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Abstract 
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 The purposes of this research were to 1) study leardership behavior, 
perception, attitude of colleagues and organizational climate of Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin officials and 2) to study related of, perception, 
attitudes of peers and organizational climate affecting work responsibility and 
effectiveness of Rajamangaly University of Technology Rattanakosin Officials 
 

 The instrument used in this research was a seven-section questionnaire.  This 
questionnaire consisted of Section 1) Officials ’ General Information, Section 2) Work 
Habit, Section 3 Organizational climate, Section 4 Work effectiveness, Section 5 Self 
perceptiont, Section 6 Work responsibility and Section 7 Attitudes of peers. 
 

 The research results revealed that the leader behavior and the work 

responsibility are related to the work effectiness. In addition, the perception, the 

attitude of peers and the organizational climate are related to the work responsibility 

and efftiveness. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

องคการท่ีเกิดข้ึนมากในปจจุบันลวนตองการท่ีจะตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเม่ือ
ไดรับสินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่งแลวก็เพ่ิมความตองการในปจจัยอ่ืนๆ เรื่อยๆ ซ่ึงสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s 
hierarchy of needs theory) ท่ีกลาววา “ความตองการของคนเรานั้นไมมีท่ีสิ้นสุด เม่ือไดรับการ
ตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งอยางเพียงพอ แลวยอมท่ีจะมีความตองการหรือโหยหาอีกอยางหนึ่งและ
ความตองการนั้นจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ไมมีท่ีสิ้นสุด” จากแนวคิดทฤษฎีนี้เองทําใหเชื่อไดวาความตองการ
ท่ีไมมีท่ีสิ้นสุดเปนบอเกิดขององคการในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป (อนิวัช แกวจํานงค, 2553)  

วัฒนธรรมขององคการมีความสัมพันธกับการบริหารการศึกษาในหลายๆ ดาน เปนตนวา 
โครงสรางขององคการ แรงจูงใจ ผูนํา และการเปลี่ยนแปลง  มิติของวัฒนธรรมองคการภายใตทฤษฎี
ระบบสังคม (Social system theory) และทฤษฎีระบบเปด (Open system theory) องคการไดรับ
ปจจัยมาจากสิ่งแวดลอมในรูปแบบของขอมูลขาวสาร บุคคลและวัสดุอุปกรณ ปจจัยดังกลาวจะ
เชื่อมโยงมาเปนพฤติกรรมท่ีสงผลตอเปาหมายขององคการและทําใหสมาชิกในองคการประสบผลตาม 
ท่ีตองการ สวนกระบวนการบริหาร เชน แรงจูงใจ ภาวะผูนํา การตัดสินใจ การสื่อสาร การ
เปลี่ยนแปลง และโครงสรางขององคการ ไดแก คําอธิบายงาน ระบบคัดเลือก ระบบประเมินผล 
ระบบการควบคุม และระบบการใหรางวัลมีความสําคัญตอวัฒนธรรมขององคการ (ศิริพงษ เศาภายน, 
2552) องคการทางการศึกษาเปนองคการหนึ่งท่ีทําหนาท่ีถายทอดวัฒนธรรม ความรู ความสามารถ 
เจตคติ คานิยม เพ่ือหลอหลอมสมาชิกของสังคมใหเปนไปในทิศทางท่ีสังคมคาดหวัง (ยนต ชุมจิต, 
2546) ผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองคการทางการศึกษาใหประสบความสําเร็จนั้นก็คือ ผูนํา
ขององคการ และบุคลากร 

ผูนําขององคการเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอสถานภาพของผูใตบังคับบัญชา และตอ
ผลงานขององคการท่ีสังกัด  ท้ังนี้เพราะผูนําเปนผูท่ีมีอิทธิพลเหนือผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาและมีอิทธิพล  
ซ่ึงสามารถทําใหผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ผูนําเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของ
องคการ  โดยทางองคการมุงหวังท่ีจะใหผูนํามีบทบาทในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันออกไป จาก
ผูใตบังคับบัญชาในดานการแสดงความคิดริเริ่ม  ความรับผิดชอบตอการบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายท่ีวางไว ท้ังยังมุงหวังวาผูนําจะสามารถปฏิบัติตนใหเพ่ือนรวมงานท้ังหมดยอมรับนับถือใน
ตําแหนงหนาท่ีและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานโดยไมตองใชอํานาจเปนองคประกอบในการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะตอผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานโดยสวนรวม ความสามารถและลักษณะของ
ผูนํามีสวนสัมพันธใกลชิดกับคุณภาพและคุณคาขององคการท่ีจะสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานในองคการ (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, 2546)  

นอกจากพฤติกรรมของผูนําท่ีสงผลประสิทธิภาพการทํางานของผูใตบังคับบัญชาแลว สภาพ
ความรูสึกภายในตัวบุคคลท่ีใชประเมินหรือตัดสินสิ่งตางๆ สภาพดังกลาวเปนสภาพท่ีเก่ียวกับความรู 
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สึกชอบหรือไมชอบตอคน วัตถุสิ่งของ เหตุการณ และอ่ืนๆ สําหรับในองคการ ความรูสึกหรือเจตคติ
ถือวามีความสําคัญมากเพราะจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมในการทํางานอันจะสงผลไปสูการปฏิบัติ 
งาน  ความพึงพอใจในงานเปนเรื่องสวนบุคคลหรือเจตคติตองานซ่ึงอาจเปนทางบวกหรือทางลบแลว 
แตกรณี ซ่ึงปจจัยหลักท่ีกระทบตอความพึงพอใจ ไดแก ลักษณะงานท่ีเปดโอกาสใหใชความรู ความ 
สามารถ ทักษะ ความชํานาญเฉพาะดานอยางเต็มท่ี งานมีความหลากหลาย ไมจําเจ ซํ้าซาก มีอิสระ
ในการปฏิบัติงานพอสมควร และมีโอกาสรับรูการปฏิบัติวาไดรับผลดีมากนอยเพียงใด 

ระบบการจายคาตอบแทนตอการปฏิบัติงานและนโยบายการสงเสริมความเจริญกาวหนาท่ีมี
ความยุติธรรม  ชัดเจนและเปนไปไดในทิศท่ีคาดหวัง  ในองคการท่ีมีการจายคาตอบแทนตอการ
ปฏิบัติงานอยางยุติธรรมโดยยึดหลักการดานปริมาณงาน  ความทุมเทเสียสละ  อุทิศเวลา  กําลังกาย  
กําลังสติปญญาใหแกองคการความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคคลและผลงานท่ีไดมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน  การทํางานในองคการใดๆ ก็ตาม  บุคลากรจะเก่ียวของ
กับสภาพแวดลอมในการทํางานอยู 2 ประการคือ 1) ความรูสึกวาตนเองมีความสะดวกสบายในการ
ทํางาน และ 2) สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน  นอกจากนี้บุคลากรโดยท่ัวไปยังมีความชื่นชอบ
และพึงพอใจ สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีไมเปนอันตรายและไมกอใหเกิดความรูสึกอึดอัดในการ
ทํางาน  สภาพแวดลอมรอบขางประกอบดวย อุณหภูมิ  แสง เสียง ส ี สถานท่ีทํางานสะอาดสะอาน 
เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีเพียงพอตอความตองการ  นอกจากความตองการเปนตัวเงินตอบแทน 
หรือความสําเร็จจากการปฏิบัติงานท่ีเห็นเดนชัดสามารถมองเห็นเปนรูปธรรมแลว บุคลากรสวนใหญ
ยังมีความตองการการปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในดานสังคม  ดังนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกท่ีความเปนกันเอง 
มิตรภาพระหวางเพ่ือนรวมงาน  ความรัก ความสามัคคี ความรูสึกดีๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการ
ทํางานรวมกันจะเปนสัญญาผูกมัดใจและเพ่ิมระดับความพึงพอใจใหสูงข้ึน (สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ,  
2549) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปน0มหาวิทยาลัยของรัฐ0 สถาปนาข้ึนในตาม
พระราชบัญญัติ0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล0 ท่ีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 018 
มกราคม0 0พ.ศ. 25480 ประกอบดวยท่ีตั้งของวิทยาเขต 4 แหงรวมเขาดวยกันไดแก วิทยาเขตศาลายา  
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตวังไกลกังวล และวิทยาลัยเพาะชาง  วิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยคือ เปนผูนําในการจัดการศึกษาวิชาชีพสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ศิลปกรรม การบริการและบริหารธุรกิจสูสังคมการประกอบการเพ่ือกาวเขาสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศ การท่ีจะทําใหองคกรเกิดประสิทธิผลสูงสุด ผูบริหารและบุคลากรจะตองมีความรับผิดชอบใน
การทํางาน  หากผูบริหารมีลักษณะขาดความเปนผูนํา ไมมีความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีไมดี ก็จะทําให
เกิดปญหาในการดําเนินงาน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยดานจิตลักษณะของ
บุคลากร พฤติกรรมผูนํา บรรยากาศองคกร และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมรับผิดชอบและประสิทธิผลของงาน  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนําท่ีมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
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และประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรท่ีมี 

ผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร  

3. สมมติฐานการวิจัย 
1. เพศมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน 
2. ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน 

แตกตางกัน 
3.  ตําแหนงมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน 
4.  ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ 

การทํางาน 
5. ปจจัยดานการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ 

การทํางาน 
6. ปจจัยดานตําแหนงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ 

การทํางาน 

7. พฤติกรรมของผูนํามีความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพ 

การทํางานในหนวยงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
8. การรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรมีความสัมพันธตอพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรัตนโกสินทร   
 

4. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดอาศัยทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-goal Theory) ซ่ึงเปนทฤษฎี 

ภาวะผูนําเชิงสถานการณ เปนแนวทางเบื้องตนในการประมวลเอกสารและกําหนดตัวแปรเชิงเหตุใน
การอธิบายพฤติกรรมความรับผิดชอบของบุคลากร โดยแบงกลุมปจจัยเชิงสาเหตุออกเปน 3 กลุมคือ   

1. ปจจัยดานลักษณะจิต หมายถึง ลักษณะจิตท่ีผลักดันใหเกิดพฤติกรรมรับผิดชอบตองาน 
ของบุคลากรท่ีเปนลักษณะท่ีสะสมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา หมายถึง ปจจัยท่ีเก่ียวกับตัวผูบริหาร เพราะผูบริหารเปนผูท่ี 
มีอิทธิพลและสามารถใชอํานาจในการสั่งการ ควบคุมใหเกิดความสําเร็จของงาน ประกอบดวยภาวะ
ผูนํา 4 แบบ ไดแก ภาวะผูนําแบบบงการ ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 
ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ  

3. ปจจัยทางดานสภาวะแวดลอมและสังคม ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศของ 
องคกร 

4.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
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    1) ตัวแปรตน ไดแก พฤติกรรมของผูนํา  การรับรู  เจตคติของผูรวมงาน  
บรรยากาศขององคกร 
     2) ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการทํางาน 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การรับรู หมายถึง การตีความขอมูล เกิดเปนความเขาใจ หรือความรูสึกภายในของ 
บุคคลจากสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวท่ีบุคคลนั้นๆ ท่ีไดรับสัมผัสมาจากประสาทสัมผัสโดยผานกระบวน 
การคิด ความเขาใจและสุดทายของการตีความในการรับรูสถานการณตางๆ ออกมาในรูปของการ
กระทํา 
 2. เจตคติ หมายถึง ความรูสึกดานตางๆ ของบุคลากรท่ีมีตอผูรวมงาน การทํางานรวมท้ัง
องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีสัมพันธกับงานท่ีทําอยู 

