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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สมรรถนะของอาจารย์ ต ามสั ญ ญาจ้ า ง
ในมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร วิธีด าเนินการวิจัยใช้รู ปแบบการวิจัย เชิงปริมาณ กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้
ในการวิจัยคืออาจารย์ประจาตามสัญ ญาจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่งจานวน 362 คน
โดยใช้ เครื่องมือคื อแบบสอบถาม ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล มาวิเคราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยค่ าสถิ ติ พื้ นฐานและทดสอบ
ความกลมกลื น ของโมเดลด้ วยโปรแกรม PLS ผลการวิ จัย พบว่ า อาจารย์ ป ระจาตามสั ญ ญาจ้ าง มี ค วามผู กพั น
ความคาดหวั ง ผลประโยชน์ ความพึ งพอใจ และสมรรถนะอยู่ ในระดั บมาก ส่ วนผลการทดสอบค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์
ระหว่างตัวแปร พบว่า สมรรถนะกับความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจในงานกับผลประโยชน์ที่ได้รับ และความพึงพอใจในงานกับความผูกพั น มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับผลการทดสอบปั จจั ยต่าง ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อสมรรถนะ พบว่า ความผูกพัน ความคาดหวัง ผลประโยชน์ ความพึ งพอใจ
มีอิท ธิพ ลต่ อสมรรถนะของบุ ค ลากร นอกจากนั้ นแล้ วยั งพบว่ า ความคาดหวัง ในงาน และผลประโยชน์ ที่ ได้ รั บ
มีอิทธิ พลต่ อความพึ งพอใจในงาน และความคาดหวังในงานมีอิทธิ พลต่ อผลประโยชน์ ที่ได้รับ รวมถึงความผูกพั น
มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: สมรรถนะ, ความผูกพัน, ความคาดหวัง, ผลประโยชน์, ความพึงพอใจ

Abstract
The objectives of this study were to investigate factors affecting the competency and also
examine the relationship between the competency of contracted permanent teachers of
Rajabhat Universities in Bangkok (CPTs). The research methodology were used of quantitative
methods. This study collected 362 samples of Rajabhat University teachers by using
questionnaires. The collected data were analyzed by statistical percentage, mean, standard
deviation and also tested the model of empirical study framework by using PLS to support the
quantitative result. According to the result of this research show that CPTs of Bangkok’s Rajabhat
Universities related to their, commitment, expectation, benefit, satisfaction and competency at a
“high” Level. The co-efficient relationship between competency and satisfaction were statistically
significant at level .01, satisfaction and benefit competency and benefit, satisfaction and
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commitment were statistically significant at level .05. The factors affecting the competency of
CPTs were commitment, expectation, benefit, and satisfaction. Furthermore, expectation and
benefit have influence on satisfaction at level .05. Finally, expectation has influenced on benefit
and also commitment has influenced on expectation at level .05.
Keywords: Competency, Commitment, Expectation, Benefit, Satisfaction

บทนา

ลูกจ้าง หรืออัตราจ้าง ซึ่งนับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่ง
ขององค์กร (Storey, 1992) จากการท างานที่ พนักงาน
อุทิศตนให้แก่องค์กร จะเกิดผลประโยชน์ทั้งกับ
ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายลู กจ้ าง (Guest, 2004) ในยุ ค
การบริหารยุคใหม่ มักเน้นไปที่การใช้ลูกจ้างให้ทางาน
สาเร็จ ในระยะเวลาอันสั้นโดยใช้พนักงานน้อยที่ สุด
ที่จะทาให้งานนั้นสาเร็จ โดยองค์กรส่วนมากจะใช้
การจ้ างลู กจ้ างแบบการจ้ างชั่ วคราว (temporary
workers) ซึ่ งจะเห็ นได้ จากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ทั้ง 41 แห่ง มีการจ้างอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
โดยการจ่ายเป็น เงินเดือนรายเดือน และมีการทาสัญญา
ปีต่อปีการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์เป็นข้อกาหนดของ
กระทรวงการคลัง คือ จ่ายค่าจ้างต่าสุด และไม่ มี
การขึ้น เงินเดือน นัก วิชาการเชื่อว่าทุ ก องค์ก ร
ต้ องการลู กจ้ างที่ มี ความเฉลี ยวฉลาด เก่ ง ท างานดี
มีความสุข กับการทางาน จึงจาเป็นจะต้องมีการพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางาน
อย่างมี ประสิทธิผล (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2547) การที่องค์กร
จะตัดสินใจจ้างหรือไม่จ้าง ขึ้นอยู่กับ ผู้ประเมิ น
และการใช้เกณฑ์ ก ารประเมิ นที่ เที่ ยงตรงและ
เหมาะสมกับงาน (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2543)
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างในส่วนของ
งานราชการ เป็นบุคลากรในภาครัฐประเภทหนึ่ง
ซึ่งมีการกาหนดตาแหน่งขึ้นมาตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อให้ปฏิบัติเสริมการท างานของข้าราชการ
ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ดั งจะเห็ นได้ จากการที่ บุ คลากร

มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพั ฒ น าม าจาก
“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ” มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พุท ธศัก ราช 2547 ซึ่งมี ภารกิ จ หลัก 4 ด้านคือ
ด้านการเรียนการสอน ด้ านการวิจั ย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการจัดการศึก ษาของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ แห่ ง
พระราชบัญญัติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในฐานะที่ ก ากั บ ดูแลคุณภาพการจัดการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา มีการสารวจสถานภาพการจ้าง
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ 41 แห่ ง พบว่ า ภาพรวมมี อาจารย์ ประจ า
ตามสัญญาจ้าง ร้อยละ 57 ของอาจารย์ประจ าที่ เป็น
ข้าราชการ เนื่ องจากอาจารย์ ที่ จ้ างในต าแหน่ ง
อาจารย์ป ระจาตามสัญ ญาจ้างที่ จบปริญ ญาตรี
เมื่ อ ท างานไม่ มี ค วามก้ าวหน้ าก็ มั ก จะลาออก
ทาให้การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง
ส่ งผลให้ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครที่ มี คุ ณภาพ
จานวนมาก (ยงยุทธ เกษสาคร, 2550)
บุคลากร คือ ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยหลัก
ซึ่ง ผู้บ ริห ารในองค์ก รน าไปใช้ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดได้ (Fombrun, 1989) และยังพบว่าบุคลากร คือ
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ประเภทนี้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อยู่ในทุ กหน่ วยงาน ควบคู่
ไปกั บข้าราชการ โดยมี ร ะเบียบว่าด้วยการจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการกาหนดความหมาย
ของค าว่ า “ลู ก จ้ าง” หมายถึ ง ลู ก จ้ างประจ า
ลูกจ้างชั่วคราว และอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
ที่ จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จ้างจากเงิน
นอกงบประมาณของส่วนราชการ (กระทรวงการคลัง,
2548)
การดาเนินการของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
ที่ ผ่านมา ผู้ที่ มี บ ทบาทที่ สาคัญ ยิ่งอี ก กลุ่มหนึ่ง
ก็คืออาจารย์ที่เป็นอัตราจ้าง เนื่องจากคนกลุ่มนี้
เป็ นคนรุ่ นใหม่ มี ความรู้ ความสามารถเพราะเพิ่ งจบ
การศึก ษาจากสถาบันอุ ดมศึก ษามาไม่ นานนัก
รวมทั้ งยั งมี ความมุ่ งมั่ นและพลั งกายในการท างาน
เป็ นอย่ างยิ่ ง แต่ อย่ างไรก็ ตาม ด้ วยนโยบายจากมติ
คณะรัฐมนตรี ที่ ไม่ มี ก ารเพิ่ ม อั ตราก าลั ง ท าให้
คนกลุ่มนี้ กลับกลายเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่มีความมั่ นคง
ในสถานภาพการทางาน เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไม่ มี อั ตราที่ จ ะบรรจุเป็ น ข้าราชการประจ าได้
แต่ในทางปฏิบัติจริงมหาวิทยาลัยราชภัฏ จาเป็นต้อง
มีอาจารย์สอนให้กับนักศึกษา จึงต้องการอั ตรากาลัง
อาจารย์จ านวนมากมาสอน การดาเนินการที่ ผ่านมา
ในอันที่จะโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์
อั ตราจ้ างเข้ ามาท างานนั้ น มหาวิ ทยาลั ยพยายาม
ที่จะทาให้อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง เป็นอาจารย์
ระดับเดียวกั บอาจารย์ประจ า โดยพยายามที่ จะสร้าง
ความมั่นคง เช่น การมีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ
เป็นต้น แต่ในการดาเนินการก็เป็นไปด้วยปัญหา
อุปสรรคอยู่ตลอดเวลา เช่น ในระเบียบระบุว่าอาจารย์
ประจาตามสัญญาจ้างที่รับเงินเดือนงบประมาณ
แผ่นดินเท่านั้นจึงมีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงาน

ราชการได้ นอกจากนี้ ยั งมี เกณฑ์ รายละเอี ยดอื่ น ๆ
ที่ยุ่งยากอีกมากมาย
การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร จะมี ปั ญหาในการบริ หาร
บุ คลากรค่ อนข้ างมาก เพราะอาจารย์ ประจ าตาม
สัญญาจ้างมักจะลาออกกันอยู่เสมอ เนื่องจากสอบบรรจุ
ข้าราชการได้ รวมทั้งมีงานหลากหลายตาแหน่ง
ให้ เลื อ ก เนื่ อ งด้ ว ยท าเลที่ ตั้ ง อยู่ ในศู น ย์ ก ลาง
ของความเจริ ญด้ านเศรษฐกิ จและสั งคม บางคน
ไปท างานเอกชนกับ รัฐวิสาหกิจ เพราะเงินเดือน
และสวัสดิการดีกว่า ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จึง ต้ อ งประกาศรั บ สมั ค รอาจารย์ ป ระจ าตาม
สัญ ญาจ้างบ่อยครั้งและเมื่ อได้บุคลากรมาใหม่
ก็ต้องสอนงานตั้งแต่เริ่มต้น บุคลากรเป็นปัจจัย
ที่สาคัญในการทาให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า
และมี ชื่ อ เสี ย ง ดั ง นั้ น ทุ ก องค์ ก รก็ จ ะต้ อ งหา
วิ ธี ก ารรั ก ษาพนั ก งานของตนเอาไว้ โ ดยต้ อ ง
ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้ งที่ เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน องค์กรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะ
พนั ก งานลาออกบ่ อ ย ๆ และต้ อ งรั บ คนใหม่
มาสอนงานกั น ท าให้ เ สี ย เวลา เสี ย พนั ก งาน
เสียโอกาสที่ จะได้บุคลากรที่ มีคุณภาพการจะรักษา
พนักงานไว้ให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ จึงจาเป็นต้อง
พั ฒ นาในทุ ก ด้ านรวมถึ งการให้ สิ ท ธิป ระโยชน์
อย่างเพียงพอ จึงจะเกิ ดการปฏิบัติงานที่ ดี และ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง เป็ นบุคลากร
สาคัญ ซึ่งมีความจาเป็นที่ควรศึกษาเพื่อให้รับ รู้
รับ ทราบถึงความรู้สึก ของอาจารย์ป ระจาตาม
สัญญาจ้างและปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การมี สมรรถนะ
ในการท างานที่ สูง สุดของพระพรเหล่านี้ ทั้ ง นี้
เพื่อช่วยในการธารงรักษาบุคลากรให้จงรักภักดี
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และอุทิ ศตนต่ อองค์ ก รให้ นานจนเกษีย ณอายุ
ซึ่งข้ อค้น พบจากการวิจัยจะเป็น ประโยชน์ต่ อ
การพั ฒนาองค์ กร และบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขต
ของการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร เพราะถื อได้ ว่า มี อั ตราการจ้ าง
อาจารย์ป ระจาตามสัญ ญาจ้างเป็นจ านวนมาก
และต้ องประสบปั ญหาต่ าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีการย้ายเข้า
ย้ายออกอยู่ตลอดเวลา อันสืบเนื่องมาจากที่อ ยู่
ในแหล่ งของความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านการเมื อง
เศรษฐกิ จ และสั งคม ข้ อค้ นพบนี้ นอกจากจะเป็ น
ประโยชน์สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่ง
แล้วยั งเป็ นประโยชน์ กั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏอื่ น ๆ
รวมทั้ งหน่ วยงานสถาบั นอุ ดมศึ กษาอื่ น ๆ ที่ มี การ
จ้างงานในลักษณะเดียวกันด้วย

