความคิดเห็นตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ความผูกพันตอสถาบันอยูใน
ระดับสูง  โดยมีความผูกพันในระดับสูง ดานความภูมิใจในงานที่ทําและการนึกถึงองคการในทาง
ท่ีดีและมีความผูกพันในระดับปานกลางดานความปรารถนาที่จะอยูกับองคการ  

ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ ปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับ ความผูกพันตอองคการ เนื่องจากปจจัยสวนบุคคลทุกปจจัยไมมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการ ยกเวน ระดับการศึกษา มีความสัมพันธเชิงลบกับความผูกพันตอองคการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ โดยปจจัยดาน นโยบาย การบังคับบัญชาและ
การสื่อสาร ดานสภาพการทํางาน ดานลักษณะงานและดานภาพลักษณองคการมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และดานสัมพันธภาพกับผูรวมงาน
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจากผลการ
วิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน
อธิบายการผันแปรความผูกพันตอองคการไดรอยละ 51.7 โดยมีตัวแปรอิสระที่มีอํานาจการ
อธิบายมากที่สุดในสมการมี 3 ตัวแปร คือ ลักษณะงาน ภาพลักษณขององคการ และระดับ
การศึกษา จึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน 
รวมกันอธิบายการผันแปรความผูกพันตอองคการ ไดอยางนอยรอยละ 50 พนักงานสถาบันระบบ
ใหมสายสนับสนุนมีความตองการใหสถาบันปรับปรุงมากที่สุดคือคาตอบแทนและสวัสดิการ 
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2.4  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 

การออกแบบงาน การมีสวนรวม           

การติดตอสื่อสาร 

การเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค                     

ความสามารถบุคลากร          

 

แรงจูงใจบุคลากร           

 

การมีสวนรวมของบุคลากร       

 

ความผูกพันตอองคการของ

บุคลากร           

โครงสรางองคการ                    

1. ความเปนทางการ                   

2. การมอบหมายอํานาจหนาที่   

วัฒนธรรมองคการแบบ              

1. พวกพอง                        

2. ลําดับชั้นการบังคับบัญชา          

3. ตลาด                            

4. ช่ัวคราว                          

5. คุณภาพ 

 

ผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผูสอน 

1. การสอน  

2. การวิจัย                 

3. การบริการวิชาการ 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ภาพที่ 2.20  กรอบแนวคิดการวิจัยอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงาน 
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2.5  สมมติฐานการวิจัย   
 
 การศึกษามีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1  วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรมแบบชั่วคราว 
วัฒนธรรมแบบตลาด วัฒนธรรมแบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก ในขณะที่วัฒนธรรมแบบ
พวกพอง มีความสัมพันธเชิงลบตอการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 

สมมติฐานที่ 2  วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรมแบบชั่วคราว 
วัฒนธรรมแบบตลาด วัฒนธรรมแบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก ในขณะที่วัฒนธรรมแบบ
พวกพอง มีความสัมพันธเชิงลบตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

สมมติฐานที่ 3  วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรมแบบชั่วคราว 
วัฒนธรรมแบบตลาด วัฒนธรรมแบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก ในขณะที่วัฒนธรรมแบบ
พวกพอง มีความสัมพันธเชิงลบตอการออกแบบงาน การมีสวนรวม การติดตอสื่อสาร 

สมมติฐานที่ 4 วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรมแบบชั่วคราว 
วัฒนธรรมแบบตลาด วัฒนธรรมแบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก ในขณะที่วัฒนธรรมแบบ
พวกพอง มีความสัมพันธเชิงลบตอการเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงในการทํางาน ความเสมอภาค 

สมมติฐานที่ 5   โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและโครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกเชิงบวกตอการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 

สมมติฐานที่ 6   โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและโครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกเชิงบวกตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบ
รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 

สมมติฐานที่ 7  โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและโครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกเชิงบวกตอการออกแบบงาน การมีสวนรวม การ
ติดตอสื่อสาร 

สมมติฐานที่ 8  โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและโครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกเชิงบวกตอการเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงใน
การทํางาน ความเสมอภาค 

สมมติฐานที่ 9  การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงบวกตอความ 
สามารถของบุคลากร 

สมมติฐานที่ 10  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน
ผลงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจของบุคลากร 

สมมติฐานที่ 11 การออกแบบงาน ระบบการมีสวนรวม การติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธ
เชิงบวกตอการมีสวนรวมของบุคลากร 
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สมมติฐานที่ 12  การเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงและความเสมอภาคมีความสัมพันธ
เชิงบวกตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

สมมติฐานที่ 13  ความสามารถของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่ 14  แรงจูงใจของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่ 15  การมีสวนรวมของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน 
สมมติฐานที่ 16   ความผูกพันตอองคการของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการ

ปฏิบัติงาน 
สมมติฐานทั้ง 16 ขอจะเปนประเด็นหลักเพื่อการทดสอบเชิงประจักษในกระบวนการวิจัย

ในลําดับตอไป 

 



 
บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
เนื้อหาหลักในบทนี้มีวัตถุประสงคในการนําเสนอรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยใน

การศึกษาซึ่งประกอบดวย การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ 
การวัดการทดสอบความนาเชื่อถือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  การออกแบบวิจัย 
 
 ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ประเภทแบบไมทดลอง (Non-
Experimental Design) เปนวิธีการหลักของการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงคสําคัญของ
การศึกษามุงคนหาความรูใหม (Exploratory) และเพื่ออธิบาย (Explanation) ตลอดจนพิสูจน
ความเปนสากลหรือขอสรุปทั่วไปของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด “Best Practice” 
และใชการสํารวจโดยการสุมตัวอยางดวยการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการวิจัยแบบตัดขวาง 
(Cross-Sectional Design) 

  
3.2  ประชากรเปาหมายและการสุมตัวอยาง 
 
       ประชากรกลุมเปาหมายในการศึกษาเปนบุคลากรสายงานอาจารยผูสอนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ซ่ึงมีหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ในระดับบุคคล (Individual Level)    
 ประชากรในภาพรวมจะมาจากการจําแนกหนวยงานออกเปน 2 กลุมคือ สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน เพื่อใหลักษณะของประชากรที่ศึกษามีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคคือ เปนการศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมและโครงสรางองคการที่มีผลตอวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ตลอดจนเพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถเปนตัวแทนของประชากรได
อยางเหมาะสม จึงใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling/MS) ซ่ึง
กําหนดใหตัวอยางถูกแบงเปนกลุมหรือชั้นตามลักษณะประชากรและมีความยืดหยุนตาม
วัตถุประสงค แลวเลือกกลุมหรือชั้นยอยลงไปเรื่อยๆไปจนถึงหนวยที่ตองการศึกษา รายละเอียด
ของตัวอยางสรุปไดดังนี้ 
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 3.2.1 ขั้นที่ 1 กําหนดใหสถาบันที่ศึกษาตองมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมองคการที่แตกตาง
กันอยางชัดเจน จึงไดจําแนกสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 2 กลุมคือ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.2.1.1   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งสิ้น 78 แหงและวิทยาลัยชุมชน 19 แหง 
จําแนกเปนกลุมประกอบดวย 1) กลุมมหาวิทยาลัยที่สถานะเดิมเปนมหาวิทยาลัยอยูแลว 27 แหง
2) กลุมมหาวิทยาลัยที่สถานะเดิมมาจากสถาบันราชภัฏ 42 แหง 3) กลุมมหาวิทยาลัยที่สถานะ
เดิมมาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง และ 4) กลุมวิทยาลัยชุมชน 19 แหง 
 3.2.1.2   มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยภาคเอกชน 68 แหง จําแนกเปนกลุมประกอบดวย 
1) กลุมมหาวิทยาลัย 34 แหง  2)  กลุมวิทยาลัย/สถาบัน 34 แหง 
 
 3.2.2  ขั้นที่ 2  กําหนดใหสถาบันที่ศึกษาตองมีพ้ืนฐานโครงสรางองคการที่แตกตางกัน 
โดยพิจารณาจากขนาดของอัตรากําลังของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันนั้น ซ่ึงเกณฑท่ีใชวัด
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางองคการขนาดใหญตองมีอัตรากําลังบุคลากรสายผูสอน
ตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางองคการขนาดเล็กตองมี
อัตรากําลังบุคลากรสายผูสอนนอยกวา 500 คน ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มี
โครงสรางองคการขนาดใหญตองมีอัตรากําลังบุคลากรสายผูสอนตั้งแต 500 คนขึ้นไป 
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางองคการขนาดเล็กมีอัตรากําลังบุคลากรสายผูสอนนอย
กวา 500 คน ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
    3.2.2.1 สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางองคการขนาดใหญ ประชากรที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้ 1) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 2,869 คน 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีจํานวน
บุคลากรสายผูสอน 1,400 คน 3) มหาวิทยาลัยมหิดลมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 2,423 คน 
4) มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 2,110คน 5) มหาวิทยาลัยขอนแกนมี
จํานวนบุคลากรสายผูสอน 2,006 คน 6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีจํานวนบุคลากรสาย
ผูสอน 1,987 คน 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 3,064 คน รวมแลว
กลุมที่ 1 มีบุคลากรสายผูสอนทั้งสิ้น 15,859 คน   
    3.2.2.2 สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางองคการขนาดเล็ก ประชากรที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 483 คน 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีจํานวนบุคลากร
สายผูสอน 464 คน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 299 คน 4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 305 คน 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทรจํานวนบุคลากรสายผูสอน 325 คน 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีจํานวน
บุคลากรสายผูสอน 216 คน 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 291 คน 
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8) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 482 คน 9) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 424 คน 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 559 คนรวมแลวกลุมที่ 2 มีบุคลากรสายผูสอน
ท้ังสิ้น 3,848 คน 
 3.2.2.3  สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางองคการขนาดใหญ 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้ 1) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 1,085 คน 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวมีจํานวน
บุคลากรสายผูสอน 423  3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 628 คน 4) 
มหาวิทยาลัยหอการคามีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 497 คน คน 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุมมี
จํานวนบุคลากรสายผูสอน 450 คน 6) มหาวิทยาลัยพายัพมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 460 คน 
รวมแลวกลุมที่ 3 มีบุคลากรสายผูสอนทั้งสิ้น 3,543 คน 
    3.2.2.4 สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางองคการขนาดเล็ก 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาดังตอไปนี้ 1) 
มหาวิทยาลัยเกริกมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 152 คน 2) มหาวิทยาลัยเจาพระยามีจํานวน
บุคลากรสายผูสอน 152 คน 3) มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหมมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 145 คน 
4) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 285  คน 5) มหาวิทยาลัยมหานครมี
จํานวนบุคลากรสายผูสอน 386 คน 6) มหาวิทยาลัยสยามมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 356 คน 
7) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมีจํานวนบุคลากรสายผูสอน 336 คน 8) มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลมี
จํานวนบุคลากรสายผูสอน 260 คน รวมแลวกลุมที่ 4 มีบุคลากรสายผูสอนทั้งสิ้น 2,072 คน 
ขอมูลจํานวนบุคลากรสายผูสอนที่ถูกจําแนกตามขั้นตอน สามารถสรุปไดตารางดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1  สัดสวนบุคลากรสายผูสอนจําแนกตามประเภทวัฒนธรรมและโครงสรางองคการ 
 

ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

จําแนกตามวัฒนธรรม จําแนกตามโครงสราง 
จํานวน (รอยละ) 

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางองคการ
ขนาดใหญ 

15,859 (63.5) 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
รวมทั้งสิ้น 18,125 คน 

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางองคการ
ขนาดเล็ก 

3,848(15.2) 

สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสราง
องคการขนาดใหญ 

3,543 (13.9) 
สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชน 
รวมทั้งสิ้น 6,838 คน สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสราง

องคการขนาดเล็ก 
2,072 (8.3) 

รวม 25,322  (100)  
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3.2.3  ขั้นที่ 3 คํานวณสัดสวนกลุมตัวอยางจากประชากรจริงที่ใชในการศึกษา เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคหลักการวิจัยและมีความสอดคลองกับเทคนิคในการวิเคราะห ระยะเวลา
ดําเนินงานตลอดจนงบประมาณงบประมาณ ขนาดของตัวอยางที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการผันแปร
และความเปนตัวแทนของประชากร จึงใชสูตรการคํานวณของ Yamane, (1967) สูตรดังกลาวคือ 
  

  

 

 

 

 ในที่นี้ n คือ ขนาดของตัวอยางที่ค
เคลื่อนของการสุม จํานวนประชากรในการ
จากการสุมรอยละ 5 ขนาดของตัวอยางบุ
 
 

       
 

     

ตารางท่ี 3.2  การกําหนดจํานวนตัวอยางเ
 

ประเภทสถาบันอุด

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ รวมทั้งสิ้น  
 สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

 
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกสถาบันอุดมศึกษา

ของเอกชน รวม
ท้ังสิ้น  
 

สถาบันอุดมศึกษาภาคเอก

  
n   =        N 

            1 + Ne2
วรสุม N คือ ขนาดประชากรทั้งหมด e คือ ความคลาด
วิจัยครั้งนี้ 54,374 คน กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อน
คลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาคือ 

2

 
n   =         25,322 

            1 + 25,322 (.05)
   = 393.78 คน 

 
พื่อสงแบบสอบถามตามประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

มศึกษา จํานวนตัวอยาง (คน) 

ที่มีโครงสรางองคการขนาดใหญ 
175 

ที่มีโครงสรางองคการขนาดเล็ก 
175 

ชนที่มีโครงสรางองคการขนาดใหญ  
175 

ชนที่มีโครงสรางองคการขนาดเล็ก  
175 

รวม 700  
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 3.2.4  ขั้นที่ 4 กําหนดจํานวนตัวอยางเพื่อแจกแบบสอบถามตามการจําแนกกลุมและ
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาตามที่ระบุไวในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.2.4.1  กลุมที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางองคการขนาดใหญ 1) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 คน 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 25 คน 3) มหาวิทยาลัยมหิดล 
25 คน 4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 25 คน 5) มหาวิทยาลัยขอนแกน  25 คน 6) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 25 คน 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 25 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน 
  3.2.4.2   กลุมที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางองคการขนาดเล็ก 1) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 18 คน 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 18 คน 3) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 18 คน 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 18 คน 5) มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสุรินทร 18 คน 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 18 คน 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 18 คน 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 คน 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 18 คน 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 13 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน 
  3.2.4.3  กลุมที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางองคการขนาดใหญ 
1)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ29 คน 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 29 คน 3) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 29 คน 4) มหาวิทยาลัยหอการคา 29 คน 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
29 คน 6) มหาวิทยาลัยพายัพ 30 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน 
 3.2.4.4   กลุม 4 สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางองคการขนาดเล็ก 
1) มหาวิทยาลัยเกริก 22 คน 2) มหาวิทยาลัยเจาพระยา 22 คน 3) มหาวิทยาลัยนอรท
เชียงใหม 22 คน 4) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 22 คน 5) มหาวิทยาลัยมหานคร 22 คน 6) 
มหาวิทยาลัยสยาม 22 คน 7) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 22 คน 8) มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
22 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน 
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3.3  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการและการวัดตัวแปร  
 
ตารางที่ 3.3  ตัวแปร นิยามปฏิบัติการและการวัดตัวแปร 
 

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

บุคลากรสายผูสอน หมายถึง บุคลากรตามพ.ร.บ.ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ประเภทวิชาการ 
ประกอบดวยตําแหนง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารยและอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน
วิชาการประกอบดวยพนักงานที่จางตามงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได อาจารยประจําตามสัญญาจาง พนักงาน
มหาวิทยาลัยเอกชนสายวิชาการประกอบดวยตําแหนง 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยและอาจารย 

พ.ร.บ.ขาราชการ
พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 

  

ตัวแปรลักษณะสวนบุคคล (Personal factor variables) 
เพศหมายถึง การจําแนกเพศของผูตอบแบบสอบถามเปน ชายหรือ
หญิง 

  ตัวแปรระดับกลุม 
(Nominal) 

อายุหมายถึง อายุเต็มของผูตอบแบบสอบถาม   ตัวแปรระดับอัตราสวน 
(Ratio) 

อายุงานหมายถึง ระยะเวลารวมที่ปฏิบัติงาน ณ หนวยงานตนสังกัด
ในปจจุบัน 

  ตัวแปรระดับอัตราสวน 
(Ratio) 

สถานการณจางงานหมายถึง เงื่อนไขการจางงานของผูตอบ
แบบสอบถามโดยจําแนกเปน ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ของรัฐ อาจารยประจําตามสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน 

 
 ตัวแปรระดับกลุม 

(Nominal) 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

สถาบันศึกษาที่เปนตนสังกัดหมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่เปนตน
สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน มหาวิทยาลัยที่มีสถานะ
เดิมเปนมหาวิทยาลัยอยูแลวของภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัย
ภาคเอกชน วิทยาลัยภาคเอกชน 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2551) 

 

ตัวแปรระดับกลุม 
(Nominal) 

รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนหมายถึง รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนของ
ผูตอบแบบสอบถามจากเงินเดือนหลักและรายไดพิเศษจากการ
สอน วิจัยและบริการชุมชน 

 
 ตัวแปรระดับอัตราสวน 

(Ratio) 

ตัวแปรปจจัยสถาบัน (Institutional factor variables) 

วัฒนธรรมองคการ (Organizational  culture) หมายถึง ความคิด 
ความเชื่อ คานิยมรวมกันของบุคลากรภายในองคการ ซึ่งเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลากรและระบบการทํางานของ
องคการ 

ทิพวรรณ หลอ
สุวรรณรัตน (2547) 
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วัฒนธรรมแบบพวกพอง (Clan culture) หมายถึง ความคิด ความ
เชื่อของบุคลากรที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางสมาชิก
ภายในกลุมและองคการ องคการเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ 
พนักงานสวนใหญมีการเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ความสัมพันธอันดี
ของการทํางานเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับบุคลากร 

Cameron & Freeman 
(1991) 
 

1. บุคลากรในหนวยงานเปรียบเสมือนครอบครัว
เดียวกัน 
2. ทานใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานเสมอในการ
ทํางาน 
3. เพื่อนรวมงานสวนใหญมีความเอื้อเฟอ 
ชวยเหลือทานเสมอในการปฏิบัติงาน 
4. ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนรวมงานเปนสิ่ง
สําคัญมากที่สุด 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2  
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 ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

   คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1 คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy culture) 
หมายถึง ความคิด ความเชื่อของบุคลากรที่ใหความสําคัญกับระบบ
การทํางานมีกฎระเบียบที่ชัดเจน พนักงานสวนใหญปฏิบัติตาม
ระเบียบ นโยบายอยางเครงครัด 

Cameron & Freeman 
(1991) 
 

1.ความสัมพันธระหวางทานกับบุคลากรใน
หนวยงานอยูภายใตกรอบกฎระเบียบที่ชัดเจน 
2. ทานยึดกฎระเบียบอยางเครงครัดในการ
ปฏิบัติงาน 
3.เพื่อนรวมงานของทานสวนใหญยึดกฎระเบียบใน
การทํางานอยางเครงครัด 
4.การปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบายอยางเครงครัด
ถือเปนเปาหมายสูงสุดในการทํางาน 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2 
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

วัฒนธรรมแบบตลาด (Market culture) หมายถึง ความคิด ความ
เชื่อของบุคลากรที่พนักงานสวนใหญชอบการแขงขันในการทํางาน 
มองวาการทํางานเปนธุรกิจ มีตนทุนและผลประกอบการ เปาหมาย
สูงสุดของการทํางานคือการเพ่ิมขึ้นของรายไดและการเติบโตของ
หนวยงาน 

Cameron & Freeman 
(1991) 
 

 1.บรรยากาศในการทํางานระหวางทานและเพื่อน
รวมงานเต็มไปดวยการแขงขัน 
2.ทานใหความสําคัญกับการทํางานในมิติของกําไร 
ขาดทุนเหมือนการทําธุรกิจ 
3.เพื่อนรวมงานของทานสวนมากคิดวาการทํางาน
เหมือนการทําธุรกิจ 
4.การเพิ่มขึ้นของรายไดและการเติบโตของ
หนวยงานเปนเปาหมายสูงสุดในการทํางาน 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2  
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

   คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

วัฒนธรรมแบบชั่วคราว (Adhocracy culture) หมายถึง ความคิด 
ความเชื่อของบุคลากรที่ใหความสําคัญกับความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ มีความยืดหยุนสูงไมเนนกฎระเบียบ 
ใหอิสรภาพในการปฏิบัติงาน  

Cameron & Freeman 
(1991) 
 

1.สภาพแวดลอมของการทํางานและหนวยงานมี
ความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
2.ทานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน
เสมอในการทํางาน 
3.เพื่อนรวมงานสวนมากของทานมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานเสมอในการทํางาน 
4.ความยืดหยุนของกระบวนการปฏิบัติงานจึงเปน
สิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการทํางาน 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2 
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

วัฒนธรรมแบบคุณภาพ (Quality  culture) หมายถึงความคิด 
ความเชื่อของบุคลากรที่ใหความสําคัญกับการเรียนการสอน การ
วิจัยและการใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพ โดยคุณภาพเกิดจาก
ความผูกพันกับการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ผูนําองคการเนนการมีสวนรวมของบุคลากร 
ผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) ท้ังภายใน ภายนอกองคการ ใน
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เปาหมายในการทํางานคือการ
สรางคุณภาพเพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 1. ทานมีวางแผน การประเมินการสอนโดยตัวทาน
เองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
2. ทานมีการปรึกษาหารือกับเพื่อรวมงานเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเสมอ 
3. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมใน
การปรับปรุงหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 
4. หนวยงานของทานใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของนิสิตนักศึกษาในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

  5.  เปาหมายสําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยของทาน
คือการสรางความพึงพอใจดานการเรียนการสอนแก
ผูเรียน 

คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

โครงสรางองคการ (Organizational structure) หมายถึง ระบบของ
การทํางาน ท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธของการสั่งการ การรายงาน 
การประสานงาน การวิจัยในครั้งนี้มุงพิจารณาในสองมิติคือ 1) 
ความเปนทางการ 2) การมอบหมายอํานาจหนาที่ 

Hage และ Aiken 
(1998) 

 

 

โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการหมายถึง ระบบการทํางานที่

ใหความสําคัญตอการมีกฎระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน มีการระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของตําแหนงงานอยาง

ชัดเจน มีการตรวจสอบ การจดบันทึกการทํางานเปนลายลักษณ

อักษร  

Hage และ Aiken 
(1998) 

1. ท่ีหนวยงานทานปฏิบัติตามวิธีหรือขั้นตอนการ
ทํางานตลอดเวลา 
2. ตําแหนงงานที่ทานรับผิดชอบอยู มีการระบุ
รายละเอียดของขั้นตอนการทํางาน ขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 
3. ในการปฏิบัติงาน ทานตองเก็บหรือรักษาผลการ
ปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบจากฝายตางๆ 
 
 
 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2 
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

โครงสรางองคการที่มีการมอบหมายอํานาจหนาที่หมายถึง ระบบ

การทํางานที่เปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

วาจางบุคลากรใหม กําหนดนโยบาย กําหนดแผนงานและการ 

Hage และ Aiken 
(1998) 

1. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมใน
การพิจารณาตัดสินใจในการจางบุคลากรใหมเสมอ 
2. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมใน
การพิจารณาตัดสินใจในการกําหนดนโยบายเสมอ 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให 
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 ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  3.  ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมใน
การพิจารณากําหนดแผนงานตางๆเสมอ 
4. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมใน
การพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือนเสมอ 

 

 คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2 
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ตัวแปรวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Practice variables) 
วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Practice) 
หมายถึง กิจกรรมตางๆดานการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมี
ผลกระทบตอบุคลากรขององคการ 

Ulrich (1998)   

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุม 1 หมายถึงการคัดเลือก 
(Selection) ท่ีใหความสําคัญกับวิธีการคัดเลือกที่มีคุณภาพ 
(Selection based on Quality) การมีกระบวนการทดสอบที่เปน
ทางการเชน การสอบปฏิบัติ (Work  sample) การใชการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structured  interview) คุณสมบัติของคนที่ตรง
กับงาน (Approach  to  Work) บุคคลที่มีสมรรถนะในการเรียนรู 
(Capacity to Learn) ใชการแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการ
ทํางาน (Realistic Job Preview) ในกระบวนการคัดเลือกกับ
พนักงานในทุกระดับ การฝกอบรมและพัฒนา (Training  and 
Development) องคการตองเนนการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรู 
ทักษะ ความสามารถใหกับบุคลากร (Extensive Provision of  

David Guest 
(2006) 

1. วุฒิการศึกษาของทานตรงตามประกาศการรับ
สมัครงาน 
2. ใชการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการ 
3. กรรมการผูสัมภาษณสวนใหญถามคําถามที่
เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวงานเปนหลัก 
4. มีการสอบปฏิบัติโดยการสอน (การทดลองสอน
จริงตอหนาคณะกรรมการ) 
5. คณะกรรมการในการสอบคัดเลือกแจงขอมูล
เกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพแวดลอมการ
ทํางานจริงในหนวยงานใหทานทราบ  
6. ทานมีการกําหนดแผนการฝกอบรมและการ 

ขอ 1-5 เปนตัวแปร
ระดับกลุม (Nominal) 
จากคําตอบ ใช = 1/
ไมใช = 0ซึ่งตองมีการ
ปรับใหเปนตัวแปรหุน 
(0,1) ในการวิเคราะห 
ขอ 6-11 เปนตัวแปร
ระดับอันดับ (Ordinal) 
ใชการวัดความคิดเห็น 
โดยสเกลใหคะแนนเต็ม 
4 คะแนน 4 หมายถึง  
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 ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

 Training) โดยมีแผนงานและการกําหนดจํานวนชั่วโมงในการ
ฝกอบรมตอคนตอปอยางชัดเจน แผนฝกอบรมพัฒนาทักษะอยาง
ตอเนื่อง (Continuous skills development programmes) การ
ฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะที่หลากหลาย (Training  to 
performance multiple skills) การทบทวนความตองการในการ
ฝกอบรมรายป (Annual Review of Employee Training Needs) 
การใหการศึกษา (Education) การพัฒนาสายอาชีพ (Career  path 
development) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาพในการทํางาน
ขององคการใหเอื้อตอองคการแหงการเรียนรู (Deliberate 
development of a Learning Organization) 

  กําหนดจํานวนชั่วโมงในการฝกอบรมตอปอยาง
ชัดเจน 
7. ทานไดรับงบประมาณตามแผนในการฝกอบรม
อยางพอเพียง 
8. ผลโดยรวมจากการฝกอบรมที่ผานมา ทําใหทาน
เกิดความรูและทักษะที่หลากหลายที่เปนประโยชน
โดยตรงตอดานการสอน ดานการวิจัย และดาน
บริการวิชาการ 
9. ทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้นอยางเพียงพอ 
10. ทานมีแผนและไดรับการสนับสนุนดานเวลา
ทรัพยากรในการขอตําแหนงทางวิชาการจาก
หนวยงานเปนอยางดี 
11. บรรยากาศโดยรวมของหนวยงานของทาน เอื้อ
ตอแลกเปลี่ยนความคิดและการเรียนรูระหวางเพื่อน
รวมงาน 

 

เห็นดวยอยางยิ่ง 3
คะแนนหมายถึงเห็น
ดวย 2 คะแนนหมายถึง
ไมเห็นดวย 1 คะแนน
หมายถึงไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุม 2 หมายถึง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Performance  Appraisal) การมีหลักเกณฑและ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ใชการประเมินผลกับ
บุคลากรในทุกระดับอยางนอยปละ 1 ครั้ง การแจงผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนทางการ 

David Guest 
(2006) 

1. ทานถูกการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ทางการดวยความโปรงใสเปนธรรม 
2. เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของทานและ
ตัวชี้วัดมีความชัดเจน 
2. ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทาน 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน  
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

 การใหรางวัลดานการเงินและการจายคาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน (Financial Reward and Pay for Performance) มีการ
จายคาตอบแทนในระดับสูง พนักงานมีโอกาสไดรับคาตอบแทนที่
นอกเหนือจากเงินเดือนหรือคาจางจากผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 
(Incentive Pay) และมีการใหคาตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ขององคการ (High basic Pay and Organization based-on 
Contingency pay) 

 สอบถามในประเด็นขอสงสัยเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ผูบังคับบัญชาของทานมีการชี้แจง ตอบคําถาม
อยางชัดเจนในประเด็นขอสงสัยเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานชวยให
ทานสามารถปรับปรุงการทํางานไดเปนอยางดี 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลอยาง
มากตอการขึ้นเงินเดือนของทาน 
6. เงินเดือนที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับหนาที่
และความรับผิดชอบ 
7. ทานไดรับคาตอบแทนโดยรวมจากหนวยงาน 
(เงินเดือนหลักและคาตอบแทนอื่นๆ) อยูใน
ระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับงานลักษณะเดียวกัน
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2 
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุม 3 หมายถึง การออกแบบงาน 
(Job Design) การออกแบบงานที่เอื้อตอการใชความรู ทักษะ 
ความสามารถ เต็มตามศักยภาพที่มีอยูของบุคลากร (Design to 
make full use of Skills and Abilities) การออกแบบงานที่
สงเสริมความอิสระคลองตัวในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 
(Enhance of Autonomy) การออกแบบงานที่เนนความยืดหยุน 
(ชวงเวลาการทํางาน สถานที่)  

David Guest 
(2006) 

1. ทานมีความเปนอิสระในการทํางานสูง 
2. งานที่ทานทําอยูทาทายความสามารถของทาน 
3. ทานสามารถใชความรูและทักษะของทานอยาง
เต็มที่ในการทํางาน 
4. ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน เปาหมาย 
พันธกิจ นโยบายหลัก กลยุทธของมหาวิทยาลัยเปน
อยางดี 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

 ระบบการติดตอสื่อสาร (Communication  Systems) มี
การแจงขอมูลของยุทธศาสตรหรือกลยุทธขององคการและ
เปาหมายแกพนักงานทุกคน (Providing all employees with a 
copy of a business Strategy and targets)  

ระบบการมีสวนรวม (Involvement) ระบบรับฟงความ
คิดเห็น (Suggestion  system) การสํารวจความคิดเห็นของ
พนักงาน (Internal Staff Survey) บุคลากรและทีมงานมีโอกาสใน
การใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะอยางเปนทางการตอการปรับปรุง
คุณภาพการทํางาน การแกปญหา และเปนผูรับผิดชอบตอคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน (Self –managed/Self-directed Team) การ
ใหผลยอนกลับ (Feedback) มีระบบการกําหนดเปาหมายการ
ทํางานที่ชัดเจนและมีการแจงผลงาน (Performance) ท้ังในระดับ
องคการ (Organization  Level) และระดับตัวบุคคล (Individual 
Level) 