3. ภาวะผูนํา คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอผูอ่ืน 
ไมวาจะเปนผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช
กระบวนการสื่อความหมายหรือการติดตอกันและกันใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคของเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4. พฤติกรรมผูนํา หมายถึง การรับรูถึงลักษณะภาวะผูนําในการจัดการองคการ  การแก 
ปญหา  การสื่อสาร  การวางตัวในสถานการณตางๆ และการท่ีผูนําใชอิทธิพลในการสั่งการหรือ
ควบคุมผูใตบังคับบัญชาหรือใชการจูงใจใหปฏิบัติตามท่ีตนตองการ  โดยมีกระบวนการติดตอซ่ึงกัน
และกันเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ การแสดงออกของภาวะผูนํามี 
4 แบบ คือ   
                 4.1 ภาวะผูนําแบบงการ หมายถึง การรับรูถึงลักษณะท่ีผูนํามีลักษณะเปนผูบอกหรือสั่ง
ใหผูใตบังคับบัญชาทําในสิ่งท่ีตองการโดยไมใหผูใตบังคับบัญชาไดรวมตัดสินใจ  
                 4.2 ภาวะผูนําแบบใหการสนับสนุน หมายถึง การรับรูลักษณะท่ีผูนํามีความเปนกันเอง  
ใหความเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาและสนับสนุนใหความชวยเหลือแกผูรวมงานและคํานึงถึงความ
เปนอยู  รวมท้ังความตองการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบดวย การจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา  การยกยองใหกําลังใจ  การแสดงถึงความหวงใย และการใหความชวยเหลือเม่ือ
ผูใตบังคับบัญชาประสบปญหา  
                 4.3 ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม หมายถึง การรับรูถึงลักษณะท่ีผูนําเปนผูท่ีแสวงหาขอ 
คิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชา  เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชารวมแสดงความคิดเห็นและ
รวมตัดสินใจ ประกอบดวยการรวมมือกับผูใตบังคับบัญชากําหนดวัตถุประสงคในการทํางานมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
เสนอแนะ การตัดสินใจสั่งการในเรื่องท่ีจะตองขอมติเห็นชอบของกลุมการมีสวนรวมในการประเมิน 
ผลงานและรวมกันทํางานเปนทีม  
                 4.4 ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ หมายถึง การรับรูถึงลักษณะของผูนําท่ีมีลักษณะมุง 
ผลสําเร็จของงานดวยการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  การคาดหวังให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดสูงสุด  การแสดงความม่ันใจวาผูใตบังคับบัญชาจะทํางานไปสูมาตรฐาน
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ระดับสูงได  การปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง การเนนความเปนเลิศของผลงาน  การสนองตอบ
ตอความตองการของผูใตบังคับบัญชาท่ีเก่ียวกับความสําเร็จของงาน    

5. บรรยากาศองคการ หมายถึง การรับรูถึงลักษณะท่ัวไปของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติ 
งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  โดยการรับรูท้ังทางตรงและทางออม มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย โครงสรางองคกร  ความรับผิดชอบในหนาท่ี การเลื่อน
ข้ันเงินเดือน มิตรภาพความอบอุนในองคกร  การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

6. ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง การใชความสามารถอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานให
เกิดผลดี มีความรวดเร็วมีคุณภาพ ไดผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค 

7. ความรับผิดชอบ หมายถึง การรับรูของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับความรับผิดชอบในหนาท่ีของ 
ตนเอง รวมท้ังความสําเร็จของงาน ไมจําเปนตองคอยตรวจสอบดารตัดสินใจในทุกเรื่องปฏิบัติงานดวย
ความรูสึกรับผิดชอบในงาน 
 
 
          8. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร หมายถึง ขาราชการพลเรือนใน 
สถาบนัอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ชายและหญิงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท่ีมีอายุการทํางานตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป 

6. ผลการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผลของการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ไดแก การรับรูความ 

สามารถของตนเอง  เจตคติตอการปฏิบัติงาน  พฤติกรรมของผูนํา  บรรยากาศขององคกร  เพ่ือจะได
เปนขอมูลแกผูท่ีเก่ียวของในการนําผลของการศึกษาไปพิจารณาปรับปรุงแกไข  หรือสงเสริมใหผูใต 
บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความรับผิดชอบและประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  



บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมของผูนํา การรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศของ

องคกรท่ีมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ  และประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเด็น

ตอไปนี้ 

1. ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแบบภาวะผูนํา 
    2.1 ความหมายของภาวะผูนํา 

   2.2 องคประกอบและหลักของการเปนผูนํา 
   2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับแบบภาวะผูนํา 

 3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 
    3.1 ความหมายของการรับรู 

   3.2 ความสําคัญของการรับรู 
   3.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 
4. แนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบ 

     4.1 ความหมายของความรับผิดชอบ 
   4.2 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ 
5. แนวความคิดเก่ียวกับเจตคติตอการปฏิบัติงาน 
   5.1 ความหมายของเจตคติ 
   5.2 องคประกอบของเจตคติ 
   5.3 ลักษณะของเจตคติ 
6. แนวความคิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   6.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
   6.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 
7. แนวคิดและทฤษฎีบรรยากาศองคกร 
   7.1 ความหมายของบรรยากาศองคกร 
   7.2 ความสําคัญของบรรยากาศองคกร 
   7.3 ทฤษฎีบรรยากาศองคกร 

 8. ประสิทธิภาพการทํางาน 
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   8.1 ความหมายของประสิทธิภาพในการทํางาน 
   8.2 ความสําคัญของประสิทธิภาพในการทํางาน 
   8.3 องคประกอบของประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
1. ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ สถาปนาข้ึนในตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  
18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบดวยท่ีตั้งของวิทยาเขต 4 แหงรวมเขาดวยกัน ไดแก  

1. วิทยาเขตศาลายา (จัดตั้งเม่ือ พ.ศ. 2538) ปจจุบันเปนท่ีตั้งสํานักงานอธิการบดีและศูนยกลาง
มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ออกแบบตลอดจนจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนรัตนโกสินทร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 2. วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เปนท่ีตั้งคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร 
3. วิทยาเขตเพาะชาง จัดการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร 
4. วิทยาเขตวังไกลกังวล เปนท่ีตั้งคณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและคณะอุตสาหกรรมการ 

โรงแรมและทองเท่ียว 
วิสัยทัศน 

  เปนผูนําในการจัดการศึกษาวิชาชีพสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศิลปกรรม 
การบริการและบริหารธุรกิจสูสังคมการประกอบการเพ่ือกาวเขาสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษามุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและมีความ 

สามารถพรอมเขาสูอาชีพและการเปนผูประกอบการท่ีมีคุณธรรม  
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคและนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีและสังคมศาสตรสูการผลิตและการบริการท่ีสามารถถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศ 
3. ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนา 

อาชีพสูการแขงขัน  
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและรักษสิ่งแวดลอม  
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล สงเสริมบุคลากรทุกคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   ปณิธาน 
เปนมหาวิทยาลัยแหงสังคมการประกอบการ (SMART Entrepreneur) 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบภาวะผูนํา 
 2.1 ความหมายของภาวะผูนํา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
http://rcsee.rmutr.ac.th/
http://rcsee.rmutr.ac.th/
http://rcim.rmutr.ac.th/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5
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      ภาวะผูนําและการบริหารจัดการท่ีเขมแข็งจะทําใหการบริหารจัดการในองคการเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะภายใตภาวะของโลกท่ีมีพลวัตสูง ยอมตองการไดผูนําท่ีกลาทาทายตอการ
ดํารงสถานภาพเดิม มีความสามารถในการสรางวิสัยทัศนและสามารถในการดลใจสมาชิกท้ังองคการใหมุง
ตอความสําเร็จตามวิสัยทัศนนั้น 

     กว ี วงศพุฒ (2536) กลาวไววา ภาวะผูนํา คือการท่ีผูนําใชอิทธิพลในความสัมพันธซ่ึงมีอยูตอ
ผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆเพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 

     กิติ ตยัคคานนท (2543) กลาววา ผูนําคือบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับการยกยองข้ึน
เปนหัวหนาและเปนผูตัดสินใจ เนื่องจากเปนผูท่ีมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและจะพาผูใต 
บังคับบัญชาหรือหมูชนไปในทางดีหรือทางไมดีก็ไดหรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาผูนําคือผูท่ีมีศิลปะท่ี
สามารถมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนและนําบุคคลเหลานั้นไปโดยไดรับความไววางใจ เชื่อใจอยางเต็มท่ี อีกท้ัง 
ยังไดรับความเคารพนับถือ ความรวมมือและความม่ัน ใจจากผูใตบังคับบัญชาเหลานั้นอยางจริงใจ 

     พรนพ พุกกะพันธุ (2544) กลาวไววา “ภาวะผูนํา” คือ คุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม 
ความรูความสามารถของบุคคลท่ีชักนําใหคนท้ังหลายมาประสานกัน และพากันไปสูจุดมุงหมายท่ีดีงาม 

     รังสรรค ประเสริฐศรี (2544) กลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวองบุคคลคนให
เกงท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared goal) หรือเปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพล
ระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซ่ึงทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุมุงหมาย
รวมกัน (Shared purposes) หรือเปนความสามารถท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและใหการสนับสนุนบุคคล
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคการ 

     วีระวัฒน ปนนิตามัย (2544) ท่ีกลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีทําหนาท่ีกําหนด วินิจฉัย 
ตัดสิน สั่งการ สรางแรงจูงใจหรือแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรและนโยบายทิศทางขององคการ บางเปน
ผูนําระดับกลาง บางเปนผูนําระดับสูง 
      มัลลิกา  ตนสอน (2545) ท่ีกลาวถึงผูนําวา เปนบุคคลท่ีทําใหกลุมดําเนินงานอยางกาวหนา
และบรรลุผลสําเร็จโดยใชอิทธิพลท่ีมีในการชักจูงผูอ่ืนใหปฏิบัติตามทิศทางท่ีตนตองการโดยท่ีผูนํายังมีสวน
สรางวิสัยทัศน สรางคานิยมรวมของกลุมและสมาชิก สรางความสําคัญกับเปาหมายของกลุมและความ
ผูกพันท่ีสมาชิกจะตองปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายนั้น 

     เนตรพัณณา ยาวิราช (2546) กลาวไววา ผูนําหมายถึงบุคคลท่ีไดรับการยอมรับและยกยอง
จากบุคคลอ่ืน หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรับการแตงตั้งข้ึนมาหรือไดรับการยกยองใหเปนหัวหนาในการ
ดําเนินงานตางๆ ซ่ึงองคประกอบตางๆ ตองอาศัยบุคคลท่ีเปนผูนํา มีความเปนผูนําจึงจะทําใหองคการ
ดําเนินไปอยางบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและนําพาหนวยงานไปสูความเจริญกาวหนา 