ทฤษฎี ค วามชอบธรรมได้ ก ลายเป็ น หนึ่ ง ของ
ทฤษฎีการอ้างถึงมากที่ สุดในสังคม และเขตการลงทุ น
ด้านสิ่งแวดล้อม เชื่อกันว่าทฤษฎีถูกต้องตามกฎหมาย
จะมีการกระทาต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม เชื่อกันว่าทฤษฎีถูกต้องตามกฎหมาย
จะมี กลไกที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ทฤษฎี ความชอบธรรม
เป็ น การอธิบ ายถึ ง อ านาจในการใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพ ยากรธรรมชาติและทรัพ ยากรบุคคล
ขององค์ก ร ซึ่ง จะต้องตรงตามความคาดหวัง
ขอ งสั งคมโดยรวม ปั ญ หาส าห รั บ ท ฤษฎี
ความชอบธรรมคือในการนามาใช้นั้น ต้องทาให้
ทุกกลไกขององค์กรมีความเข้าใจ และทฤษฎีนี้ ควรถูก
นามาใช้ อย่ างเป็ น ธรรม อย่ างอิส ระ และควร
ให้เป็นไปตามหลักการของทฤษฎีอย่างแท้จริง
ในปรากฏการณ์ ของอาจารย์ป ระจ า
ตามสั ญญาจ้ างในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนี้ จะพบว่ า
ในขณะที่อาจารย์เกิดความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างบุคลากรด้วยกันเองนั้น แต่ทว่าในแง่ของ
กฎหมายหรื อกฎระเบี ยบต่ าง ๆ จะพบว่ า ผู้บริ หาร
จะมี คาอธิบายว่าได้ดาเนินการต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับทุกประการ
ทฤษฎีความเสมอภาค
ทฤษฎี นี้ John Stacy Adams เป็ น
ผู้ พั ฒ นาทฤษฎี นี้ โดยมี พื้ น ฐานความคิ ด ว่ า
บุค คลย่ อมแสวงหาความเสมอภาคทางสัง คม
โดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ (output) กับ
ตัวป้ อน (input) คือ พฤติก รรมและคุณ สมบั ติ
ในตัวที่เขาใส่ให้กับคนงาน ความเสมอภาคจะมี
เพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู้
ความสอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน
(perceived inputs to outputs) เมื่ อ ท ร าบ
ระดั บ การรั บ รู้ ค วามเสมอภาคของบุ ค คลใด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีอิ ทธิพลต่อสมรรถนะของ
อาจารย์ตามสัญ ญาจ้างในมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
เขตกรุงเทพมหานคร
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีความชอบธรรม
ความชอบธรรม คื อ การรั บรู้ ทั่ วไปหรื อ
สมมติ ฐานว่าการกระท าบรรทั พ ฐาน ค่านิ ย ม
ความเชื่อและความหมายของกิ จ กรรมต่าง ๆ
เป็นที่พึงปรารถนา ถูกต้อง หรือเหมาะสม ภายใน
ระบบสร้ างสั งคมบางส่ วน ความชอบธรรมของ
สถาบั นและมี ความหมายเหมื อนจริง ช่วยให้ องค์กร
เป็ นหลั ก โดยท าให้ พวกเขาดู เหมื อนเป็ นธรรมชาติ
และมี ค วาม ห มาย (Suchman, 1995: 574)
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ก็สามารถทานายพฤติกรรมการทางานของเขาได้
ทฤษฎี ความเสมอภาค เป็ นการเปรียบเที ยบตั วป้ อน
เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ
สติ ปัญญา ความสามารถ และอื่ น ๆ กั บผลตอบแทน
ที่ได้รับ เช่น การยกย่อ งชมเชย คานิยม ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่งและสถานภาพ
การยอมรั บจากหั วหน้ างาน กั บบุ คคลอื่ นที่ ท างาน
ประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นเพื่อนร่วมงานคนใด
คนหนึ่ง หรือกลุ่มพนักงานที่ ทางานในแผนกเดียวกั น
หรือต่างแผนก หรือแม้แต่บุคคลใดในความคิด
ของเขาก็ได้ ซึ่งเป็นตัวป้อนและผลตอบแทนนั้น
เป็นการรับรู้หรือความเข้าใจของเขาเอง เมื่อเป็น
เช่น นั้ น เขาจะเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมตัวเอง
เพื่ อ ท าให้ รู้ สึ ก ว่ า เกิ ด ความเสมอภาค ดั ง นั้ น
ในการปฏิ บัติ ต่อพนั กงาน หั วหน้ างานจะต้องท าให้
เขารับรู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติต่ออย่างยุติธรรม
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น
ทฤษฎีตัวแทน
ทฤษฎีนี้ Jensen และ Meckling ให้
ความหมายความเป็นตัวแทน (Agency) ว่าเป็น
ความสัม พั นธ์ที่ เกิ ดจากความยิน ยอมพร้อ มใจ
ระหว่างบุคคลสองฝ่าย โดยที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง คือ
ตั ว แทน (Agent) ตกลงที่ จ ะท าการในฐานะ
ที่เป็นตัวแทนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ตัวการ
(Principal) ผ ล จ าก ก ารนี้ ย่ อม ห ม าย ถึ ง ว่ า
หากกิจการไม่มีเครื่องมือใด ๆ ในการตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ งานของผู้ บ ริ ห าร (Monitoring device)
และหากผู้บริหารตัดสินใจที่จะท าการใด ๆ เพื่อสร้าง
ความมั่งคั่งให้กั บตนเองไม่ ว่าจะโดยการจัดสรร
ทรั พยากรไปสู่ ตนเอง นอกเหนื อจากผลตอบแทน
ที่ ได้มี ก ารตกลงไว้ในสัญ ญา หรือ มี พ ฤติก รรม
ฉ้อฉลในหน้ าที่ มองว่าองค์กรไม่ สามารถบริหารงาน