 5.  ทานมีโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงคุณภาพของการทํางาน โดยการให 
ขอเสนอแนะแกทีมงานเสมอ 
6. หนวยงานของทานใหความสําคัญตอการสํารวจ
ทัศนคติของบุคลากรดานนโยบายการบริหารและ
สภาพการทํางาน 
7. ทานไดรับการแจงขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเชน รายงาน
งบประมาณประจําป สรุปผลการประกันคุณภาพ
อยางสม่ําเสมอ 
8. ผูบังคับบัญชาไดแจงขอมูลการประเมินผลการ
สอนใหทานทราบอยางสม่ําเสมอ 

 

หมายถึงเห็นดวย 2 
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1 คะแนน
หมายถึง ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุม 4 หมายถึง ความเปนธรรมใน
การดูแลบุคลากร (Fair Treatment) มีความเสมอภาคเทาเทียม 
(Single Status) มีการเลื่อนขั้นจากบุคลากรภายในหนวยงาน 
(Internal Promotion) มีความมั่นคงในการทํางาน (Job Security) 
 

David Guest 
(2006) 

1. ทานไดรับโอกาสมากจากหนวยงานในการเลื่อน
ขั้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น 
2. หลักเกณฑในการเลื่อนขั้นในหนวยงานของทาน 
ยึดหลักความรูความสามารถเปนสําคัญ 
3. ทานไดรับการปฏิบัติดวยความเสมอภาคเปน
ธรรม  
4. ทานมีความมั่นคงในการทํางานสูง 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2  
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 ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

      
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

ตัวแปรผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Outcomes/Black box variables) 
ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยหรือกลองดํา (Human  Resource 
Outcomes/Black box) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากอิทธิพล
ของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยผลลัพธสําคัญ 4 
ประการ ตามตัวแบบ AMEC 

    

ความสามารถของบุคลากร (Employee ability/A) หมายถึง ระดับ
ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) ท่ีกอใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานของปจเจกบุคคล ตามคํานิยามของ Guest  (1997) ซึ่ง
การวิจัยในครั้งนี้จึงกําหนดใหระดับการศึกษาเปนตัวชี้วัดความรู
และกําหนดใหการมีตําแหนงทางวิชาการเปนตัวชี้วัดทักษะของ
บุคลากรสายผูสอน ซึ่งสอดคลองกับการวัดความสามารถใน
งานวิจัยเรื่อง “Opening the Black Box of the Relationship 
between HRM Practice and Firm Performance: a Comparison 
of  USA, Finland, and Russia” ของ Fey  (2007) ไดสราง
รายการคําถามเพื่อวัดความสามารถไวสองรายการคือ 1) ระดับ
ความสัมพันธของทักษะและงานที่ทํา 2) ระดับการศึกษา 

ดัดแปลงจาก Guest 
(1997) และ Fey 
(2007) 

1. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน (ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก) 
2. ตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย) 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) ซึ่งตองปรับ
เปนตัวแปรหุน (0,1) 
ในการวิเคราะห 
 

แรงจูงใจของบุคลากร (Employee  Motivation/M) หมายถึง ชุด
ของแรงขับที่จะทําใหบุคลากรขององคการเกิดพฤติกรรมตามที่
คาดหวัง ในการศึกษาครั้งนี้เกิดจากการใชระบบการประเมินผล 

ดัดแปลงจาก Denton 
และคณะ (2002) 

1. ทานพอใจตอวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
หนวยงานใชประเมินตัวทาน 
2. การพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการ 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ 
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 ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

 การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับรางวัลภายนอก (Extrinsic Reward) 
ท่ีเปนวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุม 2 ดังนั้นจึงใชการวัด
แรงจูงใจเพียงมิติเดียวคือ แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
motivation) 

 ปฏิบัติงานระหวางทานกับผูบังคับบัญชามีความ
เหมาะสม 
3. ทานพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับในปจจุบัน 
4. คาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนหลัก
เชน คาตําแหนงทางวิชาการ คาตําแหนงทางบริหาร 
คาสอนพิเศษ ท่ีทานไดรับมีความเหมาะสม 

 

คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2 
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

การมีสวนรวมของบุคลากร (Employee engagement/E) หมายถึง 
ความพึงพอใจของพนักงานในการเขาไปมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในสวนของภาระงานหลักที่เปนความรับผิดชอบ
โดยตรงและงานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือไปจากภาระงานหลัก 
โดยแบงการวัดเปน 3 ดานคือ การรับรูการมีสวนรวม (Cognitive 
engagement) ความรูสึกในการมีสวนรวม (Emotional  engagement) 
และการมีสวนรวมทางกายภาพ (Physical engagement) 

ดัดแปลงจาก Vance 
(2006) CIPD 
(2006) Kirsch 
(2007)  

1. ในเวลาปฏิบัติงานเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
2. ทานมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ ตัดสินใจ
ในเรื่องที่สําคัญ การแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นเสมอ 
3. ทานมักจะอาสาทํางานชวยเหลือเพื่อนรวมงาน
เมื่อมีโอกาส 
4. ทานมักจะหาโอกาสในการพัฒนาตนเองและผล
การปฏิบัติงาน 
5. ทานมักจะอาสาชวยงานที่ไมเกี่ยวกับภาระงาน
หลัก หากความชวยเหลือนั้นจะชวยใหหนวยงาน
ประสบความสําเร็จ 
6. ทานจะใชความพยายามสูงสุดในการทํางาน
เพื่อใหเปาหมายของหนวยงานประสบความสําเร็จ 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2 
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ความผูกพันตอองคการของบุคลากร (Employee  commitment/C) 
หมายถึง ความแข็งแกรงของการแสดงตัวและการมีสวนเกี่ยวของ  

ดัดแปลงจาก 
Mowday Steers and  

1. ทานรูสึกภาคภูมิใจเสมอที่จะบอกผูอ่ืนวาทาน
ทํางานในสถาบันแหงนี้ 

ตัวแปรระดับอันดับ 
(Ordinal) 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

 ประกอบดวย 4 องคประกอบคือ 1) ความเชื่อในเปาหมายของ
องคการ 2) การยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 3) 
ความเต็มใจในการทํางานใหกับองคการ 4) ความตองการการคงไว
ซึ่งความเปนสมาชิกขององคการ 

Porter (1979) 
Smeenk et al. 
(2006) 

 2. ทานคิดวาทานเปนบุคลากรที่สําคัญใน
หนวยงาน 
3. ทานยอมทํางานหนักเพื่อองคการมีผลงานดีขึ้น  
4. ทานคิดวาจะทํางานในหนวยงานนี้ตอไป ถึงแมวา
หนวยงานนี้จะประสบปญหา 
5. ทานคิดวาจะทํางานในหนวยงานนี้ตอไป ถึงแมวา
หนวยงานอื่นจะเสนอคาตอบแทนที่สูงกวา 

 

ใชการวัดระดับความ
คิดเห็นโดยสเกลการให
คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
4 หมายถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง 3 คะแนน
หมายถึงเห็นดวย 2 
คะแนนหมายถึงไมเห็น
ดวย  1คะแนนหมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 
ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับปจเจกบุคคล 
(Individual level) ของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดย
กําหนดเกณฑในการวัดระดับของประสิทธิผลตามวัตถุประสงคหลัก
ของภาระงานของบุคลากรสายผูสอนตามตัวชี้วัด 4 ดานอัน
ประกอบดวย 1) ดานการการสอน 2) ดานการวิจัย 3) ดานการ
บริการวิชาการ 4) การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2550) 

  

ผลการปฏิบัติงานดานการสอนหมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงาน

ในระดับบุคคลโดยพิจารณาจากจํานวนคาบการสอน วิชาที่สอน 

การเขียนบทความทางวิชาการ หนังสือหรือตํารา 

 1. จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ี
ไมไดรับคาสอนพิเศษ ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
(เฉพาะหนวยงานตนสังกัด) 
2. จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ี
ไดรับคาสอนพิเศษในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา  

ตัวแปรระดับอัตราสวน 
(Ratio)  
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

    (เฉพาะหนวยงานตนสังกัด) 
3. จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษาใน
ระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา (เฉพาะหนวยงานตน
สังกัด) 
4. จํานวนบทความทางวิชาการที่ทานเขียนและถูก
ตีพิมพในวารสารในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
5. จํานวน หนังสือ ตําราทางวิชาการที่ทานเขียน
หรือรวมเขียนในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

 

  

ผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยหมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงานใน

ระดับบุคคลโดยพิจารณาจากผลงานวิจัย รายงานผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพ ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล 

 1. จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยทานเปนผูวิจัย
หลักในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยทานเปนผูรวม
วิจัยในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
3. จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือเปน
ผูรวมวิจัย ท่ีมีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
หรือตอที่ประชุมในประเทศในระยะเวลา 3 ปท่ี 
ผานมา 
4. จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือเปน
ผูรวมวิจัย ท่ีมีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
หรือตอที่ประชุมในตางประเทศในระยะเวลา 3 ปท่ี
ผานมา 
 

ตัวแปรระดับอัตราสวน 
(Ratio)  
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 
 

      

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ แหลงอางอิง รายการขอคําถาม ระดับการวัด 

    5.  จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือเปน
ผูรวมวิจัย ท่ีไดรับรางวัลในระดับสถาบันหรือ
ระดับประเทศหรือตางประเทศ ในระยะเวลา 3 ปท่ี
ผานมา 

 ตัวแปรระดับอัตราสวน 
(Ratio) 

 ผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการหมายถึง การวัดผลการ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคลโดยพิจารณาจากการใหบริการวิชาการแก
หนวยงานตางๆท้ังภายในและภายนอก 

 1.  จํานวนครั้งการใหบริการวิชาการแกหนวยงาน
ตางๆ ดวยการเปนวิทยากรที่นอกเหนือจากการ
สอนในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา2. จํานวนคาบโดย
เฉลี่ยของการสอนตอสัปดาห ในฐานะอาจารยพิเศษ
แกสถาบันการศึกษาอื่นในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
3. จํานวนองคการนิสิตนักศึกษาหรือชมรมที่รับเปน
ท่ีปรึกษาในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
4. จํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่เปน
คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาในระยะเวลา 3 ปท่ี 
ผานมา 

 

  

ผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงหมายถึง การวัดผลการ

ปฏิบัติงานในระดับบุคคลโดยพิจารณาจากเขารวมกิจกรรมตางๆที่

เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงของหนวยงานตนสังกัด 

 1. จํานวนครั้งการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การทํานุบํารุงของหนวยงานตนสังกัดในระยะเวลา  

3 ปท่ีผานมา 

ตัวแปรระดับอัตราสวน 
(Ratio)  
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3.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 3.4.1   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงานบุคลากรสาย
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาเปนงานวิจัยประเภทสํารวจ (Survey Research) ท่ีใชแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรเปาหมาย ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางมาตรวัดคุณสมบัติ
ของหนวยวิเคราะหท้ังในสวนของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม                                             

การศึกษาในครั้งนี้คุณสมบัติของหนวยวิเคราะหท่ีจะวัดนั้นเปนการวัดทัศนคติของ
บุคลากรที่มีตอตัวแปรสถาบันไดแก วัฒนธรรมและโครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยภายในหนวยงานที่ตนเองสังกัด โดยทั่วไปแลวการวัดทัศนคติซ่ึงมีความเปนนามธรรมสูง
เปนเรื่องยากตอการวัด ตองใชความระมัดระวังอยางมากในการสรางเครื่องมือและการสรางสเกล
เพื่อใหเกิดความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability)  
 ขั้นตอนของการสรางแบบสอบถามเพื่อวัดทัศนคติของการวิจัยเริ่มตนจากการทบทวน
วรรณกรรม บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษาทั้งนี้เพื่อใหเกิดความตรงใน
เนื้อหา (Content Validity) ในลําดับตอมาคือ การสรางคํานิยามปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับชุดของ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม การสรางมาตรวัดและแบบสอบถาม และไดใหผูท่ีมีความรูและ
ประสบการณดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจํานวน 3 ทานชวยตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหาของรายการขอคําถามของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 เนื่องจากมาตรวัดทัศนคติของการวิจัยทางสังคมศาสตรมีหลายรูปแบบดวยกัน เชน สเกล
อันดับคําถามเดียว สเกลหลายคําถาม หรือสเกลการวัดทัศนคติท่ีนิยมกันเชน ลิเคิทสเกล (Likert 
Scale) เทอรสโตน (Thurstone) และกัทแมน (Guttman) แตละวิธีมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน
ออกไป เนื่องจากระเบียบวิธีวิจัยหลักของงานวิจัยฉบับนี้เนน การวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคการ
วิเคราะหแบบถดถอย (Regression) เพื่ออธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal  Relation) 
ดังนั้นจึงตองการมาตรวัดที่สามารถใหขอมูลในการวัดที่มีระดับขอมูลแบบชวง (Interval) หรือ
อัตราสวน (Ratio) ท่ีถูกตอง นอกจากนี้ในบางรายการขอคําถามในการวิจัยโดยเฉพาะในสวนของ
การวัดตัวแปรตามซึ่งเปนการใหคากับผลการปฏิบัติงานของตนเอง ไดใชรูปแบบการตั้งคําถามที่มี
ลักษณะเปนวัตถุวิสัย (Objective) เพื่อปองกันการมีอคติท่ีมักเกิดขึ้นจากการใชคําถามที่เปนอัตวิสัย 
(Subjective) จากตัวผูตอบแบบสอบถาม  

ดังนั้นในสวนของการวัด ตัวแปรอิสระที่ประกอบดวยชุดของตัวแปรวัฒนธรรมองคการ 
โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย เปนการวัดโดย
แบบสอบถามที่มีสเกลของระดับการวัดแบบอันดับ จะไดมีการนํามาหาคาเฉลี่ยของตัวแปรซึ่งจะ
ทําใหระดับการวัดเปลี่ยนเปนระดับชวง ในกรณีท่ีตัวแปรมีการวัดในระดับกลุมจะไดทําการปรับให
เปนตัวแปรหุนเพื่อใหสามารถใชการวิเคราะหถดถอยไดตามวัตถุประสงคการวิจัย และตัวแปร
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ตามไดแก ผลการปฏิบัติงาน มีการวัดในระดับอัตราสวน ในสวนขอมูลพื้นฐานปจจัยลักษณะ
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ หนวยงานที่สังกัด สภาพการจางงาน 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประกอบดวยการวัดในหลายระดับ ท้ังในระดับกลุม (Nominal) อันดับ 
(Ordinal) และสัดสวน (Ratio) การตรวจสอบความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.4  การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของเครื่องมือในการวัดและการ 

สรางแบบสอบถาม 

 
แนวทาง (Approach) เครื่องมือในทางปฏิบัติ (Application) 

ความเที่ยง (Reliability) 
ความนาเชื่อถือภายใน (Internal Reliability) การทดสอบความนาเชื่อถือของ
สเกลดวยการใชคา Cronbach’s alpha 

ความตรงของเนื้อหา 
(Content validity) 

ความครอบคลุมของมาตรวัดในเรื่องท่ีเปนเนื้อหาโดยการสํารวจวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับแนวคิดและการตรวจสอบจากนักวิชาการในสาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

ความตรงของมาตรเกณฑ 
(Criteria validity) 

การทดสอบความถูกตองของมาตรวัดดวยการหาความสัมพันธกับสิ่งที่ใชเปน
มาตรฐานทั้งในสวนของความตรงที่พองกัน (Concurrent validity) และความตรง
ในการทํานาย (Predictive validity) โดยการวิเคราะหถดถอย (Regression 
analysis) 

 
ลักษณะแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนคําถามปลายปดเนื่องจากรูปแบบของการศึกษาใน

ครั้งนี้เนนการวิจัยเชิงปริมาณเปนวิธีการหลักโดยใชการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง ดังนั้นวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลจึงใชแบบสอบถามโดยสงทางไปรษณียและใหผูตอบแบบสอบถามตอบเอง 

(Self Administered Questionnaire) ซ่ึงจะใชการเขียนกรอกขอมูลและการทําเครื่องหมาย  ลง
ในชองที่กําหนดไว โดยเงื่อนไขในการออกแบบสอบถามไดปฏิบัติตามขอเสนอของ Sudman  and 
Blair (1998) ท่ีกําหนดใหความยาวของแบบสอบถามใหอยูภายใน 4 หนา ใชลักษณะคําถาม
ปลายปดเปนหลัก เมื่อออกแบบสอบถามแลวเสร็จจะไดทําการทดสอบกอน (Tryout) โดยจะได
ใชประชากรในการทดสอบที่มีลักษณะสอดคลองกับประชากรจริงที่จะใชในการวิจัยคือ ท้ังในสวน
ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้เพื่อประเมินความตรง (Validity) และความเที่ยง 
(Reliability) ของแบบสอบถามในดานเนื้อหาและโครงสราง รวมทั้งการปรับรายการคําถามให
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นกอนนําไปใชจริง ผลจากการทดสอบกอนของแบบสอบถามดวยการใช
คาครอนบาคอัลฟา (Cronbach Alpha) มีผลสรุปดังนี้ 
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ตารางที่ 3.5  คาครอนบาคอัลฟารายการขอคําถามของตัวแปรในกลุมปจจัยสถาบัน วิธีปฏิบัติ  
ดานทรัพยากรมนุษยและผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 

 

ตัวแปร รายการขอคําถาม 
คาครอน
บาคอัลฟา 

ปจจัยสถาบัน (Institutional Factors: Culture, 
Structure) 

สวนที่ 2 ขอ 1-34 .860 

วัฒนธรรมองคการ สวนที่ 2 ขอ 1-25 .819 

โครงสรางองคการ สวนที่ 2 ขอ 26-34 .745 

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (HR Practices) สวนที่ 3 ขอ6-33  .908  

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 1 การคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สวนที่ 3 ขอ1-11 .776 

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 2 การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

สวนที่ 3 ขอ12-19  .804  

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุม 3 การออกแบบ
งาน การมีสวนรวม การติดตอสื่อสาร 

สวนที่ 3 ขอ20-28  .778  

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุม 4 การเลื่อนขั้นจาก
ภายใน ความมั่นคงในการทํางาน ความยุติธรรม 

สวนที่ 3 ขอ29-33  .675  

ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย (HR Outcomes/Black 
box) 

สวนที่ 4 ขอ3-19  .796  

ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย ดานแรงจูงใจบุคลากร สวนที่ 4 ขอ3-6  .827  

ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย ดานการมีสวนรวมของ
บุคลากร 

สวนที่ 4 ขอ7-13  .713  

ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย ดานความผูกพันตอ
องคการ 

สวนที่ 4 ขอ14-19  .705  

 

หลังจากการทดสอบแบบสอบถามแลวเสร็จ เปนกระบวนการของการสงแบบสอบถามใช
การสงทางไปรษณียไปยังกลุมตัวอยางตามที่กําหนด  และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแก
ผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทําการจาหนาซองจดหมายสงคืนพรอมปดแสตมป และทําบัญชีเพื่อ
สะดวกตอการติดตามหรือการสงแบบสอบถามในรอบตอไป นอกจากนี้สวนทายของแบบสอบถาม
กําหนดใหมีคําถามปลายเปด  สําหรับใหผูตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ
ท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย 
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3.4.2  การเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือสําคัญไดแก  แบบสัมภาษณ  และแบบสอบถาม  เพื่อใหไดมา

ซ่ึงขอมูลปฐมภูมิมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.4.2.1 ลักษณะแบบสัมภาษณ เปนการสัมภาษณกลุมเปาหมายไดแก อธิการบดี

หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย คณบดี หัวหนาภาควิชา และบุคลากรสายผูสอนโดยใชการสมภาษณเชิงลึก 
(In-Depth Interview) ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหผูสนทนาทั้งสองฝายไดใชระบบการติดตอสื่อสาร
แบบสองทาง (Yoddumnern-Attig et al., 1993) การสัมภาษณใชแบบสัมภาษณเปนแบบชนิด
ปลายเปดซึ่งมีการกําหนดโครงสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมคําถามเกี่ยวกับปจจัยสถาบันอัน
ไดแก วัฒนธรรมองคการและโครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ผลลัพธท่ีเกิดจาก
วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงการนําเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกเขามาใชในการเก็บขอมูลจะชวยใหการวิจัยไดขอมูลที่มี
รายละเอียดเฉพาะตรงกับปญหามากกวาที่จะใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
เพียงอยางเดียวและนอกจากนี้ผูวิจัยยังสามารถใชเทคนิคการตะลอมกลอมเกลา (Probe) เพื่อ
เจาะลึกในประเด็นปญหาเฉพาะของหนวยงานนั้น รายละเอียดการสัมภาษณมีดังนี้ 
   1) รูปแบบการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวยการสัมภาษณ 2 รูปแบบ 
1) การสัมภาษณโดยถามคําถามตามหัวขอที่กําหนด (Close-Ended) 2) การสัมภาษณโดยใช
คําถามปลายเปด (Open-Ended) ในกรณีท่ีคําถามที่เตรียมมาอาจไมเหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น ในการสัมภาษณจะเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณสามารถแสดงความคิด 
ความรูสึกของตนในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา 
   2) กระบวนการในการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจะไดดําเนินการสัมภาษณ
ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
  (1) ข้ันที่ 1  อธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณแกผูถูกสัมภาษณ 
  (2) ข้ันที่ 2 ทําการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณท่ีกําหนด 
  (3) ข้ันที่ 3 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณใหกับผูถูกสัมภาษณ
รับฟง เพื่อใหม่ันใจไดวาการตีความและความเขาใจของผูสัมภาษณมีความถูกตองสอดคลองกับ
ความคิดเห็นผูถูกสัมภาษณ ดังนั้นขอมูลในการวิจัยจึงประกอบดวยขอมูล 2 สวนดังนี้ 1) ขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ขอมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศและใน
ประเทศไทย เอกสารของสถาบันอุดมศึกษา รายงานประจําป เอกสารการประชุมสัมมนา ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และรายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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3.5  การวิเคราะหขอมูล  
 
 หลังจากเก็บขอมูลจากภาคสนามเปนที่เรียบรอย ผูวิจัยจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาจัด
ระเบียบ เพื่อความถูกตองสมบูรณและสะดวกตอการนําไปวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป ดวย
ข้ันตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบขอมูล 2) การกําหนดเลขหมายของขอมูลแตละชุดหรือแตละ
รายการ 3) สรางคูมือลงรหัส 4) การจัดเตรียมขอมูลใหเปนชุดเพื่อใชในการลงรหัส 5) การ
ดําเนินการดวยเครื่องคอมพิวเตอร 6) การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางสถิติ  การวิเคราะห
ขอมูลแบงเทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะหไดดังนี้ 

 
 3.5.1  สถิติพรรณนา ใชในการบรรยายคุณสมบัติหรือลักษณะพื้นฐานของ 
   3.5.1.1 ลักษณะสวนบุคคลของประชากรที่ศึกษาไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย, ผูชวยศาสตราจารย, รอง
ศาสตราจารย, ศาสตราจารย) สถานการณจางงาน อายุงาน เงินเดือน  

 3.5.1.2  คุณสมบัติของตัวแปรอิสระไดแก ความเชื่อ ความคิดเห็น การรับรูของ
บุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตอวัฒนธรรมและโครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย  

 3.5.1.3  ชุดตัวแปรแทรก ไดแก ระดับความสามารถ ความพึงพอใจ การมีสวน
รวมและความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

   3.5.1.4 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการปฏิบัติงานดาน การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ดังนั้นคาสถิติท่ีนํามาใชจึงเปนสถิติท่ีใชกับตัวแปรเดียว (Univariate  Statistics) 
ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) การกระจายอัตราสวนรอย (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  นอกจากนี้ยังไดนําการวิเคราะหการผันแปรมา ใชเพื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนการรับรูของบุคลากรสายผูสอนของแตละ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีตอวัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย
และผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 

  
 3.5.2   การวิเคราะหการจัดกลุม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 ท่ี

กําหนดใหศึกษารูปแบบการจัดกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด Bundle จึงไดใช
เทคนิคการวิเคราะหการจัดกลุม (Cluster  Analysis) โดยใชการจัดกลุมตัวแปร (Cluster  of 
Variables) เฉพาะตัวแปรของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย เพื่อศึกษาคุณสมบัติของหนวย
วิเคราะหวามีรูปแบบการจัดกลุมเปน 4 กลุมตามที่กําหนดไวหรือไม 
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3.5.3  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ประกอบดวยสมมติฐาน 16 ขอ ใชสถิติสําหรับ
การวิเคราะหสองตัวแปร (Bivariate  Statistics) และหลายตัวแปร (Multivariate  Statistics) 
ประกอบดวย การวิเคราะหถดถอย (Regression  Analysis) และ การวิเคราะหถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) ของความสัมพันธ
เชิงเหตุผล (Causal  Relation) ระหวาง วัฒนธรรมและโครงสรางองคการตอวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยตามกรอบ
แนวคิด AMEC และผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหระดับ
นัยสําคัญทางสถิติไวท่ี .05 

  
3.5.4  การวิเคราะหเสนทาง (Path  Analysis) รายละเอียดในการวิเคราะหเสนทาง

และรูปแบบการเชื่อมโยงนั้น กําหนดใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของการศึกษา เพื่อศึกษา
ความสัมพันธเชิงเหตุผลและใหเปนไปตามกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพรวมของความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสถาบัน วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยและผลการ
ปฏิบัติงาน  

 
 



 

บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 เนื้อหาในบทนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงรายละเอียดของการ
นําเสนอออกเปนสี่สวนคือ 
 4.1   คุณสมบัติหรือลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

 4.1.1  ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก เพศ อายุ ประสบการณใน
การทํางาน เงินเดือน สถานะการจาง ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ระดับการศึกษา ตําแหนง
ทางวิชาการ  

4.1.2  การรับรูของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตอวัฒนธรรมและ
โครงสรางองคการที่ตนสังกัด  

 4.1.3   วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยไดแก การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการใหคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน การออกแบบงาน 
การสื่อสารและการมีสวนรวม การเลื่อนขั้น ความเสมอภาคเปนธรรม ความมั่นคงในการทํางาน  

 4.1.4   ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยไดแก ความสามารถ ความพึงพอใจ การมี
สวนรวมและความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

 4.1.5   ผลการปฏิบัติงานไดแก ดานการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการ
วิชาการและดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.2   การวิเคราะหการจัดกลุม 

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 ท่ีกําหนดใหศึกษารูปแบบการจัดกลุมวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด Bundle จึงไดใชเทคนิคการวิเคราะหการจัดกลุม (Cluster 
Analysis) โดยใชการจัดกลุมตัวแปร (Cluster  of  Variables) เฉพาะตัวแปรของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย เพื่อศึกษาคุณสมบัติของหนวยวิเคราะหวามีรูปแบบการจัดกลุมเปน 4 กลุม
ตามที่กําหนดไวหรือไม 
 4.3   การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

ประกอบดวยสมมติฐาน 16 ขอ ตามที่กําหนดไวในบทที่ 2 ใชสถิติสําหรับการวิเคราะห
สองตัวแปร (Bivariate Statistics) และหลายตัวแปร (Multivariate Statistics) ประกอบดวย การ
วิเคราะหถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) และ การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) ของความสัมพันธเชิงเหตุผล 
(Causal Relation) ระหวาง วัฒนธรรมและโครงสรางองคการตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 
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วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยตามกรอบแนวคิด AMEC และ
ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหระดับนัยสําคัญทางสถิติไวท่ี .05 
 4.4   การวิเคราะหเสนทาง  

รายละเอียดในการวิเคราะหเสนทางและรูปแบบการเชื่อมโยงนั้น กําหนดใหเปนไปตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย ผลจากศึกษาจะชวยใหทราบถึงความสัมพันธเชิงเหตุผลของความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสถาบัน วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยและผลการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะไดแสดงรายละเอียดของความสัมพันธในสมการวิเคราะหเสนทางในสวนการ
วิเคราะหขอมูล 
 

4.1  คุณสมบัติหรือลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
 

4.1.1  ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
ไดแก เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน สถานะการจางงาน รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน 

ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ระดับการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 

 
ตารางที่ 4.1  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามเพศ 

 
เพศ รอยละ (จํานวน) 

ชาย 45.2  (192)  
หญิง 54.8  (233)  
รวม 100  (425)  

 

ตารางที่ 4.2  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามกลุมอายุ 

 
อายุ รอยละ (จํานวน) 

ต่ํากวา 30 ป 6.8  (29)  
30-39 ป 36.5  (155)  
40-49 ป 29.6  (126)  
50-59 ป 22.6  (96)  
60 ปข้ึนไป 4.5  (19)  
รวม 100  (425)  

 
Mean=43.04, S.D.=9.929, Min=25, Max=71 
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ตารางที่ 4.3  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตาม 
ประสบการณในการทํางาน 

 

ประสบการณในการทํางาน รอยละ (จํานวน) 

ต่ํากวา 10 ป 38.6  (164)  
10-19 ป 35.8  (152)  
20-29 ป 15.3  (65)  
30 ปข้ึนไป 10.4  (44)  
รวม 100  (425)  
 

Mean=14.32, S.D.=10.265, Min=1, Max=45 
 
ตารางที่ 4.4  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตาม

สถานะการจางงาน 
 

สถานะการจางงาน รอยละ (จํานวน) 

ขาราชการ 34.6  (147)  
พนักงานมหาวิทยาลัยรัฐ 13.4  (57)  
อาจารยประจําตามสัญญาจาง 2.8  (12)  
อาจารยมหาวิทยาลัยเอกชน 49.2  (209)  
รวม 100  (425)  
 

ตารางที่ 4.5  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามระดับ 
รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน 

 

ระดับรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน รอยละ (จํานวน) 

ต่ํากวา 20,000 บาท 17.2  (73)  
20,000-39,999 บาท 42.1  (179)  
40,000-59,999 บาท 28.9  (123) 
60,000-79,999 บาท 8.0  (34)  
80,000 บาทขึ้นไป 3.8  (16)  
รวม 100  (425)  
 
Mean=36,131.08, S.D.=19,488, Min=9,850, Max=150,000 
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ตารางที่ 4.6  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามประเภท    
                 สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด 

 
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา รอยละ (จํานวน) 

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ 24.9  (106)  
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก 24.2  (103)  
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ 27.1  (115)  
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็ก 23.8  (101)  
รวม 100  (425)  

 
ตารางที่ 4.7  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตามระดับ  

การศึกษาขั้นสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด รอยละ (จํานวน) 

ปริญญาตรี 2.4  (10)  
ปริญญาโท 72.5  (308)  
ปริญญาเอก 25.2  (107)  
รวม 100  (425)  

 

ตารางที่ 4.8  รอยละและจํานวนของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

ตําแหนงทางวิชาการ รอยละ (จํานวน) 

อาจารย 56.5  (240)  
ผูชวยศาสตราจารย 32.3  (137)  
รองศาสตราจารย 10.8  (46)  
ศาสตราจารย 0.4  (2)  
รวม 100  (425)  

 
 จากบุคลากรสายผูสอนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 425 คน โดยรอยละ 45.2 เปนชาย 
รอยละ 54.8 เปนหญิง รอยละ 36.5 มีอายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 29.6 มีอายุระหวาง 40-
49 ป รอยละ 22.6 มีอายุระหวาง 50-59 ป  
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ดานประสบการณในการทํางาน รอยละ 38.6 มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 10 ป 
รอยละ 35.8 มีประสบการณในการทํางานระหวาง 10-19 ป รอยละ 15.3 มีประสบการณในการ
ทํางานระหวาง 20-29 ป รอยละ 10.4 มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 30 ปข้ึนไป  
 ดานสถานะการจางงาน รอยละ 49.2  เปนอาจารยของมหาวิทยาลัยเอกชน รอยละ 34.6 
เปนขาราชการ รอยละ 13.4 เปนพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ รอยละ 2.8 เปนอาจารยประจํา
ตามสัญญาจางซึ่งมีจํานวนนอยที่สุด  

ดานระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน รอยละ 42.1  อยูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,000 
- 39,999 บาท รองลงมารอยละ 28.9 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 40,000-59,999 บาท 
และรอยละ 3.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 80,000 บาทขึ้นไป 

ดานประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมีสัดสวนของจํานวนบุคลากรสายผูสอนที่ใกลเคียงกัน 
รอยละ 24.9   เปนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ รอยละ 24.2 
เปนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก รอยละ 27.1 เปนบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ รอยละ 23.8 เปนบุคลากรของสถาบัน 
อุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็ก  

ดานระดับการศึกษาขั้นสูงสุด รอยละ 72.5 มีการศึกษาระดับสูงสุดระดับปริญญาโท รอยละ 
25.2 มีการศึกษาระดับสูงสุดระดับปริญญาเอก และรอยละ 2.4 มีการศึกษาระดับสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี  

ดานตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 56.5 ดํารงตําแหนงอาจารย รอยละ 32.3 ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 10.8 ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และรอยละ 0.4 ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย  
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4.1.2  คะแนนการรับรูของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตอวัฒนธรรมและโครงสรางองคการที่ตนสังกัด 

 
ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ยการรับรูของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตอวัฒนธรรมองคการ จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดใหญ 

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดเล็ก 

สถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชนที่มีโครงสราง
ขนาดใหญ 

สถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชนที่มีโครงสราง

ขนาดเล็ก 

ประเภทของวัฒนธรรม
องคการ 

Mean           S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

สถิติทดสอบ 

แบบพวกพอง 3.323              .423 3.384 .368 3.309 .434 3.205 .493
F = 3.193 
P<.05 

แบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา 2.873              .497 2.930 .492 2.875 .524 2.909 .489
F = .315 
N.S. 