     พันธศักดิ์ พลสารัมย (2548) กลาววา ภาวะผูนําเปนศิลปะอยางหนึ่งในการบริหารงาน เปน
ความสามารถของบุคคลในการโนมนาวใจสมาชิกในกลุมหรือสถาบันอุดมศึกษาใหยอมรับและทําตามไดซ่ึง
มีองคประกอบหลัก 3 ปจจัย คือ ผูนํา (Leader) ผูตาม (Followers) และสถานการณ (Situation) 
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     สุพรรณี มาตรโพธิ์ (2549) กลาววา ผูนําคือ บุคคลท่ีไดรับการยกยองใหเปนหัวหนา อาจเปน
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายโดยการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งใหนํากลุมมีอิทธิพลตอสมาชิกและกิจกรรมตางๆ ของ
กลุมมีบทบาทสําคัญในการนํากลุมใหสามารถดําเนินงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     ธิติพร ตนัยโชติ (2549) กลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชอิทธิพลบังคับ
และชักจูงผูอ่ืนท่ีจะนําไปสูความสําเร็จบรรลุเปาหมายขององคการท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงอิทธิพลบังคับนั้น
อาจจะไดรับมาอยางเปนทางการ 

     ชาญชัย อาจิสมาจาร (2550) กลาวไววา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการขับเคลื่อนหรือ
สรางอิทธิพลตอผูอ่ืนสูการทําใหเปาประสงคของปจเจกบุคคลหรือของกลุมบรรลุผลสําเร็จ ผูนําเปนท่ี
ตองการในสถานท่ีทํางาน องคการ ชุมชน และประเทศ ผูนําในกลุมไมไดจํากัดจํานวน ผูนําท่ีแทจริงชวย
ทางกลุมใหบรรลุในสิ่งท่ีเขาเชื่อวามีความสําคัญ 

     ภารด ี อนันตนาวี (2552) กลาวไววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการและสถานการณท่ี
บุคคลใหเกงไดเปนท่ียอมรับใหเปนผูนําในกลุมและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมบุคคลนั้น
สมาชิกในกลุมเชื่อวามีความสามารถในการแกปญหาตางๆ ท่ีกลุมเผชิญอยูได โดยอํานาจหนาท่ีหรือการ
กระทําของผูนําในการชักจูงหรือชี้นําบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

2.2 องคประกอบและหลักของการเปนผูนํา 
     องคประกอบหลักของการเปนผูนํา มี 4 ประการ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2542)  
     1.  ความสามารถในการใชอํานาจให เกิดประสิทธิผลและเปนท่ียอมรับ  
     2.  ความสามารถในการใชแรงจูงใจบุคคลในทุกระดับและในทุกสถานการณเปนความ 

สามารถในการเขาใจบุคคลสามารถใชทฤษฎีการจูงใจชนิดของอิทธิพลการจูงใจลักษณะของระบบการจูงใจ
สามารถประยุกตใชความรูบุคคลและสถานการณผูบริหารจะตองเขาใจทฤษฎีการจูงใจ และเขาใจสวน 
ประกอบในการจูงใจและสามารถประยุกต ใชได  

     3.  ความสามารถในการชักนํา ความสามารถท่ีจะใหผู ตามใชความสามารถในการทํางาน 
ของกลุมในขณะท่ีการใชผูจูงใจจะเปนจุดกลางของผูใตบังคับบัญชา  และตองการอาจจะมีคุณภาพ  

     4. ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ 
     หลักของการเปนผูนํา พรนพ  พุกกะพันธ  (2544) ไดกลาววา หลักของการเปนผูนํา   

มีดังนี้ 
       L = Love คือ รักความยุติธรรม หนาท่ี การงาน ความกาวหนา ผูใตบังคับบัญชา และความ
รักเยี่ยงมนุษย 
       E = Education & Experience คือ ผูนําตองมีคุณสมบัติดานการศึกษาและประสบการณ  

     A = Adaptability คือความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณและสิ่งแวดลอม  
รูจักแกไขปญหาเฉพาะหนา  
        D = Decisiveness คือ มีความเชื่อม่ันในตัวเอง สามารถตัดสินปญหาไดรวดเร็ว 
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       E = Enthusiasm คือ มีความตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง และจริงใจ 
       R = Responsibility คือ มีความรับผิดชอบในผูอ่ืน แมจะโดนตําหนิก็ตาม และรับผิดชอบงาน  
       S = Sacrifice & Sincere คือ เสียสละอุทิศผลประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวมดวย 
ความจริงใจ และจริงจัง 
        H = Harmonize คือ เสริมสรางความสามัคคี และความเขาใจอันดีตอเพ่ือนรวมงาน 
       I = Intellectual Capacity คือ มีความคิดริเริ่ม ฉลาดมีไหวพริบทันคนทันเหตุการณ  

     P = Persuasiveness คือ ความสามารถในการจูงใจคน 
 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับแบบภาวะผูนํา 
     ในสมัยกอนมีความเชื่อวา การเปนผูนําเปนเรื่องของความสามารถท่ีเกิดข้ึนเฉพาะวงศสกุล 

หรือเฉพาะบุคคลและสืบเชื้อสายกันได บุคลิกและลักษณะของการเปนผูนํา เปนสิ่งท่ีมีมาแตกําเนิดและเปน
คุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสามารถถายทอดทางพันธุกรรมได   ผูท่ีเกิดในตระกูลของผูนํายอมจะตองมี 
ลักษณะภาวะผูนําดวย แนวคิดเก่ียวกับผูนําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 
(Leadership) นักวิชาการไดมีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํามากมายซ่ึงสามารถแบง
การศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําตามระยะการพัฒนาไดดังนี้ คือ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait 
Theories) ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories) และทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ 
(Situational or Contingency Leadership Theories) 

     1. ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) 
              ทฤษฎีนี้มีแนวคิดเชื่อวาคนบางคนเกิดมาเพ่ือการเปนผูนํา ซ่ึงไดสรุปวาภาวะผูนําจะมี 
คุณลักษณะท่ีเฉพาะ 6 ประการไดแก คุณลักษณะทางดานรางกาย (Physical Characteristics) ภูมิหลัง
ทางสังคม (Social Background) สติปญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) บุคลิกภาพ 
(Personality) คุณลักษณะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (Task-related Characteristics) และคุณลักษณะ
ทางสังคม (Social Characteristics) รายละเอียดดังนี้ 

         คุณลักษณะทางดานรางกาย (Physical Characteristics) ประกอบดวย ความแข็งแรง 
รูปราง ความสูง น้ําหนัก ซ่ึงการศึกษาตอมาพบวา ความสัมพันธระหวางความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลกับกับคุณลักษณะทางรางกายใหผลลัพธท่ีขัดแยงกัน 

         คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ประกอบดวย การศึกษา สถานะ 
ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม พบวา บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐสังคมท่ีดีจะทําใหเกิด
การไดเปรียบตอการเขาสูสถานะของความเปนผูนํา และจะสามารถกาวเขาสูผูนําในระดับท่ีสูงไดมากกวาผู
ท่ีมีสถานะทางเศรษฐสังคมท่ีต่ํากวา และผูนําท่ีมีการศึกษาดีจะมีโอกาสเขาสูตําแหนงของผูนําไดมากกวา 

        คุณลักษณะสติปญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) พบวา ผูท่ีมีความรู 
มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีทักษะในการสื่อสารท่ีคลองแคลว มีไหวพริบดี ซ่ึงสิ่งคุณสมบัติเหลานี้จะเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีบงชี้ความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลคุณลักษณะบุคลิกภาพ(Personality) 
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คุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพท่ีตองนํามาศึกษาในเรื่องของความเปนผูนํา พบวา คุณสมบัติท่ีสําคัญของ
ผูนําทางดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย ความเชื่อม่ันในตนเอง ความซ่ือสัตย ความอดทนตอสภาวการณอัน
ตึงเครียด การควบคุมอารมณ ความกระตือรือรน ความกระฉับกระเฉงตื่นตัว ความเปนผูริเริ่ม 
ความสามารถในการปรับตัว และความเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกเปดเผย 

        คุณลักษณะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (Task-related Characteristics) พบวา คุณลักษณะ
ท่ีสําคัญ ประกอบดวย แรงขับท่ีตองการความสําเร็จ ความรับผิดชอบ การมุงม่ันตองการเอาชนะอุปสรรค 
มีความมุงม่ันสูงตอความสําเร็จ และเปนผูริเริ่ม 

        คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) พบวา คุณลักษณะท่ีสําคัญประกอบดวย 
การไดรับความนิยม มีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีความดึงดูดใจการใหความรวมมือ 
ชอบมีสวนรวมในสังคม และการเปนนักการฑูต ซ่ึงคุณลักษณะท่ีกลาวมาเปนคุณลักษณะท่ีมีสวนในการ
สรางความสามัคคี ความไวเนื้อเชื่อใจ และการแสดงใหเห็นวากลุมสามารถยึดเหนี่ยวได 

     2. ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories) 
         จากการศึกษาภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories) ท่ียังไมสามารถจะตอบคําถาม 

ในบางเรื่องได และการพบขอขัดแยงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ทําใหเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมของผูนําท่ีเกิดข้ึนจริง โดยกลุมนักวิจัยดานพฤติกรรมศาสตร เพ่ือศึกษาวาบุคคลท่ีเปนผูนํา “ทํา
อะไรบาง” และ “ทําอยางไร” โดยนักวิจัยกลุมนี้ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูนําท่ีมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผูนําท่ีขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีวาภาวะ
ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นตองใชพฤติกรรมในการนําเพ่ือทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย และ
พฤติกรรมในการนําท่ีคนพบนั้นสามารถท่ีจะนําไปใชไดในทุกๆ สถานการณนักวิจัยกลุมนี้ไดพยายามศึกษา
รูปแบบพฤติกรรมท่ีดีท่ีสุดในการนํา(Lead) เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาบุคคลใหมีรูปแบบพฤติกรรมตาม 
ท่ีตองการและนําไปสูการไดผูนําท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสมมุติฐานนี้มีความเชื่อตรงกันขามกับสมมุติฐานแรกโดยมี
ความเชื่อวาผูนําสามารถท่ีจะสรางข้ึนไดไมใชสิ่งท่ีติดตัวมาตั้งแตเกิด จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําเชิง
พฤติกรรมท่ีหลากหลาย สรุปไดดังนี้การศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา Lewin และคณะ (1939) ได
จําแนกแบบหรือพฤติกรรมของผูนําโดยพิจารณาจากการท่ีผูนําใชอํานาจหนาท่ี (Authority) มากนอย
เพียงใดซ่ึงจากการศึกษาไดแบงพฤติกรรมของผูนําออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1) แบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Leader) ผูนําแบบนี้เนนการใชคําสั่งกับผูใตบังคับ 
บัญชาและไมชอบใหผูใตบังคับบัญชาซักถามและแสดงความคิดเห็นท่ีไมเห็นดวยกับผูนํา มีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาโดยการใหรางวัลและการลงโทษ 

        2) แบบประชาธิปไตย (Democratic Leader หรือ Participative Leader) ผูนําแบบนี้จะ
ยินยอมใหสมาชิกภายในกลุมมีการแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือรวมกัน และกระตุนใหสมาชิก
ไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ผูนําจะยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
สมาชิกทุกคนในกลุม และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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        3) แบบตามสบาย (Laissez-faire หรือ Free Rein) ผูนําแบบนี้ปลอยใหใตบังคับบัญชา
ตั้งเปาหมายและวิธีการทํางานดวยตัวเอง โดยท่ีผูนําจะไมพยายามเขาไปควบคุมการทํางานของผูใต 
บังคับบัญชา ซ่ึงทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเสมือนปราศจากการควบคุม ผูนําอาจจะมีใชอํานาจหนาท่ี
เพียงเล็กนอยหรือไมไดใชอํานาจหนาท่ีกับผูใตบังคับบัญชาเลย 
 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 
 3.1 ความหมายของการรับรู 