เพียงผู้เดียวได้ จึงทาให้ต้องมีบุคคลที่เข้ามาช่วย
ในการบริหารงาน ทฤษฎีนี้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการเป็นตัวแทนว่าเกิดขึ้นระหว่างบุคคล
2 ฝ่ าย โดยฝ่ ายที่ มอบอ านาจ คื อ ตั วการ (Principle)
ในขณะที่ อีกฝ่ายได้รับมอบอานาจในการบริหารงาน
คือ ตัวแทน (Agent)
ทฤษฎีความคาดหวัง
ความคาดหวัง เป็นการที่บุคคลได้รับรู้
ความเป็ นไปได้ ทุ กคนต้ องมี ความพยายามเพิ่ มขึ้ น
เพื่อจะได้นาไปสู่ผลงานที่ดีขึ้น เป็นความสัมพันธ์
และความเชื่อว่าจะนาไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์
(วิ ท ย์ เที่ ย งบู ร ณธรรม, 2550) การท านาย
เหตุก ารณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิ ดผลตามที่ ต้องการ
(Sarbin, 1970) ทฤษฎี ที่ ผู้ วิ จั ยได้ น ามาใช้ เป็ น
ทฤษฎี ความคาดหวั งของ Vroom (1990) กล่ าวถึ ง
Valence (ความพึงพอใจของมนุษย์ที่มีต่อผลลัพธ์)
Instrumentality (ความเชื่อถือวิธีการเชื่อมโยง
ผลลั พ ธ์อย่ างหนึ่ ง ไปสู่ผ ลลั พธ์อี ก หลายอย่ าง)
Expectancy (ความคาดหวังหรือ ความมั่นคงเป็น
ความเชื่อถื อของมนุ ษย์ ว่ าผลลั พธ์ เป็ นไปได้เพี ยงไร
คือจะท างานให้ประสบผลส าเร็จ ตามที่ ได้ตั้งใจไว้)
และพบว่ามี อิทธิพลต่อบุคคลที่ จะแสดงพฤติก รรม
เพื่ อ ให้ ในสิ่ ง ที่ ค าดไว้ (Bandura, 2001; Hersey &
Blanchard, 1997) ในการคาดหวั งนี้ ก็ เป็ นการจู งใจ
ทาให้คนมีความพยายามในการทางานให้สูงขึ้น
ความเชื่อในส่วนของความพยายามจะมีผ ลงาน
และผลลัพธ์ในระดับ ต่างกัน และระดับ ผลของ
การปฏิบัติงานจะนาไปสู่ผลตอบแทนเป็นสิ่งของ
หรือรางวัล (Vroom, 1964) นักวิชาการกล่าวว่า
ต้องใช้ประสบการณ์ที่ได้รับ เป็นปัจจัยที่กาหนด
ความคาดหวั ง เป็ น ความรู้ สึ ก เป็ น พฤติ ก รรม
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ที่ แ สดงออกเพื่ อ การได้ รั บ ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดไว้
(Mondy, 1999)
ตามแนวคิ ด ของ Vroom การจู ง ใจ
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความชอบ
(valence) ความคาดหวัง (expectancy) และ
ความเป็นสื่อกลาง (instrumentality) ซึ่ง (1) ความชอบ
หมายถึ ง ความชอบหรื อไม่ ชอบต่ อรางวั ลที่ ได้ รั บ
หรื อ อี กนั ยหนึ่ งคื อ การที่ บุ คคลตี ค่ าผลที่ ได้ รั บ
(outcome) นั้นว่าพอใจหรือไม่ พอใจซึ่งความชอบนี้
ไม่ได้เกิดมาจากรางวัล ที่ได้รับแต่เกิดจากปัจจัย
ของแต่ล ะบุ คคลจึง มี ความแตกต่างกั นออกไป
ตามแต่ล ะบุคคล ปัจ จัยที่ ก ล่าวถึงนี้ได้ แก่ อายุ
การศึก ษา สถานภาพ ลั ก ษณะงาน (2) ความ
คาดหวัง หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ความเป็นไป
ได้ ว่ า หากมี ค วามพยายาม (effort) เพิ่ มขึ้ นจะ
นาไปสู่ผลงานที่ดีขึ้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความ
พยายามในการทางานกับผลงานที่เกิดขึ้นหรือเป็น
ความเชื่อว่าความพยายามนั้น ๆ จะไปสู่เป้ าหมายที่
พึ ง ประสงค์ (3) ความเป็ น สื่ อ กลาง หมายถึ ง
การรับรู้ของบุคคลที่ว่าหากได้ทางานไปในระดับ
หนึ่ง แล้ว ความเป็นไปได้ที่ ผลงานที่ เกิดขึ้นจาก
ความพยายามที่เพิ่ มขึ้นจะนาไปสู่ผลที่ ต้องการรับ
(outcome attainment)
ความผูกพันองค์กร
ความผู ก พั น หมายถึ ง การแสดง
ความรู้ สึ ก เป็ น พวกเดี ยวกั น มี เป้ าหมายและ
ค่ า นิ ย มที่ เ หมื อ นกั น ที่ จ ะท าให้ ด าเนิ น ไปใน
ทิ ศ ทางเดียวกั น มี ความรับผิดชอบอย่ างเต็มที่ เพื่ อ
ความก้าวหน้าขององค์กร มีความจงรักภักดีและ
เต็ ม ใจอุ ทิ ศตนเองเพื่ อสร้ า งสรรค์ อ งค์ ก ร
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับองค์กร มีจุดร่วมที่ เหมือนกันกั บ