แบบตลาด 2.135              .459 2.298 .637 2.289 .551 2.426 .490
F = 4.718 
P<.01 

แบบชั่วคราว 2.947              .433 3.050 .468 2.956 .423 2.921 .419
F = 1.642 
N.S. 

แบบคุณภาพ                       3.091              .397 3.069 .422 3.115 .435 3.154 .444
F = .738 
N.S. 
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ตารางที่ 4.10  คาเฉลี่ยการรับรูของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาตอโครงสรางองคการ จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐที่มีโครงสราง
ขนาดใหญ 

สถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐที่มีโครงสราง
ขนาดเล็ก 

สถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชนที่มี
โครงสรางขนาดใหญ 

สถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชนที่มี
โครงสรางขนาดเล็ก 

รูปแบบโครงสราง
องคการ 

Mean S.D.      Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

สถิติทดสอบ 

แบบเปนทางการ 
 

2.895              .511 2.804 .588 2.877 .647 2.856 .577
F = .342 
N.S. 

แบบมีการมอบหมาย
อํานาจหนาที่ 

2.728              .713 2.430 .767 2.460 .715 2.661 .793
F = 3.982 
P<.01 
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ผลจากตารางที่ 4.9 และ ตารางที่ 4.10 พบวา ปจจัยสถาบันที่ประกอบดวยวัฒนธรรม
และโครงสรางองคการ บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐทั้งสองกลุมมีความ
คิดเห็นวาหนวยงานของตนมีวัฒนธรรมองคการแบบพวกพองแตกตางไปจากบุคลากรสายผูสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ มีความคิดเห็นวาหนวยงานของตนมีวัฒนธรรมองคการแบบตลาด
นอยกวาสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่น ดานรูปแบบโครงสรางองคการ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่
มีโครงสรางขนาดใหญและสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีการมอบหมาย
อํานาจหนาที่มากกวาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กและสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ 
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4.1.3  คาเฉลี่ยวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยจําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ตารางที่ 4.11  วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 
 

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาด

ใหญ 
ภาครัฐที่มีโครงสราง
ขนาดเล็ก 

ภาคเอกชนที่มี
โครงสรางขนาดใหญ 

ภาคเอกชนที่มีโครงสราง
ขนาดเล็ก 

วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 

Mean S.D.       Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

สถิติทดสอบ 

การคัดเลือก             .771 .188 .736 .219 .843 .209 .835 .222
F = 7.196  
P<.01 

การฝกอบรมและพัฒนา         2.717 .483 2.681 .503 2.669 .556 2.513 .554
F = 5.594  
P<.01 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.695              .586 2.586 .584 2.609 .609 2.71 .561
F = 1.113 
N.S. 

ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 2.471              .765 2.500 .649 2.355 .786 2.436 .743
F = .801 
N.S. 

การออกแบบงาน            3.301 .517 3.121 3.023.455 .643 3.026 .549
F =5.567  
P<.01 

การสื่อสารและการมีสวนรวม        3.005 .486  2.834  .494  2.858 .502 2.837 .573
F =2.638  
P<.05 

การเลื่อนขั้นจากภายใน         2.776 .733 2.567 .724 2.565 .805 2.681 .655
F = 2.068 
N.S. 

ความเสมอภาค            2.780 .772 .788 2.530 2.672 .760 2.701 .793
F = 1.981 
N.S. 

ความมั่นคงในการทํางาน         3.185 .704  3.093 .826 2.938 .661 2.881 .762
F = 3.678 
P<.01 
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 จากตารางที่ 4.11 วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย แบงออกเปน 9 ดานคือ 
 1)   ดานการคัดเลือกที่ประกอบดวยการใหความสําคัญกับวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตําแหนง
งานหรือวิชาที่ตองสอน การสัมภาษณโดยคณะกรรมการ การสอบปฏิบัติโดยการใหสอนการแจง
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจางและการทํางานจริง สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาด
ใหญมีคาเฉลี่ยสูงสุด .843 สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดขนาดเล็กให
ความสําคัญรองลงมาเปนอันดับสองมีคาเฉลี่ย .835 สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐทั้งสองรูปแบบ
มีคาเฉลี่ยของการใหความสําคัญกับการคัดเลือกตามกรอบแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดนอยกวา
สถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน  
 2)   ดานการฝกอบรมและพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญไดให
ความสําคัญตอปจจัยดานนี้มากกวาหนวยงานประเภทอื่น ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน
ท่ีมีโครงสรางขนาดเล็กมีระดับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดที่ 2.513 
 3)   ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เปนทางการ มีหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่ชัดเจน การเปดโอกาสใหสอบถามเกี่ยวกับขอสงสัยและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลอยางมากในการขึ้นเงินเดือน สถาบันอุดมศึกษา ท้ังสี่กลุมมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน 
   4)  ดานระบบการใหรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั้งสี่กลุมมี
คาเฉลี่ยของระดับคะแนนที่ไมตางกัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาด
เล็กใหความสําคัญตอปจจัยดานนี้มากกวาสถาบันประเภทอื่นคาเฉลี่ยเทากับ 2.500 ในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 2.436  
 5)   ดานการออกแบบงานที่ใหความเปนอิสระในการทํางานสูง งานมีลักษณะที่ทาทายและ
การเปดโอกาสใหสามารถนําความรู ทักษะไปใชในการทํางานไดอยางเต็มที่ สถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.301 ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 3.023  
 6)   ดานการติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสราง
ขนาดใหญไดใหความสําคัญตอประเด็นนี้มากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.005 ในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาอีกทั้ง 3 กลุมมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน  
 7)   ดานการเปดโอกาสใหบุคลากรจากภายในหนวยงานไดเลื่อนขั้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น 
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.776 สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
ท่ีมีโครงสรางขนาดเล็กและสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยที่ 2.567 และ 2.565 ตามลําดับ  
 8)   ดานความเสมอภาคในการทํางานสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมี
คาเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.780 ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดที่ 2.530  
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 9)   ดานความมั่นคงในการทํางานสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมี
คาเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.185 สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยเปนอันดับสอง 
ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 2.881 
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4.1.4  ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ไดแก ความสามารถ ความพึงพอใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

 
ตารางที่ 4.12   คาเฉลี่ยผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาด
ใหญ 

ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาด
เล็ก 

ภาคเอกชนที่มีโครงสราง
ขนาดใหญ 

ภาคเอกชนที่มีโครงสราง
ขนาดเล็ก 

ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 

Mean            S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.

สถิติทดสอบ 

ความสามารถของบุคลากร 2.285               .518 1.913 .441 1.785 .370 1.563 .206
F = 55.736 
P<.01 

แรงจูงใจของบุคลากร 2.745               .559 2.637 .578 2.445 .442 2.536 .562
F = 5.226 
P<.01 

การมีสวนรวมของบุคลากร 3.261               .391 3.190 .387 3.084 .403 3.070 .355
F = 5.752 
P<.01 

ความผูกพันตอองคการของ
บุคลากร 

3.409               .484 3.244 .490 3.068 .514 3.011 .570
F = 12.681 
P<.01 
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 3)   ดานการมีสวนรวมของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ
บุคลากรสายผูสอนมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุด ลําดับที่สองไดแกสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดเล็ก และสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กบุคลากรมีสวนรวม
นอยที่สุด 
   4)  ดานความผูกพันตอองคการของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสราง
ขนาดใหญบุคลากรสายผูสอนมีระดับของความผูกพันตอองคการมากกวาหนวยงานอื่น และ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กบุคลากรสายผูสอนมีความผูกพันตอองคการ
นอยกวาทุกกลุม 

 1)   ดานความสามารถของบุคลากร (วัดจากระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ) 
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีระดับความสามารถมากที่สุด สถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ 
และสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยของระดับความสามารถลด
นอยลงตามลําดับ  
 2)   ดานแรงจูงใจของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ 
บุคลากรสายผูสอนมีระดับแรงจูงใจในการทํางานมากที่สุด ลําดับที่สองไดแกสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก โดยที่สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ
บุคลากรมีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด  
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จากตารางที่ 4.12 พบวา คาเฉลี่ยผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย จําแนกตามประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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4.1.5  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอน 
ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ตารางที่ 4.13  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานการสอน จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
 

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็ก 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดาน

การสอน 
Mean     S.D. Min Max    Mean     S.D. Min Max Mean     S.D. Min Max Mean     S.D. Min Max

จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาห
ที่ไมไดรับคาสอนพิเศษ ในระยะเวลา 3 ปที่
ผานมา 

6.99                       6.34 0 30 11.02 5.12 0 25 7.96 4.99 0 27 7.53 5.05 0
18 

จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาห
ที่ไดรับคาสอนพิเศษในระยะเวลา 3 ปที่ 
ผานมา 

1.59                               

                               

                               

                               

                               

1.29 0 15 5.63 5.25 0 20 3.32 4.05 0 18 3.05 4.60 0 21

จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษา
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

2.88 1.11 0 6 3.18 1.05 1 6 2.99 1.46 0 9 2.85 1.43 0 9

จํานวนบทความทางวิชาการที่ทานเขียนและ
ถูกตีพิมพในวารสารในระยะเวลา 3 ปที่ 
ผานมา 

3.42 5.16 0 35 1.12 1.81 0 12 2.11 4.22 0 36 1.31 2.22 0 15

จํานวน หนังสือ ตําราทางวิชาการที่ทานเขียน
หรือรวมเขียนในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

1.52 3.30 0 30 1.44 1.64 0 8 1.09 1.34 0 8 0.62 0.95 0 6

คะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงาน
ดานการสอนของตัวเอง 

7.34 1.94 0 10 7.88 1.22 3 10 7.36 1.73 0 10 7.47 1.24 3 10
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 จากตารางที่ 4.13  ผลงานดานการสอนแบงการวัดออกเปน 6 ดานมีผลสรุปการวิเคราะห
ดังนี้  
 1)   จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไมไดรับคาสอนพิเศษ บุคลากรสาย
ผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยมากที่สุดถึง 11.02 คาบตอ
สัปดาห ในขณะที่บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด 5.05 คาบตอสัปดาห  
 2)   จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไดรับคาสอนพิเศษ บุคลากรสาย
ผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยมากที่สุดถึง 5.63 คาบตอ
สัปดาห ในขณะที่บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด 1.59 คาบตอสัปดาห  
 3)   จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษาพบวา บุคลากรสายผูสอนของสถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยมากที่สุดถึง 3.18 วิชาตอภาคการศึกษา 
ในขณะที่บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด 2.85 วิชาตอภาคการศึกษา  
 4)   จํานวนบทความที่เขียนและถูกตีพิมพในวารสาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
ท่ีมีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 3.42 บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 1.12 บทความในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา  
 5)   จํานวน หนังสือ ตําราทางวิชาการที่ทานเขียนหรือรวมเขียน บุคลากรของสถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 1.52 เลม บุคลากรของสถาบัน 
อุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 0.62 เลมในระยะเวลา 3 ปท่ี
ผานมา 
 6)   คะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการสอนของตัวเอง บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 7.88 ในขณะที่บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยนอยกวากลุมอื่น 
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ตารางที่ 4.14  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานการวิจัย จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็ก 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดาน

การวิจัย 
Mean     S.D. Min Max    Mean     S.D. Min Max Mean     S.D. Min Max Mean     S.D. Min Max

จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยทานเปน
ผูวิจัยหลักในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

2.33                             3.28 0 30 1.16 1.75 0 15 0.95 1.28 0 5 0.90 1.14 0 5 

จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยทานเปนผู
รวมวิจัยในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

1.87                               

                             

                               

                            

                               

1.93 0 10 1.09 1.31 0 8 0.41 0.83 0 4 1.36 1.95 0 15

จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือ
เปนผูรวมวิจัย ที่มีการเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารหรือตอที่ประชุมในประเทศใน
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

2.46 3.21 0 24 0.76 1.53 0 13 0.72 1.12 0 6 0.67 0.99 0

 
 

5 

จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือ
เปนผูรวมวิจัย ที่มีการเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารหรือตอที่ประชุมในตางประเทศใน
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

1.31 3.20 0 27 0.19 0.48 0 3 0.30 1.10 0 10 0.31 0.80 0 4

จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือ
เปนผูรวมวิจัย ที่ไดรับรางวัล ในระยะเวลา 3 
ปที่ผานมา 

0.22 0.98 0 8 0.19 0.86 0 8 0.11 0.85 0 9 0.06 0.23 0 1

คะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงาน
ดานการวิจัยของตัวเอง 

6.06 2.56 0 10 4.45 3.21 0 10 3.39 3.42 0 10 4.25 3.18 0 10
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 ตารางที่ 4.14  การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานการวิจัยแบง
ออกเปน 6 ดานดังนี้  
 1)   จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยทานเปนผูวิจัยหลักพบวา บุคลากรสายผูสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยมากกวาสถาบันอุดมศึกษากลุมอื่นมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 2.33 งานวิจัยในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ในขณะที่บุคลากรสายผูสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 0.95 งานวิจัย  
 2)   จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยทานเปนผูวิจัยรวมพบวา บุคลากรสายผูสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 1.87 งานวิจัย ในขณะที่
บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
0.41 งานวิจัย  
 3)   จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือเปนผูรวมวิจัย ท่ีมีการเผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารหรือตอที่ประชุมในประเทศในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมาพบวา บุคลากรสายผูสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยมากกวาสถาบันอุดมศึกษากลุมอื่นมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 2.46 ในขณะที่บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชนที่มี
โครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 0.67  
 4)   จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือเปนผูรวมวิจัย ท่ีมีการเผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารหรือตอที่ประชุมในตางประเทศในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมาบุคลากรสายผูสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยมากกวาสถาบันอุดมศึกษากลุมอื่น 
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 1.31 ครั้ง ในขณะที่บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 0.19  
 5)   จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือเปนผูรวมวิจัย ท่ีไดรับรางวัล ในระยะเวลา 
3 ปท่ีผานมา บุคลากรสายผูสอนของทุกสถาบันอุดมศึกษามีคาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานดานนี้
ในระดับต่ําคือ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.22 และ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยที่ 0.06  
 6)   ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของตัวเอง บุคลากรสายผูสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 6.06 ในขณะที่สถาบัน 
อุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3.39 
 ในภาพรวมสามารถสรุปไดวาบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดใหญ มีผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยมากกวาสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่น
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ตารางที่ 4.15  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานบริการวิชาการ จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็ก 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอน

ดานการเรียนการสอน 
Mean     S.D. Min Max    Mean     S.D. Min Max Mean     S.D. Min Max Mean     S.D. Min Max

จํานวนครั้งการใหบริการวิชาการแก
หนวยงานตางๆ ดวยการเปนวิทยากรที่
นอกเหนือจากการสอนในระยะเวลา 3 ปที่
ผานมา 

14.30 25.32                           0 150 5.98 7.12 0 40 5.85 8.92 0 50 4.79 7.45 0

60 

จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาห 
ในฐานะอาจารยพิเศษแกสถาบันการศึกษา
อ่ืนในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

2.10                               

                               

                               

                               

3.60 0 20 1.39 2.80 0 12 1.90 3.68 0 21 2.10 3.35 0 15

จํานวนองคการนิสิตนักศึกษาหรือชมรมที่รับ
เปนที่ปรึกษาในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

0.46 0.93 0 5 0.72 0.93 0 4 0.42 0.73 0 3 1.03 1.43 0 10

จํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่เปน
คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาในระยะเวลา 3 
ปที่ผานมา 

2.04 2.54 0 20 1.43 2.04 0 8 1.04 1.71 0 10 1.17 1.98 0 10

คะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงาน
ดานบริการวิชาการของตัวเอง 

6.47 2.38 0 10 5.55 2.98 0 10 5.62 2.77 0 10 5.49 2.78 0 10
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 จากตารางที่ 4.15  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานการบริการวิชาการแบง
ออกเปน 5 ดานพบวา  
 1)   จํานวนครั้งการใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ดวยการเปนวิทยากรที่
นอกเหนือจากการสอน บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ 
ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา มีจํานวนครั้งของการออกไปใหบริการวิชาการโดยการเปนวิทยากรใน
การถายทอดความรูมากกวาบุคลากรสายผูสอนของสถาบันประเภทอื่น คาเฉลี่ยจํานวนครั้งในการ
ใหบริการเทากับ 14.30 ครั้ง ในขณะที่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาด
เล็กกับบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ย
ใกลเคียงกันระหวาง 5.98 ถึง 5.85 ครั้ง บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่
มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 4.79 ครั้ง  
 2)   จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาห ในฐานะอาจารยพิเศษแกสถาบัน 
การศึกษาอื่นในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดใหญกับบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาด
เล็กมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นที่ 2.10 คาบ ในขณะที่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยสุดที่ 1.39 คาบ  
 3)   จํานวนองคการนิสิตนักศึกษาหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษา บุคลากรสายผูสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 1.03 ชมรม ในขณะที่
บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญกับบุคลากรสายผูสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยนอยกวากลุมอื่น  
 4)   จํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่เปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา บุคลากรสาย
ผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.04 หนวยงาน  
บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กและบุคลากรสายผูสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยรองลงมาตามลําดับ บุคลากร
สายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยสุดที่ 1.17 
หนวยงาน  
 5)   ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของตัวเอง บุคลากรสายผูสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 6.47 ในขณะที่บุคลากร
สายผูสอนของสถาบันประเภทอื่นมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกันระหวาง 5.49-5.62 
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ตารางที่ 4.16  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็ก 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอน

ดานการเรียนการสอน 
Mean S.D. Min                        Max Mean S.D. Min Max Mean S.D. Min Max Mean S.D. Min Max

จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

หนวยงานที่สังกัดในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

8.32                            10.28 0 50 8.04 7.40 0 50 5.73 5.70 0 30 8.08 9.80 0 52

คะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงาน

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของตัวเอง 
6.13                               3.01 0 10 6.61 2.60 0 10 5.89 2.78 0 10 6.09 3.28 0 10
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 ตารางที่ 4.16  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จําแนกออกเปน 2 ดานพบวา  
 1)   จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
หนวยงานที่สังกัดในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดใหญ สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนทั้งที่มีโครงสรางขนาดใหญและขนาดเล็ก มี
จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยระหวาง 8.04–8.32 ครั้ง ในขณะที่
บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีจํานวนครั้งในการ
เขารวมกิจกรรมนอยสุด มีคาเฉลี่ยเพียง 5.73 ครั้ง  
 2)   ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของตัวเอง 
พบวามีระดับคาเฉลี่ยไมแตกตางกันมากนัก โดยที่บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีความพึงพอใจมากที่สุดและบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 
4.2  การวิเคราะหการจัดกลุม  
 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 ท่ีกําหนดใหศึกษารูปแบบการจัดกลุมวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด Bundle หรือการจัดกลุมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ การ
วิเคราะหไดใชเทคนิคการวิเคราะหการจัดกลุม (Cluster  Analysis) โดยใชการจัดกลุมตัวแปร 
(Cluster of Variables) แบบเชิงชั้น (Hierarchical) เฉพาะตัวแปรของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษย เพื่อศึกษาคุณสมบัติของหนวยวิเคราะหวามีรูปแบบการจัดกลุมโดยมีรายละเอียดคือ 1) 
วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 1 ประกอบดวย การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 2) 
วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 2 ประกอบดวย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัล
ตามผลการปฏิบัติงาน 3) วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 3 ประกอบดวย การออกแบบงาน 
การสื่อสารและการมีสวนรวม 4) วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 4 ประกอบดวย การเลื่อน
ข้ันจากภายใน ความมั่นคงในการทํางาน ความเสมอภาคเปนธรรม 

ผลจากการวิเคราะหการจัดกลุมโดยใชเทคนิคการรวมกลุมแบบเบชิงชั้น แสดงการรวมตัว
กันของตัวแปรจากภาพเดนโดแกรม ซ่ึงมีรายละเอียดของตัวแปรวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย
ดังนี้ 1) HRPS หมายถึง การคัดเลือก 2) HRPD หมายถึง การฝกอบรมและพัฒนา 3) HRPP 
หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) HRPC หมายถึง ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 
5) HRPDe หมายถึง การออกแบบงาน 6) HRPCP หมายถึง การสื่อสารและการมีสวนรวม 7) 
HRPPro หมายถึง การเลื่อนขั้นจากภายใน 8) HRPE หมายถึง ความเสมอภาคเปนธรรม 9) 
HRPSec หมายถึง ความมั่นคงในการทํางาน 
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ตารางที่ 4.17  ความเปนสมาชิกของกลุมตัวแปรวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 

 
Agglomeration Schedule 

Cluster Combined Stage Cluster First Appears 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Next Stage 

1 1 2 60.763 0 0 8 

2 3 7 132.139 0 0 3 

3 3 8 143.236 2 0 6 

4 5 6 158.667 0 0 5 

5 5 9 237.800 4 0 7 

6 3 4 256.630 3 0 7 

7 3 5 300.294 6 5 8 

8 1 3 2014.454 1 7 0 

 

 
 
ภาพที่ 4.1  เดนโดแกรมแสดงการจัดกลุมระหวางตัวแปรวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 
 
 รูปแบบการจัดกลุมของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามภาพ Dendrogram สามารถ
จําแนกการจัดกลุมได 5 ระดับคือ 

ระดับที่ 1 มี 6 กลุมประกอบดวย 
กลุมที่ 1 การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 
กลุมที่ 2 การออกแบบงาน การมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร 
กลุมที่ 3 ความมั่นคงในการทํางาน 
กลุมที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นจากภายใน 
กลุมที่ 5 ความเสมอภาคเปนธรรม 
กลุมที่ 6 ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 
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ระดับที่ 2 มี 4 กลุมประกอบดวย 
กลุมที่ 1 การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 
กลุมที่ 2 การออกแบบงาน การมีสวนรวม ติดตอสื่อสาร ความมั่นคงในการ

ทํางาน 
กลุมที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นจากภายใน ความเสมอภาค

เปนธรรม 
กลุมที่ 4 ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 

   ระดับที่ 3 มี 3 กลุมประกอบดวย 
กลุมที่ 1 การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 
กลุมที่ 2 การออกแบบงาน การมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร ความมั่นคงใน

การทํางาน 
กลุมที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นจากภายใน ความเสมอภาค

เปนธรรม ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 4 มี 2 กลุมประกอบดวย 

กลุมที่ 1 การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 
กลุมที่ 2 การออกแบบงาน การมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร ความมั่นคงใน

การทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นจากภายใน ความเสมอภาคเปนธรรม 
ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 
 เดนโดแกรมแสดงการจัดกลุมระหวางตัวแปรวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย คาทางสถิติ
ในระดับที่ 2 ท่ีแสดงความเปนสมาชิกของกลุม 4 กลุม มีรูปแบบการจัดกลุมมีท้ังที่สอดคลองตาม
ทฤษฎีและแตกตางไปจากทฤษฎี โดยวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 1 ประกอบดวย การ
คัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา พบวาเปนไปตามทฤษฎี กลุมที่  2 ประกอบดวย การออกแบบ
งาน การมีสวนรวมการติดตอสื่อสาร ความมั่นคงในการทํางาน แตกตางไปจากทฤษฎีคือ มีตัว
แปรความมั่นคงเพิ่มเขามาในกลุมอีกหนึ่งตัวแปร และเมื่อนําตัวแปรจากการจัดกลุมชุดใหมไป
ทดสอบเพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรกลุมที่ 2 กับการมีสวนรวมโดยใชการวิเคราะห
ถดถอยแบบงาย คาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .251 ซ่ึงมีคานอยกวาการจัดกลุมตามทฤษฎีท่ีมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .625 กลุมที่ 3 ประกอบดวย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
ข้ันจากภายใน ความเสมอภาคเปนธรรม แตกตางไปจากการจัดกลุมตามทฤษฎีอีกเชนกัน เมื่อนํา
ตัวแปรกลุมที่ 3 ไปหาความสัมพันธกับพันธะผูกพันตอองคการพบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอย
เทากับ .131 ซ่ึงมีคานอยกวาการจัดกลุมตามทฤษฎีท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .481 กลุมที่ 
4 มีเพียงตัวแปรระบบรางวัลหรือคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพียงตัวแปรเดียว เมื่อนําไป
ทดสอบหาความสัมพันธกับแรงจูงใจของบุคลากรพบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .365 ซ่ึงมี
คานอยกวาการจัดกลุมตามทฤษฎีท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .728 
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4.3  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 

ประกอบดวยสมมติฐาน 16 ขอ ตามที่กําหนดไวในบทที่ 2 ใชสถิติสําหรับการวิเคราะห
สองตัวแปร (Bivariate  Statistics) และหลายตัวแปร (Multivariate  Sitatistics) ประกอบดวย 
การวิเคราะหถดถอยอยางงาย (Simple  Regression  Analysis) และ การวิเคราะหถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) ของ
ความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal  Relation) ระหวาง วัฒนธรรมและโครงสรางองคการตอวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย
ตามกรอบแนวคิด AMEC และผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให
ระดับนัยสําคัญทางสถิติไวท่ี .05  (สามารถตรวจสอบคาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหในสวนของภาคผนวก) 
 ความหมายของตัวแปรที่ใชในแบบจําลองการวิเคราะหของการทดสอบสมมติฐานทั้ง 16 
ขอมีดังนี้ 1) SEHRD = การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 2) PARW = การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 3) DEPC = การออกแบบงาน การมีสวนรวม การ
ติดตอสื่อสาร 4) PMSE = การเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงในการทํางาน ความยุติธรรม 5) 
CLAC = วัฒนธรรมแบบพวกพอง 6) HIEC = วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา 7) 
MARC = วัฒนธรรมแบบตลาด 8) ADHC = วัฒนธรรมแบบชั่วคราว 9) QUAC = วัฒนธรรม
แบบคุณภาพ 10) FOMS = โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการ 11) DELS = โครงสราง
องคการที่มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ 12) ABILI = ความสามารถของบุคลากร 13) MOTI = 
แรงจูงใจของบุคลากร 14) ENGA = การมีสวนรวมของบุคลากร 15) COMI = ความผูกพันตอ
องคการของบุคลากร 16) TEP1 = จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไมไดรับคา
สอนพิเศษ 17) TEP2 = จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไดรับคาสอนพิเศษ 18) 
TEP3 = จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษา 19) TEP4 = จํานวนบทความทางวิชาการ
ท่ีเขียนและถูกตีพิมพในวารสาร 20) TEP5 = จํานวนหนังสือ ตําราทางวิชาการที่เขียนหรือรวม
เขียน 21) TEP6 = ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการสอนของตนเอง 22) RESP1 = 
จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยหลัก 23) RESP2 = จํานวน
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวม 24) RESP3 = จํานวนผลงานวิจัยที่
มีการเผยแพรทางวารสารหรือตอที่ประชุมภายในประเทศ 25) RESP4 = จํานวนผลงานวิจัยที่มี
การเผยแพรทางวารสารหรือตอที่ประชุมตางประเทศประเทศ 26) RESP5 = จํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับรางวัลในระดับสถาบัน ระดับประเทศหรือตางประเทศ 27) RESP6 = ความพึงพอใจในผล
การปฏิบัติงานดานการวิจัยของตนเอง 28) ASERP1  = จํานวนการใหบริการวิชาการที่
นอกเหนือจากการสอนตามปกติ 29) ASERP2 = จํานวนคาบโดยเฉลี่ยตอสัปดาหในฐานะ
อาจารยพิเศษแกสถาบันที่ไมใชตนสังกัด 30) ASERP3 = จํานวนองคการนิสิตหรือชมรมที่รับ
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เปนที่ปรึกษา 31) ASERP4 = จํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่รับเปนคณะกรรมการหรือที่
ปรึกษา 32) ASERP5 = ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของตนเอง 33) 
ACUP1 = จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
หนวยงานตนสังกัด 34) ACUP2  = ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 
 

4.3.1  สมมติฐานที่ 1:  วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรมแบบชั่วคราว 
วัฒนธรรมแบบตลาด วัฒนธรรมแบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก ในขณะที่วัฒนธรรมแบบ
พวกพอง มีความสัมพันธเชิงลบกับการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple  Regression Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 

SEHRD = b0 + b1CLAC + b2HIEC + b3MARC + b4ADHC + b5 QUAC 
 

              ……………………………………. 1.1 

 
ตารางที่ 4.18  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการคัดเลือก การ    

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

วัฒนธรรมแบบพวกพอง  -.166 -3.107 P<.01 

วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการ
บังคับบัญชา  

.027  .503  N.S.  