     Luthans (1995) กลาววา การรับรู เปนกระบวนการในการเขาใจสิ่งตางๆ ของแตละบุคคลท่ี
เกิดจากการรูสึกนึกคิด ความเขาใจ การรับรูของบุคคลมีความสําคัญตอสถานการณตางๆในการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรม 

     Zimbardo & Gerrig (1999) กลาววา การรับรู เปนกระบวนการแปลความของขอมูลจาก
การรับสัมผัสสิ่งตาง ๆ ภายนอกท่ีอยูรอบตัวโดยแปลเปนความเขาใจ 

     เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการในการ
เลือกรับ การจัดระเบียบและการแปลความหมายของสิ่งเราท่ีบุคคลพบเห็น มีความสัมพันธเก่ียวของดวยใน
สิ่งแวดลอมหนึ่งๆ 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) กลาววา การรับรู เปนกระบวนการซ่ึงบุคคลไดรับและ
ตีความหมายขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมขององคกรการรับรูในสถานการณของพนักงานจะถือเปนเกณฑ
ในการปฏิบัติงาน 

     เสร ีวงษมณฑา (2542) ไดใหความหมายไววา การรับรู เปนกระบวนการท่ีมนุษยเลือกท่ีจะ
รับรู สรุปการรับรู ตีความหมายการรับรูสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีสัมผัส เพ่ือท่ีจะสรางภาพในสมองใหเปนภาพท่ีมี
ความหมายและมีความกลมกลืน 

     ข้ันตอนของการรับรู มี 4 ข้ันตอนดังนี้ (เสร ีวงษมณฑา, 2542) 
     1. การเปดรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Exposure) เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเปดโอกาสให

ขอมูลเขามาสูตัวเอง เชน การเลือกท่ีจะศึกษารายละเอียดของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 18 วา
มีความแตกตางกับฉบับท่ี 17 อยางไร 

     2. การตั้งใจรับขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Attention) เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเลือกท่ีจะ
ตั้งใจรับสิ่งกระตุนอยางใดอยางหนึ่ง 

     3. ความเขาใจในขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Comprehension) แมวาผูบริโภคจะตั้งใจ
รับขาวสาร แตมิไดหมายความวาขาวสารนั้นถูกตีความไปในทางท่ีถูกตอง ในข้ันนี้จึงเปนการตีความหมาย
ขอมูลท่ีไดรับเขามาวา มีความเขาใจตามท่ีกําหนดไวหรือไม ถาเขาใจก็จะนําไปสูข้ันตอนตอไป การตีความ
ข้ึนอยูกับทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ 

     4. การเก็บรักษาขอมูลท่ีไดเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึง การท่ีผูบริโภคจดจํา
ขอมูลบางสวนท่ีไดเห็น ไดอาน หลังจากเกิดการเปดรับและเกิดความเขาใจแลว 
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     ระดับของการรับรู (Threshold of Awareness) แบงออกเปน 3 ระดับดังนี้ 
     1. ระดับต่ําท่ีสุดท่ีบุคคลสามารถรับรูได (Lower Threshold) คือ เปนคนท่ีมีการรับรูเรื่อง

ตางๆ ไดนอยมาก 
     2. ระดับสูงสุดท่ีบุคคลสามารถรับรูได (Upper Threshold) คือ เปนคนท่ีมีการรับรูเรื่องตางๆ 

ไดสูงมาก 
     3. ความแตกตางท่ีบุคคลสามารถรับรูได (Difference Threshold) คือเปนคนท่ีการรับรูเรื่อง

ตางๆ แตกตางจากผูอ่ืน 
     การรับรูของมนุษยนั้นไมไดรับรูเฉพาะดานสิ่งแวดลอมเทานั้น แตจะมีการรับรูเก่ียวกับตนเอง

ดวย การรับรูท่ีบุคคลมีตอตนเองเกิดจากการท่ีบุคคลนั้นสังเกตปฏิกิริยาท่ีผูอ่ืนมีตอตนและเกิดจาก 
ประสบการณท่ีไดรับอันจะกอใหเกิดการรับรูวาตนเปนคนอยางไรมีความสามารถมากนองเพียงไร ตองการ
ทําสิ่งใด ซ่ึงรวมถึงสุขภาพอนามัยของตนเอง การรับรูของคนแตละคนจึงมีผลตอ 

     ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550) อธิบายถึงการรับรู (Perception) เปนกระบวนการซ่ึง
บุคคลจัดระเบียบและตีความความรูสึกประทับใจของตนเองเพ่ือใหความหมายเก่ียวกับสภาพแวดลอม การ
รับรูของบุคคลอาจตีความไดแตกตางจากความเปนจริงการรับรูท่ีแตกตางกันของบุคคลเกิดจาก ผูรับรู 
(Perceiver) ความมุงหมายหรือเปาหมายท่ีรับรู (Target) ลักษณะสถานการณ (Situation) 

     1. ผูรับรู (The perceiver) เม่ือบุคคลมองดูเปาหมายและพยายามท่ีจะตีความหมายถึงสิ่งท่ี
เขามองวาคืออะไร การตีความนั้นจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนตัวของผูรับรู สิ่งท่ีเก่ียวเนื่องอยางมาก
กับการรับรู ไดแก ทัศนคติ (Attitudes) คือแนวโนมของบุคคลท่ีจะเขาใจ (Cognitive) รูสึกและการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 

     2. เปาหมาย (Target) คือสิ่งซ่ึงถูกสังเกตวาเปนท่ียอมรับและรับรู ลักษณะของของเปาหมาย
ประกอบดวย (1) ความใหม (Novelty) (2) การเคลื่อนไหว (Motion) (3) น้ําเสียง (Sounds)(4) ขนาด 
(Size) (5) ภูมิหลัง (Background) (6) ความใกลเคียง (Proximity) บุคคล วัตถุประสงคหรือเหตุการณซ่ึง
คลายกันมีแนวโนมท่ีจะถูกรวมเขาเปนกลุมเดียวกัน ความคลายคลึงมีมากเทาไรความนาจะเปนท่ีเราจะ
รับรูวาเหมือนเปนกลุมเดียวกันก็มีมากข้ึนเทานั้นซ่ึงเราจะรับรูวาเปนเหมือนกลุมธรรมดาไมไดเปนเปาหมาย
ท่ีเดนชัดซ่ึงถูกสังเกตและรับรู 

     3. สถานการณ (Situation) เปนสิ่งท่ีเรามองเห็น หรือเหตุการณรอบๆ สภาพแวดลอมท่ีอยู
ภายนอกซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรู ปจจัยสถานการณท่ีทําใหเกิดการรับรูประกอบดวย (1) เวลา (Time) (2) 
สภาพงาน (Work setting) และ (3) สภาพสังคม (Social setting) 

     วภิาว ี มหารักขกะ (2550) ไดสรุปความหมายของการรับรูท่ีไววา การรับรู คือ การประมวล
หรือการตีความขอมูล เกิดเปนความเขาใจ หรือความรูสึกภายในของบุคคลจากสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวท่ี
บุคคลนั้นๆ ไดรับสัมผัสมาจากประสาทสัมผัสโดยผานกระบวนการคิด ความเขาใจและทายท่ีสุดของการ
ตีความในการรับรูสถานการณตางๆ ออกมาในรูปของการกระทํานั่นเอง ซ่ึงกลาวไดวาการรับรูเปน
จุดเริ่มตนของการเกิดพฤติกรรมบุคคล 
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3.2 ความสําคัญของการรับรู 
     การรับรูของบุคลากรในองคกรท่ีมีตอสิ่งตางๆ ภายในองคกรนั้นถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง 

ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมในการทํางานท้ังทางบวกและทางลบซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิผล
ขององคกร ลูธานสกลาววาสิง่ท่ีบงบอกความหมายของการรับรูคือการตีความของสถานการณตางๆ ซ่ึงจัด
ไดวาเปนเรื่องท่ีซับซอนในกระบวนการคิดและความเขาใจท่ีมีตอภาพท่ีเห็นหรือการมองโลกซ่ึงอาจแตกตาง
จากโลกของความเปนจริง ความแตกตางของโลกแหงการรับรูกับโลกแหงความเปนจริงนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปน
ในการทําความเขาใจอยางกระจางเพ่ือการรับรูท่ีเท่ียงตรงซ่ึงจะมีผลไปสูพฤติกรรมองคกร (Luthans, 
1995) สวนมัลลิกา ตนสอน (2544) กลาววา เปนขบวนการท่ีบุคคล ตีความ และใหความหมายกับ
สภาพแวดลอมรอบๆ ตัวเขาซ่ึงจะมีความแตกตางกันในแตละบุคคลและจะมีผลตอ 
พฤติกรรมซ่ึงสอดคลองกับ เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540) ท่ีกลาววา การรับรูท่ีแตกตางกัน
นี้จะมีผลทําใหพฤติกรรมของแตละบุคคลแตกตางกันออกไปซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน สถานการณ 
ความตองการ และหนาท่ีรับผิดชอบของบุคคล เปนตน สวนศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) กลาววา
การรับรูโดยท่ัวไปเราจะมีความเชื่อวาบุคคลจะตีความสภาพการทํางาน สภาพเก่ียวกับงานดวยความพึง
พอใจ เพราะจะมีอิทธิพลตอผลผลิต จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองมีการประเมินการรับรูของพนักงานท่ีมีตอ
องคกรและการจัดการสรุปไดวาการรับรูของมนุษยเปนสิ่งท่ีสําคัญในการท่ีบุคคลจะสนองตอบตอความคิด
ความเขาใจ และจากประสบการณรวมไปถึงปจจัยตางๆ ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของบุคคลในการทํางานใหแกองคกรไดอยางเต็มตามความสามารถท่ีพึงจะกระทําไดเชนกัน 

3.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 
     นักจิตวิทยากลุมเกสตัลทไดทําการทดลองในเรื่องธรรมชาติการรับรูของมนุษยโดยสราง 

กฎแหงการรับรู (Gestalt principles of perception) เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมมนุษย
ยิ่งข้ึน ซ่ึงพอสรุปไดโดยสังเขปดังนี้ เวด และแทฟริส (ปราณี รามสูต และจํารัส ดวงสุวรรณ, 2545 อางอิง
จาก Wade; & Tavris, 1996) 

     1. การรับรูสวนหนึ่งข้ึนอยูกับขอจํากัด และความสมบูรณของอวัยวะสัมผัส มนุษยทุกคนมี 
อวัยวะสัมผัสเหมือนกัน แตแตกตางกันท่ีขอจํากัดในการรับสิ่งเราท่ีไมเทากันหรืออาจจะรับสิ่งเราไดไม
ครบถวนเทากันทุกคน ปจจัยท่ีบั่นทอนความสมบูรณของการทําหนาท่ีของอวัยวะรับสัมผัสท่ีเห็นไดชัดเจน 
เชน อาย ุความเหนื่อยลา และสารเคมีหรือสารเสพติดตางๆ เปนตน 