สมาชิก องค์ก รคนอื่น ๆ และเต็ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เท
กาลัง กาย ก าลังใจ เพื่ อปฏิบัติง านภารกิ จ ของ
องค์กร ความรู้สึกนี้จะแตกต่างจากความผูกพัน
ต่อองค์กรโดยปกติทั่วไป อันเนื่องมาจากการเป็น
สมาชิกขององค์กรโดยปกติตรงที่พฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอย่าง
แท้จริง จะมุ่งเน้นความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ความผู กพั นต่อองค์ กรประกอบด้วยลั กษณะส าคั ญ
อย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า
ในการยอมรั บเป้ าหมายและความนิ ยมขององค์ ก ร
(2) ความเต็ มใจที่ จะทุ่ มเทความพยายามอย่ างมาก
เพื่อประโยชน์ขององค์ก ร (3) ความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์กร (Steers, 1977: 46-56)
พฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คลที่ แ สดง
ออกมานั้นมีความสัมพันธ์กั บความผูกพันต่อองค์ก ร
โดยบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรมากกว่า
บุคคลที่ มี ความผูก พันต่ อองค์ก รน้อยกว่าหรือ
ต่ากว่า (Salancik, 1983: 202) ความผูกพันของ
แต่ละบุคคล วัดได้จากระดับความมากน้อยของ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือความจงรักภักดีที่มีต่อ
องค์ ก ร การยอมรับ เป้ าหมายขององค์ก รและ
การประเมิ นองค์ก รในทางที่ ดี นอกจากนี้แล้ ว
ความผูก พันต่อองค์ก ร ยังสะท้ อนถึงความรู้สึก
เป็นพวกเดียวกั น ความผูก พันที่ มีต่อเป้าหมาย
และค่ านิ ยมขององค์ กร การปฏิ บั ติงานตามบทบาท
ของตนเอง เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์ก ร (March & Manari, 1977) ซึ่ งอาจ
กล่าวได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีองค์ประกอบ
ด้วยกั น 3 ส่วน คือ (1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น
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กั บองค์ กร (Identification) แสดงออกจากเป้ าหมาย
และค่านิยมต่อองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน (2) ความ
เกี่ ยวโยงกั บองค์ กร (Involvement) โดยการเข้ ามามี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมขององค์ กรตามบทบาทหน้ าที่
ของตนอย่างเต็มที่ และ (3) ความจงรักภักดีต่อ
องค์กร (Royalty) เป็นความรู้สึกรัก และผูกพั น
ต่อองค์กร (Buchanan, 1974: 533)

ตามสะดวก ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
ตามสัดส่วนของแต่ละมหาวิทยาลัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยด้านบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถนะของอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์
เพื่อแสดงลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร
โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่ าสั มประสิ ทธิ์
ความแปรผันของตัวแปรที่สังเกตได้ที่เป็นตัวแปร
ต่อ เนื่ อ ง และการวิ เคราะห์ ค่า ร้อ ยละส าหรั บ
ตัวแปรนามบัญญัติที่เป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
เบื้องต้น
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในตั วแบบสมการโครงสร้างตามสมมติ ฐานการวิจั ย
โดยตรวจสอบสมการโครงสร้ างของความสั ม พั น ธ์
เชิ งสาเหตุ ระหว่ างความคาดหวั ง ความผู ก พั น
ผลประโยชน์ ความพึงพอใจ และสมรรถนะ ด้วยการใช้
โปรแกรมสมการโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์ ได้
นาเสนอในรูปของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตั ว แปรโดยใช้ โ ปรแกรม PLS-Graph (Chin,
2001)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยนี้ เป็ น ก ารวิ จั ยเชิ งป ริ ม าณ
(quantitative research) ซึ่ ง สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รั ฐสิ นธุ์
และกรรณิ ก าร์ สุ ข เกษม (2547) ได้ เ สนอว่ า
การวิจัยเชิ งปริมาณสามารถเสนอความเป็ นรูปธรรม
ในเชิงปริมาณของตัวแปรได้ทุกประเด็นที่ศึกษา
และสามารถวิ เ คราะห์ ความสั ม พั นธ์ ห รื อ
ความแตกต่างออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน
และแนวทางการวิ จั ยเชิ งปริ ม าณ (Taylor, 1999)
ได้ น าไปใช้ และเกิ ดประโยชน์ ต่ องานวิ จั ยสร้ าง
ความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามกรอบแนวคิด
ป ระชาก รที่ ใช้ ใ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ในกรุ ง เทพมหานครทั้ ง 6 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิท ยาลัย
ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏธนบุรี จานวน 362 คน โดยคานวณหาจ านวน
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามสัดส่วนแต่ละมหาวิทยาลัย (Proportional
allocation) และทาการสุ่ม กลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
Convenience Sampling และเลื อ กตั ว อย่ า ง

ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์ ความคาดหวั งในงานของ
บุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขตกรุ ง เทพมหานคร
พบว่า มีความคาดหวังในงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคาดหวัง
ในงานด้านความมั่นคง มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่
ความคาดหวังในงานด้านการได้รับการสนับสนุน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และความคาดหวังในงาน
ด้านเงินเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ บุคลากรต้องการให้มี
การปรับ เงิน เดือ นให้สู ง ขึ้นตามความสามารถ
มีค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.36 รองลงมาได้แก่ ความคาดหวัง
จะได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ 4.22 นอกจากนี้ ความคาดหวัง ในงาน
ของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เงินเดือนที่ได้รับ
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59
ผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับของ
บุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขตกรุ ง เทพมหานคร
พบว่า มีผลประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
เมื่ อ พิ จ าร ณ า เป็ น ร า ย ด้ า น พ บ ว่ า
ผลประโยชน์ ที่ ได้ รั บ ของบุ ค ลากรด้ า นโบนั ส
มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.10
ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ผลประโยชน์
ที่ได้รับของบุคลากรด้านผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 4.06 และผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ของ
บุคลากรด้านเงินสะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
เมื่ อพิจ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็น
ที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรต้องการให้องค์กร
จ่ายโบนัสประจาปีโดยมีความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ 4.27 รองลงมาได้ แก่ การได้รับ โบนั ส
ช่ ว ยท าให้ เ กิ ด ขวั ญ และก าลั ง ใจ มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ ากั บ 4.22 และบุคลากรคิ ดว่าผลตอบแทน

เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
นอกจากนี้ ผ ลประโยชน์ ที่ ได้ รั บ ของบุ ค ลากร
มี ค่าน้อยที่ สุด คือ ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย
ปีละครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์
ประจ าตามสั ญ ญาจ้า งมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีสมรรถนะโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสมรรถนะ
ของบุคลากรด้านความรู้มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 4.24 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่
สมรรถนะของบุ คลากรด้ านเจตคติ มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 4.04 และสมรรถนะของบุคลากรด้านทั กษะ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือนาความรู้มาช่วยพัฒนา
ให้ มหาวิ ทยาลั ยก้ าวหน้ าที่ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.33
รองลงมา ได้แก่ใฝ่ห าความรู้และพัฒ นาตนเอง
อย่ างสม่ าเสมอ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.31 และ
มีความขยันหมั่นศึกษาค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่
อยู่ เ สมอ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.30 นอกจากนี้
องค์ ก รส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก คนได้ ฝึ ก ฝนทั ก ษะให้
เหมาะสมกับงาน มีค่าน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ งพอใจของ
บุคลากรที่เป็นอาจารย์ตามสัญญาจ้างในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจ
ด้ านสวั สดิ การมี ค่ ามากที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.74
ซึ่ งอยู่ ในระดั บมาก รองลงมาได้ แก่ ความพึ งพอใจ
ด้านเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.72 และ
ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่า
การได้ รั บสวัสดิ การท าให้ ทุ กคนเกิ ดความพึ งพอใจ
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.85 มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด
รองลงมาได้แก่ เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ
ได้ตามความจาเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และ
เพื่ อ นร่ ว มงานให้ ค าปรึ ก ษาแนะน างานได้
มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.77 นอกจากนี้ ท่ า นได้ รั บ
ความยุ ติ ธ รรมในการท างานอย่ า งเท่ า เที ย ม
มีค่าน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98
ผล การวิ เ คราะห์ ความ ผู กพั นข อง
บุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้า ง
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
มี ค วามผู ก พั น โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความผูกพั น
ด้านการอุทิศตน มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ความผูกพัน
ด้ านความจงรั กภั กดี มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.13 และ
ความผู กพั นด้ านความรั บ ผิ ดชอบ มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.87
เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร
มี ความสุขที่ ท าให้อ งค์ก รมี ความเจริญ รุ่ง เรือ ง
มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมา
ได้แก่ บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ 4.31 บุคลากรพร้อ มที่ จะทุ่ม เทท างาน
ให้องค์กรอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ
ต้องการจะท าให้ องค์กรมี การพั ฒนาขึ้ น มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ ากั บ 4.30 นอกจากนี้ ต้ องการท างานหลายหน้ าที่
จนบางครั้งเกิดความผิดพลาดขึ้น มีค่าน้อยที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านและสมการ
โครงสร้าง
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สม รรถน ะ คื อ
ผลประโยชน์ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง และ
ความผู ก พั น ซึ่ ง ร่ว มกั น มีอิ ท ธิ พ ลและท านาย
การปฏิบัติงานได้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ทั้ ง นี้พ บว่าความพึง พอใจ ความคาดหวัง และ
สมรรถนะร่วมกัน อธิบ ายความผูกพันได้ 0.415
หรือร้อยละ 41
ผลการวิเคราะห์ อิ ทธิ พลปั จจั ยอธิ บายได้ ว่ า
ค่าสัมประสิทธิ์ t-statistics ของเส้นทางความสัมพั นธ์
ของเส้ น แต่ ล ะเส้ น ตามข้ อ สมมติ ฐ านพบว่ า
ค่า t statistics มีนัยสาคัญมากกว่า 1.96
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ความผูกพันอิทธิพลต่อความคาดหวัง
มีค่าสัมประสิท ธิ์เส้นทาง 0.47 มี ความเป็นจริง
ยอมรับได้ตามสมมติฐานที่นัยสาคัญ p ≤ 0.01
2. ความผูกพันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.231 มีความเป็นจริง
ยอมรับได้ตามสมมติฐานที่นัยสาคัญ p ≤ 0.01
3. ความผูกพันมีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.345 มีความเป็นจริง
ยอมรับได้ตามสมมติฐานที่นัยสาคัญ p ≤ 0.01
4. ความคาดหวังมีอิทธิพลต่อผลประโยชน์
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.557 มีความเป็นจริง
ยอมรับได้ตามสมมติฐานที่นัยสาคัญ p ≤ 0.01
5. ความคาดหวังมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.212 มีความเป็นจริง
ยอมรับได้ตามสมมติฐานที่นัยสาคัญ p ≤ 0.01
6. ผลประโยชน์มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.280 มีความเป็นจริง
ยอมรับได้ตามสมมติฐานที่นัยสาคัญ p ≤ 0.01
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7. ผลประโยชน์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.339 มีความเป็นจริง
ยอมรับได้ตามสมมติฐานที่นัยสาคัญ p ≤ 0.01
8. ความพึ งพอใจมี อิทธิพลต่อสมรรถนะ
มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.294 มีความเป็นจริง
ยอมรับได้ตามสมมติฐานที่นัยสาคัญ p ≤ 0.01
จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ ข้อ ค้ นพบว่ า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะคือ ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง ผลประโยชน์ และความผูก พั น
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.01 และสามารถ
ร่ว มกั น อธิบ ายได้ จากการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง
อิท ธิพลปัจ จัยของตัวแปรภายนอกและภายใน
พบว่ าความพึ งพอใจ ความคาดหวั ง ผลประโยชน์
ความผู ก พั น มี อิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อ สมรรถนะ
ร่วมกันอธิบ าย โดยสมรรถนะ มี อิ ท ธิพ ลสูง สุด
รองลงมาคือ ความพึงพอใจ และความคาดหวัง
และผลประโยชน์ ความผูกพัน ตามลาดับ