วัฒนธรรมแบบตลาด  .128 2.692 P<.01 

วัฒนธรรมแบบชั่วคราว  .092 1.884 N.S. 

วัฒนธรรมแบบคุณภาพ  .350 6.625 P<.01 

คาคงที่  2.239  P<.05  

R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 

 
  พบวาวัฒนธรรมแบบตลาดและวัฒนธรรมแบบคุณภาพมีความสัมพันธเชิงบวก 
ในขณะที่วัฒนธรรมแบบพวกพองมีความสัมพันธเชิงลบกับการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
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4.3.2 สมมติฐาน 2: วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรมแบบชั่วคราว 
วัฒนธรรมแบบตลาด วัฒนธรรมแบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก ในขณะที่วัฒนธรรมแบบพวก
พอง มีความสัมพันธเชิงลบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 

PARW = b0 + b1CLAC + b2HIEC + b3MARC + b4ADHC + b5 QUAC 

 
              ……………………………………. 1.2 

 
ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

วัฒนธรรมแบบพวกพอง  .110 2.201 P<.05 

วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการ
บังคับบัญชา  

.142  2.847  P<.01  

วัฒนธรรมแบบตลาด  .064 1.445 N.S. 

วัฒนธรรมแบบชั่วคราว  .110 2.403 P<.05 

วัฒนธรรมแบบคุณภาพ  .399 8.096 P<.01 

คาคงที่  1.422  N.S.  

R = .509 , R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299 , Sig. of F = .000 

  
 พบวาวัฒนธรรมพวกพอง วัฒนธรรมลําดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรม
ช่ัวคราวและวัฒนธรรมคุณภาพมีความสัมพันธเชิงบวกกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบ
รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

4.3.3  สมมติฐาน 3: วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรมแบบชั่วคราว 
วัฒนธรรมแบบตลาด วัฒนธรรมแบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก ในขณะที่วัฒนธรรมแบบ
พวกพอง มีความสัมพันธเชิงลบกับการออกแบบงาน การมีสวนรวม การติดตอสื่อสาร 
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ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple  Regression  Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 

 
DEPC = b0 + b1CLAC + b2HIEC + b3MARC + b4ADHC + b5 QUAC 
 

              ……………………………………. 1.3 

 
ตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการออกแบบงาน 

การมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

วัฒนธรรมแบบพวกพอง  .084  1.784  N.S.  
วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการ
บังคับบัญชา  

.152  3.255  P<.01  

วัฒนธรรมแบบตลาด  .000  -.007  N.S.  

วัฒนธรรมแบบชั่วคราว  .042  .979  N.S.  

วัฒนธรรมแบบคุณภาพ  447  9.615  P<.01  

คาคงที่  3.134  P<.01  

R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623  , Sig. of F = .000 

 
 พบวาวัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชาและวัฒนธรรมแบบคุณภาพมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอการออกแบบงาน การมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

4.3.4 สมมติฐาน 4: วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรมแบบชั่วคราว 
วัฒนธรรมแบบตลาด วัฒนธรรมแบบคุณภาพ มีความสัมพันธเชิงบวก ในขณะที่วัฒนธรรมแบบ
พวกพอง มีความสัมพันธเชิงลบกับการเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงในการทํางาน ความยุติธรรม 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
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PMSE = b0 + b1CLAC + b2HIEC + b3MARC + b4ADHC + b5 QUAC 
 

              ……………………………………. 1.4 

 
ตารางที่ 4.21  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการกับการเลื่อนขั้นจาก

ภายใน ความมั่นคงในการทํางานและความเสมอภาค 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

วัฒนธรรมแบบพวกพอง  .146  2.891  P<.01  
วัฒนธรรมแบบลําดับชั้นการ
บังคับบัญชา  

.098  1.938  N.S.  

วัฒนธรรมแบบตลาด  -.092  -2.050  P<.05  

วัฒนธรรมแบบชั่วคราว  -.041  -.876  N.S.  

วัฒนธรรมแบบคุณภาพ  .353  7.057  P<.01  

คาคงที่  1.536  N.S.  

R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 

 
 พบวาวัฒนธรรมแบบพวกพองและวัฒนธรรมแบบคุณภาพมีความสัมพันธเชิง
บวก ในขณะที่วัฒนธรรมแบบตลาดมีความสัมพันธเชิงลบกับการเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคง
ในการทํางาน และความเสมอภาค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

4.3.5  สมมติฐานที่ 5: โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและโครงสรางองคการที่
มีการมอบหมายอํานาจหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 

 
SEHRD = b0 + b1FOMS + b2DELS 

 
              ……………………………………. 1.5 
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ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการกับการคัดเลือก การ
ฝกอบรมและพัฒนา 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

โครงสรางองคการที่มีความเปน
ทางการ  

.146  2.891  P<.01  

โครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่  

.098  1.938  P<.05  

คาคงที่  1.536  N.S.  

R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000 

 
พบวาเปนไปตามสมมติฐาน โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและมีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 

 
4.3.6  สมมติฐานที่ 6: โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและโครงสรางองคการที่

มีการมอบหมายอํานาจหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบ
รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 

 
ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบจําลองการ

วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 

PARW = b0 + b1FOMS + b2DELS 

 
              ……………………………………. 1.6 
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ตารางที่ 4.23  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

โครงสรางองคการที่มีความเปน
ทางการ  

.196  4.398  P<.01  

โครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่  

.481  10.802  P<.01  

คาคงที่  10.640  P<.01  

R = .601 , R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000 

 
พบวาเปนไปตามสมมติฐาน โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและมีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัล
ตามผลการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 

 
4.3.7  สมมติฐาน 7: โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและโครงสรางองคการที่มี

การมอบหมายอํานาจหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการออกแบบงาน การมีสวนรวมและการ
ติดตอสื่อสาร 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 

 
DEPC = b0 + b1FOMS + b2DELS 
  

              ……………………………………. 1.7 
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ตารางที่ 4.24   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการกับการออกแบบงาน 
การมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

โครงสรางองคการที่มีความเปน
ทางการ  

.289  6.430  P<.01  

โครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่  

.395 8.807  P<.01  

คาคงที่  18.202  P<.01  

R = .592 , R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000 

 
พบวาเปนไปตามสมมติฐาน โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและมีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกกับการออกแบบงาน การมีสวนรวมและการ
ติดตอสื่อสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 

 
4.3.8  สมมติฐาน 8: โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและโครงสรางองคการที่มี

การมอบหมายอํานาจหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงในการ
ทํางานและความเสมอภาค 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 

PMSE = b0 + b1FOMS + b2DELS 
  
              ……………………………………. 1.8 
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ตารางที่ 4.25  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการกับการเลื่อนขั้นจาก  
ภายใน ความมั่นคงในการทํางานและความเสมอภาค 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

โครงสรางองคการที่มีความเปน
ทางการ  

.117  2.686  P<.01  

โครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่  

.557 12.773  P<.01  

คาคงที่  9.360  P<.01  

R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328 , Sig. of F = .000 

 
พบวาเปนไปตามสมมติฐาน โครงสรางองคการที่มีความเปนทางการและมีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงในการ
ทํางาน ความเสมอภาค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

4.3.9  สมมติฐาน 9: การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงบวกตอ
ความสามารถของบุคลากร 
 

 ใชการวิเคราะหถดถอยแบบปกติ (Simple Regression Analysis) แบบจําลอง
การวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ABILI = b0 + b1 SEHRD 
 
              ……………………………………. 1.9 
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ตารางที่ 4.26  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนากับ 
ความสามารถของบุคลากร 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

การคัดเลือก การฝกอบรม
และพัฒนา 

-.129  -2.673  P<.01  

คาคงที่  23.628  P<.01  

R = .242, R2 = .059, SEE = .479, F = 26.303 , Sig. of F = .008 

 
 พบวาไมเปนไปตามสมมติฐานคือ คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมีคาเทากับ -.129 ซ่ึง
คาทางสถิติท่ีเกิดขึ้นมีความขัดแยงกับทฤษฎีตามที่ไดทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงไดทําการ
วิเคราะหเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของปญหาดังกลาว โดยไดแยกตัวแปรของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยกลุมที่ 1 ออกเปน 3 ตัวแปรคือ การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ี
ประกอบดวยการใหการใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและการเรียน
ตอในระดับที่สูงขึ้น ใชสถิติพรรณาและการวิเคราะหถดถอยพหุเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของแตละ
กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอความสามารถของบุคลากร ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.27  คาเฉลี่ยของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 1 จําแนกตามประเภทของ 
สถาบันอุดมศึกษา  

 
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 

ภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาด
ใหญ 

ภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาด
เล็ก 

ภาคเอกชนที่มี
โครงสรางขนาด
ใหญ 

ภาคเอกชนที่มี
โครงสรางขนาด
เล็ก 

วิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย 

Mean  S.D.  Mean  S.D.  Mean  S.D.  Mean  S.D.  

สถิติทดสอบ 

การคัดเลือก .771  .188  .736  .219  .843  .209  .835  .222  
F=5.935 
P<.01 

การฝกอบรม 2.714  .515  2.714  .558  2.786  .639  2.709  .500  
F=.222 
N.S. 

การพัฒนา 2.557  .520  2.411  .507  2.293  .653  2.083  .625  
F=3.879 
P<.05 
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ตารางที่ 4.28  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุ โดยแยกตัวแปรกลุมที่ 1 ออกจากกันเพื่อเปรียบเทียบ 
                     อิทธิพลของ ปจจัยดานการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนาที่มีตอ 
                     ความสามารถของบุคลากร 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

การคัดเลือก -.084  -1.893  N.S.  

การฝกอบรม -.052  -1.177  N.S.  

การพัฒนา .429  9.765  P<.01  

คาคงที่  12.229  P<.01  

R = .444, R2 = .197, SEE = .434, F = 34.511 , Sig. of F = .000 

   
 จากตารางที่ 4.27 และ ตารางที่ 4.28 แสดงใหเห็นถึงระดับการใหความสําคัญ
ของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยของกลุมที่ 1 ท่ีถูกแยกตัวแปรที่เปนองคประกอบยอยออกเปน 
3 ตัวแปร พบวา ดานการคัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญและ
ขนาดเล็กไดใหความสําคัญกับการคัดเลือกตามแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดมากกวา
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ดานการฝกอบรม พบวาคาเฉลี่ยการใหความสําคัญกับการฝกอบรมของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุม มีคาเฉลี่ยในระดับใกลเคียงกันและไมมีความสัมพันธกับ
ความสามารถของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 ตัวแปรสุดทายของกลุมที่ 
1 ซ่ึงไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากผลการวิเคราะหพบวาเปนปจจัยสําคัญที่มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอความสามารถของบุคลากร โดยสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐขนาดใหญมี
คาเฉลี่ยการใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในมิติของการสนับสนุนการขอตําแหนง
ทางวิชาการและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นมากที่สุด รองลงมาไดแกสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่
มีขนาดเล็ก สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน
ท่ีมีโครงสรางขนาดเล็กตามลําดับ และมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา 
.05  
    

4.3.10  สมมติฐาน 10:  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลตามผลการ
ปฏิบัติงานผลงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับแรงจูงใจของบุคลากร 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยแบบปกติ (Simple Regression Analysis) แบบจําลอง
การวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
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MOTI = b0 + b1 PARW 
 

                    ……………………………………. 1.10 

 
ตารางที่ 4.29   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงานผลงานกับแรงจูงใจของบุคลากร 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล
ตามผลการปฏิบัติงาน
ผลงาน  

.728  5.607  P<.01  

คาคงที่  21.854  P<.01  

R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584 , Sig. of F = .000 

 
พบวาเปนไปตามสมมติฐานคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัล มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับแรงจูงใจของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
  

   4.3.11 สมมติฐานที่ 11:  การออกแบบงาน ระบบการมีสวนรวมและการติดตอสื่อสาร 
มีความสัมพันธเชิงบวกตอการมีสวนรวมของบุคลากร 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยแบบปกติ (Simple Regression Analysis) แบบจําลอง
การวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ENGA = b0 + b1 DEPC 

 

                    ……………………………………. 1.11 
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ตารางที่ 4.30  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการออกแบบงาน ระบบการมีสวนรวมและ      
การติดตอสื่อสารกับการมีสวนรวมของบุคลากร 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์

ถดถอย (Beta) 
t  Sig.t  

 การออกแบบงาน ระบบการมี
สวนรวม การติดตอสื่อสาร 

.625  16.449  P<.01  

คาคงที่  16.304  P<.01  

R = .625, R2 = .470, SEE = .306, F = 270.571 , Sig. of F = .000 

 
พบวาเปนไปตามสมมติฐาน การออกแบบงาน ระบบการมีสวนรวมและการ

ติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับต่ํากวา .05 

 
    4.3.12  สมมติฐานที่ 12: การเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงและความยุติธรรมมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยแบบปกติ (Simple Regression Analysis)  แบบจําลอง
การวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 

COMI = b0 + b1 PMSE 
 

                                                ……………………………………. 1.12 

 
ตารางที่ 4.31  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงและ    
                     ความเสมอภาคกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

การเลื่อนขั้นจากภายใน ความ
ม่ันคงและความเสมอภาค 

.481  11.298 P<.01 

คาคงที่  20.510  P<.01  

R = .581, R2 = .392, SEE = ., F = 127.655 , Sig. of F = .000 
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  พบวาเปนไปตามสมมติฐาน การเลื่อนขั้นจากภายใน ความมั่นคงและความ
ยุติธรรมกับความผูกพันตอองคการของบุคลากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
  
   4.2.13   สมมติฐานที่ 13: ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานดานการสอน โดยแบงการ
ทดสอบสมมติฐานออกเปนอีก 6 สมมติฐานยอยเนื่องจากมีการวัดผลการปฏิบัติงานดานการสอน
อีก 6 ดาน ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple  Regression  Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 

TEP1 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  
 

………………………………. 1.13.1 

 
ตารางที่ 4.32  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 

ความผูกพันตอองคการกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไมได
รับคาสอนพิเศษ 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  -.044  -.873  N.S.  

แรงจูงใจ  -.092  -1.625  N.S.  

การมีสวนรวม  .044  .722  N.S.  

ความผูกพันตอองคการ  .013 .206  N.S.  

คาคงที่  5.682  P<.01  

R = .128, R2= .017, SEE = .5.584, F = 1.763, Sig. of F =.135 

 
 พบวาไมเปนไปตามสมมติฐาน ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไมไดรับคาสอน
พิเศษ ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

TEP2 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  

 
………………………………. 1.13.2 
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ตารางที่ 4.33  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ
ความผูกพันตอองคการกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนที่ไดรับคาสอน
พิเศษ 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .149 3.006 P<.01 
แรงจูงใจ  .116 2.326 P<.05 
การมีสวนรวม  .076  1.761  P<.05  

ความผูกพันตอองคการ  .053  .864  N.S.  

คาคงที่  1.116  N.S.  

R = .166, R2= .028, SEE = 4.406, F = 2.979, Sig. of F =.019 

 
พบวาความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากรมีความสัมพันธเชิง

บวกกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไดรับคาสอนพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 
 TEP3 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  

 
       ……………………………………. 1.13.3 

 
ตารางที่ 4.34  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 

ความผูกพันตอองคการกับจํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษา 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  -.067  -1.353  N.S.  
แรงจูงใจ  -.139  -2.459  P<.05  

การมีสวนรวม  .003 .045  N.S.  

ความผูกพันตอองคการ  .045  .730  N.S.  

คาคงที่  7.034  P<.01  

R = .149, R2= .022, SEE = 1.277, F = 2.580, Sig. of F =.049 
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 พบวามีเพียงแรงจูงใจของบุคลากรเทานั้นที่มีความสัมพันธกับจํานวนวิชาที่สอน
โดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 และมีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยเปนลบ แสดงวาบุคลากรมีแรงจูงใจลดลงเมื่อมีจํานวนวิชาที่สอนเพิ่มมากขึ้น 
 

TEP4 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI          

 
……………………………………. 1.13.4  

 
ตารางที่ 4.35  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
                        ความผูกพันตอองคการกับจํานวนบทความทางวิชาการที่เขียนและถูกตีพิมพใน 
                     วารสาร 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .302  6.318  P<.01  

แรงจูงใจ  .018  .342  N.S.  

การมีสวนรวม  .193  2.582  P<.05  

ความผูกพันตอองคการ  .069  1.164  N.S.  

คาคงที่  2.697  P<.01  

R = .321, R2= .103, SEE = 3.570, F = 12.092, Sig. of F =.000 

   
พบวา ความสามารถของบุคลากรและการมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

จํานวนบทความทางวิชาการที่เขียนและถูกตีพิมพในวารสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํา
กวา .05 
  TEP5  =  b 0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI         
 
      …………………………………….  1.13.5  
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ตารางที่ 4.36  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
                    ความผูกพันตอองคการกับจํานวนหนังสือ ตําราทางวิชาการที่เขียนหรือรวมเขียน 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .170 3.495  P<.01  
แรงจูงใจ  .165  3.353  P<.01  
การมีสวนรวม  .086 1.435 P<.05 
ความผูกพันตอองคการ  .122  2.020  P<.05  

คาคงที่  1.745  P<.05  

R = .355, R2= .165, SEE = .1.981, F = 7.279, Sig. of F =.000 

 
พบวาเปนไปตามสมมติฐาน ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวม และความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากร มีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนหนังสือ ตําราทางวิชาการที่เขียน
หรือรวมเขียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
  

TEP6 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI          
 

……………………………………. 1.13.6 

 
ตารางที่ 4.37  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 

ความผูกพันตอองคการกับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการสอนของ
ตนเอง 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .103 2.119 P<.05 
แรงจูงใจ  .078  1.136  P<.05  
การมีสวนรวม  .143 2.385 P<.05 
ความผูกพันตอองคการ  .109  1.784  P<.05  

คาคงที่  6.672  P<.01  

R = .249, R2= .062, SEE = 1.543, F = 6.922, Sig. of F =.000 
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พบวาเปนไปตามสมมติฐาน ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความ
ผูกพันของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการสอน
ของตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

4.3.14  สมมติฐานที่ 14:  ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย โดยแบงการ
ทดสอบสมมติฐานออกเปนอีก 6 สมมติฐานยอยเนื่องจากมีการวัดผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย
อีก 6 ดาน ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 

ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 
   RESP1 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  

 
………………………………. 1.14.1 

 
ตารางที่ 4.38  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ

ความผูกพันตอองคการกับจํานวนผลงานวิจัย โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัย
หลัก 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .288  6.044  P<.01  

แรงจูงใจ  .075  1.392  P<.05  

การมีสวนรวม  .107  1.841  P<.05  

ความผูกพันตอองคการ  .047  .800  N.S.  

คาคงที่  3.348  P<.01  

R = .328, R2= .108, SEE = .012, F = 12.701, Sig. of F =.000 

   
พบวาความสามารถ แรงจูงใจ และการมีสวนรวมของบุคลากรมีความสัมพันธเชิง

บวกกับจํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยหลัก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 



 

138

  RESP2  =  b 0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  
……………………………. 1.14.2 

 
ตารางที่ 4.39  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
                     ความผูกพันกับผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวม 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .247 5.088 P<.01 
แรงจูงใจ  .055  1.995  P<.05  
การมีสวนรวม  .049  1.822  P<.05  
ความผูกพันตอองคการ  .032 .530 N.S. 
คาคงที่  1.749  N.S.  

R = .271, R2= .074, SEE = 1.594, F = 8.335, Sig. of F =.000 

   
พบวาความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากร มีความสัมพันธเชิง

บวกกับจํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

RESP3 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI    
………………………………. 1.14.3 

 
ตารางที่ 4.40  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ

ความผูกพันตอองคการกับจํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรทางวารสารหรือตอ
ท่ีประชุมภายในประเทศ 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .374 8.074 P<.01 
แรงจูงใจ  .042  .794  N.S.  
การมีสวนรวม  .112 1.976 P<.05 
ความผูกพันตอองคการ  .038 .659  N.S.  
คาคงที่  3.674  P<.01  

R = .393, R2= .154, SEE = 1.904, F = 19.169, Sig. of F =.000 
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พบวามีเพียงความสามารถและการมีสวนรวมของบุคลากรที่มีความสัมพันธเชิง
บวกกับจํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรทางวารสารหรือตอที่ประชุมภายในประเทศ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
  

RESP4 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI      

 
……………………………………. 1.14.4 

 
ตารางที่ 4.41  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
                     ความผูกพันตอองคการกับจํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรทางวารสารหรือตอ 
                     ท่ีประชุมตางประเทศ 

 

ตัวแปร 
น้ําหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .231  4.719  P<.01  

แรงจูงใจ  .056  1.012  N.S.  

การมีสวนรวม  .073  1.218  N.S.  
ความผูกพันตอองคการ  .017  .274  N.S.  

คาคงที่  .418  N.S.  

R = .235, R2= .055, SEE = 1.763, F = 6.616, Sig. of F =.000 

 
พบวามีเพียงความสามารถของบุคลากรเทานั้นที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรทางวารสารหรือตอที่ประชุมตางประเทศ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 
   RESP5 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  

 
………………………. 1.14.5 
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ตารางที่ 4.42  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
                ความผูกพันกับงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดับสถาบัน ระดับประเทศหรือ 
                ตางประเทศ 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .086 1.725 P<.05 
แรงจูงใจ  .012  .216  N.S.  
การมีสวนรวม  .046 .744 N.S. 
ความผูกพันตอองคการ  .069  1.599  N.S.  

คาคงที่  .785  N.S.  

R = .123, R2= .015, SEE = .790, F = 1.605, Sig. of F =.172 

 
พบวามีเพียงความสามารถของบุคลากรตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดับสถาบัน ระดับประเทศหรือตางประเทศอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05  
 

RESP6 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI      
 

………………………………. 1.14.6 

 
ตารางที่ 4.43   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ

ความผูกพันตอองคการกับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของ
ตนเอง 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .365 8.000 P<.01 
แรงจูงใจ  .125  2.424  P<.05  

การมีสวนรวม  .081  1.446  P<.05  
ความผูกพันตอองคการ  .043 .764  N.S.  

คาคงที่  2.600  P<.01  

R = .426, R2= .281, SEE = 2.922, F = 23.244, Sig. of F =.000 
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พบวา ความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากรที่มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับต่ํากวา .05 
 

 4.3.15   สมมติฐานที่ 15: ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ โดยแบงการ
ทดสอบสมมติฐานออกเปนอีก 5 สมมติฐานยอยเนื่องจากมีการวัดผลการปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการอีก 5 ดาน ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบจําลองการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  ASERP1 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI 

 
         …………………………….  1.15.1  

 
ตารางที่ 4.44  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
       ความผูกพันตอองคการกับจํานวนการใหบริการวิชาการที่นอกเหนือจากการสอน 
 ตามปกติ 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .272 5.735 P<.01 
แรงจูงใจ  .097  1.137  P<.05  
การมีสวนรวม  .122 2.103 P<.05 
ความผูกพันตอองคการ  .052 .885 N.S. 
คาคงที่  4.488  P<.01  

R = .342, R2= .117, SEE = 12.871, F = 13.886, Sig. of F =.000, P<.05 

 
พบวาความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากรที่มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับจํานวนการใหบริการวิชาการที่นอกเหนือจากการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 

 
ASERP2 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  

 
……………………. 1.15.2 
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ตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
      ความผูกพันตอองคการกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยตอสัปดาหในฐานะอาจารยพิเศษ 
   แกสถาบันอื่น 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .138 1.988 P<.05 
แรงจูงใจ  .033  1.581  P<.05  
การมีสวนรวม  .166 2.743  P<.01  
ความผูกพันตอองคการ  -.006  -.095  N.S.  

คาคงที่  -2.430  P<.05  

R = .195, R2= .038, SEE = 3.338, F = 4.163, Sig. of F =.003 

 
พบวา ความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากรที่มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยตอสัปดาหในฐานะอาจารยพิเศษแกสถาบันอื่น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 

 
ASERP3 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI   

 
……………………………………. 1.15.3 

 
ตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
   ความผูกพันตอองคการกับจํานวนองคการนิสิตหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษา 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  -.079 -1.563  N.S.  

แรงจูงใจ  .015  .261  N.S.  
การมีสวนรวม  .017  .273  N.S.  

ความผูกพันตอองคการ  .022  .360  N.S.  

คาคงที่  1.417  N.S.  

R = .080, R2= .006, SEE = 1.062, F = .676, Sig. of F =.609 
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พบวาไมเปนไปตามสมมติฐาน ไมมีตัวแปรใดที่มีความสัมพันธกับจํานวน
องคการนิสิตหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

ASERP4 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI   
 

………………………………. 1.15.4 

 
ตารางที่ 4.47  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
            ความผูกพันกับจํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่รับเปนคณะกรรมการหรือที่ 
             ปรึกษา 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .329 6.974 P<.01 
แรงจูงใจ  .117  1.702  P<.05  
การมีสวนรวม  .211 2.951 P<.05 
ความผูกพันตอองคการ  .081 1.383 P<.05 
คาคงที่  2.586  P<.01  

R = .351, R2= .123, SEE = 1.989, F = 14.767, Sig. of F =.000 

 
พบวาเปนไปตามสมมติฐาน ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากรที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่รับ
เปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

ASERP5 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  
 

…………………………. 1.15.5 
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ตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
 ความผูกพันตอองคการกับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการ 
 วิชาการของตนเอง 
 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  .256 5.427 P<.01 
แรงจูงใจ  .082  1.408  P<.05  
การมีสวนรวม  .149 2.576 P<.01 
ความผูกพันตอองคการ  .044 .754 N.S. 
คาคงที่  1.351  P<.05  

R = .353, R2= .124, SEE = 2.606, F = 14.931, Sig. of F =.000 

 
พบวา ความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากรที่มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของตนเอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 

 

4.3.16  สมมติฐานที่ 16: ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
แบงการทดสอบสมมติฐานออกเปนอีก 2 สมมติฐานยอยเนื่องจากมีการวัดผลการปฏิบัติงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีก 2 ดาน ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
ใชการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
แบบจําลองการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ACUP1 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  

 
………………………………. 1.16.1 
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ตารางที่ 4.49  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ 
 ความผูกพันตอความพึงพอใจกับจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
 กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานตนสังกัด 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  -.047 -.956 N.S. 
แรงจูงใจ  .031  .560  N.S.  
การมีสวนรวม  .096 1.592 P<.05 
ความผูกพันตอองคการ  .149  2.428  P<.05  

คาคงที่  -1.281  N.S.  

R = .199, R2= .040, SEE =9.231, F = 4.350, Sig. of F =.002 

 
พบวา การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการของบุคลากรมีความสัมพันธเชิง

บวกกับจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
หนวยงานตนสังกัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

ACUP2 = b0 + b1ABILI + b2MOTI + b3ENGA + b4COMI  

 
………………………………. 1.16.2 

 
ตารางที่ 4.50   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานความสามารถ แรงจูงใจ การมี

สวนรวมและความผูกพันตอความพึงพอใจกับความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 

 

ตัวแปร 
นํ้าหนักคาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Beta) 
t  Sig.t  

ความสามารถ  -.027 -.553 N.S. 
แรงจูงใจ  .033  .597  N.S.  

การมีสวนรวม  .156  2.639  P<.01  
ความผูกพันตอองคการ  .166  2.775  P<.01  

คาคงที่  -.456  N.S.  