     2. ความสามารถในการตีความสิ่งเราข้ึนอยูกับสติปญญา การสังเกตพิจารณา คุณภาพของ 
จิตใจ จนรวมไปถึงความตั้งใจท่ีจะรับรู เชน ขณะท่ีรับรูนั้นคุณภาพของจิตใจอยูในระดับท่ีดีคือมีจิตใจท่ี
ปลอดโปรง ก็จะสามารถรับรูไดอยางเต็มท่ีและกอใหเกิดสมาธิ 

     3. มนุษยมีการเลือกรับรูสิ่งเรา เราสามารถรับรูสิ่งเราไดทีละสิ่งถึงแมวาจะมีสิ่งเรามากมาย 
เขามาในชวงเวลาเดียวกัน โดยการเลือกรับรูสิ่งเราท่ีสนใจหรือพรอมท่ีจะรับรูกอน ฉะนั้นเม่ือเขาใจ
ธรรมชาติของพฤติกรรมการรับรูท่ีเกิดข้ึนกับบุคคล เชนนี้แลว ก็สามารถนําความเขาใจในสวนนี้มาเปน
ประโยชนในการทําใหกลุมเปาหมายรับรูในสิ่งท่ีเราตองการใหไดมากท่ีสุด 
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     4. มนุษยมักมีการรับรูคงท่ีตามประสบการณเดิม ในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนการรับรูดาน 
ขนาด สี รูปราง การจัดภาพ และความรูเดิม การรับรูความคงท่ีของขนาด เปนตน ความคงท่ีของการรับรู
ดังกลาว จะสะทอนใหเห็นความสําคัญของประสบการณเดิมตอการรับรู ใครมีประสบการณเดิมอยางไรก็มี
พฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเราไปตามประสบการณของตนซ่ึงเปนท่ีมาใหเกิดความแตกตางระหวางบุคคล 

     5. มนุษยมีการรับรูภาพและพ้ืนไดเปนสองแงมุม ความหมายของภาพและพ้ืน (figure  
And ground) คําวา “ภาพ” เปนสิ่งเราท่ีเปนจุดเนนของผูรับรูท่ีสามารถรับรูไดกอน สวนการรับรูสิ่งเราท่ี
ลางเลือนกวาหรือนอยกวา เรียกวา”พ้ืน” ซ่ึงบางครั้งคนเราเห็นและรับรูไดตางกัน ฉะนั้นการท่ีจะทําใหใคร
รับรูสิ่งใดสําคัญกอนหลัง จึงควรคํานึงถึงการจัดฉากสิ่งเราใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการรับรูท่ีตรงจุด 

     6. มนุษยมีแบบแผนการรับรูท่ีเหมือน ๆ กัน คือ คนเรามีแนวโนมในการจัดกลุมสิ่งเราท่ีมอง 
เห็นออกเปนพวกตามกฎแหงการรับรู ประกอบดวย กฎแหงความใกล (proximity) คือสิ่งเราท่ีอยูใกลกัน 
เรามีแนวโนมในการรับรูเปนพวกเดียวกัน กฎแหงความเหมือน (similarity) คือสิ่งเราท่ีเหมือนกัน จัดไว
เปนพวกเดียวกัน กฎแหงความตอเนื่อง (continuity) คือสิ่งเราท่ีมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน มีแนวโนมท่ี
จะรวมกลุมเปนพวกเดียวกัน และกฎแหงความสมบูรณ (closure) คือสิ่งเราท่ีขาดความสมบูรณ เรามักเติม
ความสมบูรณใหเม่ือรับรู ซ่ึงแบบแผนของการรับรูดังกลาวนี้ทุกคนจะมีธรรมชาติคลายๆ กัน มีอิทธิพลมาก
กับชีวิตประจําวันท้ังในแงของการรับรูวัตถุและบุคคลเพราะทําใหมีการตัดสินใจ หรือกระทําตามการรับรู
นั้น ซ่ึงบางทีอาจผิดพลาดจากความเปนจริงไดอันเนื่องมาจากการไดรับขอมูลท่ีไมสมบูรณ แลวแตงเติม
เสริมตอใหสมบูรณดวยความคิดเราเอง  เปนตน จึงเปนแนวคิดท่ีจะตองรอบคอบและหาขอมูลให 
กระจางกอนสรุปหรือตัดสินใจ 

     7. มนุษยมีการรับรูผิดพลาดไดท้ังจากอิทธิพลของอวัยวะสัมผัส และลักษณะของสิ่งเรา 
การรับรูของคนเราท่ีผิดพลาด อาจมีสาเหตุจาก อวัยวะสัมผัสบกพรองหรือการแปลความหมายบิดเบือน 
หรืออาจเนื่องมาจากการเกิด ”ภาพลวงตา” (illusion) ก็ได ซ่ึงทําใหการรับรูผิดพลาดไดโดยเม่ือรับรูเปน
สวนรวม ไมสามารถแยกสวนยอยออกมาจากสวนรวมได ถาไมจงใจพินิจพิเคราะหจึงถือเปนเรื่องท่ีควร
ระวังอยางรอบคอบ 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

4.1 ความหมายของความรับผิดชอบ 
     Browne and Cohn (1958) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบวาคือ ความคิดริเริ่ม ความ

ไมยอทอตออุปสรรค การทํางานแข็งขัน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความปรารถนาท่ีจะทําใหดีกวาเดิม ผูท่ี
มีความรับผิดชอบตองเปนผูท่ีสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลาวงไปตามเปาหมาย มีความซ่ือสัตยสุจริตตรง
ตอเวลา 

     Good (1959) กลาวไวในหนังสือ Dictionary of Education โดยใหความหมายของคําวา 
รับผิดชอบ ไวหลายนัย เชนนัยแรกไดอธิบายวาเปนหนาท่ีประจําของแตละบุคคลเม่ือไดรับมอบหมายอยาง
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ใดอยางหนึ่ง สวนอีกนัยหนึ่งใหความหมายไววาเปนการปฏิบัติงานและหนาท่ีโดยเฉพาะซ่ึงไดรับมอบหมาย
ใหดีท่ีสุดตามความสามารถของตน 

     จินตนา ธนวิบูลยชัย (2540) ไดใหความหมายของพฤติกรรมความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตน
วา หมายถึง ความตั้งใจ เอาใจใส มีความละเอียดรอบคอบมีการวางแผนขยันหม่ันเพียร อดทนไมยอทอตอ
อุปสรรค ไมละเลยทอดท้ิงหรือหลีกเลี่ยงเพ่ือใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ยอมรับผลการกระทํา
ไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสียและพยายามปรับปรุงแกไขงานใหดียิ่งข้ึน 

     ปรียา ชัยนิยม (2542) ไดกลาววาความรับผิดชอบหมายถึง ความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความผูกพัน พากเพียร และความละเอียดรอบคอบ ตั้งใจท่ีจะทํางานในหนาท่ีท่ีมีตอตนเองและสังคม 
เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ไมยอทอตออุปสรรค ยอมรับผลกรรมในการปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความเต็มใจ โดยมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง ท้ังพยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีใหดี
ยิ่งข้ึน 

     ศิรินันท วรรัตนกิจ (2545) ไดกลาววาความรับผิดชอบหมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีการงานดวย
การเอาใจใส ระมัดระวังท่ีจะทํางาน และติดตามผลงานท่ีทําไปแลวปรับปรุงแกไขใหสําเร็จลุลวงดวยด ี
ยอมรับในสิ่งท่ีตนเองกระทําลงไปท้ังในดานท่ีเปนผลดีและผลเสีย อีกท้ังยังไมปดภาระหนาท่ีของตนใหกับ
คนอ่ืน 

     พิชญาภา อินทรนัฏ (2550) ไดสรุปความหมายของความรับผิดชอบไววา หมายถึง การปฏิบัติ
หนาท่ีการงานดวยการเอาใจใส มีความคิดริเริ่ม ทํางานดวยความขยันขันแข็งใชความสามารถเต็มท่ี
ขยันหม่ันเพียร อดทน ตออุปสรรค มีความละเอียด ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา ไมละเลยทอดท้ิงหรือหลีกเลี่ยง
จนกวางานจะสําเร็จ พยายามปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของงาน รูจักวางแผนงาน 
ปฏิบัติงานอยางมีจุดมุงหมายดวยความระมัดระวังเพ่ือปองกันความบกพรองเสื่อมเสียในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย รูจักหนาท่ีและกระทําตามหนาท่ีเปนอยางดี 

4.2 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ 
     ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524) ไดกลาวไวในเรื่องของความรับผิดชอบท่ีบุคคลพึงกระทํา

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคมนั้น ซ่ึงใน
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดพฤติกรรม
ความรับผิดชอบออกเปน 2 ดานตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดกลาวมาแลวขางตน โดยความรับผิดชอบตอ
ตนเองเปรียบเสมือนความรับผิดชอบตองาน หรือหนาท่ีท่ีตนไดรับมอบหมาย และความรับผิดชอบตอสังคม
เปรียบไดกับความรับผิดชอบตอองคกร ดังนี้ 

     1. ความรับผิดชอบตองาน หมายถึง การท่ีพนักงานกระทําและหรือแสดงออกถึงการพยายาม
ศึกษาหาความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เอาใจใส อดทนตอปญหาและอุปสรรค ไม
ละเลยทอดท้ิงหรือหลีกเลี่ยงจนกวางานจะแลวเสร็จ รวมถึงการวางแผนในการทํางานและยอมรับผลการ
กระทําของตนเองท่ีเกิดข้ึนท้ังในดานท่ีเปนผลดีและผลเสีย 
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       2.  ความรับผิดชอบตอองคกร หมายถึง การท่ีพนักงานทํางานโดยตระหนักถึงบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนความรับผิดชอบท่ีไดรับการมอบหมาย มีความตั้งใจปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร โดยยึดม่ันตามระเบียบขอบังคับคําสั่งตางๆ ขององคกร รวมถึงการ
เปนผูใชและรักษาทรัพยสินขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมนํามาใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 

     เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2538) กลาววาคนท่ีมีความรับผิดชอบมีลักษณะดังตอไปนี้ 
     1. ทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางดีท่ีสุด และสุดกําลังความสามารถ 
     2. ทํางานเสร็จ และทันเวลาท่ีกําหนดโดยไมมีการควบคุม 
     3. กลารับในสวนท่ีเปนความผิด 
     4. เอาจริงเอาจังและขยัน 
     5. ไมท้ิงงานไปกลางคัน 
     6. ไมผัดวันประกันพรุงหรือท้ิงปญหา 
     7. ไมโทษผูอ่ืนหากงานนั้นไมเสร็จหรือเกิดความเสียหาย 
     8. ตรงตอเวลาในการทํางานหรือการนัดหมาย 
     สุรพงศ บุญผดุง (2541) ไดกลาวถึงคนท่ีมีความรับผิดชอบไว 4 ลักษณะไดแก 
     1. มีวินัยในตนเอง 
     2. มีความกระตือรือรน 
     3. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
     4. มีความขยันหม่ันเพียร อดทนและอดกลั้น 
     พิชญาภา อินทรนัฏ (2550) ไดสรุปความหมายของความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ี