อย่างเต็ม ที่ และมองเห็นว่าต้องมีผ ลประโยชน์
ที่ จะได้รับอย่างคุ้ มค่า โดยคาดหวังในงานด้านต่าง ๆ
ตามมา
ความผูก พันของบุคลากร เมื่ อวิเคราะห์
องค์ป ระกอบของด้านนี้ป รากฏว่าความผูกพั น
ด้านความจงรักภักดี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ สุด
รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติตน และด้านความ
รับผิดชอบ เนื่องจากการที่บุคคลยินยอมทางาน
ให้กับองค์กรด้วยความยินดีและเต็มใจ (Kanter,
1979, Buchanan, 1974) ซึ่ ง อาจแสดงได้ ว่ า
ความจงรักภักดีหรือความรู้สึกผูกพันต่อองค์ก ร
มี ค วามขยั นหมั่ น เพี ยรดี ผู้ป ฏิ บั ติง านที่ ดีย่ อ ม
มีความขยันหมั่ นเพียรในการปฏิบัติงานของตน
อย่ างสม่ าเสมอ เป็ นคนเอาจริ งเอาจั ง ตั้ งใจท างาน
ให้ เร็วโดยไม่ ชักช้า โดยไม่ต้องให้ผู้บังคับบัญชา
ต้องคอยติดตามหรือกระตุ้นเตือน อีก ทั้ง งานที่
ปฏิ บั ติ เป็ น ผลส าเร็จ นั้ น จะต้อ งมี ป ริม าณมาก
มากเพียงพอเป็นที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของ
องค์ก ร หรือเกินกว่านั้น ดังนั้นความจงรัก ภัก ดี
จึงเป็ นองค์ ประกอบที่ ส าคั ญ ส่ วนด้ านการอุ ทิ ศตน
เพื่อสร้างสรรค์ให้อ งค์กรอยู่ในสถานะที่ดี บุคคล
เหล่ านี้ มี ความสั มพั นธ์ที่ เหนี ยวแน่ นมี ความผู กพั น
ต่อองค์กร ท าให้เป็ นแรงผลักดั นให้ มี ประสิทธิ ภาพ
ดี ยิ่ ง ขึ้ น การที่ จ ะท างานให้ ส าเร็ จ จะต้ อ งมี
วัตถุป ระสงค์ก ารท างานร่วม (วิจิตร อาวะกุ ล ,
2537, Davis, 1957) มี ทั ศ นคติ ที่ เ หมื อ นกั น
มีความตั้งใจอุทิศเวลาและแรงกายให้กับองค์กร
(สมพงศ์ เกษมสิน, 2530) เป็นการท างานโดย
ความสมั ครใจ มีความสุขกับงาน (พนัส หันนาคินทร์,
2542)
ความพึงพอใจของบุคลากร เมื่อวิเคราะห์
องค์ป ระกอบด้านนี้ ปรากฏว่า ความพึง พอใจ

การอภิปรายผล
อาจารย์ตามสัญ ญาจ้างในมหาวิท ยาลัย
ราชภั ฏ เขตกรุ ง เทพมหานครมี ค วามผู ก พั น
ความคาดหวัง ผลประโยชน์ ความพึงพอใจ ของ
บุ คลากรและสมรรถนะของบุ คลากรโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากอาจารย์ประจา ตามสัญญา
จ้ างมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏเขตกรุ งเทพมหานคร
ทั้ง 6 แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนคร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏธนบุ รี มี ความขยั นปฏิ บั ติ งาน
ในหน้าที่ รับ ผิ ดชอบด้วยความพึ งพอใจในงาน
ของตน ตามความสามารถสมรรถนะของตนเอง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

Vol.6 No.1 (January–June 2016) ISSN 1905-2219
39

ด้านความก้าวหน้าของเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด
รองลงมา คือ ความพึงพอใจด้านเพื่อ นร่วมงาน
และความพึ ง พอใจด้ า นสวั ส ดิ ก าร เนื่ อ งจาก
บุคลากรทุ กคน ที่ ท างานจะแสวงหาความก้ าวหน้ า
ในการท างานการได้ รั บ ต าแหน่ ง สู งขึ้ น และ
การได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถ ในการทางาน
สิ่ง เหล่ านี้จ ะเกิ ด ขึ้น ต่อ เมื่ อ ได้ รับ การประเมิ น
การท างานอย่ า งเป็ น ระบบที่ มี ความยุ ติ ธรรม
(Kanter, 1979) การได้ รั บความก้ าวหน้ าแ ล ะ
ความส าเร็จ ในหน้าที่ ก ารท างานท าให้ บุคลากร
มีกาลังใจในการทางาน และอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความหมายถึง
การดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ การส่ง เสริ ม ให้ บุ ค คล
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทางานดีขึ้น
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ในการทางาน อันจะเป็นผล
ให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัย
หนึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่
จะเสริมสร้างและเปลีย่ นแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ อุ ปนิสัย และ
วิธีการในการท างาน อั นจะนาไปสู่ประสิทธิภาพ
ในการทางาน ดังนั้น ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้า
จึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ส่วนความพึงพอใจด้านเพื่อน
ร่วมงานนับว่ามีความส าคัญต่อการท างานโดยมี
ส่วนช่วยในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อันจะทาให้ผลการทางานนั้นมีประสิทธิภาพและ
มี ป ระสิ ทธิ ผลช่ วยสร้ างเสริ มบ รรยากาศ
สภาพแวดล้อมการทางานร่วมกันการประสานงาน
ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ความพึงพอใจของบุคลากรเมื่อวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบด้ านนี้ ป รากฏว่า ความพึ ง พอใจ
ด้านความก้าวหน้าของเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความพึ ง พอใจด้ า นเพื่ อน