R = .298, R2= .089, SEE = 2.837, F = 10.198, Sig. of F =.000 
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พบวา การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการของบุคลากรมีความสัมพันธเชิง
บวกกับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา .05 
 

4.4  การวิเคราะหเสนทาง  
 

รายละเอียดในการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) และรูปแบบการเชื่อมโยง 
กําหนดใหเปนไปตามกรอบแนวคิดการวิจัย ผลจากศึกษาจะชวยใหทราบถึงความสัมพันธเชิง
เหตุผลของความสัมพันธระหวางปจจัยสถาบัน วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ผลลัพธดาน
ทรัพยากรมนุษยและผลการปฏิบัติงาน กรอบการวิเคราะหเสนทางหรือตัวแบบไดถูกกําหนดตาม
จํานวนของตัวแปรการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมี
ท้ังหมด 19 ตัวแปร โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหในแตละเสนทางความสัมพันธประกอบดวย  
1) สมการโครงสราง   2) ภาพเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปร ในสวนของตารางแสดงคา
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธทวิระหวางตัวแปร คาสถิติพรรณนาและสมการโครงสรางถูกนําเสนอไว
ในภาคผนวก ท้ังนี้เพื่อชวยลดความซ้ําซอนของขอมูลรายละเอียดและผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
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แรงจูงใจของ

บุคลากร 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

-.129 

.728 

.625 

.481 
ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

โครงสรางองคการที่มีความเปน
ทางการ 

โครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ 

การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 

การออกแบบงาน การมี

สวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

.152 

วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้นการ 
บังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

.447 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

ผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ

ดานจํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอ

สัปดาหท่ีไมไดรับคาสอนพิเศษ 

ภาพที่ 4.2  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการสอน ดานจํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไมไดรับคาสอนพิเศษกับตัวแปรตางๆ 
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วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยไมมี
ความสัมพันธกับจํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไมไดรับคาสอนพิเศษ 
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-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความเปน

ทางการ 

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 

การออกแบบงาน การมี

สวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

.447 

149

ผลการปฏิบัติงานดานการสอน 
จํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอ
สัปดาหท่ีไดรับคาสอนพิเศษ 

.149 

.076 

.116 

วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้นการ 
บังคับบัญชา 

ภาพที่ 4.3  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการสอน จํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไดรับคาสอนพิเศษกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง
รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอ
สัปดาหท่ีไดรับคาสอนพิเศษ 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความเปน

ทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 

การออกแบบงาน การมี

สวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

ผลการปฏิบัติงานดานการสอน 
จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาค

การศึกษา 

-.139 

.447 151

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.4  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการสอน จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษากับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง

รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 

การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 

แรงจูงใจมีความสัมพันธเชิงลบกับจํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษา 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความเปน

ทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 

.193 

.302 

จํานวนบทความทางวิชาการที่เขียน
และถูกตีพิมพในวารสาร 

ผลการปฏิบัติงานดานการสอน 

การออกแบบงาน การมี

สวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

.447 

 

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.5  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการสอน จํานวนบทความทางวิชาการที่เขียนและถูกตีพิมพในวารสารกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง

รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 

การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 

ความสามารถ การมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนบทความทางวิชาการที่เขียนและถูก

ตีพิมพในวารสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบ

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 
ความมั่นคงในการ
ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ

การออกแบบงาน การ
มีสวนรวม การ
ติดตอสื่อสาร 

-.166

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

ผลการปฏิบัติงานดานการสอน 
จํานวนหนังสือ ตําราทางวิชาการที่
เขียนหรือรวมเขียน 

.170 

.165 

.122 

.086 
.447 

155

โครงสรางองคการที่มีการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.6  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการสอน จํานวนหนังสือ ตําราทางวิชาการที่เขียนหรือรวมเขียนกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง

รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 

การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานความสามารถ 

แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันกับองคการมีความสัมพันธเชิงบวกตอจํานวนหนังสือ 

ตําราทางวิชาการที่เขียนหรือรวมเขียน 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความเปน

ทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 
.078 

.109 

.143 

.103 

ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงาน
ดานการสอนของตนเอง 

ผลการปฏิบัติงานดานการสอน 

การออกแบบงาน การมี

สวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557

.395 
.481 .098 

.447 

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.7  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการสอน ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการสอนของตนเองกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง
รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจดานการสอนของตนเอง 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 
 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 
ความมั่นคงในการ
ทํางาน ความเสมอภาค 

 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ
.075 

.107 

.288 

ผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย

ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูวิจัยหลัก 
การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

.447 

 

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.8  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยหลักกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง
รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบ
แบบสอบถามเปนผูวิจัยหลัก 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ

การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

ผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย

ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบ

แบบสอบถามเปนผูวิจัยรวม 

.247 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

.055 

.049 
.447 161

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.9  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวมกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง
รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบ
แบบสอบถามเปนผูวิจัยรวม 
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ภาพที่ 4.10  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานในวารสารหรือตอที่ประชุมในประเทศกับตัวแปรตางๆ 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบ

ั่

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ

.122 

.374 

การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

.447 

 

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย

ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานใน

วารสารหรือตอที่ประชุมในประเทศ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถ การมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานใน
วารสารหรือตอที่ประชุมในประเทศ 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ

การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

ผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย
ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรผลงาน
ในวารสารหรือตอที่ประชุมใน

ตางประเทศ 

.231 

.447 
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โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.11  ความสัมพันธระหวางผลงานดานการวิจัย ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานในวารสารหรือตอที่ประชุมในตางประเทศกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก การ
ฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถเทานั้นที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานในวารสารหรือตอ
ท่ีประชุมในตางประเทศ 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ

การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

ผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย
ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดับ
สถาบันหรือระดับประเทศหรือ

ตางประเทศ 

.086 

.447 

167

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.12  ความสัมพันธระหวางผลงานดานการวิจัย ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดับสถาบันหรือระดับประเทศหรือตางประเทศกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก การ
ฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถเทานั้นที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดับสถาบันหรือ
ระดับประเทศหรือตางประเทศ 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความเปน

ทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 

.081 

.365 

.125 
ผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย 
ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน
ดานการวิจัยของตนเอง 

การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

.447 

 

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.13  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของตนเองกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง
รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบัติงานดานการวิจัย 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้นการบังคับ
บัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความเปน

ทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 

การออกแบบงาน การมี

สวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557

.395 
.481 .098 

ผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ 
จํานวนครั้งในการบริการวิชาการแก
หนวยงานตางๆดวยการเปนวิทยากร 

.272 

.122 

.097 

.447 

171

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.14  ความสัมพันธระหวางผลงานดานบริการวิชาการ จํานวนครั้งในการบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆดวยการเปนวิทยากรกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก การ
ฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนครั้งในการบริการวิชาการ
แกหนวยงานตางๆดวยการเปนวิทยากร 
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ผลการปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการจํานวนคาบโดยเฉลี่ยของ
การสอนตอสัปดาห ในฐานะอาจารย

พิเศษแกสถาบันอื่น 

วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 
การเลื่อนขั้นจาก

ภายใน ความมั่นคงใน

การทํางาน ความเสมอ

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ

การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

.166 

.098 

.033 

.447 173

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.15  ความสัมพันธระหวางผลงานดานบริการวิชาการ จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนในฐานะอาจารยพิเศษแกสถาบันอื่นกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก การ
ฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอ
สัปดาห ในฐานะอาจารยพิเศษแกสถาบันอื่น 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 
 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ

การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 

-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

ผลการปฏิบัติงานดานบริการ

วิชาการจํานวนองคการนิสิต

นักศึกษาหรือชมรมที่รับเปนที่

ปรึกษา 

.447 

175
 

ภาพที่ 4.16  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ จํานวนองคการนิสิตนักศึกษาหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษากับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง
รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยไมมี
ความสัมพันธกับจํานวนองคการนิสิตนักศึกษาหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ

การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

ผลการปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการจํานวนหนวยงานภายนอก
สถาบันที่เปนคณะกรรมการหรือที่

ปรึกษา 

.329 

.081 

.117 

.211 

.447 177
 

 

ภาพที่ 4.17  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ จํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่เปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษากับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสองรูปแบบมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก การ
ฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 
ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวน
หนวยงานภายนอกสถาบันที่เปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความเปน

ทางการ 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 

การออกแบบงาน การมี

สวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

ผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ

ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงาน

ดานบริการวิชาการของตนเอง 

.256 

.149 

.082 

.447 179

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.18  ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของตนเองกับตัวแปรตางๆ 

179 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสองรูปแบบมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก การฝกอบรมและ

พัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย ความสามารถ แรงจูงใจ 

การมีสวนรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของ

ตนเอง 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

.625 

.481 

โครงสรางองคการที่มีความ

เปนทางการ 
การเลื่อนขั้นจาก

ภายใน ความมั่นคงใน

การทํางาน ความเสมอ

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบ

รางวัลตามผลการ

การออกแบบงาน การ

มีสวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.447 

.353 

.146 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 .098 

ผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวนครั้งในการ
เขารวมกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานที่

ัั

.149 

.096 

.399 

181
 

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.19   ความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเขารวมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับตัวแปรตางๆ 
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จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสองรูปแบบมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก การฝกอบรมและ

พัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย การมีสวนรวมและความ

ผูกพันตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานที่สังกัด 
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วัฒนธรรมองคการแบบพวกพอง 

วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้น 
การบังคับบัญชา 

วัฒนธรรมองคการแบบตลาด 

วัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว 

วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ 

-.129 

.728 

ความสามารถของ

บุคลากร 

 

แรงจูงใจของ

บุคลากร 

 

การคัดเลือก การ

ฝกอบรมและพัฒนา 

 

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ระบบรางวัล

ตามผลการปฏิบัติงาน 

-.166 

.110 

.146 

.142 

.128 
-.092 

.110 

.350 
.399 

ผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจในผล

.447 
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โครงสรางองคการที่มีความเปน

ทางการ 

.

.1

.0

โครงสรางองคการที่มีการ

มอบหมายอํานาจหนาที่ 

ภาพที่ 4.20  ความสัมพันธระหว

 

 

 

 

 

 

.625 

.481 
การเลื่อนขั้นจากภายใน 

ความมั่นคงในการ

ทํางาน ความเสมอภาค 

การมีสวนรวมของ

บุคลากร 

 

ความผูกพันตอ
องคการของ
บุคลากร 

การออกแบบงาน การมี

สวนรวม การ

ติดตอสื่อสาร 

353 

46 

.196 
.289 

.117 

.557 

.395 
.481 98 

การปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง .156 

.166 

างความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของตนเองกับตัวแปรตาง ๆ 



 

184

จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพและโครงสรางองคการทั้งสอง
รูปแบบมีความสัมพันธเชิงบวกตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอแรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ยกเวนการคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธเชิงลบตอความสามารถผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย การ
มีสวนรวมและความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธบวกกับความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของตนเอง  

 



 
บทที่ 5 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

 
การวิจัยเรื่อง  อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา  ผลศึกษาและขอคนพบของการวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ
ตอบคําถามการวิจัย 4 ขอคือ 1) วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามกรอบแนวคิด Best Practice 
ท่ีกลาววาสามารถนําไปใชไดกับองคการในทุกรูปแบบ (Universal) สามารถนํามาใชกับการ
บริหารจัดการบุคลากรสายผูสอนในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาของไทยไดหรือไม 2) การจัด
กลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด Bundle หรือการจัดกลุมของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะที่เหมาะสมควรมีรูปแบบใด 3) กลองดํา “Black  Box” 
หรือผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยท่ีเปนตัวเชื่อมระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการ
ปฏิบัติงานประกอบดวย ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ตาม
ตัวแบบ AMEC มีความสัมพันธกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและผลการปฏิบัติงานอยางไร 
4) ปจจัยระดับองคการของสถาบันอุดมศึกษาอันประกอบดวย วัฒนธรรมองคการและโครงสราง
องคการมีอิทธิพลอยางไรตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดของ
ขอสรุปการอภิปรายมีดังนี้ 

 
5.1.1  วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามกรอบแนวคิด Best Practice สามารถ     
          นํามาใชกับการบริหารจัดการบุคลากรสายผูสอนในบริบทสถาบันอุดมศึกษา 

           ของไทยไดและมีการจัดกลุมตามแนวคิด Bundle เปน 4 กลุมตามกรอบทฤษฎี  
จากประเด็นคําถามการวิจัยขอที่ 1 ท่ีตั้งคําถามไววา วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตาม

กรอบแนวคิด Best  Practice ท่ีกลาววาสามารถนําไปใชไดกับองคการในทุกรูปแบบ (Universal) 
สามารถนํามาใชกับการบริหารจัดการบุคลากรสายผูสอนในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาของไทย
ไดหรือไม และขอที่ 2 การจัดกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด Bundle ท่ีเหมาะสม
ควรมีรูปแบบใด ผลจากการศึกษาชี้ใหเห็นวากรอบแนวคิดที่แบงวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย
ออกเปน 9 ดานประกอบดวย 1) การคัดเลือก 2) การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน 5) การออกแบบงาน 
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6) การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม 7) การเลื่อนขั้นจากภายใน 8) ความมั่นคงในการทํางาน 
9) ความเสมอภาค พบวาวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเหลานี้มีอิทธิผลทางออมตอผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยผานปจจัย 4 ประการหรือที่เรียกวา
กลองดํา และการนําวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเหลานั้นมาจัดกลุมตามกรอบแนวคิด Bundle 
มีอิทธิพลโดยตรงตอ ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการของ
บุคลากร รูปแบบการจัดกลุมของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ผลจากการวิจัยเปนไปตามกรอบ
ทฤษฎี การจัดกลุมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะสามารถจําแนกไดเปน 4 กลุมคือ กลุมที่หนึ่ง 
ประกอบดวยการคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลุมที่สองประกอบดวย
การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน กลุมที่สามประกอบดวยการ
ออกแบบงาน การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม กลุมที่ส่ีประกอบดวยการเลื่อนขั้นจากภายใน 
ความมั่นคงในการทํางานและความเสมอภาค   
   5.1.1.1   วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 1 ประกอบดวย การคัดเลือก 
การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผลจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัว
แปรกลุมนี้มีคาเทากับ -.129 แสดงใหเห็นถึงเงื่อนไขและปญหาในการนําวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยกลุมนี้มาใชงาน ซ่ึงผูวิจัยไดใชการแยกองคประกอบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุม
ท่ี 1 ออกจากกันเพื่อหาสาเหตุของปญหา พบวา สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนทั้งที่มีโครงสราง
ขนาดใหญและขนาดเล็ก ไดใหความสําคัญกับเทคนิคและวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายผูสอนตาม
แนวคิด Best  Practice มากกวาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ แตจากหลักฐานของผลการวิจัยไมพบ
ความสัมพันธเชิงบวกระหวางการคัดเลือกดวยเทคนิคดังกลาวกับความสามารถของบุคลากร ดาน
การฝกอบรมพบวาคาเฉลี่ยของการใหความสําคัญกับการฝกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 
กลุม มีระดับใกลเคียงกันและไมมีความสัมพันธกันระหวางการฝกอบรมกับความสามารถของ
บุคลากร ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนตัวแปรตัวสุดทายของกลุมที่ 1 พบวาเปนเพียงตัว
แปรเดียวที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอความสามารถของบุคลากร และมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
เทากับ .145 ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่
เหมาะสมของกระบวนการตลอดจนเทคนิคในการคัดเลือกและแนวทางในการฝกอบรมที่สามารถ
มีอิทธิพลเชิงบวกตอการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
ขณะเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษของผลการวิเคราะหแสดงวาการพัฒนาสายอาชีพในทิศทาง
ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั้งสองประเภท โดยเฉพาะการใหความสนับสนุนดานการขอ
ตําแหนงทางวิชาการและการสนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นเปนปจจัยสําคัญตอการเพิ่มขึ้นของความสามารถของบุคลากรสายผูสอน ซ่ึงพอที่จะสรุปได
วา การเพิ่มความสามารถใหกับบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษานั้น การใหความสําคัญ
เฉพาะกระบวนการและเทคนิคการคัดเลือกเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการยกระดับความสามารถของบุคลากรได ยังจําเปนตองมีการกําหนดกรอบนโยบายดานการ
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ฝกอบรมและระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลโดยตรงตอการเพิ่มความสามารถของ
บุคลากรควบคูกันไปพรอมๆกัน 
   5.1.1.2   วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 2 ท่ีประกอบดวย  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย
กลุมที่ 2 สามารถอธิบายความผันแปรของแรงจูงใจของบุคลากรไดถึงรอยละ 53 และมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .728 แสดงใหเห็นวา ประการที่หนึ่งหลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวคิด Best Practice ท่ีประกอบดวย ความโปรงใสเปนธรรมของการประเมินผล 
การมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาที่ทําหนาที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผูถูกประเมินผลการปฏิบัติงานมีโอกาสไดถามตอบ และชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นขอ
สงสัยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานสามารถนํามาใชในการปรับปรุงการ
ทํางานไดเปนอยางดีและการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลอยางมากตอการขึ้นเงินเดือน 
ประการที่สองระบบรางวัลตามผลการปฏิบัติงานที่ยึดหลักความเปนธรรมภายในและความเปน
ธรรมภายนอก การมีคาตอบแทนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการที่เหมาะสม สามารถ
นํามาใชในการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสายผูสอนในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาได  
   5.1.1.3   วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 3 ท่ีประกอบดวย  การออกแบบ
งาน การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม  มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .625 สามารถอธิบาย
ความผันแปรของการมีสวนรวมของบุคลากรไดรอยละ 47 แสดงใหเห็นวา ประการที่หนึ่งการ
ออกแบบงานที่ใหความสําคัญกับ ความมีอิสระในการทํางาน การทาทายความสามารถ การเปด
โอกาสใหบุคลากรสายผูสอนไดใชความรูและทักษะของตนอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ประการที่
สองการติดตอสื่อสารที่สถาบันอุดมศึกษามีการใหความสําคัญกับการแจงขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน 
เปาหมาย พันธกิจและกลยุทธของหนวยงาน การไดรับทราบขอมูลผลการดําเนินงานเชน รายงาน
งบประมาณประจําป สรุปผลการประกันคุณภาพ ประการที่สามการมีสวนรวมโดยเปดโอกาสให
บุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพของการทํางาน การแสดงความคิดเห็นตอ
นโยบายการบริหารและสภาพการทํางานโดยผานการสํารวจทัศนคติ ทําใหบุคลากรไดตระหนักถึง
เปาหมาย กลยุทธของหนวยงานและสามารถนําปจจัยเหลานั้นมาใชในการกําหนดเปาหมายการ
ทํางานของตน ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองเชื่อมโยง
กับเปาหมายหลักของสถาบันอุดมศึกษา ชวยใหบุคลากรสายผูสอนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
และกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น 
   5.1.1.4   วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกลุมที่ 4 ท่ีประกอบดวย การเลื่อนขั้น
จากภายใน ความมั่นคงในการทํางานและความเสมอภาค มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ .481 
สามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคการของบุคลากรไดรอยละ 39 แสดงใหเห็นวา 
การเปดโอกาสใหบุคลากรจากภายในหนวยงานไดเลื่อนขั้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น การทํางานมีความ
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ม่ันคงสูงและการถูกปฏิบัติดวยความเสมอภาคเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา ชวยใหบุคลากรสาย
ผูสอนเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้นตามไปดวยเชนกัน  

 
5.1.2  รูปแบบอิทธิพลของผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยหรือกลองดําที่มีตอผล การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 การอภิปรายผลในสวนนี้มุงตอบคําถามการวิจัยในขอที่สาม ซ่ึงตั้งคําถามไววา กลองดําที่
เปนตัวเชื่อมระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานประกอบดวย 
ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการ ตามตัวแบบ AMEC มี
ความสัมพันธกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและผลการปฏิบัติงานอยางไร ขอสรุปที่ไดจากการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยและการวิเคราะหเสนทางมีดังนี้ วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีถูกจัด
กลุมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะตามแนวคิด Bundle มีอิทธิพลโดยตรงตอผลลัพธดานทรัพยากร
มนุษยหรือกลองดําดังที่ไดอภิปรายสรุปผลไวในขอ 5.1 ในประเด็นของความสัมพันธระหวาง 
ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการที่มีตอผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายผูสอนที่แบงการวัดผลการปฏิบัติงานออกเปน 4 กลุมคือ 1) ดานการเรียนการสอน 
2) ดานการวิจัย 3) ดานบริการวิชาการ 4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 19 
ตัวชี้วัด ในภาพรวมของผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยหรือกลองดําที่ประกอบดวย ความสามารถ 
แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการพบวา มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่แตกตางกันกันออกไปมีรายละเอียดดังนี้  
   5.1.2.1  ผลการปฏิบัติงานดานการสอน  

ท่ีมีตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัดประกอบดวย  
1) จํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไมไดรับคาสอนพิเศษ

พบวาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีภาระงานดานการสอนสูงกวา
กลุมอื่นมีคาเฉลี่ยประมาณ 11 คาบตอสัปดาห ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอีกสามกลุมมีคาเฉลี่ย
ใกลเคียงกันคือ อยูระหวาง 7-8 คาบตอสัปดาห ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและ
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายผูสอนไมมีอิทธิพลตอตัวแปรดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยจึงได
ทําการการสัมภาษณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาในทั้ง 4 กลุมเพิ่มเติมเพื่อชวยอธิบาย
ปรากฏการณดังกลาวพบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอจํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหของ
ผูสอน นอกจากขึ้นอยูกับตัวผูสอนเองแลว ยังมีปจจัยสําคัญดานอื่นๆอีกเชน นโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา นโยบายของคณะและภาควิชา การเพิ่มขึ้นของหลักสูตรและโครงการพิเศษ 
ตลอดจนจํานวนของนักศึกษาและคํารองเพื่อขอเปดวิชาเรียนเพิ่มเติมในแตละภาคการศึกษา 

 2)  จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไดรับคาสอนพิเศษ 
พบวาบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีภาระงานดานการ
สอนที่ไดรับคาสอนพิเศษสูงกวากลุมอื่น ประมาณ 6 คาบตอสัปดาห ในขณะที่บุคลากรสายผูสอน
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ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยที่ 1.59 คาบตอสัปดาห จากการ
สัมภาษณผูบริหารทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญและโครงสราง
ขนาดเล็กไดใหเหตุผลสอดคลองกันวา การที่บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งสอง
กลุมมีจํานวนคาบการสอนที่ไดรับคาสอนพิเศษแตกตางกันคอนขางมาก สืบเนื่องมาจากการมี
ยุทธศาสตร เปาหมายและพันธกิจที่แตกตางกัน สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ
มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก
มุงการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการใหบริการดานการเรียนการสอนแกชุมชนในทองถิ่นเปนสําคัญ 
ความสามารถของบุคลากร แรงจูงใจและการมีสวนรวมมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานดานนี้ 
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันในเชิงบวกระหวางของความสามารถของบุคลากรสายผูสอนที่
ประกอบดวย การมีตําแหนงทางวิชาการและระดับการศึกษาที่สูงขึ้น การสรางแรงจูงใจดวยการให
คาตอบแทนจากการสอนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการบริหารทั้งดานการ
จัดการ ดานวิชาการของคณะและภาควิชากับผลการปฏิบัติงานดานการสอนที่ไดรับคาสอนพิเศษ  

3)  จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษาพบวาสถาบันอุดม 
ศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางเล็กมีคาเฉลี่ยของจํานวนวิชาที่สอนตอภาคการศึกษามากที่สุดคือ 3.18 
วิชา นอกจากนี้ยังพบวาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐทั้งสองกลุมมีบุคลากรสายผูสอนที่มีจํานวนวิชา
สอนตอภาคมากที่สุดถึง 6 วิชาและสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนทั้งสองกลุมมีบุคลากรสายผูสอน
ท่ีมีวิชาที่ตองสอนมากที่สุดถึง 9 วิชาตอภาคการศึกษา ซ่ึงผลจากการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน พบวามีเพียงแรงจูงใจเทานั้นที่มีความสัมพันธ
เชิงลบกับจํานวนวิชาที่สอนหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาแรงจูงใจของบุคลากรสายผูสอนจะลดลง
เมื่อมีจํานวนวิชาที่ตองสอนตอภาคการศึกษาเพิ่มขึ้น ซ่ึงผลจากการศึกษามีความสอดคลองกับการ
ทบทวนวรรณกรรม  

4)  จํานวนบทความทางวิชาการที่เขียนและถูกตีพิมพในวารสาร สถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยของจํานวนบทความทางวิชาการที่เขียนและถูก
ตีพิมพในวารสารมากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ยถึง 3.42 บทความ ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีโครงสราง
ขนาดเล็กมีผลงานดานการเขียนบทความนอยกวาสถาบันอุดมศึกษากลุมอื่นคือ มีคาเฉลี่ยเพียง 
1.12 บทความในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา และพบวาความสามารถและการมีสวนรวมของบุคลากร
เปนสองปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของจํานวนการเขียนบทความทางที่ถูกตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ 

 5) จํานวนหนังสือ ตําราทางวิชาการที่เขียนหรือรวมเขียน สถาบัน 
อุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยของจํานวนหนังสือหรือตําราทางวิชาการที่
เขียนหรือรวมเขียนมากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ยถึง 1.52 เลม ซ่ึงมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก ในสวนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนทั้งสอง
กลุมมีคาเฉลี่ยของจํานวนหนังสือหรือตําราทางวิชาการที่เขียนหรือรวมเขียนนอยกวาภาครัฐอยาง
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ชัดเจน คือสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.09 เลม และ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยเพียง .062 เลม ผลจากการศึกษา
พบวา การที่บุคลากรสายผูสอนจะมีผลงานดานการแตงหนังสือหรือตําราทางวิชานั้น การตอง
อาศัยเงื่อนไขและปจจัยของผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยท้ัง 4 ดาน 
   6)  ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการสอนของตนเองพบวา 
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุมมีระดับคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน
ดานการสอนใกลเคียงกัน ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรเปนปจจัยที่อิทธิพลตอความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการสอนของตนเอง                             
       จากหลักฐานเชิงประจักษของการวิจัยชวยใหสามารถสรุปไดวา 
ความสามารถของบุคลากรสายผูสอนอันประกอบดวยความรูและทักษะทางวิชาการ เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุดตอผลการปฏิบัติงานดานการสอนคือ มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงกับ 4 ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน จากตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัว อันดับสองไดแกการมีสวนรวม แรงจูงใจเปนอันดับสาม
และความผูกพันตอองคการเปนอันดับสุดทาย นอกจากนี้ขอคนพบจากการศึกษาชี้ใหเห็นวา การ
จัดจํานวนวิชาที่สอนตอภาคการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นอาจกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผูสอนรวมทั้งปญหาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตอ
การลดลงของแรงจูงใจของบุคลากร 

5.1.2.2  ผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย  
ประกอบดวยตัวชี้วัด 6 ตัวเชนเดียวกันกับการวัดผลการปฏิบัติงานดานการสอน 

สามารถสรุปขอคนพบไดดังนี้  
1)  จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัย

หลักพบวา บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีจํานวน
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยหลักมากที่สุดคือ 2.33 ฉบับ ในขณะที่
อันดับสองไดแก บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีจํานวน
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จเพียงครึ่งหนึ่งของบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดใหญ คาเฉลี่ยเทากับ 1.16 ฉบับ ในสวนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนทั้งที่มี
โครงสรางขนาดใหญและขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยเพียง .095และ.090 ฉบับตามลําดับ ในระยะเวลา 
3 ปท่ีผานมา โดยปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยตัวชี้วัดที่ 1 
ไดแก ความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากร  

2)  จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวม 
พบวาบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีจํานวนจํานวน
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวมมากที่สุดคือ 1.87 ฉบับ ในขณะที่
บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีจํานวนจํานวน
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวมนอยที่สุดคือ มีคาเฉลี่ยเพียง 0.41  
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ฉบับ จากการสัมภาษณผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนทั้งสองกลุมเพิ่มเติมไดอธิบาย
ถึงสาเหตุท่ีจํานวนผลงานการวิจัยของบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนมีนอย
กวาบุคลากรสายผูสอนของภาครัฐวา เกิดจากขอจํากัดสําคัญสองประการคือ ประการที่หนึ่งปจจัย
ระดับสถาบันประกอบดวย บทบาทภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนเนนการเปน
มหาวิทยาลัยดานการสอนและผลิตบัณฑิตไมไดมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย การขาด
ความตอเนื่องของนโยบายการสงเสริมการวิจัยของผูบริหารระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหาร ความเชื่อถือของสังคมและผูสนับสนุนทุนการวิจัยจากภายนอกตอความสามารถในการ
ทําวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีนอยกวาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ   ประการที่สอง
ปจจัยระดับบุคคล ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถของบุคลากรระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนจากการศึกษาในครั้งนี้ ช้ีใหเห็นวาบุคลากรภาครัฐมีคาเฉลี่ยที่
สูงกวาภาคเอกชน ซ่ึงขอคนพบดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการสัมภาษณผูบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่อธิบายวา จากขอจํากัดตางๆของปจจัยระดับสถาบันที่มีตอการ
วิจัยทําใหบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนขาดโอกาสและความตอเนื่องใน
การพัฒนาตนเองดานการทําวิจัย และพบวา ความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมของ
บุคลากรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลงานวิจัยในดานนี้  

3) จํานวนผลงานวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีการเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารหรือตอที่ประชุมในประเทศ ขอคนพบมีลักษณะคลายกันกับผลการ
ปฏิบัติงานดานการวิจัยในตัวชี้วัดที่ 1และที่ 2 คือ คาเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ มีคามากกวาอีกทั้ง 3 กลุมอยางเห็นได
ชัด โดยคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 ครั้งในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา สวนบุคลากรในอีกทั้ง 3 กลุม
สถาบันอุดมศึกษามีคาเฉลี่ยที่นอยกวาหนึ่งครั้ง ในสวนของความสัมพันธระหวางผลลัพธดาน
ทรัพยากรมนุษยกับจํานวนผลงานวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีการเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารหรือตอที่ประชุมในประเทศ มีปจจัยสําคัญสองประการคือ ความสามารถและการมีสวน
รวมของบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอผลการปฏิบัติงานในตัวชี้วัดนี้          

4)  จํานวนผลงานวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่มีการเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารหรือตอที่ประชุมในตางประเทศ เมื่อพิจารณาในภาพรวมบุคลากรของทั้ง 4 กลุมสถาบันอุดมศึกษา มี
ผลการปฏิบัติงานดานนี้คอนขางนอยในทุกกลุม บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 1.31 ครั้ง ในขณะที่บุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 0.19 ครั้ง ความสามารถของบุคลากรเปนเพียงปจจัย
เดียวที่มีอิทธิผลตอผลการปฏิบัติงานในตัวชี้วัดนี้   
 5)   จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล มีคาเฉลี่ยนอยมากในทั้ง 4 กลุม 
โดยพบวา บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยของ
ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลมากที่สุดแตก็มีเพียงแค 0.22 เรื่อง ในขณะที่ผลงานวิจัยของบุคลากร
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สายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยของการไดรับรางวัล
นอยกวากลุมอื่นโดยมีคาเฉลี่ยเพียง 0.06 เรื่องเทานั้น และความสามารถของบุคลากรยังคงเปน
ปจจัยหลักเพียงปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล ตัวชี้วัดที่ 4 และ 5 เปน
ส่ิงที่แสดงใหสถาบันอุดมศึกษาและตัวบุคลากรสายผูสอนเองไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาตนเองทั้งในดานการเพิ่มพูนความรูและการเพิ่มทักษะทางวิชาการ อันเปนเงื่อนไขสําคัญที่
จะนําตนเองไปสูการเปนนักวิชาการในระดับสากลและการไดรับรางวัลดานการวิจัย 6) ความพึง
พอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของตนเอง คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในดานนี้เมื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับอีกทั้ง 3 ดานคือ ดานการสอน ดานบริการวิชาการและดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม พบวามีคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด แสดงใหเห็นวา บุคลากรสายผูสอนของทุกกลุม
สถาบันอุดมศึกษาไมพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของตนเอง โดยบุคลากรสาย
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
นอยกวาบุคลากรสายผูสอนในทุกกลุมคือ มีเพียงแค 3.39 จากคะแนนเต็ม 10 ปจจัยสําคัญที่มี
อิทธิผลโดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของความพึงพอใจในผลงานวิจัยของตนเองประกอบดวย 
ความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากร 
 จากขอมูลการอภิปรายผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยสรุปไดวา ปจจัย
ดานความสามารถของบุคลากรสายผูสอนมีอิทธิพลอยางมากตอผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย 
โดยมีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยทุกตัวชี้วัด รองลงมาไดแกการมีสวนรวม
ในที่นี้หมายถึง การที่บุคลากรสายผูสอนไดรับทราบขอมูลขาวสารตางๆที่เกี่ยวของกับความ
ตองการการวิจัยจากชุมชนหรือหนวยงานภายนอก แหลงทุนการวิจัย และโอกาสในการเขารวมกับ
ทีมวิจัยของทั้งในระดับภาควิชา คณะหรือระดับสถาบันอุดมศึกษา ปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพล
เชิงบวกใน 3 ตัวชี้วัด แสดงใหเห็นถึงนอกจากบุคลากรสายผูสอนจะคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานทาง
วิชาการแลว คาตอบแทนการวิจัยในลักษณะที่เปนตัวเงินก็มีความสําคัญเชนกัน ปจจัยสุดทาย
ความผูกพันตอองคการของบุคลากรเปนเพียงตัวแปรเดียวที่ไมมีอิทธิพล ตอผลการปฏิบัติงาน
ดานการวิจัย นอกจากขอสรุปขางตนแลว ขอคนพบอีกประการจากการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน
ดานการวิจัยพบวา ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยหรือกลองดําซึ่งเปนตัวแปรอิสระและเปนปจจัยใน
ระดับบุคคลสามารถอธิบายการผันแปรของผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยซึ่งเปนตัวแปรตามไดไม
สูงมากนัก แสดงวายังมีปจจัยอื่นๆอีกที่อยูนอกเหนือจากกรอบในการศึกษาในครั้งนี้ ซ่ึงเปนปจจัย
ในระดับหนวยงานเชน นโยบายดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ระบบการบริหารงานวิจัย 
ระบบสารสนเทศดานการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่ชวยการเชื่อมโยงระหวางนักวิจัยและแหลงทุน 
รวมทั้งความตอเนื่องของทุนวิจัย เปนตน 
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5.1.2.3  ผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ  
ประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด  