สําคัญท่ีทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการทํางาน บุคคลท่ีมีความรับผิดชอบจะมีความอดทนอดกลั้น
ตรงตอเวลา มีความขยันขันแข็ง รูจักหนาท่ีของตนเอง และกระทําตามหนาท่ีอยางดี มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ชอบความเปนระเบียบเรียบรอย มีความมุงม่ันในการทํางาน ไมยอทอตออุปสรรค มีความปรารถนา
ท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหดีข้ึนกวาเดิม มีความซ่ือสัตย มีความกาวหนา เคารพตอระเบียบกฎเกณฑ 
ชอบทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการวางแผนในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบมีเหตุผล รูจักรักษาสิทธิของ
ตนเอง เคารพในสิทธิ์ของผูอ่ืน เอาใจใสในการทํางาน รูจักตั้งจุดมุงหมายในการทํางาน และสามารถ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

 
5. แนวความคิดเกี่ยวกับเจตคติตอการปฏิบัติงาน 

5.1 ความหมายของเจตคติ 
     Good (1973) ไดใหความหมายของเจตคติวา ความโนมเอียงหรือแนวโนมของบุคคลท่ีจะ

ตอบสนองตอสิ่งของ สถานการณหรือคานิยม โดยปกติจะแสดงออกพรอมความรูสึกและอารมณ เจตคติไม
อาจสังเกตไดโดยตรง แตอางอิงไดจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก ท้ังท่ีเปนพฤติกรรมทางภาษาและไมใชภาษา 
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     GaGne (1977) ไดใหความหมายของเจตคติวาหมายถึง สภาพภายในของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
การเลือกปฏิบัติของแตละบุคคล เจตคติไมไดกําหนดการปฏิบัติท่ีเหมาะสมแตทําใหกลุมของการปฏิบัติ ใน
แตละบุคคลมีโอกาสเกิดข้ึนมากหรือนอย เจตคติจึงเปนแนวโนมของการตอบสนอง หรือความพรอมในการ
ตอบสนองของแตละบุคคล 

     งามตา วนินทานนท (2535) กลาววาเจตคติ คือ จิตลักษณประเภทหนึ่งของบุคคลเกิดจากการ
คิดเชิงประเมินคา เก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทํานองประโยชนหรือโทษ ทําใหเกิดความโนมเอียงไปในทาง
ชอบหรือไมชอบ เจตคติประกอบดวย 3 องคประกอบคือ ความรูเชิงประเมินคาความรูสึกท่ีจะกระทํา และ 
ความพรอมท่ีจะกระทํา 

     ดวงเดือน พันธุมนาวิน(2534) ไดสรุปวาเจตคติในการทํางานหมายถึง ลักษณะทางจิตใจของ
บุคคลท่ีรับรูลักษณะอาชีพ รูถึงปญหาอุปสรรค ขอดีขอจํากัด ในการทํางาน มีความสนใจ พอใจ มีความ
ทะเยอทะยาน ทํางานหนักและเสี่ยงตอการลงทุน ท่ีมีความม่ันใจในความรูความสามารถของตนเอง 

     ลวน สายยศ (2536) ไดอธิบายวา เจตคติเปนความรูสึกเชื่อศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งพรอมท่ีจะ
ประพฤติปฏิบัติตอสิ่งนั้นได 

     พิชญาภา อินทรนัฏ (2550) ไดสรุปความหมายของเจตคติตอการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรูสึกนึกคิดท่ีเกิดจากการรับรูของบุคคลเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงจะเปนจริงหรือไมจริง ถูกหรือผิดก็
ตามท่ีมีผลตอความรูสึกชอบหรือไมชอบตอสิ่งนั้นและกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรมตามความรูสึกท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังทางดานบวกและดานลบไมวาจะเปนการสนับสนุน สงเสริมชวยเหลือ หรือขัดขวาง 

5.2 องคประกอบของเจตคติ 
     ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524) ไดกลาวไววาเจตคติของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นประกอบดวย 

3 องคประกอบ คือ องคประกอบดานความรูคิด (Cognitive Component) เปนความรูเก่ียวกับสิ่งนั้น
ทางดานท่ีวาสิ่งนั้นมีคุณโทษมานอยเพียงใดเปนความรูเชิงประเมินคาตอสิ่งนั้นองคประกอบ 
ดานความรูสึก (Affective Component) เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของเจตคติ ความรูสึกเก่ียวกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งของบุคคลหมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ ความรูสึกนี้เกิดข้ึนอยาง
อัตโนมัติ เม่ือบุคคลมีความรูเก่ียวกับคุณโทษ บุคคลจะมีความรูดีหรือไมดี กอใหเกิดความรูสึกชอบหรือไม
ชอบองคประกอบดานความรูสึกนี้จะสัมพันธกับดานความรู เพราะถาบุคคลมีความรูในเรื่องนั้นดี จะมี
ความชอบตอสิ่งนั้นดี แตถาบุคคลมีความรูตอสิ่งนั้นไมดีก็จะไมชอบตอสิ่งนั้น ดานท่ีสามเปนดานความ
พรอมท่ีจะกระทํา (Action Tendency Component) หมายถึง การแสดงออกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง องคประกอบดานพฤติกรรมเปนผลมาจากองคประกอบดานความรูหรือความคิด
และดานความรูสึก ดังนั้นเม่ือบุคคลหนึ่งมีเจตคติทางดานความรู ความรูสึกอยางไร ก็จะแสดงพฤติกรรม
อยางนั้นดวย 

     อารี ศรีธัญพงศ (2530) ไดกลาวไววา บุคคลปกติจะตองประกอบดวยอาการครบ 32 ประการ 
เชนเดียวกับรูปสามเหลี่ยมตองประกอบดวย 3 ดาน สําหรับเจตคติ มีองคประกอบอยู 3 ประการ ซ่ึง
ประกอบกันเปนเจตคติของบุคคล ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 สามเหลี่ยมแสดงองคประกอบของเจตคติ 
 
     1. ดานความรูสึก การท่ีบุคคลจะมีเจตคติอยางไร เชน ชอบหรือไมชอบอะไรก็ตามข้ึนอยูกับ

ปจจัยหรือองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความรูสึก เพราะความรูสึกจะบงชี้วาชอบหรือไมชอบ เชน
ความรูสึกชอบเปนครูหรือไมชอบเปนครู เปนตน 

     2. ดานความรู บุคคลจะมีเจตคติอยางไร ตองอาศัยความรูหรือประสบการณวาเคยรูจักหรือ
เคยรับรูมากอน มิฉะนั้นบุคคลไมอาจกําหนดความรูสึก หรือทาทีวาชอบหรือไมชอบได เชน บุคคลท่ีบอกวา
ชอบเปนครูหรือไมชอบเปนครู จะตองทราบเสียกอนวา ครูมีบทบาทอยางไร มีรายไดเทาใด และจะ
กาวหนาเพียงใด มิฉะนั้นจะไมอาจบอกถึงเจตคติของตนได 

     3. ดานการกระทํา บุคคลจะมีเจตคติอยางไรใหสังเกตจากการกระทําหรือพฤติกรรมถึงแมวา
พฤติกรรมจะเปนองคประกอบสําคัญของเจตคติ แตยังมีความสําคัญนอยกวาความรูสึก เชน ยกมือไหวหรือ
กลาวคําสวัสดี แตในความรูสึกจริงๆ นั้น อาจมิไดเลื่อมใสศรัทธาเลยก็ได 

5.3 ลักษณะของเจตคติ 
     ส.วาสนา ประวาลพฤกษ (2544) ไดสรุปลักษณะสําคัญของเจตคติไวดังนี้ 
     1. เจตคติเปนการเตรียมความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเราในทางท่ีชอบหรือไมชอบตอ 

สิ่งนั้นๆ ซ่ึงการเตรียมนี้เปนการเตรียมภายในของจิตใจมากกวาภายนอกท่ีจะสังเกตเห็นได 
     2. สภาวะตอบสนองของบุคคลท่ีจะยอมรับหรือไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบตอสิ่งตางๆ นั้น มี

ลักษณะท่ีซับซอน ท้ังนี้จะเก่ียวของสัมพันธกับอารมณดวย 
     3. เจตคติไมใชพฤติกรรม แตเปนสภาวะของจิตใจท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด และเปน

ตัวกําหนดแนวทางในการแสดงออกของพฤติกรรม 
     4. เจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรม ท่ีแสดงออกมาเพ่ือ

ใชเปนแนวทางในการทํานายหรืออธิบายเจตคติได 
     5. เจตคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ บุคคลจะมีเจตคติในเรื่องเดียวกันแตกตางกัน

ได ดวยสาเหตุหลายประการเชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ เชาวนปญญา เปนตน 
     6.  เจตคติมีความคงท่ีและแนนอนพอสมควร แตอาจเปลี่ยนแปลงได 

 

ความรู การกระทํา 

   ความรูสึก 
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6. แนวความคิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
6.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
     คําวา “แรงจูงใจ” (Motivation) ไดมีผูใหความหมายไวตางๆ กันดังนี้ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตนและสมชาย หิรัญกิตติ (2530) อธิบายวาการจูงใจ หมายถึง วิธีการชักนํา

พฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติตามวัตถุประสงค ความตองการของมนุษย สิ่งจูงใจจะเกิดข้ึนไดจากภายใน
และภายนอกตัวบุคคล 

     เรวัต สวัสดี (2536) ไดใหความหมายของแรงจูงใจไววา หมายถึง สิ่งท่ีเรงเรา กระตุน และ
เสริมสรางความปรารถนาของบุคคลหรือคณะบุคคลใหทํางานแกองคกรอยางเต็มความสามารถ เพ่ือบรรลุ
เปาหมายท่ีตองการ 

     ชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน (2540) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา
แลวทําใหเกิดพลังท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม เพ่ือจะนําไปสูจุดประสงคของตนเองหรือปจจัยตางๆ ท่ีเปน
พลังและเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอกแตเพียง
อยางเดียวหรือท้ังสองอยางพรอมกันก็ได 

     พิชญาภา อินทรนัฏ (2550) ไดสรุปความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไววา หมายถึง 
สิ่งท่ีจะกระตุน (Incentives) หรือสิ่งท่ีจะเรา (Stimulus) ท่ีจะเสริมสรางความปรารถนาของบุคคลหรือ
คณะบุคคลใหเกิดแรงบีบ (Drive) ผลักดันพลังท่ีมีอยูในตนเองออกมา เพ่ือแสดงพฤติกรรมหรือทํากิจกรรม
ตางๆ อยางเต็มความสามารถใหประสบผลสําเร็จ และบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามท่ีตองการ 

6.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
     มีทฤษฎีและการศึกษาเรื่องจูงใจจํานวนมากในท่ีนี้จะกลาวโดยสังเขปเพ่ือนํามาประยุกตใชใน

องคการซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ 

     1. ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ (Content theories of Motivation) 

     2. ทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories)   

     3. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 

      1. ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ (Content theories of Motivation) 

        ทฤษฎีนี้อธิบายถึงความตองการหรือปรารถนาภายในของบุคคล  ซ่ึงกระตุนใหเกิด

พฤติกรรม  หรือเปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึงกลไกความตองการของพนักงาน  ซ่ึงไดแก สาเหตุท่ีพนักงานมีความ

ตองการท่ีแตกตางกันในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน (McShane and Von Glinow)  

         ทฤษฎีเนื้อหาเปนท่ีรูจักและยอมรับมี 4 ทฤษฎี คือ 

         1) ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 
         2) ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 
         3) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด(McClelland) 
         4) ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก 
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         1) ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs theory) 

เปนทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย  ซ่ึงกําหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อมาสโลว  

(Abraham Maslow) เปนทฤษฎีการจูงใจท่ีมีการกลาวขวัญอยางแพรหลาย มาสโลวมองวาความตองการ

ของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับข้ัน จากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด เม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับ

การตอบสนองแลว มนุษยก็จะมีความตองการอ่ืนในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

           ความตองการ 

          ความสําเร็จในชีวิต 
 

       ความภาคภูมิใจในตนเอง  (Esteem  Needs) 
 

                            
                                         ความตองการการยอมรับจากสังคม    (Social  Needs) 
 

        
                                   ความตองการความปลอดภยัและความมั่นคง   ( Security or Safety Needs ) 
 

       
                                              ความตองการทางรางกาย  ( Physiological  Needs ) 
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1. ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐาน 

ของมนุษยเพ่ือความอยูรอด  เชน  อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย  ยารักษาโรค อากาศ น้ําดื่ม การ
พักผอน เปนตน 

               2. ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Security or safety needs) เม่ือมนุษย 
สามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว  มนุษยก็จะเพ่ิมความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป  
เชน  ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ความตองการความม่ันคงในชีวิตและหนาท่ีการ
งาน 

               3. ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) (Affiliation   
or Acceptance needs) เปนความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซ่ึงเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย 
เชน ความตองการใหและไดรับซ่ึงความรัก ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการไดรับการ
ยอมรับ การตองการไดรับความชื่นชมจากผูอ่ืน เปนตน 
 

               4. ความตองการการยกยอง (Esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปน 
ความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม  เชน ความตองการไดรับความเคารพ 
นับถือ  ความตองการมีความรูความสามารถ  เปนตน 

              5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต  (Self- actualization) เปนความตองการสูงสุด 
ของแตละบุคคล เชน ความตองการท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ  ความตองการทําทุกอยางเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตนเอง  เปนตน 

             จากทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  สามารถแบงความตองการออกไดเปน 2  

ระดับ คือ 

1. ความตองการในระดับต่ํา (Lower order needs) ประกอบดวยความตองการทาง 
รางกาย ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง และความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ 

               2. ความตองการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบดวย ความตองการการ 
ยกยองและความตองการความสําเร็จในชีวิต 

           2) ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 

              เปนทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย  แตไมคํานึงถึงข้ันความ 

ตองการวาความตองการใดเกิดข้ึนกอนหรือหลัง และความตองการหลายๆ อยางอาจเกิดข้ึนพรอมกันได  

ความตองการตามทฤษฎี ERG จะมีนอยกวาความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว โดยแบงออกเปน  

3 ประการ ดังนี้ 

ภาพท่ี  2 ลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 
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             1. ความตองการเพ่ือความอยูรอด  (Existence needs (E))  เปนความตองการพ้ืนฐานของ

รางกายเพ่ือใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได   เชน ความตองการอาหาร  เครื่องนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  ยารักษาโรค  

เปนตน  เปนความตองการในระดับต่ําสุดและมีลักษณะเปนรูปธรรมสูงสุด   ประกอบดวยความตองการทาง

รางกายบวกดวยความตองการความปลอดภัยและความม่ันคงตามทฤษฎีของมาสโลว   ผูบริหารสามารถ

ตอบสนองความตองการในดานนี้ไดดวยการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม   มีสวัสดิการท่ีดี  มีเงินโบนัส  

รวมถึงทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกม่ันคงปลอดภัยจากการทํางาน ไดรับความยุติธรรม มีการทําสัญญาวาจาง

การทํางาน เปนตน 

             2. ความตองการมีสัมพันธภาพ (Relatedness needs (R))   เปนความตองการท่ีจะใหและ

ไดรับไมตรีจิตจากบุคคลท่ีแวดลอม เปนความตองการท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมนอยลง ประกอบดวยความ

ตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) ตามทฤษฎีของมาสโลว   ผูบริหารควร

สงเสริมใหบุคลากรในองคการมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน ตลอดจนสรางความสัมพันธท่ีดีตอบุคคลภายนอกดวย 

เชน การจัดกิจกรรมท่ีทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม เปนตน 

             3. ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G))   เปนความตองการในระดับ

สูงสุดของบุคคลซ่ึงมีความเปนรูปธรรมต่ําสุดประกอบดวยความตองการการยกยองบวกดวยความตองการ

ประสบความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว ผูบริหารควรสนับสนุนใหพนักงานพัฒนาตนเองให

เจริญกาวหนาดวยการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง หรือมอบหมายใหรับผิดชอบตองานกวางข้ึน โดยมี

หนาท่ีการงานสูงข้ึน อันเปนโอกาสท่ีพนักงานจะกาวไปสูความสําเร็จ 

         3) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด McClelland 

            ทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระทําการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความตองการความ 

สําเร็จมิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา  ซ่ึงความตองการความสําเร็จนี้ในแงของการทํางาน

หมายถึงความตองการท่ีจะทํางานใหดีท่ีสุดและทําใหสําเร็จผลตามท่ีตั้งใจไว  เม่ือตนทําอะไรสําเร็จไดก็จะ

เปนแรงกระตุนใหทํางานอ่ืนสําเร็จตอไป  หากองคการใดท่ีมีพนักงานท่ีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จํานวนมากก็จะ

เจริญรุงเรืองและเติบโตเร็ว 

            ในชวงป ค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใช

แบบทดสอบการรับรูของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT)) เพ่ือวัดความตองการของมนุษย 

โดยแบบทดสอบTAT เปนเทคนิคการนําเสนอภาพตางๆ แลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาเห็น จาก

การศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนดไดสรุปคุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความตองการ 3  

ประการท่ีไดจากแบบทดสอบ TAT ซ่ึงเขาเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญในการท่ีจะเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้ 

            1. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement (nAch)) เปนความตองการท่ีจะ 
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ทําสิ่งตางๆ ใหเต็มท่ีและดีท่ีสุดเพ่ือความสําเร็จ  จากการวิจัยของ McClelland พบวา บุคคลท่ีตองการ
ความสําเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานท่ีทาทาย และตองการไดรับขอมูลปอน 
กลับเพ่ือประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกลาท่ีจะเผชิญ
กับความลมเหลว 
 

            2. ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation (nAff)) เปนความตองการการยอมรับ 
จากบุคคลอ่ืน ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีตองการความ
ผูกพันสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน  โดยจะพยายามสรางและรักษา 
ความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 

            3. ความตองการอํานาจ (Need for power (nPower)) เปนความตองการอํานาจเพ่ือมี 
อิทธิพลเหนือผูอ่ืน บุคคลท่ีมีความตองการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพ่ือทําใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคล
อ่ืน ตองการใหผูอ่ืนยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานใหเหนือกวาบุคคลอ่ืน   และ
จะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

            จากการศึกษาพบวาพนักงานท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักตองการจะทํางานในลักษณะ  

3 ประการดังนี้ 

  1. งานท่ีเปดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา และเขามีอิสระท่ีจะตัดสินใจและ 
แกปญหาดวยตนเอง 

  2. ตองการงานท่ีมีระดับยากงายพอดี ไมงายหรือยากจนเกินไปกวาความสามารถของเขา 
  3. ตองการงานท่ีมีความแนนอนและตอเนื่องซ่ึงสรางผลงานไดและทําใหเขามี 

ความกาวหนาในงานเพ่ือจะพิสูจนตนเองถึงความสามารถของเขาได 
       นอกจากงานในลักษณะดังกลาวแลวแมคคลีแลนดไดพบวาปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่งท่ีมี

ผลตอการทํางานเพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพคือสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับงานท่ีเขาทําดวย 

          4) ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg) 

             ทฤษฎีเฮอรซเบอรกเนนอธิบายและใหความสําคัญกับปจจัย 2 ประการไดแกตัวกระตุน 

(Motivators) และการบํารุงรักษา (Hygiene) สองปจจัยมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงานเปนอยางยิ่ง   

เฮอรซเบอรกไดทําการศึกษาโดยสัมภาษณความพอใจและไมพอใจทํางานของนักบัญชีและวิศวกรจํานวน 

200 คน ผลการศึกษาสรุปวาความพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของคนมีความแตกตางกัน

คือการท่ีบุคคลพอใจในงานไมไดหมายความวาคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป แตถาคนใดมีแรงจูงใจใน

การทํางานแลวคนนั้นจะตั้งใจทํางานใหเกิดผลดีได ผลการศึกษาจึงแสดงใหเห็นผลของปจจัย 2 ตัว คือดาน

ตัวกระตุนและการบํารุงรักษาตอเจตคติงานของบุคคล   
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        1. ปจจัยดานตัวกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางาน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
(Job satisfaction) ตัวกระตุนประกอบดวยปจจัย 6 ประการดังนี้ 

   - การสัมฤทธิ์ผล คือ พนักงานมีความรูสึกวาเขาทํางานไดสําเร็จ 
   - การยอมรับนับถือจากผูอ่ืน คือพนักงานมีความรูสึกวาเม่ือทําสําเร็จมีคนยอมรับเขา 
   - ลักษณะงานท่ีนาสนใจ คือพนักงานรูสึกวางานท่ีทํานาสนใจ นาทํา 
   - ความรับผิดชอบ คือพนักงานรูสึกวาเขาตองรับผิดชอบตนเองและงานของเขา 
   - โอกาสท่ีจะเจริญกาวหนา คือ พนักงานรูสึกวาเขามีความกาวหนาในงานท่ีทํา 
   - การเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักวาเขามีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพ่ิมเติมและมีความ 

เชี่ยวชาญ 
        2. ปจจัยดานการบํารุงรักษา (Hygiene Factors) เปนปจจัยท่ีชวยใหพนักงานยังคงทํางาน 

อยูและยังรักษาเขาไวไมใหออกจากงานเม่ือไมไดจัดใหพนักงาน เขาจะไมพอใจและไมมีความสุขในการ
ทํางานปจจัยนี้ประกอบดวย 10 ประการดังนี้ 

 - นโยบายและการบริหารคือ พนักงานรูสึกวาฝายจัดการมีการสื่อสารท่ีดีและเขารูถึง 
นโยบายขององคการท่ีเขาอยู 

 - การนิเทศงาน คือพนักงานรูสึกวาผูบริหารตั้งใจสอนงานและใหงานตามหนาท่ี 
รับผิดชอบ 

 - ความสัมพันธกับหัวหนางาน คือ พนักงานรูสึกดีตอหัวหนางานของเขา 
 - ภาวะการทํางาน คือพนักงานรูสึกดีตองานท่ีทําและสภาพการณของท่ีทํางาน 
 - คาตอบแทนการทํางาน คือพนักงานรูสึกวาคาตอบแทนเหมาะสม 
 - ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน คือพนักงานมีความรูสึกท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน 
 - ชีวิตสวนตัว คือพนักงานรูสึกวาชั่วโมงการทํางานไมไดกระทบตอชีวิตสวนตัว 
 - ความสัมพันธกับลูกนอง คือหัวหนางานมีความรูสึกท่ีดีตอลูกนอง 
 - สถานภาพ คือพนักงานรูสึกวางานเขามีตําแหนงหนาท่ีดี 
 - ความม่ันคง คือพนักงานรูสึกม่ันคงปลอดภัยในงานท่ีทําอยู 

           ปจจัยบํารุงรักษาไมใชสิ่งจูงใจท่ีจะทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึน แตเปนขอกําหนดท่ีปองกันไมให