ร่ ว มงานและความพึ ง พอใจด้ า นสวั ส ดิ ก าร
เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ทุ ก คนที่ ท างานจะแสวงหา
ความก้าวหน้าในการทางานการได้รับตาแหน่งสูงขึ้น
และการได้ รั บสิ่ ง ตอบแทนจากความสามารถ
ในการท างานสิ่ง เหล่านี้จ ะเกิ ดขึ้นต่อเมื่ อ ได้รับ
การประเมินการทางานอย่างเป็นระบบที่มีความยุติธรรม
การได้ รั บ ความก้ า วหน้ า และความส าเร็ จ
ในหน้ า ที่ ก ารงานท าให้ บุ ค ลากรมี ก าลั ง ใจ
ในการทางานและอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ่งมี ความหมายถึงการดาเนิ นการ
เกี่ ยวกั บการส่งเสริมให้ บุคคลมี ความรู้ความสามารถ
มีทักษะในการทางานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการท างานนั้ นจะเป็ นผลให้ ก ารปฏิ บั ติง าน
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง
และเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆเช่นความรู้
ความสามารถทั ก ษะ อุ ป นิ สัย และวิธี ก ารในการ
ทางานอันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางาน
ดังนั้นความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าจึงเป็นสิ่ง
ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ส่ ว นความพึ ง พอใจ ด้ า นเพื่ อ น
ร่วมงานหนักว่ามีความสาคัญต่อการทางานโดยมี
ส่วนช่วยในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรนั้นจะทาให้ผลการทางานนั้นมีประสิทธิภาพ
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลช่ ว ยสร้ างเสริม บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมการทางานร่วมกันการประสานงานได้
อย่างคล่องแคล่วให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สมรรถนะ เมื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
ของด้านนี้ ปรากฏว่า สมรรถนะด้านความรู้เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญที่สุด รองลงมา คือ สมรรถนะ
ด้านทักษะ และสมรรถนะด้านเจตคติ เนื่องจาก
ความรู้ในการท างานเป็ น ความตระหนั ก รู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีทั้งผลดีและผลเสีย อาจกล่าวถึง
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ผลดี ได้ ว่าผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามรู้ ในสิ่ ง ที่ ดี และ
ถูก ต้ อ งในขณะท างานสามารถตั ด สิ น ใจ และ
ประเมินสถานการณ์การทางานได้ให้ดาเนินการ
ไปในทางเลือกใด ย่อมให้เกิดการปฏิบัติงานนั้น
ไม่ล่าช้า หรือเกิดอุปสรรค ซึ่งลักษณะบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้จะมีความมั่นใจในตัวเอง
สูง การที่สภาพการทางานและจุดหมายในอาชีพของ
บุคคลมีความสอดคล้องกัน จะเพิ่มความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในสายอาชีพให้สูงขึ้น และลดความ
ตั้ ง ใจลาออก เพราะได้ ท างานให้ เป็ น ไปตาม
จุดหมายของตน (Siqler, 1971) และสมรรถนะ
ด้านความสามารถเฉพาะเป็นความสามารถของ
กลุ่ ม ทรั พ ยากรบุ ค คลในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ
กระทากิจกรรม (Kay, 1999) โอกาสที่องค์กรจะ
ธารงรักษาบุคลากรให้ดารงคงไว้ในองค์กรนั้นๆ
จะขึ้นอยู่กั บ การที่ บุ คลากร มี ความสามารถที่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น
ความขยั น หมั่ น เพี ย ร ความรู้ ค วามสามารถ
เฉพาะทาง กล่าวว่าองค์กรที่มีอายุยาวนานจะมี
ข้อได้เปรียบองค์กรอื่น เช่น มีเอกลัก ษณ์ พิ เศษ
เป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี
มีความมุ่ งมั่ นในการพั ฒนาองค์ก รตลอดเวลาและ
ใช้ความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
การใช้ประโยชน์จากคนและเงิน มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างดี

ประสิ ท ธิ ผ ล หรือ มี ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นการวางแผน
นโยบายก าลังพลให้คนเหมาะสมกั บ งาน หรือ
งานเหมาะสมกั บ คน เพื่อพัฒ นามหาวิท ยาลั ย
ต่อไป
2. บุ คคล ที่ ป ฏิ บั ติ งาน ใน องค์ ก รให้
ความสาคัญต่อผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นส่วนใหญ่
แต่เนื่ องจากบางองค์ก รอาจไม่ คล่องตัวในการ
จัดสรรประโยชน์ในรูปแบบเป็นเงินได้ ผู้บริหาร
ควรใช้วิธีการจัดหาผลประโยชน์ที่ได้รบั ในรูปแบบอื่น ๆ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว เงิ น เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจของ
บุคลากรในการทางาน และเป็นแรงจูงใจในการทางาน
3. ความคาดหวั ง ในงานของบุ ค ลากร
ที่ เป็ นอาจารย์ ประจ าตามสั ญญาจ้ างมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มี ค วามคาดหวัง ด้ านความมั่ น คง ส่ วนหนึ่ ง ใน
ความมั่ นคง คื อ คาดหวั งจะได้ บรรจุ เป็ นพนั กงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น ผู้ บ ริห ารควรมี แ นวทาง
นโยบายด้านการวางแผนในการบรรจุอาจารย์
ประจ าตามสั ญ ญาจ้ า งให้ มี อั ต รา มี ต าแหน่ ง
เพียงพอและชัดเจนในแต่ละปี มีการดาเนินตาม
นโยบายแผนงานที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
4. ภาครัฐควรก าหนดโครงสร้ างอั ตราก าลั ง
ของหน่วยงานโดยมีการวางแผนทางระยะสัน้ และ
ระยะยาวให้ ชั ดเจนโดยมี ส านั กงานการอุ ดมศึ กษา
เป็ นผู้ก าหนดเพื่ อให้ อาจารย์ประจ าตามสั ญญาจ้ าง
มีความรู้สึกมั่นคงในการทางาน
5. ภาครัฐควรนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไป
กาหนดกรอบอัตรากาลังตาแหน่งต่าง ๆ กับหน่วยงาน
ที่มีบุคลากรที่มีลักษณะงานจ้างแบบเดียวกัน
6. ควรส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ระจ าตาม
สัญญาจ้างยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของตนเอง
ให้ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถมองเห็น
สมรรถนะของอาจารย์ป ระจ าสัญ ญาจ้ างเป็ น
รูป ธรรม ควรมี แนวทางปรับ ปรุง และส่ง เสริ ม
วิ ธี ก ารป ฏิ บั ติ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะ
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ในยุคสัง คมฐานความรู้ สนับ สนุนและส่ง เสริม
ให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
7. ควรจัดสวัส ดิก ารและค่าตอบแทนให้
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ มีก ารปรับ
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
8. ผู้บริหารควรให้บุ คลากรทุ กคนมี ส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ควรให้เกี ยรติ สร้าง
ความมั่ นใจ และพั ฒนาทั กษะใหม่ ๆ มี การยกย่ อง

ชมเชย ให้ ร างวั ล เมื่ อ ประสบความส าเร็ จ ใน
การท างาน ให้ ก ารยอมรั บ ต่ อ ค่ า นิ ย มที่ ดี ต่ อ
องค์กร
9. ควรสร้างแรงจูง ใจในการท างานโดย
กาหนดผลประโยชน์ทางที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน เพื่ อให้ทุ ก คนท างานโดยทุ่ ม เทเสียสละ
เพื่อส่วนรวมและนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
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