1)  จํานวนครั้งการใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆดวยการเปน
วิทยากรที่นอกเหนือจากการสอน บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ 
มีคาเฉลี่ยมากกวากลุมอื่น 14.30 ครั้ง ในระยะ 3 ปท่ีผานมา ในขณะที่บุคลากรสายผูสอนอีกทั้ง
สามกลุมมีจํานวนครั้งในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานอื่นๆดวยการเปนวิทยากรมีคาเฉลี่ย
ระหวาง 5.98 ถึง 4.79 ครั้ง ความสามารถของบุคลากร แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากร
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานในดานนี้  

2)  จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาห ในฐานะอาจารยพิเศษ
แกสถาบันศึกษาอื่น บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ มีคาเฉลี่ย
มากกวากลุมอื่นคือ 2.10 คาบตอสัปดาห และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดที่ 1.39 คาบตอสัปดาห ความสามารถของบุคลากร 
แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานในดานนี้  

3)  จํานวนองคการนิสิตหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษา บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 1.03 ชมรม 
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยที่ 0.42 ชมรม และ
พบวา ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากรไมมี
อิทธิพลตอจํานวนองคการนิสิตหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษา            

4)  จํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่เปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา 
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นเทากับ 
2.04 หนวยงาน ในขณะที่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมี
คาเฉลี่ยนอยกวากลุมอื่นที่ 1.04 หนวยงาน ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยท้ัง 4 ปจจัยมีอิทธิพลตอ
ตัวชี้วัดนี้ หรือสามารถอธิบายไดวา หนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตงบุคลากรสาย
ผูสอนไปรวมเปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา โดยพิจารณาจาก ความรูและทักษะของบุคลากร
สายผูสอนเปนเงื่อนไขหลักและตองมีการใหคาตอบแทนที่เหมาะสมกับการรับเปนคณะกรรมการ
หรือที่ปรึกษา ในขณะเดียวกันการเขาไปมีสวนรวมของบุคลากรสายผูสอนกับหนวยงานภายนอก
เชน การประชุมรวมกับหนวยงานภาครัฐภายในจังหวัด หนวยงานภาคเอกชน หอการคาจังหวัด 
และความตระหนักวาการใหบริการวิชาการเปนเปาหมายสูงสุดประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของผลงานในดานนี้   
  5)   ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของตนเอง 
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญมีความพึงพอใจตอผลการ
ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการมากกวากลุมอื่น ในขณะที่บุคลากรสายผูสอนอีกทั้งสามกลุมมีระดับ
คาเฉลี่ยของความพึงพอใจใกลเคียงกัน ความสามารถ แรงจูงใจและการมีสวนรวมเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของตนเอง 
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การวัดความสัมพันธระหวางผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการ
ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการในกลุมที่สาม ยังคงมีลักษณะของขอคนพบคลายกันกับผลการ
ปฏิบัติงานทั้งสองดานที่ผานมาคือ ความสามารถของบุคลากรยังคงเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอ
ผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ จากตัวชี้วัด 5 ดาน ความสามารถของบุคลากรมีอิทธิพลถึง 
4 ดาน แรงจูงใจและการมีสวนรวมของบุคลากรมีอิทธิพล 4 ดาน และพบวา ความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการเพียงตัวชี้วัดเดียว 

5.1.2.4  เผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
เปนการวัดผลการปฏิบัติงานกลุมสุดทายของการศึกษาในครั้งนี้ แบงการวัด

ออกเปน 2 ตัวชี้วัดประกอบดวย  
1)  จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานที่สังกัดพบวา บุคลากรสายผูสอนของสามกลุมสถาบันคือ 
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาด
เล็กและสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยของจํานวนครั้งในการเขา
รวมกิจกรรมประมาณ 8 ครั้งในระยะ 3 ปท่ีผานมา และบุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดประมาณ 5 ครั้งในระยะสามปท่ีผานมา 
การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการเปนเพียงสองปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนครั้งในการเขา
รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานที่สังกัด  

2)  ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง บุคลากรของทั้ง 4 กลุมมีระดับคาเฉลี่ยของความพึงพอใจใกลเคียงกัน เชนเดียวกัน
กับตัวชี้วัดแรกของกลุมนี้ การมีสวนรวมและความผูกพันตอองคการเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 
   ความสัมพันธระหวางผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยหรือกลองดํากับผล
การปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนผลการปฏิบัติเพียงกลุมเดียวที่มีรูปแบบ
ความสัมพันธแตกตางไปจากกลุมอื่นคือ ความสามารถและแรงจูงใจไมมีอิทธิพลตอผลการ
ปฏิบัติงานในดานนี้ มีเฉพาะการมีสวนรวมและความผูกพันตอองคเทานั้นที่มีความสัมพันธ แสดง
ใหเห็นถึงรูปแบบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีใหความสําคัญกับการใหขอมูลขาวสารดาน
วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเชน ผลการตรวจ
ประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่มีเกณฑช้ีวัดถึงผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีใหความสําคัญกับการสรางความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรเชน ความมั่นคงในการทํางาน ความเสมอภาคเปนธรรมในการทํางาน ชวยให
บุคลากรสายผูสอนมีความตระหนักบทบาทและภารกิจของตนเองวาไมไดมีเฉพาะแคดานการสอน 
การวิจัยและการบริการวิชาการเพียงเทานั้น แตยังคงมีภารกิจสําคัญอีกประการคือ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งหมายถึง การเขารวมกิจกรรมตางๆทั้งในดานการศาสนา การเขาไปมีสวน
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รวมกับชุมชนในทองถิ่นดานการสนับสนุนและสงเสริมในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่น อันเปนพื้นฐานสําคัญในการเชื่อมโยงระหวางชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษา  

อิทธิพลระหวางผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยหรือกลองดํากับผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง 4 ดาน 19 ตัวชี้วัด สามารสรุปผลไดดังตารางที่ 5.1 

 
ตารางที่ 5.1  สรุปอิทธิพลของ ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันตอ 
                  องคการ ท่ีมีตอผลการปฏิบัติของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ผลลัพธหรือกลองดําของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอน 

ความสามารถ แรงจูงใจ การมีสวนรวม ความผูกพัน 

1. จํานวนคาบของการสอนตอสัปดาหที่ไมไดรับคาสอนพิเศษ -  -  -  -  

2. จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหที่ไดรับคาสอนพิเศษ    - 

3. จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษา -  -  -  

4. จํานวนบทความทางวิชาการที่เขียนและถูกตีพิมพในวารสาร  -  - 
5. จํานวนหนังสือ ตําราทางวิชาการที่เขียนหรือรวมเขียน     
6. ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการสอนของตนเอง     
7. จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยหลัก    - 

8. จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวม    - 

9. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสาร ตอที่ประชุมในประเทศ  -  - 

10. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรในวารสารตอที่ประชุมในตางประเทศ  - - - 

11. จําผลงานวิจัยของผูตอบแบบสอบถามที่ไดรับรางวัล  -  -  -  

12. ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของตนเอง    - 

13. จํานวนครั้งในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ    - 

14. จํานวนคาบของการสอนในฐานะอาจารยพิเศษแกสถาบันอื่น    - 

15. จํานวนองคการนิสิตนักศึกษาหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษา -  -  -  -  
16. จํานวนหนวยงานภายนอกที่รับเปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา     
17. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของตนเอง    - 

18. จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -  -    

19. ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -  -    
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5.1.3 รูปแบบอิทธิพลของปจจัยระดับองคการที่มีตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย      

ในสถาบันอุดมศึกษา 
 ขอสรุปแบงการนําเสนอออกเปนสองสวนตามกรอบของปจจัยระดับองคการของ
การศึกษาในครั้งนี้ท่ีประกอบดวย วัฒนธรรมและโครงสรางองคการที่อิทธิพลตอวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย ดังรายละเอียดตอไปนี้  

5.1.3.1  อิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่มีตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 
ตามกรอบการศึกษาไดจําแนกรูปแบบวัฒนธรรมองคการของสถาบันอุดมศึกษา 

ออกเปน 5 กลุม จากผลการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทุกกลุมมีรูปแบบวัฒนธรรมองคการแบบพวก
พองมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพมีคาเฉลี่ยเปนอันดับสอง วัฒนธรรม
องคการแบบชั่วคราว วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชาและวัฒนธรรมองคการ
แบบตลาดคาเฉลี่ยลดลงตามลําดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมี
คาเฉลี่ยวัฒนธรรมองคการแบบพวกพองมากที่สุด จากการสัมภาษณผูบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กเพิ่มเติม ไดอธิบายถึงรูปแบบความเชื่อของ
บุคลากรในหนวยงานดังกลาวที่มองสมาชิกภายในหนวยงานวา เปรียบเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน บุคลากรควรมีความเอื้อเฟอตอกัน การใหความชวยเหลือสมาชิกภายในองคการเปนสิ่ง
สําคัญและเปนเปาหมายสําคัญมากที่สุดประการหนึ่ง สาเหตุเนื่องมาจากจํานวนของบุคลากรใน
สถาบันมีไมมากนัก การพบปะพูดคุย การมีกิจกรรมรวมกัน รูปแบบการบริหารจัดการทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการเกิดขึ้นเสมอในหนวยงาน ทําใหลักษณะของวัฒนธรรมแบบพวกพอง
ยังคงมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อของบุคลากรอยางเหนียวแนน ในสวนอิทธิพลของวัฒนธรรม
องคการที่มีตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ขอคนพบประการหนึ่งจากผลการวิจัยแสดงใหเห็น
อิทธิพลเชิงลบระหวางวัฒนธรรมองคการแบบพวกพองกับการคัดเลือก การฝกอบรมและการ
พัฒนา ในที่นี้หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัฒนธรรมองคการแบบพวกพองไมไดให
ความสําคัญกับวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่เนนเทคนิคในดานการคํานึงถึงความสอดคลองระหวาง
วุฒิทางการศึกษากับตําแหนงงาน การใชคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ การตั้งคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องงานเปนหลัก การสอบปฏิบัติและการแจงขอมูลเกี่ยวกับสภาพการทํางานใหทราบ 
เหตุผลที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากสาเหตุท่ีวา ผูบริหารตองการใหโอกาสและใหความสําคัญกับบุคคล
ท่ีรูจักหรือ ญาติพ่ีนองของบุคลากรภายในหนวยงานของตนกอนเพื่อหลีกเหลี่ยงความไมพึงพอใจ
และเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันดานการฝกอบรม 
สถาบันการศึกษาที่มีวัฒนธรรมแบบพวกพองไมไดใหความสําคัญกับการจัดการฝกอบรมตาม
ความจําเปนในการฝกอบรม การจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมรวมทั้งการศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงขึ้นไมไดกําหนดตามความจําเปนที่แทจริงขององคการและตัวบุคคล ในสวนอิทธิพลของ
วัฒนธรรมองคการแบบลําดับชั้นการบังคับบัญชาและวัฒนธรรมองคการแบบชั่วคราว มีลักษณะ
ของผลกระทบที่มีตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยไมชัดเจนมากนัก วัฒนธรรมองคการแบบ
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การตลาดมีอิทธิพลเชิงลบตอความมั่นคงในการทํางานและการใหโอกาสในการเลื่อนขั้นแก
บุคลากรภายในหนวยงาน ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยของ
วัฒนธรรมองคการแบบตลาดสูงมากที่สุด ผูวิจัยจึงไดทําการสัมภาษณเพิ่มเติมจากผูบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กและไดรับการอธิบายวา บุคลากรสายผูสอนที่
จะไดรับโอกาสในการเลื่อนขั้นสูตําแหนงงานที่สูงขึ้นเชน หัวหนาภาควิชา รองคณบดี คณบดี รอง
อธิการบดี อธิการบดี หรือหัวหนาโครงการพิเศษตางๆภายในสถาบัน โดยนโยบายของสถาบัน
และหลักเกณฑของคณะกรรมการการอดุมศึกษา ท่ีกําหนดใหตําแหนงงานเหลานั้นตองเปนผูท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการหรือวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซ่ึงบุคลากรสายผูสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กยังขาดคุณสมบัติเหลานั้นอยู อีกทั้งขอจํากัด
ดานงบประมาณและทรัพยากรในการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความรูและ
ทักษะทางวิชาการ จึงทําใหคุณสมบัติของบุคลากรเหลานั้นไมสามารถเลื่อนขั้นสูตําแหนงงานที่
สูงขึ้นได ทําใหมีความจําเปนตองใชบุคลากรจากภายนอกหนวยงานที่มีคุณสมบัติท่ีเตรงตาม
เกณฑมากกวามาดํารงตําแหนงดังกลาว 
  วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพเปนวัฒนธรรมที่ผูวิจัยไดเพิ่มเติมจากตัวแบบ
วัฒนธรรมองคการของ Cameron  and Freeman    (1995)  ผลจากการวิเคราะหขอมูลแสดงให
เห็นถึงอิทธิพลของการนําเอาระบบการบริหารและการประกันคุณภาพเขามาใชใน
สถาบันอุดมศึกษา ถึงแมวาผลงานวิจัยในอดีตไดช้ีใหเห็นถึงความลมเหลวของการนําเอาระบบ
การประกันคุณภาพเขามาใชกับระบบการศึกษาที่เกิดจากการมุงใหความสําคัญเฉพาะกระบวนการ
และเทคนิคของการควบคุมคุณภาพ แตผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยฉบับนี้ไดแสดง
ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในความเชื่อของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอการ
สรางและพัฒนาคุณภาพของระบบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสายผูสอนมี
การวางแผน การประเมินการสอนดวยตัวเองเพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ผูบังคับบัญชาในหนวยงานเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง
หนวยงานอยางสม่ําเสมอเชน การเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาใหเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
การเรียนการสอน การประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดระบบการเรียนการสอนของผูเรียน 
เปนตน  จะเห็นไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพมีคาเฉลี่ยเปนอันดับสองเปนรองเพียงแค
วัฒนธรรมองคการแบบพวกพองเทานั้น  ซ่ึงปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นนี้จะชวยเปนเงื่อนไขตอ
ความสําเร็จในการสรางคุณภาพใหเกิดกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในสวนของความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพกับวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษยของสถาบันอุดมศึกษา สรุปไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพมี
ความสัมพันธกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมากกวาวัฒนธรรมองคการรูปแบบอื่นๆ โดย
สามารถพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ถดถอยระหวางวัฒนธรรมองคการแบบ
คุณภาพกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท้ัง 4 กลุม 
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5.1.3.2  อิทธิพลของโครงสรางองคการที่มีตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 
การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางองคการกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยของการวิจัย
ในครั้งนี้ ไดอาศัยกรอบแนวคิดลักษณะโครงสรางองคการตามขอเสนอของ Nonaka and Takeuchi 
(1995) ซ่ึงแบงการศึกษาออกเปนสองลักษณะคือ ความเปนทางการและการมอบหมายอํานาจหนาที่ 
ปจจัยโครงสรางองคการทั้งสองลักษณะ เปนลักษณะโครงสรางองคการที่มีผลเชิงบวกตอการสราง
องคการแหงการเรียนรูและชวยเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในหนวยงานเพื่อ
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและการเรียนรูระหวางกัน ตลอดจนรูปแบบของโครงสรางองคการที่
มีความเปนทางการในระดับที่เหมาะสม ในที่นี้หมายถึง หนวยงานมีการกําหนดนโยบาย 
กฎระเบียบ กระบวนการขั้นตอนการทํางาน ขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
งานและตัวบุคคลไวอยางชัดเจน ขอสรุปที่เกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางองคการของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งสี่กลุมและอิทธิพลของโครงสรางองคการกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยมี
ดังนี้ 

  1)  สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ ดานความเปน
ทางการของโครงสรางองคการ มีการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ กระบวนการขั้นตอนการทํางาน 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงงานและตัวบุคคลไวอยางชัดเจนมากกวากลุม
อ่ืน และพบวาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กใชรูปแบบความเปนทางการในการ
บริหารจัดการนอยวาสถาบันอุดมศึกษากลุมอื่นๆ คาเฉลี่ยที่ไดมีความสอดคลองกับการสัมภาษณ
ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กที่ไดอธิบายบายไววา เนื่องจาก
จํานวนบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็กมีจํานวนไมมากนักเมื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีโครงสรางขนาดใหญ ความคุนเคยระหวางสมาชิก
ภายในหนวยงานกับผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารอยูในระดับสูง ดังนั้นการบริหารจัดการโดยอาศัย
ความไมเปนทางการของโครงสราง ยังคงจําเปนและสามารถนํามาใชไดอยูในสถานการณปจจุบัน 
ในทางตรงกันขามผลสัมภาษณจากผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญได
อธิบายถึงความจําเปนของความเปนทางการในระบบโครงสรางองคการตอหนวยงานที่มีบุคลากร
จํานวนมากเชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญในสวนภูมิภาคเชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เนื่องจากองคการมีบุคลากรจํานวนมากทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนงานวิชาการทําใหลักษณะความคุนเคยกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาลด
นอยลงไป จึงยากตอการนําระบบการบริหารจัดการแบบไมเปนทางการเขามาใช การกําหนดสราง
กรอบการทํางานที่มีความชัดเจนดวยการ กําหนดนโยบาย กฎระเบียบ กระบวนการขั้นตอนการ
ทํางาน ขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงงานและตัวบุคคล ซ่ึงในที่นี้ไมได
หมายถึงความซับซอนของระเบียบขอบังคับ จะชวยใหบุคลากรภายในหนวยงานไมเกิดความ
สับสนในบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมทั้งเปนการเพิ่มความรวดเร็วในการบริหารงานอีกดวย 
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นอกจากนี้ความเปนทางการของโครงสรางยังชวยสนับสนุนใหกระบวนการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นไดเชน ความชัดเจนของหลักเกณฑในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหคาตอบแทน การเลื่อนขั้น การกําหนดหลักเกณฑของ
กระบวนการเหลานั้นนอกจากจะตองนําแนวคิดพื้นฐานมาใชแลวเชน ระบบคุณธรรมกับการเลื่อน
ข้ัน ยังตองสรางความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นดวยการกําหนดตัวชี้วัดในมิติตางๆที่สอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงาน ความเปนทางการดังตัวอยางที่ไดยกมาอธิบายจะเปนปจจัยที่ชวยให
บุคลากรไมสับสนตอบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของตน ตลอดจนเปนสิ่งที่กระตุนใหบุคลากร
เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน 

2)  ดานการมอบหมายอํานาจหนาที่สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มี
โครงสรางขนาดใหญมีระดับการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับบุคลากรสายผูสอนมากกวากลุมอื่น 
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดเล็กเปนอันดับสอง อันดับสามไดแก
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ และอันดับสุดทายไดแกสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก ผลจากการศึกษาพบวาสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรม 
กระบวนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษายุคใหมท่ีมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ลักษณะของ
โครงสรางองคการตองการความยืดหยุนของกระบวนการในการทํางานงาน ความมีอิสระดวยการ
เปดโอกาสใหบุคลากรในระดับตางๆภายในองคการเขามามีสวนรวมและตัดสินใจ 
   3)  ดานอิทธิพลของโครงสรางองคการที่เปนทางการและการมอบหมาย
อํานาจหนาที่มีตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพบวา 
ความเปนทางการและลักษณะการกระจายอํานาจของโครงสรางองคการมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในทั้งสี่กลุม ในภาพรวม เมื่อนําทั้งสองปจจัยมาเปรียบเทียบกัน
พบวา การมอบหมายอํานาจหนาที่ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยสูงกวาความเปนทางการ ขอคนพบ
ดังกลาวเปนสิ่งที่ชวยยืนยันสนับสนุนแนวคิดรูปแบบโครงสรางองคการที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาของไทยมากยิ่งขึ้นวา สถาบันอุดมศึกษาเปนองคการที่บุคลากรมีการศึกษาใน
ระดับสูง มีความรูทักษะทางวิชาการและมีบุคลากรจํานวนมาก ดังนั้นการกําหนดนโยบายและ
กรอบการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน รวมทั้งการมอบหมายอํานาจหนาที่สูบุคลากรในระดับตางๆ
ใหเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับคณะ ภาควิชา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารโครงการตางๆ เปน
ปจจัยที่จะชวยใหสถาบันอุดมศึกษาและระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

จากผลการศึกษาอิทธิพลของปจจัยระดับองคการที่มีตอวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษย สรุปไดวาวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพ โครงสรางองคการที่มีความเปน
ทางการและมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ เปนบริบทสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการนําวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยตามแนวคิด “Best Practice” มาใชในการบริหารจัดการอยางเหมาะสม อยางไรก็
ตามผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยองคการดานอื่นๆที่ไมไดนํามาใชในการศึกษาในครั้งนี้
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เชน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา เปาหมาย ภาวะผูนํา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ เปนตน 
ปจจัยเหลานี้อาจมีผลทําใหอํานาจในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัยลดนอยลงไป 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 
  
 จากความสําคัญของปญหาที่ระบุไวในบทนําของการศึกษาอันเปนที่มาของงานวิจัยฉบับนี้ 
ไดกลาวถึงปญหาของปรากฏการณดานการบริหารทรัพยากรมนุษยสําคัญสองประการคือ ปญหา
ทางทฤษฎีและปญหาทางการปฏิบัติในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาของไทย ในสวนสุดทายของ
การวิจัยฉบับนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อนําขอคนพบจากการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการแกปญหา
ดังกลาว โดยไดแบงรายละเอียดของขอเสนอแนะออกเปนสามประเด็น ท้ังนี้เพื่อใหเปนประโยชน
ตอการพัฒนาองคความรูใหมดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและประโยชนในการนําองคความรู
เหลานั้นไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริง ขอเสนอแนะทั้งสามขอมีดังนี้ 

  
5.2.1 ขอเสนอแนะทางทฤษฎี  

  เพื่อตอบคําถามในสวนปญหาทางทฤษฎีดานการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีไดอธิบายไวใน
บทที่ 1 วาประกอบดวยปญหาสําคัญสามประการคือ ปญหาความไมชัดเจนขององคประกอบของ
วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย ปญหารูปแบบการเชื่อมโยงที่เหมาะสมระหวางวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน และปญหาความไมชัดเจนของเครื่องมือ รูปแบบและระดับ
การวัดผลลัพธท่ีเกิดจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและกลองดํา ขอเสนอแนะทางทฤษฎี
ประการแรก เปนขอเสนอแนะเพื่อตอบคําถามในประเด็นปญหาความไมชัดเจนขององคประกอบ
ของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย วาควรจะตองประกอบดวยเครื่องมือและเทคนิคใดบาง ผูวิจัย
ไดตระหนักถึงปรัชญาในการนําศาสตรดานการบริหารมาใชงานวา ตองเปนทั้งศาสตรและเปนทั้ง
ศิลป โดยเฉพาะดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ซ่ึงทําใหการกําหนดตัวแบบเพื่อนํามาใชในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยมีความซับซอนและยากตอการจัดการมากกวาทรัพยากรดานอื่นๆ
เนื่องจากความคิด ความรูสึกของมนุษยมีความหลากหลายแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามการ
พัฒนาตัวแบบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนสากลก็ยังเปนสิ่งที่มีความจําเปน 
ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความสับสน นอกจากนี้ยังชวยใหนักปฏิบัติการสามารถนําองคความรูดังกลาว
ไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากผลการศึกษา องคประกอบของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยควรประกอบดวย 9 
องคประกอบดังนี้ 1) การคัดคัดเลือก 2) การฝกอบรมและพัฒนา 3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 4) การใหคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 5) การออกแบบงาน 6) การติดตอสื่อสาร
และการมีสวนรวม 7) การเลื่อนขั้นจากภายใน 8) ความมั่นคงในการทํางาน 9) ความเสมอภาค 
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ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด Best Practice ของ Pfeffer (1998)  อยางไรก็ตามแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุด (Best Practice) มีรูปแบบของทฤษฎีคลายกันกับหลัก “The One Best Way” ของ  Taylor 
ซ่ึงมีนักวิชาการและนักบริหารจํานวนมากไดอธิบายถึงขอจํากัดของทฤษฎีในลักษณะดังกลาว ซ่ึง
สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

อุทัย  เลาหวิเชียร (2537) ไดกลาวถึงหลักการที่แสดงขอโตแยงถึงจุดออนประการสําคัญ
ของแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดวา ทฤษฎีดังกลาวไมไดใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมขององคการ 
ซ่ึงเปรียบองคการเสมือนสิ่งไมมีชีวิตคลายเครื่องจักรกล ส่ิงมีชีวิตตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
เพื่อความอยูรอด ดังนั้นองคการจึงตองมีการปรับตัวและปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เปนพลวัตร 
ซ่ึงเรียกองคการวาเปนระบบเปด สอดคลองกันกับทฤษฎีระบบ (System Theory) และทฤษฎีตาม
สถานการณ (Contingency Theory) ท่ีไดอธิบายไววา องคการจะตองมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังนี้นักบริหารจะตองปรับสภาพเพื่อความอยูรอด ลักษณะการ
ปรับตัวขององคการไมมีกฎเกณฑการปรับเปลี่ยนที่ตายตัว การปรับเปลี่ยนใดๆขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม หรืออาจเรียกไดวาการปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับสถานการณ ท้ังนี้การยกตัวอยาง
ทฤษฎีแบบเปนระบบและทฤษฎีตามสถานการณ ก็เพื่อชี้ใหเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบที่สําคัญตอองคการและนักบริหาร นักบริหารในสายตาของนักทฤษฎีเหลานี้จะตองเปน
ผูมองการณไกล มีความสามารถในการปรับตัวและบูรณาการสวนตางๆขององคการได นักบริหาร
ไมควรมีจิตใจคับแคบ มุมมองแคบ ยึดหลักทฤษฎีหรือวิชาการ ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือยึดหลัก
วิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยไมมองถึงสาขาหรือทฤษฎีอ่ืนๆ ยึดกฎระเบียบขอบังคับที่เครงครัด 
ยอมไมสอดคลองกับบทบาทของนักบริหารในปจจุบันซึ่งจะสรางความเสียหายใหกับระบบของ
องคการอยางมาก 

นอกจากนี้กลุมแนวคิด Best  Fit สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งไดวา Contingency School of 
HRM กลุมนี้มีหลักแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดความสัมพันธระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย
กับสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม ซ่ึงแตกตางไปจากหลักวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด รายละเอียดของ
หลักการมีดังนี้  1) วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตองมีการปรับรูปแบบใหมีความเหมาะสมกับ
กลยุทธหลักและบริบทขององคการ หรืออาจเรียกไดวาเปนความเหมาะสมในแนวดิ่ง (Vertical 
Fit)  2) วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตองมีการปรับรูปแบบใหมีความเหมาะสมระหวางกลุม
เครื่องมือและเทคนิคของการบริหารทรัพยากรมนุษย หรืออาจเรียกไดวาเปนความเหมาะสมใน
แนวราบ (Horizontal Fit)  

Baron and Kreps (1999) ไดเสนอลักษณะการปรับตัวของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยใหมีความสอดคลองและมีความยืดหยุนตามสถานการณ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้   
1) ความสอดคลองเฉพาะปจเจกบุคคลหมายถึง องคการสามารถใชรูปแบบของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยตอบุคลากรแตละคนไดไมเหมือนกัน เนื่องจากความแตกตางของสถานะและ
สภาพปญหาของแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไป  2) ความสอดคลองทั่วทั้งองคการหมายถึง 
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ลักษณะการใชวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอบุคลากรที่เปนรูปแบบเดียวกัน 3)  ความสอดคลอง
ช่ัวคราว หมายถึงการใชวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีความยืดหยุนระหวางแนวคิดที่ 1 และ
แนวคิดที่ 2 โดยตองปรับใหเหมาะสมกับสถานการณ ไมตายตัว  
 ซ่ึงสรุปไดวาทฤษฎีระบบและทฤษฎีตามสถานการณ ตลอดจนการใชวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดความเหมาะสมในแนวดิ่งและแนวราบ จะชวยใหผูบริหารตระหนักถึง
การนําแนวคิดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดไปใชงาน จะตองคํานึงถึงในหลายมิติ ท้ังในสวนของสิ่งแวดลอม
ภายนอกและภายในองคการ รวมไปถึงความสอดคลองและความยืดหยุนระหวางเครื่องมือและ
เทคนิคของการบริหารทรัพยากรมนุษยดวยกันเอง  

ในขณะที่การนําวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท้ัง 9 องคประกอบมาใชในการปฏิบัติงาน 
ควรคํานึงถึงหลักการเสริมแรงสนับสนุนกัน (Bundle) ระหวางชุดเครื่องมือของวิธีปฏิบัติดาน
ทรัพยากรมนุษยในลักษณะของความเหมาะสมในแนวราบ (Horizontal  Fit) ดวยการจัดกลุม 
ท้ังนี้เนื่องจากวิธีการปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยแตละกลุมใหผลลัพธดานทรัพยากรที่แตกตางกัน
ออกไป โดยสามารถจําแนกกลุมวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยได 4 กลุมคือ 1) การคัดเลือก 
การฝกอบรมและพัฒนา 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหคาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน 3) การออกแบบงาน การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม 4) การเลื่อนขั้นจากภายใน 
ความมั่นคงในการทํางานและความเสมอภาคเปนธรรม 

ขอเสนอแนะทางทฤษฎีประการที่สอง เปนขอเสนอแนะเพื่อตอบคําถามในประเด็นปญหา
รูปแบบการเชื่อมโยงที่เหมาะสมระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน 
กรอบการศึกษาในครั้งนี้ไดพัฒนาตัวแบบกระบวนการเชื่อมโยงจากแนวคิดของ Guest  (2007)  
ไดช้ีใหเห็นวา กลองดําหรือผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยท่ีประกอบดวย ความสามารถ แรงจูงใจ 
การมีสวนรวมและพันธะผูกพันตอองคการของบุคลากร เปนกลุมของตัวแปรที่แทรกอยูระหวางวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการประยุกตใชจึงจําเปนตองคํานึงถึง
ความสัมพันธกันระหวางวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยกับกลองดําและผลการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีถูกนํามาจัดกลุมในลักษณะเสริมแรง (Bundle) ให
ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยท่ีแตกตางกันออกไปและนอกจากนี้ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
ผลจากการวิจัยยังเปนสิ่งที่ชวยยืนยันวา การที่จะทําใหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูเกิดขึ้น
ครบในทั้ง 4 ดานคือ ดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การ
บริหารทรัพยากรมนุษยตองมุงสรางปจจัยสี่ประการใหเกิดขึ้นกับตัวบุคลากรกอน แลวจึงจะ
นําไปสูผลการปฏิบัติงานตามที่ไดคาดหวังเอาไว 
 ขอเสนอแนะทางทฤษฎีประการที่สาม เปนขอเสนอแนะเพื่อตอบคําถามในประเด็นปญหา
ความไมชัดเจนของเครื่องมือ รูปแบบและระดับการวัดผลลัพธท่ีเกิดจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากร
มนุษยและกลองดํา ขอคนพบจากการศึกษาในครั้งนี้ชวยอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมของระดับการ
วัดผลลัพธท่ีเกิดจากวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยและกลองดํา มีงานวิจัยในตางประเทศจํานวน
มากไดพยายามอธิบายถึงอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการดําเนินงานของ
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องคการเชน ผลิตภาพ คุณภาพ ผลตอบแทนการลงทุน ซ่ึงเปนการวัดในระดับองคการ จาก
คาสถิติท่ีไดจากผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาในครั้งนี้ พบวาการผันแปรระหวางกลองดํา
กับผลปฏิบัติงานของบุคลากรมีคาไมสูงมากนัก แสดงวายังมีตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากตัวแปรที่
ใชในการการศึกษาที่สามารถมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล ดังนั้นหากนักวิจัย
พยายามที่จะวัดอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการดําเนินงานในระดับ
องคการ ก็ย่ิงจะทําใหการวิจัยในลักษณะดังกลาวยากตอการอธิบายผลที่เกิดขึ้นไดและทําใหขาด
ความนาเชื่อถือ เพราะในบริบทขององคการนั้นนอกจากปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
แลวยังมีปจจัยอื่นๆอีกจํานวนมากที่เขาไปมีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงาน
ขององคการ 

ขอเสนอแนะทางทฤษฎีประการที่ส่ี จากผลการวิเคราะหขอมูลอันเปนหลักฐานเชิง
ประจักษท่ีแสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพซึ่งเปนตัวแปรในระดับสถาบัน มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นผูบริหารจึง
ควรมีนโยบายและมาตรการในการสงเสริมวัฒนธรรมองคการแบบคุณภาพใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

Perrin (2009) ไดเสนอแนวทางในการสรางวัฒนธรรมแบบคุณภาพขึ้นในองคการ 
ประกอบดวยหลักการสําคัญดังนี้ 1)  การสรางวัฒนธรรมแบบคุณภาพ เปนแผนและมาตรการที่มี
ตอเนื่องในระยะยาว เพราะการเปลี่ยนความคิด ความเชื่อและคานิยมของบุคคลากรภายใน
องคการ โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงตอรูปแบบของความเชื่อในการทํางาน เปน
กระบวนการที่ตองการการยอมรับจากบุคลากร ดังนั้นเวลาจึงเปนปจจัยที่สําคัญประการแรกของ
การสรางวัฒนธรรมแบบคุณภาพ  2)  การสรางวัฒนธรรมแบบคุณภาพตองใหความสําคัญกับ
กระบวนการปฏิบัติงานประจําวัน ผูบริหารและบุคลากรตองรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาและแนวทางในการแกปญหาในการทํางานอยางตอเนื่อง 3)  เปาหมายและความ
คาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพ ผูบริหารและบุคลากรจะตองมีความชัดเจนในดานเปาหมายของ
ประเด็นดานคุณภาพ ตลอดจนการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน นอกจากนี้องคการจะตองเปดโอกาส
ใหลูกคาเปนผูท่ีเขามามีบทบาทและการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายดานคุณภาพของ
องคการดวย 

Pariyaporn Tungkunanan (2008) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอการสรางวัฒนธรรม
แบบคุณภาพของสถาบันการศึกษาวาประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้ 

1)  ภาวะผูนําของผูบริหาร ผูบริหารหนวยงานจะตองมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน
และพันธกิจที่ชัดเจนและสามารถสงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรใหรวมกันสราง
วัฒนธรรมแบบคุณภาพใหเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของแตละบุคคล 

2)  การบริหารจัดการโดยอาศัยขอมูลของความเปนจริง (Management by Fact) การ

บริหารจัดการและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารตองอาศัยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจาก

การดําเนินงาน ตองพยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินใจใดๆที่เกิดจากความมีอคติของตัวบุคคล 
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3)  แผนกลยุทธ (Strategic Plan) ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรของหนวยงานพรอมรับกับความ
เปลี่ยนแปลง และทราบถึงทิศทางที่ชัดเจนขององคการ 

4)  การกระจายอํานาจจากสวนกลาง (Decentralization) การเปดโอกาสใหบุคลากรใน
ระดับตางๆภายในองคการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เนื่องจากบุคลากรสายผูสอนเปนผูมี
สวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนดังนั้นการเปดโอกาสใหบุคลากรเหลานั้น
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

5)  การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (Continuous  Self  Development) การเปดโอกาสให
บุคลากรสายผูสอนไดมีโอกาสในการพัฒนาความรูและทักษะของตน โดยผานกระบวนการเรียนรู
ในหลายชองทางเชน หองสมุด การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ การเรียนรูจากสื่อ อินเตอรเน็ต การ
ฝกอบรมโดยผูสอนที่มีประสบการณสูงกวา จะชวยใหบุคลากรเหลานั้นสามารถพัฒนารูปแบบการ
สอนและการทํางานของตนเองไดอยางตอเนื่องและเปนปจจัยพื้นฐานอันเปนที่มาของวัฒนธรรม
องคการแบบคุณภาพ 

6)  การทํางานเปนทีม (Working Team) คุณภาพในการทํางานเปนผลสืบเนื่องจาก การ
มีโอกาสรวมกันในการกําหนดเปาหมาย การตัดสินใจ การแกไขปญหาระหวางบุคลากรในลักษณะ
ทีมงาน จะชวยใหเกิดกระบวนการแบงปนขอมูลขาวสารและการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิก
ทีมงาน 

7) การใหลูกคาเขามามีสวนในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงในบริบทสถาบัน 
อุดมศึกษาหมายถึง การกําหนดใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู (Child Center Reaching) 
การพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนจะไมเกิดคุณคาขึ้นเลยหากไมสามารถสรางความพึง
พอใจใหกับผูเรียนได 

 
 5.2.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลการปฏิบัติของบุคลากร
สายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาจากตัวแบบดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและรูปแบบของ
วัฒนธรรมองคการและโครงสรางองคการ อันเปนบริบทที่ชวยสนับสนุนประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีลักษณะเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดของขอเสนอแนะเชิง
นโยบายมีดังนี้ 

5.2.2.1  ดานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนที่แบงออกเปน 4 ดาน 
ดานการสอน ถึงแมวาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีขนาดเล็กรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน
ท้ังที่มีโครงสรางขนาดใหญและขนาดเล็กมีภารกิจดานการสอนและผลิตบัณฑิตเปนหลัก ผลจาก
การศึกษาที่พบวาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษากลุมดังกลาวมี ผลการปฏิบัติงานดานการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ ท่ีวัดโดยใชจํานวนบทความที่ถูกตีพิมพในวารสาร จํานวนหนังสือ 
ตําราที่เขียน จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ การเผยแพรผลงานในวารสารหรือที่ประชุมทั้งใน
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ประเทศและตางประเทศ จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล จํานวนครั้งในการใหบริการวิชาการ 
จํานวนหนวยงานที่รับเปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา มีจํานวนไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรใน
สถาบันดังกลาวตองใหความสําคัญกับการสรางความสมดุลใหเกิดกับผลการปฏิบัติใหครบในทุกๆ
ดาน เนื่องจากนอกจากการมีผลการปฏิบัติงานดานการสอนในชั้นเรียนแลว การพัฒนาความรู 
การเผยแพรความรูดวยการเขียนบทความ การแตงหนังสือตํารา การวิจัยและการบริการวิชาการ ก็
เปนสิ่งที่มีความสําคัญตอบทบาทในการเปนอาจารยผูสอนดวยเชนกัน 

5.2.2.2  ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา วิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษยของแตละกลุมสถาบันอุดมศึกษามีจุดเนนที่แตกตางกันออกไป แตปญหา
ประการสําคัญที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนคือ  

1) ประการที่หนึ่ง กลุมสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนทั้งที่มีโครงสราง
ขนาดใหญและขนาดเล็ก ท่ีใหความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากรเขาสูหนวยงานเปนอยางสูง แต
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกลับพบวายังขาดการสนับสนุนทรัพยากรในดานการขอตําแหนง
ทางวิชาการและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 
ผูบริหารและผูท่ีมีสวนในการกําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนจึงควรสรางความ
ชัดเจนในการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสายผูสอนของตน ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อยกระดับความรูและทักษะทางวิชาการอันเปนพื้นฐานที่สําคัญตอ
การเพิ่มขึ้นของผลการปฏิบัติงานในดานการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
   2)  ประการที่สอง ดานการฝกอบรม สถาบันอุดมศึกษาทั้งสี่กลุมควรมี
เปาหมายที่ชัดเจนในการกําหนดกลยุทธดานการฝกอบรม ขอมูลจากการศึกษาพบวาการฝกอบรม
ของบุคลากรสายผูสอนที่คํานึงถึงเฉพาะในมิติเชิงปริมาณเชน จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมตอป 
การไดรับงบประมาณตามแผนในการฝกอบรมอยางพอเพียง มีผลตอการเพิ่มขึ้นของความรูและ
ทักษะไมมากนัก ดังนั้นตัวบุคลากรสายผูสอนเอง ภาควิชา คณะและสถาบันอุดมศึกษา ควร
จะตองรวมกันพิจารณาถึงการวางแผนการฝกอบรมที่มีผลตอการเพิ่มความสามารถของบุคลากร
โดยตรง โดยคํานึงถึงคุณภาพของหลักสูตรในการฝกอบรมเชน หลักสูตรดานภาษาอังกฤษสําหรับ
การสอบเพื่อใชในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศ หลักสูตรดาน
การวิจัยทั้งในดานความรูพ้ืนฐานการวิจัย เทคนิคการใชโปรแกรมการวิจัย หลักสูตรเทคนิคการ
เขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร เปนตน  
   3)  ประการที่สาม ดานคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน อันเปนปจจัย
สําคัญของการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสายผูสอน พบวาสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มี
โครงสรางขนาดใหญมีระดับการใหความสําคัญตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในกลุมนี้นอย
กวาสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่นและสงผลใหระดับแรงจูงใจของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
กลุมดังกลาวมีนอยกวาบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษากลุมอื่น ดังนั้นผูบริหารของ
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สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนควรที่จะหามาตรการในการปรับปรุงการกําหนดคาตอบแทน
บุคลากรสายผูสอนใหมีความเหมาะสมกับภาระงานและความรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถใน
การแขงขันดานการจายคาตอบแทนกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุมอื่นๆ นอกจากรายไดท่ีมาจาก
ภาระดานการสอนตามปกติแลว ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนควรคํานึงถึงแหลงที่มาของ
รายไดจากทางอื่นอันจะชวยใหคาตอบแทนของบุคลากรสายผูสอนเพิ่มสูงขึ้นโดยไมเปนภาระ
ใหกับสถาบันอุดมศึกษามากจนเกินไปเชน รายไดจาการสอนในโครงการพิเศษ รายไดท่ีมาจาก
การทําวิจัย รายไดท่ีมาจากการบริการวิชาการ เปนตน 
   4)  ประการที่ส่ี สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก 
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญและขนาดเล็ก ควรเพิ่มความสําคัญของวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยดานการสื่อสารและการมีสวนรวมอันประกอบดวย การใหขอมูล
เกี่ยวกับวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ นโยบาย กลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา การเปดโอกาสให
บุคลากรสายผูสอนไดเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพการทํางาน การใหความสําคัญกับ
การสํารวจทัศนคติของบุคลากรดานนโยบายการบริหารและสภาพการทํางาน การที่บุคลากรไดรับ
ทราบขอมูลสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเชน รายงานงบประมาณประจําป 
สรุปผลการประกันคุณภาพอยาง วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเหลานั้นจะชวยใหบุคลากรสาย
ผูสอนไดรับโอกาสและเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมในระดับตางๆภายในหนวยงานมากยิ่งขึ้น และ
ไดตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที่จะเขาไปมีสวนในการผลักดันความสําเร็จของหนวยงาน 
รวมทั้งสามารถกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานของตนเองใหสอดคลองกับเปาหมายในระดับ
สถาบันไดดีมากยิ่งขึ้น 
   5)  ประการที่หา บุคลากรสายผูสอนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่
มีโครงสรางขนาดใหญและขนาดเล็ก ผลจากการวิจัยพบวามีระดับพันธะผูกพันตอองคการนอย
กวาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนจึงควรนําเครื่องมือ
และเทคนิควิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยในกลุมที่ 4 ท่ีมีผลโดยตรงตอการสรางพันธะผูกพันตอ
องคการ  โดยผูบริหารควรพิจารณาดานการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรของตน เพื่อใหมี
คุณสมบัติท่ีพรอมเขาไปปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้นและใหโอกาสกับบุคลากรสายผูสอนของตน
ในการเลื่อนขั้นเชน หัวหนาภาควิชา รองคณบดี คณบดี คณะกรรมการหรือประธานโครงการ
พิเศษ กอนการพิจารณาตัวบคุคลจากภายนอก นอกจากนี้การพิจารณาเลื่อนขั้นตองยึดหลัก
คุณธรรมโดยเนนความรูความสามารถเปนสําคัญ ตลอดจนการปฏิบัติตอบุคลากรดวยความเสมอ
ภาคเปนธรรม สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐในมิติของความมั่นคงในการทํางาน การปรับเปลี่ยน
รูปแบบสถานะการทํางานจากขาราชการมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย การบรรจุแตงตั้งมีแนวโนม
การทําสัญญาจางมากขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความถี่ของจํานวนครั้งในการประเมินผล
ในรอบปมากขึ้น ทําใหระดับความมั่นคงในการทํางานของบุคลากรสายผูสอนลดลง ซ่ึงปจจัย
เหลานี้ลวนมีผลกระทบทางตรงตอความรูสึกผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคการตามไปดวย ดังนั้น
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การสรางความมั่นคงในการทํางานดวยการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีผล
ตอการตัดสินใจในการตอสัญญาจางจึงเปนเรื่องสําคัญเรงดวนอีกประการหนึ่ง 
  5.2.2.3   ดานปจจัยสถาบันที่ประกอบดวย วัฒนธรรมองคการและโครงสราง
องคการ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุม วัฒนธรรมองคการแบบพวกพองยังคงมีอิทธิพลตอ
ความคิดความเชื่อของบุคลากรมากกวาวัฒนธรรมองคการแบบอื่นๆ วัฒนธรรมดังกลาวมี
ผลกระทบเชิงลบตอความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของกระบวนการคัดเลือกบุคคล การ
ฝกอบรมและการพัฒนาสายอาชีพตามกรอบแนวคิด Best  Practice ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
วัฒนธรรมองคการแบบพวกพองมากกวาสถาบันกลุมอื่น กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาสู
องคการจึงควรมีความโปรงใส ยึดหลักคุณธรรม ไมคํานึงถึงอิทธิพลของบุคคลที่รูจัก ญาติ พ่ีนอง 
เพื่อนรวมงาน ของบุคลากรภายในหนวยงานเปนสําคัญ และสถาบันอุดมศึกษาของไทยควรเรง
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาดวยการสรางคานิยม ความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพให
เกิดกับบุคลากรของตน ดวยการสงเสริมใหบุคลากรสายผูสอนไดมีใชการวางแผน การประเมิน
การสอนดวยตนเอง การปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง ตลอดจนการเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการเรียนการสอนซึ่งในที่นี้หมายถึง
นักศึกษา ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอนใหเพิ่มมากขึ้น  
  5.2.2.4   ดานโครงสรางองคการ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีขนาดเล็กผลจาก
การศึกษาพบวามีความความเปนทางการและการกระจายอํานาจนอยกวาสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุมอื่น ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวควรมีการกําหนดกรอบขั้นตอนในการทํางาน ขอบเขต
ของอํานาจหนาที่ของบุคลากรใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงความเปนทางการในที่นี้มิไดหมายถึง 
การเพิ่มขั้นตอน กฎระเบียบ ในการปฏิบัติงานที่มากเกินไป จนนําไปสูปญหาการขาดความ
ยืดหยุนในการทํางาน ดานการกระจายอํานาจสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดเล็ก
และสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสรางขนาดใหญ มีการกระจายอํานาจที่นอยกวา
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่มีโครงสรางขนาดใหญและสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่มีโครงสราง
ขนาดเล็ก ดังนั้นผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองกลุมที่มีการกระจายอํานาจนอย ควร
เรงปรับปรุงโครงสรางและระบบการทํางานใหมีความเปนอิสระและมีความยืดหยุนมากยิ่งขึ้น 
ตลอดการสงเสริมการมีสวนรวมและการใหอํานาจในการตัดสินใจกับบุคลากรสายผูสอนใน
กิจกรรมตางๆที่อยูในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของใหเพิ่มขึ้น 

 
5.2.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
ซ่ึงพิจารณาไดจากกรอบการศึกษาสรุปไดวาอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอ

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา มีกลุมของตัวแปรที่สําคัญทั้งหมด 
4 กลุมคือ กลุมตัวแปรปจจัยระดับองคการ กลุมตัวแปรวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย กลุมตัว
แปรผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยและกลุมตัวแปรผลการปฏิบัติงาน  จากการวิจัยผูวิจัยพบ
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของในการวิจัยหลายประการดังนี้ 
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   5.2.3.1  ประการที่หนึ่ง ขอจํากัดในการกําหนดปจจัยระดับสถาบันที่มีผลตอวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย การศึกษาครั้งนี้ กําหนดกรอบการศึกษาเฉพาะตัวแปรดานวัฒนธรรม
องคการและโครงสรางองคการที่มีอิทธิพลตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย แตจากการทบทวน
วรรณกรรมพบวายังมีตัวแปรอีกเปนจํานวนมากที่เปนปจจัยในระดับสถาบันที่มีผลตอวิธีปฏิบัติ
ดานทรัพยากรมนุษย ดังนั้นการวิจัยในอนาคตหากมีการพัฒนากรอบการศึกษาที่มีความ
ครอบคลุมปจจัยตางๆที่มากกวาการศึกษาในครั้งนี้ จะชวยเพิ่มความสามารถในการอธิบายถึง
ปจจัยสาเหตุท่ีมีผลตอวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยไดดีย่ิงขึ้น 
   5.2.3.2   ประการที่สอง การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะตัวแปรอิทธิพลของวิธี
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอน ปญหาที่เกิดขึ้น
คลายกันกับปญหาประการที่หนึ่งคือ ความครอบคลุมของตัวแปรที่ใชในการศึกษา นอกจากปจจัย
วิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยแลว ปจจัยดานบุคคลเชน เพศ สถานะการจางงาน กลุม
สถาบันอุดมศึกษาที่ผูตอบแบบสอบถามสังกัด ลวนแตเปนปจจัยที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
การวิจัยในอนาคตควรเพิ่มกรอบตัวแปรเหลานี้เขาไปดวยเชนกัน 
   5.2.3.3   ประการที่สาม การวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนในครั้ง
นี้ ไดดัดแปลงจากเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบดวยการวัดผลการปฏิบัติงาน 4 ดาน 19 ตัวชี้วัด ซ่ึงมีลักษณะใชการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดวยตนเองและเนนการวัดในเชิงปริมาณเปนหลัก จนทําใหขาดการวัดผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพเชน การดําเนินการสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถใชความคิด วิเคราะห 
การแสดงความคิดเห็น การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน การวิจัยในอนาคตอาจ
จําเปนตองอาศัยเครื่องมือและเทคนิคจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถเก็บขอมูลในมิติท่ี
แตกตางไปจากการวิจัยในครั้งนี้ 
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แบบสอบถาม 

ตารางคาสถิติพรรณนาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ที่ใชในการวิเคราะหสมการโครงสรางการวิเคราะหถดถอย 
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สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 

59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

โทรศัพท (042) 754-088 หรือ 083-8009966 

3  มีนาคม  2552 

เรื่อง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เรียน อาจารยผูตอบแบบสอบถาม 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ดวยกระผมนายวัชรพงษ อินทรวงศ เปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ในโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

อยูระหวางการทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “อิทธิพลของวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยตอผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรสายผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา” ในการทําการวิจัยดังกลาวตองเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็น

ของทานเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยของหนวยงานที่ทานสังกัดและผลการปฏิบัติงานของ     

ตัวทานเอง 

 กระผมจึงขอความอนุเคราะหจากทานชวยตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุดตามที่แนบมานี้ 

และขอความกรุณาสงกลับคืนภายในวันศุกรท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2552 ขอมูลที่ไดจากทานจะถือเปน

ความลับอยางเครงครัด โดยจะไมเปดเผยชื่อผูใหขอมูลนอกจากจะไดรับอนุญาตจากทานกอนและ

กระผมจะไดสงสรุปรายงานผลการวิจัยใหทานทราบเมื่องานวิจัยแลวเสร็จ ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลา

อันมีคาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามที่แนบมากับจดหมายฉบับนี้ทุกขอ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

                 (วัชรพงษ  อินทรวงศ) 

 



 
233 

กรุณากาเครื่องหมาย  ในชองที่ทานเห็นวาถูกตองและเหมาะสมที่สุด พรอมทั้งระบุจํานวนหรือขอความ

หรือความคิดเห็นลงในชองที่กําหนดไว 

 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ  ชาย   หญิง 

2. อายุ ................... ป 

3. อายุงาน (ระยะเวลารวมที่ปฏิบัติงาน ณ หนวยงานตนสังกัดในปจจุบัน) .................... ป 

4. สถานะการจางงาน   ขาราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัยรัฐ 

 อาจารยประจําตามสัญญาจาง  พนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน 

5. รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน (เงินเดือนหลัก รายไดพิเศษจากการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 

................................ บาท 

 

สวนที่ 2 ขอมูลวัฒนธรรมองคการและโครงสรางองคการ 

 

กรุณากาเครื่องหมาย  ในชองท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นของทาน  
 

ความคิดเห็น 

รายการ เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย
อยางยิ่ง 

1.บุคลากรในหนวยงานเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน 
 

    

2.ทานใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานเสมอในการทํางาน 
    

3.เพื่อนรวมงานสวนใหญมีความเอื้อเฟอ ชวยเหลือทานเสมอในการ
ปฏิบัติงาน 

    

4.ความสัมพันธท่ีดีระหวางเพื่อนรวมงานเปนเปาหมายสําคัญมากที่สุด
ในการทํางาน 

    

5.ความสัมพันธระหวางทานกับเพื่อนรวมงานอยูภายใตกรอบกฎระเบียบ
ท่ีชัดเจน 

    

6.ทานยึดกฎระเบียบอยางเครงครัดในการปฏิบัติงาน 
    

7.เพื่อนรวมงานของทานสวนใหญยึดกฎระเบียบในการทํางานอยาง
เครงครัด 

    

8.การปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัดถือเปนเปาหมายสูงสุดในการ
ทํางาน 
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ความคิดเห็น 

รายการ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

9.บรรยากาศในการทํางานระหวางทานและเพื่อนรวมงานเต็มไปดวยการ
แขงขัน 

    

10.ทานใหความสําคัญกับการทํางานในมิติของกําไร ขาดทุนเหมือนกา
ทําธุรกิจ 

    

11.เพื่อนรวมงานของทานสวนมากคิดวาการทํางานเหมือนการทําธุรกิจ 
    

12.การเพิ่มขึ้นของรายไดและการเติบโตของหนวยงานเปนเปาหมาย
สูงสุดในการทํางาน 

    

13.สภาพแวดลอมของการทํางานและหนวยงานมีความเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา 

    

14.ทานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานเสมอในการทํางาน 
    

15.เพื่อนรวมงานสวนมากของทานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
ปฏิบัติงานเสมอในการทํางาน 

    

16.ความยืดหยุนของกระบวนการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากที่สุด
ในการทํางาน 

    

17.ทานมีวางแผน การประเมินการสอนโดยตัวทานเองเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

    

18.ทานมีการปรึกษาหารือกับเพื่อรวมงานเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเสมอ 

    

19.ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการปรับปรุงหนวยงาน
อยางสม่ําเสมอ 

    

20.หนวยงานของทานใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

    

21.เปาหมายสําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยของทานคือการสรางความพึง
พอใจดานการเรียนการสอนแกผูเรียน 

    

22.ทานปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีกฎระเบียบที่ชัดเจน     

23. ท่ีหนวยงานทานปฏิบัติตามวิธีหรือขั้นตอนการทํางานตลอดเวลา     

24. ตําแหนงงานที่ทานรับผิดชอบอยู มีการระบุรายละเอียดของขั้นตอน
การทํางาน ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

    

25. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจ
ในการจางบุคลากรใหมเสมอ 
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ความคิดเห็น 

รายการ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

26. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจ
ในการกําหนดนโยบายเสมอ 

    

27. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการพิจารณากําหนด
แผนงานตางๆเสมอ 

    

28. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการพิจารณาการเลื่อน
ขั้น เงินเดือนเสมอ 

    

 

สวนที่ 3 ขอมูลวิธีปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย 

กรุณากาเครื่องหมาย  ในชองท่ีทานเห็นวาถูกตอง  

1. วุฒิการศึกษาของทานตรงตามประกาศในตําแหนงที่ทานสมัครงาน    ใช  ไมใช 

2. หนวยงานใชการสอบสัมภาษณทานเพื่อรับเขาทํางานโดยคณะกรรมการ   ใช  ไมใช 

3. กรรมการผูสัมภาษณสวนใหญถามคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวงานเปนหลัก   ใช  ไมใช 

4. กรรมการใชวิธีการทดสอบสอนจริงตอหนาคณะกรรมการ     ใช  ไมใช 

5. คณะกรรมการในการสอบคัดเลือกแจงขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพแวดลอมการทํางานจริง

ในหนวยงานใหทานทราบ        ใช  ไมใช 

 

กรุณากาเครื่องหมาย  ในชองท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นของทาน  

ความคิดเห็น 

รายการ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

6.ทานมีการกําหนดแผนการฝกอบรมและการกําหนดจํานวนชั่วโมงใน
การฝกอบรมตอปอยางชัดเจน 

    

7.ทานไดรับงบประมาณตามแผนในการฝกอบรมอยางพอเพียง 
    

8.ผลโดยรวมจากการฝกอบรมที่ผานมา ทําใหทานเกิดความรูและทักษะที่
หลากหลายที่เปนประโยชนโดยตรงตอดานการสอน ดานการวิจัย และดานบริการ
วิชาการ 
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ความคิดเห็น 

รายการ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

9.ทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
อยางเพียงพอ 

    

10.ทานมีแผนและไดรับการสนับสนุนดานเวลาทรัพยากรในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการจากหนวยงานเปนอยางดี 

    

11.บรรยากาศโดยรวมของหนวยงานของทาน เอื้อตอแลกเปลี่ยน
ความคิดและการเรียนรูระหวางเพื่อนรวมงาน 

    

12.ทานถูกการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการดวยความ
โปรงใสเปนธรรม 

    

13.เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของทานและตัวชี้วัดมีความ
ชัดเจน 

    

14.ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทานสอบถามในประเด็นขอ
สงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    

15.ผูบังคับบัญชาของทานมีการชี้แจง ตอบคําถามอยางชัดเจนใน
ประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    

16.ขอมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานชวยใหทานสามารถ
ปรับปรุงการทํางานไดเปนอยางดี 

    

17.การประเมินผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลอยางมากตอการขึ้น
เงินเดือนของทาน 

    

18.เงินเดือนที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบ 

    

19.ทานไดรับคาตอบแทนโดยรวมจากหนวยงานอยูในระดับสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานลักษณะเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

    

20.ทานมีความเปนอิสระในการทํางานสูง     

21.งานที่ทานทําอยูทาทายความสามารถของทาน     

22.ทานสามารถใชความรูและทักษะของทานอยางเต็มที่ในการทํางาน     

23.ทานทราบขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ นโยบาย
หลัก กลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 

    

24.ทานมีโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพของ
การทํางาน โดยการใหขอเสนอแนะแกทีมงานเสมอ 

    

25.หนวยงานของทานใหความสําคัญตอการสํารวจทัศนคติของ
บุคลากรดานนโยบายการบริหารและสภาพการทํางาน 

    

 



 
237 

ความคิดเห็น 

รายการ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

26.ทานไดรับการแจงขอมูลสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เชน รายงานงบประมาณประจําป สรุปผลการประกันคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

    

27.ผูบังคับบัญชาไดแจงขอมูลการประเมินผลการสอนใหทานทราบ
อยางสม่ําเสมอ 

    

28.ทานไดรับโอกาสมากจากหนวยงานในการเลื่อนขั้นสูตําแหนงที่
สูงขึ้น 

    

29.หลักเกณฑในการเลื่อนขั้นในหนวยงานของทาน ยึดหลักความรู
ความสามารถเปนสําคัญ 

    

30.ทานไดรับการปฏิบัติดวยความเสมอภาคเปนธรรม  
    

31.ทานมีความมั่นคงในการทํางานสูง 
    

 

สวนที่ 4 ขอมูลผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 

กรุณากาเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 

1. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

2. ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย   ผูชวยศาสตราจารย 

 รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย  

อ่ืนๆ ............................................................ 
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กรุณากาเครื่องหมาย  ในชองท่ีสอดคลองกับความคิดเห็นของทาน  

ความคิดเห็น 

รายการ เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวยอยาง
ย่ิง 

3. ทานพอใจตอวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่หนวยงานใช
ประเมินตัวทาน 

    

4. การพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางทาน
กับผูบังคับบัญชามีความเหมาะสม 

    

5. ทานพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับในปจจุบัน 
    

6. คาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนหลักเชน คาตําแหนงทางวิชาการ คา
ตําแหนงทางบริหาร คาสอนพิเศษ ที่ทานไดรับมีความเหมาะสม 

    

7. ในเวลาปฏิบัติงานเวลาผานไปอยางรวดเร็ว 
    

8. ทานมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ ตัดสินใจในเรื่องท่ีสําคัญ การ
แกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นเสมอ 

    

9. ทานมักอาสาทํางานชวยเหลือเพื่อนรวมงานเมื่อมีโอกาส 
    

10. ทานมักจะหาโอกาสในการพัฒนาตนเองและผลการปฏิบัติงาน 
    

11. ทานจะใชความพยายามสูงสุดในการทํางานเพื่อใหเปาหมายของ
หนวยงานประสบความสําเร็จ 

    

12. ทานรูสึกภาคภูมิใจเสมอที่จะบอกผูอ่ืนวาทานทํางานในสถาบัน
แหงนี้ 

    

13. ทานคิดวาทานเปนบุคลากรที่สําคัญในหนวยงาน 
    

14. ทานยอมทํางานหนักเพื่อใหองคการมีผลงานดีขึ้น  
    

15. ทานคิดวาจะทํางานในหนวยงานนี้ตอไป ถึงแมวาหนวยงานนี้จะ
ประสบปญหา 

    

16. ทานคิดวาจะทํางานในหนวยงานนี้ตอไป ถึงแมวาหนวยงานอื่นจะ
เสนอคาตอบแทนที่สูงกวา 
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สวนที่ 5  ขอมูลดานผลการปฏิบัติงาน 

กรุณาระบุจํานวนที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานของทานลงในชองท่ีกําหนดไว 

1. ผลการปฏิบัติงานดานการสอน 

1.1 จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไมไดรับคาสอนพิเศษ ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

(เฉพาะหนวยงานตนสังกัด)................................. คาบ 

1.2  จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไดรับคาสอนพิเศษในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

(เฉพาะหนวยงานตนสังกัด) ................................. คาบ 

1.3 จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษาในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา (เฉพาะหนวยงานตน

สังกัด) .................................... วิชา 

1.4  จํานวนบทความทางวิชาการที่ทานเขียนและถูกตีพิมพในวารสารในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

................................... บทความ 

1.5 จํานวน หนังสือ ตําราทางวิชาการที่ทานเขียนหรือรวมเขียนในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

..................... เลม 

1.6  ถาใหคะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการสอนของตัวทานเอง ระหวาง 0-10 

ทานจะใหคะแนนมากนอยเทาใด ระบุ .......................... 

2. ผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย 

2.1 จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยทานเปนผูวิจัยหลักในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

.......................... เรื่อง 

2.2 จํานวผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยทานเปนผูรวมวิจัยในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

............................. เรื่อง 

2.3  จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือเปนผูรวมวิจัย ท่ีมีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร

หรือตอที่ประชุมในประเทศในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ............................. เรื่อง 

2.4 จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือเปนผูรวมวิจัย ท่ีมีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร

หรือตอที่ประชุมในตางประเทศในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ............................. เรื่อง 
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4. ผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

3. ผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ 

3.5 ถาใหคะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของตัวทานเอง ระหวาง 0-

10 ทานจะใหคะแนนมากนอยเทาใด ระบุ .......................... 

2.6 ถาใหคะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของตัวทานเอง ระหวาง 0-10 ทาน

จะใหคะแนนมากนอยเทาใด ระบุ .......................... 

4.2 ถาใหคะแนนความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของตัวทาน

เอง ระหวาง 0-10 ทานจะใหคะแนนมากนอยเทาใด ระบุ ..........................

4.1 จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของหนวยงานที่

สังกัดในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ................................... ครั้ง 

3.1 จํานวนครั้งการใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ ดวยการเปนวิทยากรที่นอกเหนือจากการ

สอนในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ............................... ครั้ง 

2.5  จํานวนผลงานวิจัยที่ทานเปนผูวิจัยหลักหรือเปนผูรวมวิจัย ท่ีไดรับรางวัลในระดับสถาบันหรือ

ระดับประเทศหรือตางประเทศ ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ............................. เรื่อง 

3.2 จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาห ในฐานะอาจารยพิเศษแกสถาบันการศึกษาอื่นใน

ระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ............................... คาบ 

3.3 จํานวนองคการนิสิตนักศึกษาหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษาในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

................... ชมรม 

3.4 จํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่เปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

............................. หนวยงาน 

 

 

ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาสละเวลาอันมีคาตอบแบบสอบถาม
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คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการสอน ดาน
จํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไมไดรับคาสอนพิเศษ 

 
ตัวแปร 

ตัวแปร 
TEP1                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

TEP1 1                
CLAC -.027 1                

              
1             

            
           

          
         

        
       

      
                             

                          
                          

                              
                              

                               

HIEC -.082 .451  1
MARC -.038 -.061* .142* 
ADHC .000 .221*  .201*  .196*  1
QUAC .016 .411*  .388*  -.063  .034*  1
FOMS -.130* .264* .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS -.110* .290* .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .042 .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW -.067 .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC -.076 .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1
PMSE -.162* .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI -.069 .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI -.114* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .087 .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .064 .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 8.37 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 5.604                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
241

*P<.05 

 



 
242 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการสอน ดาน
จํานวนคาบเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาหท่ีไดรับคาสอนพิเศษ 

 
ตัวแปร 

ตัวแปร 
TEP2                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

TEP2 1                
CLAC .018 1                

              
             

            
           

          
         

        
       

                               
                               
                          
                             
                              
                              

                               

HIEC .018 .451  1
MARC -.029 -.061* .142* 1
ADHC .129* .221*  .201*  .196*  1
QUAC .075 .411*  .388*  -.063  .034*  1
FOMS .002 .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS -.025 .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .109* .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .122* .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .110* .345* .372* -.004 .277* .553* .481* .536* .219* .594* 1
PMSE .076 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .120* .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI .062* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .066* .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .071 .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 3.39 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 4.447                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

242
 

*P<.05

 



 
243 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการสอน 
จํานวนวิชาที่สอนโดยเฉลี่ยตอภาคการศึกษา 
 

ตัวแปร 
ตัวแปร 

TEP3                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

TEP3 1                
CLAC                 
                  
                
               
              
           
          
           
        
       
                  
                                
                             
                                
                               

                        

-.060 1
HIEC .011 .451 1
MARC .046 -.061* .142*  1
ADHC .080 .221* .201*  .196*  1
QUAC .018 .411* .388*  -.063  .034*  1
FOMS -.027 .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS -.109* .290*  .238*  -.084  .044  .501* .486*  1
SEHRD -.008 .003 .125* .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW -.079 .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC -.079 .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1
PMSE -.103* .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641*  .210*  .722*  .683*  1
ABILI -.085 .090 -.064 -.120*

 
-.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI -.103* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA -.047 .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI -.132 .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1

Mean 2.97 3.306  2.896  2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D.                               1.285 .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
 

 
243

*P<.05

 



 
244 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการสอน 
จํานวนบทความทางวิชาการที่เขียนและถูกตีพิมพในวารสาร 
  

ตัวแปร 
ตัวแปร 

TEP4                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

TEP4 1                
CLAC  1               

                
             

             
            
           
          
         
        
       
                               
     
                            
                              
                              

                               

HIEC .451 1
MARC  -.061* .142* 1
ADHC .221* .201*  .196*  1
QUAC .411* .388*  -.063  .034*  1
FOMS .264* .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS .290* .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .003 .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .309* .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .345* .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1
PMSE .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .490* -.064  -.120*

 
 -.026  -.050  .043  .154*  -.219*  .046  .155*  .136*  1

MOTI .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D.                                .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
244

*P<.05

 



 
245 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการสอน 
จํานวนหนังสือ ตําราทางวิชาการที่เขียนหรือรวมเขียน 

 
ตัวแปร 

ตัวแปร 
TEP5                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

TEP5 1                
CLAC .013 1                

              
             

            
           

          
         

        
       

      
                               
                          
                             
                              
                               

                               

HIEC .022 .451  1
MARC .026 -.061*  .142*  1
ADHC .124* .221*  .201*  .196*  1
QUAC .037 .411*  .388*  -.063  .034*  1
FOMS .028 .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS .077 .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .027 .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .049 .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .065 .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1
PMSE .025 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .177* .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI .057* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .110* .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .120* .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 1.17 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 2.038                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
245

*P<.05

 



 
246 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการสอน 
ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานดานการสอนของตนเอง 

  
ตัวแปร 

ตัวแปร 
TEP6                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

1                TEP6 

.106* 1                
              

             
            

           
          

         
        

       
                               
                
                          
                             
                              
                               

                               

CLAC 

.062 .451  1HIEC 

-.051 -.061* .142* 1MARC 

.033 .221*  .201*  .196*  1ADHC 

.173* .411*  .388*  -.063  .034*  1QUAC 

.119* .264*  .490*  .081  .165*  .469*FOMS  1
DELS .054 .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .164* .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .119* .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .193* .345* .372* -.004 .277* .553* .481* .536* .219* .594* 1
PMSE .151* .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641*  .210*  .722*  .683*  1
ABILI .152* .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI .129* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .214* .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .185* .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 7.52 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 1.586                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
246

*P<.05

 



 
247 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย 
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยหลัก 
  

ตัวแปร 
ตัวแปร 

RESP1                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

RESP1 1                
CLAC .001 1                

              
             

            
           

          
         

        
       

                               
                               
                          
                             
                              
                               

                               

HIEC .013 .451  1
MARC .004 -.061* .142* 1
ADHC .091 .221*  .201*  .196*  1
QUAC .052 .411*  .388*  -.063  .034*  1
FOMS .042 .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS .036 .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .060 .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .000 .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .137* .345* .372* -.004 .277* .553* .481* .536* .219* .594* 1
PMSE .032 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .306* .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI .051* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .163* .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .133* .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 1.33 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 2.120                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
247

*P<.05

 



 
248 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จโดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูวิจัยรวม 
 

ตัวแปร 
ตัวแปร 

RESP2                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

RESP2 1                
CLAC .062 1                

              
             

            
           

          
         

        
       

      
                               
                          
                             
                              
                              

                               

HIEC .025 .451  1
MARC -.010 -.061* .142*  1
ADHC .021 .221*  .201*  .196*  1
QUAC .104 .411*  .388*  -.063  .034*  1
FOMS .033 .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS .146 .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .043 .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .093 .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .044 .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1
PMSE .078 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .262* .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI .110* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .107* .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .072 .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 1.16 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 1.649                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
248

*P<.05

 



 
249 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย 
ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานในวารสารหรือตอที่ประชุมในประเทศ 
 

ตัวแปร 
ตัวแปร 

RESP3                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

RESP3 1                
CLAC -.026 1                

              
             

            
           

          
         

        
       

      
                               
                          
                            
                              
                              

                               

HIEC -.009 .451  1
MARC -.018 -.061* .142* 1
ADHC -.015 .221*  .201*  .196*  1
QUAC .069 .411*  .388*  -.063  .034*  1
FOMS .017 .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS .048 .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .028 .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .005 .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .106 .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1
PMSE .039 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .382* .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI .064 .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .152* .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .084 .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 1.15 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 2.061 .432                             .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
249

*P<.05

 



 
250 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย 
ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานในวารสารหรือตอที่ประชุมในตางประเทศ 
  

ตัวแปร 
ตัวแปร 

RESP4                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

RESP4 1                
CLAC -.110* 1                

              
             

            
           

          
         

        
       

      
                               
                          
                            
                              
                              

                               

HIEC -.078 .451  1
MARC .048 -.061* .142* 1
ADHC .100 .221*  .201*  .196*  1
QUAC .074 .411*  .388*  -.063  .034*  1
FOMS .041 .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS .030 .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .017 .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .035 .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .042 .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1
PMSE .012 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .223* .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI .061 .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .008 .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .015 .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 0.53 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 1.805                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
250

*P<.05

 



 
251 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย 
ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดับสถาบันหรือระดับประเทศหรือตางประเทศ 
  

ตัวแปร 
ตัวแปร 

RESP5                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

RESP5 1                
CLAC -.062 1                

              
             

            
           

          
         

        
       

      
                               
                          
                            
                              
                              

                               

HIEC -.017 .451  1
MARC .025 -.061* .142* 1
ADHC .001 .221*  .201*  .196*  1
QUAC .033 .411*  .388*  -.063  .034*  1
FOMS .078 .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS .043 .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .060 .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .022 .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .024 .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1
PMSE .004 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .094* .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI .031 .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .024 .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .085 .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 0.15 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 0.792 .432                             .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
251

*P<.05

 



 
252 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการวิจัย 
ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยของตนเอง 

  
ตัวแปร 

ตัวแปร 
RESP6                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

RESP6 1                
CLAC -.045 1                

              
             

            
           

          
         

        
       

                               
                
                          
                             
                              
                               

                               

HIEC -.032 .451  1
MARC .050 -.061* .142* 1
ADHC -.069 .221*  .201*  .196*  1
QUAC .099* .411*  .388*  -.063  .034*  1
FOMS .064 .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1
DELS .218* .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1
SEHRD .125* .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1
PARW .129* .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1
DEPC .194* .345* .372* -.004 .277* .553* .481* .536* .219* .594* 1
PMSE .168* .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641*  .210*  .722*  .683*  1
ABILI .398* .090 -.064 -.120*

 
 -.026 -.050 .043 .154* -.219* .046 .155* .136* 1

MOTI .212* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .189* .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .136* .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1
Mean 4.45 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 3.214                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

252
 

*P<.05 

 



 
253 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการ จํานวนครั้งในการบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆดวยการเปนวิทยากร 
 

ตัวแปร 
ตัวแปร 

ASERP1                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

ASERP1 1                
CLAC                 
                  
              
                   
                    
                   
                    
                                 
                                
                                
                                
                                
                          
                               
                               

                               

.108* 1
HIEC .024 .451 1
MARC -.026 -.061*  .142*  1
ADHC .118* .221* .201* .196* 1
QUAC .102* .411* .388* -.063 .034* 1
FOMS .021 .264* .490* .081 .165* .469*  1
DELS .092 .290* .238* -.084 .044 .501* .486*  1
SEHRD .033 .003 .125* .138* .192* .313* .182* .182* 1
PARW .015 .309* .333* .031 .077 .462* .429* .576* .267* 1
DEPC .102* .345* .372* -.004 .277* .553* .481* .536* .219* .594* 1
PMSE .066 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .037* .090 -.064 -.120*

 
-.026 -.050 .043 .154* -.219*

 
.046 .155* .136* 1

MOTI .124* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .207* .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .174* .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1

Mean 7.72 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 13.631 .432                              .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

  

 
253

*P<.05

 



 
254 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการ จํานวนคาบโดยเฉลี่ยของการสอนตอสัปดาห ในฐานะอาจารยพิเศษแกสถาบันอื่น 
 

ตัวแปร 
ตัวแปร 

ASERP2                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

ASERP2 1                
CLAC                  
                  
              
             
                    
                   
                    
                                 
                                
                                
                                
                                
                          
                               
                               

                               

.008 1
HIEC .089 .451 1
MARC .155* -.061*  .142*  1
ADHC .142* .221*  .201*  .196*  1
QUAC .129* .411* .388* -.063 .034* 1
FOMS .119* .264* .490* .081 .165* .469*  1
DELS .137* .290* .238* -.084 .044 .501* .486*  1
SEHRD .120* .003 .125* .138* .192* .313* .182* .182* 1
PARW .070 .309* .333* .031 .077 .462* .429* .576* .267* 1
DEPC .176* .345* .372* -.004 .277* .553* .481* .536* .219* .594* 1
PMSE .087 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI .126* .090 -.064 -.120*

 
-.026 -.050 .043 .154* -.219*

 
.046 .155* .136* 1

MOTI .058* .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .169* .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .095* .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1

Mean 1.88 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 3.387                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536
 

 
254

*P<.05 

 



 
255 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการ จํานวนองคการนิสิตนักศึกษาหรือชมรมที่รับเปนที่ปรึกษา  
 

ตัวแปร 
ตัวแปร 

ASERP3                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

ASERP3 1                
CLAC                 
                  
                
               
              
                   
                    
                                 
                                
                                
                                
                                
                       
                                
                               

                               

-.025 1
HIEC .021 .451 1
MARC .055 -.061* .142*  1
ADHC .082 .221* .201*  .196*  1
QUAC .058 .411* .388*  -.063  .034*  1
FOMS .023 .264* .490* .081 .165* .469*  1
DELS .011 .290* .238* -.084 .044 .501* .486*  1
SEHRD .070 .003 .125* .138* .192* .313* .182* .182* 1
PARW .002 .309* .333* .031 .077 .462* .429* .576* .267* 1
DEPC .047 .345* .372* -.004 .277* .553* .481* .536* .219* .594* 1
PMSE .022 .322* .729* -.117* .100* .444* .388* .641* .210* .722* .683* 1
ABILI -.067

 
.090 -.064 -.120*

 
-.026 -.050 .043 .154* -.219*

 
.046 .155* .136* 1

MOTI .017 .321* .288* .026 .135* .340* .332* .515* .161* .728* .575* .700* .196* 1
ENGA .020 .473* .378* .059 .277* .497* .359* .383* .165* .370* .625* .483* .214* .443* 1
COMI .023 .416* 363* -.046 .154* .445* .376* .407* .121* .395* .579* .481* .204* .465* .575* 1

Mean 0.65 3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764 2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182
S.D. 1.060                               .432 .500 .547 .422 .424 .583 .755 .205 .550 .462 .638 .463 .596 .392 .536

 
255

*P<.05 

 



 
256 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการ จํานวนหนวยงานภายนอกสถาบันที่เปนคณะกรรมการหรือที่ปรึกษา 

 
ตัวแปร 

ตัวแปร 
ASERP4                            CLAC HIEC MARC ADHC QUAC FOMS DELS SEHRD PARW DEPC PMSE ABILI MOTI ENGE COMI

ASERP4 1                
CLAC  .040  1  
HIEC   -.067  .451  1               
MARC   -.003  -.061*  .142*  1              
ADHC   .080  .221*  .201*  .196*  1             
QUAC   .063  .411*  .388*  -.063  .034*  1            
FOMS   .016   .264*  .490*  .081   .165* .469*  1           
DELS   .102   .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1          
SEHRD   .069   .003   .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1                
PARW   .014   .309*  .333*  .031   .077   .462* .429*  .576*  .267*  1              
DEPC   .035   .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1            
PMSE   .016   .322*  .729*  -.117*  .100*  .444*  .388*  .641*  .210*  .722*  .683*  1          
ABILI   .343*   .090   -.064  -.120*  -.026  -.050  .043  .154*  -.219*  .046   .155*  .136*  1        
MOTI   .097*  .321*  .288*  .026   .135*  .340*  .332* .515*  .161*  .728*  .575*  .700*  .196*  1      
ENGA   .106*  .473*  .378*  .059   .277*  .497*  .359*  .383*  .165*  .370*  .625*  .483*  .214*  .443*  1    
COMI   .142*  .416*  363*   -.046  .154*  .445*  .376*  .407* .121*  .395*  .579*  .481*  .204*  .465*  .575*  1  

Mean 1.41  3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764  2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182 

              

S.D. 2.114  .432  .500  .547  .422  .424  .583  .755  .205  .550  .462  .638  .463  .596  .392  .536  

  

 
256

*P<.05 

 



 
257 

 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานบริการ
วิชาการ ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ 
  

ตัวแปร 
ตัวแปร 

ASERP5  CLAC  HIEC  MARC  ADHC  QUAC  FOMS  DELS  SEHRD  PARW  DEPC  PMSE  ABILI  MOTI  ENGE  COMI  

ASERP5 1                
CLAC   .049  1                
HIEC   .069  .451  1               
MARC   .082  -.061*  .142*  1              
ADHC   .048  .221*  .201*  .196*  1             
QUAC   .162*  .411*  .388*  -.063  .034*  1            
FOMS   .128*  .264*  .490*  .081   .165*  .469*  1           
DELS   .121*  .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1          
SEHRD   .086   .003   .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1                
PARW   .100*  .309*  .333*  .031   .077   .462* .429*  .576*  .267*  1              
DEPC   .150*  .345*  .372*  -.004  .277*  .553* .481*  .536*  .219*  .594*  1            
PMSE   .090   .322*  .729*  -.117*  .100*  .444*  .388*  .641*  .210*  .722*  .683*  1          
ABILI   .301*   .090   -.064  -.120*  -.026  -.050  .043  .154*  -.219*  .046   .155*  .136*  1        
MOTI   .158*  .321*  .288*  .026   .135*  .340*  .332* .515*  .161*  .728*  .575*  .700*  .196*  1      
ENGA   .239*  .473*  .378*  .059   .277*  .497*  .359*  .383*  .165*  .370*  .625*  .483*  .214*  .443*  1    
COMI   .192*  .416*  363*   -.046  .154*  .445*  .376*  .407* .121*  .395*  .579*  .481*  .204*  .465*  .575*  1  

Mean 5.62  3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764  2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182 
S.D. 2.771  .432  .500  .547  .422  .424  .583  .755  .205  .550  .462  .638  .463  .596  .392  .536  

  

 
257

*P<.05 



 
258 

 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานที่สังกัด 

 
ตัวแปร 

ตัวแปร 
ACUP1  CLAC  HIEC  MARC  ADHC  QUAC  FOMS  DELS  SEHRD  PARW  DEPC  PMSE  ABILI  MOTI  ENGE  COMI  

ACUP1 1                
CLAC .112*  1                
HIEC .030  .451  1               
MARC -.042 -.061* .142*  1              
ADHC .159*  .221*  .201*  .196*  1             
QUAC .202*  .411*  .388*  -.063  .034*  1            
FOMS .085  .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1           
DELS .106*  .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1          
SEHRD .049  .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1         
PARW .039  .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1        
DEPC .094  .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1       
PMSE .048   .322*  .729*  -.117*  .100*  .444*  .388*  .641*  .210*  .722*  .683*  1          
ABILI -.002  .090  -.064  -.120*  -.026  -.050  .043  .154*  -.219*  .046  .155*  .136*  1        
MOTI .071  .321*  .288*  .026  .135*  .340*  .332*  .515*  .161*  .728*  .575*  .700*  .196*  1      
ENGA .158*  .473*  .378*  .059   .277*  .497*  .359*  .383* .165*  .370*  .625*  .483*  .214*  .443*  1    
COMI .180*  .416*  363*   -.046  .154*  .445*  .376*  .407*  .121*  .395*  .579*  .481*  .204*  .465*  .575*  1  
Mean 7.62  3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764  2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182 
S.D. 9.376 .432 .500  .547  .422  .424  .583  .755  .205  .550  .462  .638  .463  .596  .392  .536  

 
258

*P<.05



 
259 

 

คาสถิติพรรณาและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม โครงสรางองคการ วิธีปฏิบัติ ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยกับผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

ตัวแปร 
ตัวแปร 

ACUP2  CLAC  HIEC  MARC  ADHC  QUAC  FOMS  DELS  SEHRD  PARW  DEPC  PMSE  ABILI  MOTI  ENGE  COMI  

ACUP2 1                
CLAC .149*  1                
HIEC .100*  .451  1               
MARC -.024 -.061* .142*  1              
ADHC .063  .221*  .201*  .196*  1             
QUAC .263*  .411*  .388*  -.063  .034*  1            
FOMS .168*  .264*  .490*  .081  .165*  .469*  1           
DELS .175*  .290*  .238*  -.084  .044  .501*  .486*  1          
SEHRD .129*  .003  .125*  .138*  .192*  .313*  .182*  .182*  1         
PARW .151*  .309*  .333*  .031  .077  .462*  .429*  .576*  .267*  1        
DEPC .213*  .345*  .372*  -.004  .277*  .553*  .481*  .536*  .219*  .594*  1            
PMSE .180*  .322*  .729*  -.117*  .100*  .444*  .388*  .641*  .210*  .722*  .683*  1      
ABILI .047  .090  -.064  -.120*  -.026  -.050  .043  .154*  -.219*  .046  .155*  .136*  1        
MOTI .174*  .321*  .288*  .026   .135*  .340*  .332*  .515*  .161*  .728*  .575*  .700*  .196*  1      
ENGA .260*  .473*  .378*  .059   .277*  .497*  .359*  .383* .165*  .370*  .625*  .483*  .214*  .443*  1    
COMI .265*  .416*  363*   -.046  .154*  .445*  .376*  .407*  .121*  .395*  .579*  .481*  .204*  .465*  .575*  1  
Mean 6.17  3.306 2.896 2.286 2.968 3.107 2.858 2.567 .764  2.596 2.971 2.744 1.888 2.588 3.150 3.182 
S.D. 2.958 .432 .500  .547  .422  .424  .583  .755  .205  .550  .462  .638  .463  .596  .392  .536  
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*P<.05
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สมการโครงสรางการวิเคราะหเสนทาง 
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สมการโครงสรางของตัวแบบที่ 1 

TEP1 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการ มีดังนี้ 
    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000     
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
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PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)        (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000    

  PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000   
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 
 

สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 2 

TEP2 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 
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PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
TEP2 = .149ABILI + .116MOTI + .076ENGA 
             (3.006)       (2.326)        (1.761) 
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000 
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625)  
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)        (1.938) 
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R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000    
  PARW = .196FOMS + .481DELS 

               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000   
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000  

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 3 

TEP3 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
TEP3 = -.139MOTI 
              (-2.459) 
R = .149, R2 = .022, SEE = 1.277, F = 2.580, Sig. of F = .049 
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
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MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000 
  
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)        (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000    

  PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000   
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 
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สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 4 

TEP4 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
TEP4 = .302ABILI + ENGA.193 
              (6.318)    (1.582) 
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000   
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000   
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
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PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)        (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000    

  PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000   
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000   
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สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 5 

TEP5 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
TEP5 = .170ABILI + .165MOTI + .086ENGA + .122COMI 
              (3.495)      (3.353)      (1.435)      (2.020) 
R = .355, R2 = .165, SEE = 1.981, F = 7.279, Sig. of F = .000 
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000   
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
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R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)        (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000    

  PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000   
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 
 

สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 6 

TEP1 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 
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SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
TEP6 = .103ABILI + .143ENGA + .078MOTI + .109COMI 
              (2.119)      (2.385)         (1.136)       (1.784) 
R = .249, R2 = .062, SEE = 1.543, F = 6.922, Sig. of F = .000    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000 
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000     
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 

 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
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R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)        (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 
 

สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 7 

RESP1 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
RESP1 = .288ABILI + .075MOTI + .107 ENGA  
              (6.044)         (1.392)        (1.841)       
R = .328, R2 = .108, SEE = .012, F = 12.701, Sig. of F = .000    
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ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000   
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)       (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000 
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PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 8 

RESP2 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
RESP2 = .247ABILI + .055MOTI + .049ENGA 
              (5.088)         (1.995)       (1.822) 
R = .271, R2 = .074, SEE = .1.594, F = 8.335, Sig. of F = .000    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
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R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000   
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)       (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 9 

RESP3 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 
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COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
RESP3 = .374ABILI + .112ENGA 
              (8.074)        (1.976) 
R = .393, R2 = .154, SEE = 1.904, F = 19.169, Sig. of F = .000    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008   
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000 
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
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DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)       (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 
 

สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 10 

RESP4 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 
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ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
RESP4 = .231ABILI  
              (4.719)       
R = .235, R2 = .055, SEE = 1.763, F = 6.616, Sig. of F = .000    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000     
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)       (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 

 



 
278 

R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 11 

RESP5 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 
 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
RESP5 = .086ABILI  
              (1.725)   
R = .123, R2 = .015, SEE = .790, F = 1.605, Sig. of F = .007        
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
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R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000     
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)        (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000 
 PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000   
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 
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สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 12 

RESP6 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 

 
RESP6 = .365ABILI + .125MOTI + .081ENGA 
              (6.044)        (2.424)     (1.446)  
R = .426, R2 = .181, SEE = 2.922, F = 23.244, Sig. of F = .000    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000 
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SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)       (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 13 

ASERP1 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 
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DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
ASERP1 = .272ABILI + .097MOTI + .122ENGA 
                   (5.735)      (1.137)        (2.103) 
R = .342, R2 = .117, SEE = 12.871, F = 13.886, Sig. of F = .000    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008   
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000 
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
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PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)        (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 14 

ASERP2 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 
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ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
ASERP2 = .098ABILI + .033MOTI + .166ENGA 
                 (1.988)        (1.581)        (2.743) 
R = .195, R2 = .038, SEE = 3.338, F = 14.767, Sig. of F = .003    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000     
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 

 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)        (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000 
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PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 15 

ASERP3 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 
 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
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R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000     
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)       (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000    

    PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 
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สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 16 

ASERP4 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 

ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
ASERP4 = .329ABILI + .117MOTI + .211ENGA + .081COMI  
                  (6.974)       (1.702)        (2.951)       (1.383)        
R = .351, R2 = .123, SEE = 1.989, F = 14.767, Sig. of F = .000    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000   
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SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)      (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 17 

ASERP5 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 
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DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 
ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
ASERP5 = .256ABILI + .082MOTI + .149ENGA 
                (5.427)          (1.408)       (2.576) 
R = .353, R2 = .124, SEE = 2.606, F = 14.931, Sig. of F = .000    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000     
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
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PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)       (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 18 

ACUP1 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 
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ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
ACUP1 = .096ENGA + .149COMI 
              (1.592)        (2.428)            
R = .199, R2 = .040, SEE = 9.231, F = 4.350, Sig. of F = .002    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000   
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)       (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000      
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
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R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 

 
สมการวิเคราะหเสนทางของตัวแบบที่ 19 

ACUP2 = β1ABILI + β2MOTI + β3ENGA + β4COMI ……………  (1)  

ABILI = β5SEHRD …………… (2) 

MOTI = β6PARW    …………… (3) 

ENGA = β7DEPC …………… (4) 

COMI = β8PMSE …………… (5) 

SEHRD = β9CLAC + β10HIEC + β11MARC + β12ADHC + β13QUAC …………… (6) 

PARW = β14CLAC + β15HIEC + β16MARC + β17ADHC + β18QUAC …………… (7) 

DEPC = β19CLAC + β20HIEC + β21MARC + β22ADHC + β23QUAC  …………… (8) 

PMSE = β24CLAC + β25HIEC + β26MARC + β27ADHC + β28QUAC  …………… (9) 

SEHRD = β29FOMS + β30DELS ……………(10) 

PARW = β31FOMS + β32DELS ……………(11) 

DEPC = β33FOMS + β34DELS    ……………(12) 

PMSE = β35FOMS + β36DELS ……………(13) 

 
ผลการวิเคราะห 13 สมการมีดังนี้ 
 
ACUP2 = .156ENGA + .166COMI 
                (2.639)      (2.775)   
R = .298, R2 = .089, SEE = 2.837, F = 10.198, Sig. of F = .000    
ABILI = -.129SEHRD 
                (-2.673) 
R = .129, R2 = .017, SEE = .479, F = 7.146, Sig. of F = .008     
MOTI = .728PARW 
              (5.607) 
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R = .728, R2 = .530, SEE = .409, F = 477.584, Sig. of F = .000     
ENGA = .625DEPC 
             (16.449) 
R = .625, R2 = .390, SEE = .306, F = 270.571, Sig. of F = .000     
COMI = .481PMSE 
            (11.298) 
R = .481, R2 = .232, SEE = .378, F = 127.655, Sig. of F = .000   
SEHRD = -.166CLAC + .128MARC + .350QUAC 
               (-3.107)       (2.692)        (6.625) 
R = .384, R2 = .148, SEE = .190, F = 14.530, Sig. of F =.000 
PARW = .110CLAC + .142HIEC + .110ADHC + .399QUAC 
                 (2.201)       (2.847)       (2.403)       (8.096) 
R = .509, R2 = .259, SEE = .476, F = 29.299, Sig. of F = .000 
DEPC = .152HIEC + .447QUAC 
              (3.255)       (9.615) 
R = .585, R2 = .342, SEE = .377, F = 43.623, Sig. of F = .000 
PMSE = .146CLAC + -.092MARC + .353QUAC 
             (2.891)          (-2.050)       (7.057) 
R = .489, R2 = .239, SEE = .560, F = 26.314   , Sig. of F = .000 
SEHRD = .146FOMS + .098DELS 
                (2.891)       (1.938) 
R = .211, R2 = .045, SEE = .201, F = 9.856, Sig. of F = .000  
PARW = .196FOMS + .481DELS 
               (.4398)   (10.802) 
R = .601, R2 = .361, SEE = .440, F = 119.235, Sig. of F = .000     
DEPC = .289FOMS + .395DELS 
             (6.430)        (8.807) 
R = .592, R2 = .350, SEE = .373, F = 113.853, Sig. of F = .000     
PMSE = .117FOMS + .557DELS 
               (2.686)      (12.773) 
R = .622, R2 = .387, SEE = .501, F = 133.328, Sig. of F = .000 
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