พนักงานเกิดความไมพึงพอใจในงานท่ีทํา  ถาไมมีปจจัยเหลานี้แลวอาจกอใหเกิดความไมพึงพอใจแก 

พนักงานไดซ่ึงพนักงานอาจรวมตัวกันเพ่ือเรียกรองหรือตอรองผูบริหารจึงมักจัดโครงการดานผลประโยชน 

พิเศษตางๆ เพ่ือใหพนักงานพึงพอใจ เชน  การลาปวย  การลาพักรอน  และโครงการท่ีเก่ียวกับสุขภาพ

และสวัสดิการของพนักงาน 
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            ทฤษฎีเนื้อหา (Content theories) ยังคงไดรับความนิยมในดานการบริหาร เพราะงาย

ตอการเขาใจและมีการเชื่อมโยงโดยตรงท่ีชัดเจนจากความตองการกับพฤติกรรม ในขณะเดียวกันก็ไมมี

ทฤษฎีใดเชื่อมโยงโดยตรงกับพฤติกรรมการจูงใจโดยผูบริหาร   ในทางตรงกันขามผูบริหารมักจะมีการตี 

ความผิดพลาดและไมเหมาะสม โดยคิดวาพวกเขารูถึงความตองการของผูใตบังคับบัญชา 

2. ทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories)   

   โดยท่ัวไปทฤษฎีเนื้อหาจะเนนท่ีลักษณะของสิ่งจูงใจ  ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะคนหาวิธีการปรับปรุง

การจูงใจโดยเก่ียวของกับการกระตุนความตองการ แตไมไดศึกษาเก่ียวกับกระบวนการดานความคิด 

(Thought processes) ซ่ึงบุคคลเลือกปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนในท่ีทํางาน ทฤษฎีกระบวนการ (Process 

theories) จะมุงท่ีกระบวนการดานความคิด ซ่ึงมีผลกระทบตอการตัดสินใจเก่ียวกับทางเลือกในการ

ปฏิบัติงานของบุคคล ซ่ึงมีหลายทฤษฎี ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะทฤษฎีความเสมอภาคหรือทฤษฎีความเทา

เทียมกัน (Equity theory) และทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) 

   1) ทฤษฎีความเสมอภาคหรือทฤษฎีความเทาเทียมกันของ Adams 

      ทฤษฎีนี้กลาววา บุคคลจะมีการเปรียบเทียบอัตราสวนระหวางปจจัยนําเขาของตนเอง (เชน 

ความพยายาม ประสบการณ การศึกษา และความสามารถ) และผลลัพธของตนเอง (เชน ระดับเงินเดือน 

การเลื่อนตําแหนง การยกยอง และปจจัยอ่ืนกับบุคคลอ่ืน) J. Stacy Adams  กลาววา บุคคลจะประเมิน

ผลลัพธท่ีเขาไดรับจากการทํางานของตนกับบุคคลอ่ืน  ความรูสึกถึงความไมเสมอภาคจะเกิดข้ึน  เม่ือ

บุคคลรูสึกวารางวัลท่ีเขาไดรับจากการทํางานมีความไมเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับรางวัลท่ีบุคคลอ่ืน

ไดรับจากการทํางาน  ซ่ึงจะกอใหเกิดผลในเชิงลบ  โดยอาจทําใหบุคคลทุมเทใหกับการทํางานนอยลงหรือ

ตัดสินใจลาออกก็ได  การประยุกตใชทฤษฎีนี้เสนอแนะวาบุคคลควรไดรับรูถึงรางวัล (ผลลัพธจากการ

ทํางาน)  ท่ีเหมาะสมและเทาเทียมกัน  ลักษณะสําคัญของทฤษฎีความเสมอภาคภาคแสดง ดังสมการ 

 

 

 

ผลลัพธ (Output) ของบุคคลหนึ่ง     =      ผลลัพธ (Output) ของอีกบุคคลหนึ่ง 

ปจจัยนําเขา (Input)  ของบุคคลหนึ่ง  ปจจัยนําเขา (Input) ของอีกบุคคลหนึ่ง 

 

      ความรูสึกถึงความไมเสมอภาคเชิงลบ (Felt negative inequity) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลรูสึกวา

เขาไดรับความยุติธรรมนอยกวาบุคคลอ่ืน 
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      ความรูสึกถึงความไมเสมอภาคเชิงบวก (Felt positive inequity) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลรูสึกวา

เขาไดรับความยุติธรรมมากกวาบุคคลอ่ืน 

      ความไมเสมอภาคจะเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือท่ีจะสรางความเทาเทียมกัน

ซ่ึงบุคคลอาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบตางๆดังนี้ 

      1. เปลี่ยนแรงพยายามท่ีใสลงไปเชนลดความพยายามในการทํางาน มาสาย ขาดงาน 
      2. ปรับหรือเปลี่ยนรางวัลท่ีเขาไดรับเชนขอข้ึนเงินเดือนหรือขอเลื่อนตําแหนง 

                3. ลมเลิกการเปรียบเทียบ โดยลาออกจากงาน 
      4. เปลี่ยนจุดเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบตัวเองกับผูรวมงานคนอ่ืน 

                ข้ันตอนในการบริหารกระบวนการความเสมอภาค (Steps for managing the equity  

process) มีดังนี้ 

      (1) ยอมรับวาการเปรียบเทียบความเสมอภาค (Equity comparisons) เปนสิ่งท่ีไมสามารถ 
หลีกเลี่ยงไดในท่ีทํางาน 

      (2) คาดวาความรูสึกถึงความไมเสมอภาคเชิงลบ (Felt negative inequities) จะเกิดข้ึน 
เม่ือมีการใหรางวัล 

      (3) สื่อสารถึงการประเมินท่ีชัดเจนของการใหรางวัล 
      (4) สื่อสารถึงการประเมินผลการทํางานซ่ึงมีเกณฑการใหรางวัล 
      (5) สื่อสารถึงความเหมาะสมของประเด็นท่ีเปรียบเทียบในสถานการณนั้น 
      การเปรียบเทียบความเสมอภาคกับการจัดสรรรางวัลมีผลกระทบตอผูถูกจูงใจ  ผูบริหาร

จะตองหาวิธีการใหผูถูกจูงใจเกิดการรับรูวารางวัลนั้นพิจารณาจากผลลัพธท่ีแทจริง โดยผูบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพมีแนวความคิดการจัดการกับการเปรียบเทียบความเสมอภาค 5 ประการดังกลาวขางตนและ

จากการวิจัยพบวา 

1) ถาบุคคลรูสึกวาเขาไดรับรางวัลท่ีไมเทาเทียมกัน  เขาจะไมพอใจ และจะลดปริมาณหรือ 
คุณภาพของผลผลิต 

      2) ถาบุคคลไดรับรางวัลท่ีเทาเทียมกัน  เขาจะทํางานเพ่ือใหไดผลผลิตในระดับเดิมตอไป 
      3) ถาบุคคลคิดวารางวัลสูงกวาสิ่งท่ีไมเสมอภาค  เขาจะทํางานมากข้ึน  ดังนั้นจึงอาจจะลด 

รางวัลลง   
       ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ บุคคลจะคาดคะเนผลประโยชนของตนหรือคาดหวังรางวัลท่ีไดรับเกิน

จริงทําใหพนักงานอาจรูสึกถึงความไมเสมอภาคในบางครั้ง  อยางไรก็ตามความรูสึกถึงความไมเสมอภาคนี้

จะมีผลตอปฏิกิริยาบางประการ  ตัวอยางเชน พนักงานอาจจะโกรธหรือตัดสินใจท้ิงงาน  เพราะเกิด

ความรูสึกวารางวัลท่ีไดรับไมยุติธรรม  เม่ือเปรียบเทียบกับรางวัลของบุคคลอ่ืน 

      1) ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 
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         ทฤษฎีความคาดหวังถูกนําเสนอโดย Victor Vroom (1964) ไดเสนอรูปแบบของความ

คาดหวังในการทํางานซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางาน

โดย Vroom มีความเห็นวาการท่ีจะจูงใจใหพนักงานทํางานเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเขาใจกระบวนการทาง

ความคิดและการรับรูของบุคคลกอน โดยปกติเม่ือคนจะทํางานเพ่ิมข้ึนจากระดับปกติเขาจะคิดวาเขาจะได

อะไรจากการกระทํานั้นหรือการคาดคิดวาอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือเขาไดแสดงพฤติกรรมบางอยางในกรณีของ

การทํางาน พนักงานจะเพ่ิมความพยายามมากข้ึนเม่ือเขาคิดวาการกระทํานั้นนําไปสูผลลัพธบางประการท่ี

เขามีความพึงพอใจ เชน เม่ือทํางานหนักข้ึนผลการปฏิบัติงานของเขาอยูในเกณฑท่ีดีข้ึนทําใหเขาไดรับการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงและไดคาจางเพ่ิมข้ึน คาจางกับตําแหนงเปนผลของการทํางานหนักและ

เปนรางวัลท่ีเขาตองการเพราะทําใหเขารูสึกวาไดรับการยกยองจากผูอ่ืนมากข้ึน แตถาเขาคิดวาแมเขาจะ

ทํางานหนักข้ึนเทาไรก็ตามหัวหนาของเขาก็ไมเคยสนใจดูแลยกยองเขาจึงเปนไปไมไดท่ีเขาจะไดรับการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงเขาก็ไมเห็นความจําเปนของการทํางานเพ่ิมข้ึน ความรุนแรงของพฤติกรรม

ท่ีจะทํางานข้ึนอยูกับการคาดหวังท่ีจะกระทําตามความคาดหวังนั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธท่ีจะ

ไดรับซ่ึงจะมีเรื่องของการดึงดูดใจ การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน และการเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความ

พยายามโดยทฤษฎีนี้จะเนนเรื่องของการจายและ การใหรางวัลตอบแทนเนนในเรื่องพฤติกรรมท่ีคาดหวัง

เอาไวตอเรื่องผลงาน ผลรางวัลและผลลัพธของความพึงพอใจตอเปาหมายจะเปนตัวกําหนดระดับของ

ความพยายามของพนักงาน 

         Vroom ไดเสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทํางานเรียกวา VIE Theory ซ่ึงไดรับ

ความนิยมอยางมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางาน 

         V=Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความตองการของบุคคลในเปาหมายรางวัลคือ

คุณคาหรือความสําคัญของรางวัลท่ีบุคคลใหกับรางวัลนั้น 

         I = Instrumentality หมายถึงความเปนเครื่องมือของผลลัพธ (Outcomes) หรือรางวัล

ระดับท่ี 1 ท่ีจะนําไปสูผลลัพธท่ี 2 หรือรางวัลอีกอยางหนึ่ง คือเปนการรับรูในความสัมพันธของผลลัพธท่ีได 

(เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน) 

         E= Expectancy ไดแก ความคาดหวังถึงความเปนไปไดของการไดซ่ึงผลลัพธหรือรางวัลท่ี

ตองการเม่ือแสดงพฤติกรรมบางอยาง (การเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความพยายาม) 

          ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแยงวา  ผูบริหารจะตองพยายามเขาไปแทรกแซงใน

สถานการณการทํางาน  เพ่ือใหบุคคลเกิดความคาดหวังในการทํางาน, คุณลักษณะท่ีใชเปนเครื่องมือ และ

คุณคาจากผลลัพธ สูงสุด ซ่ึงจะสนับสนุนตอวัตถุประสงคขององคการดวยโดย 

         1. สรางความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด  ซ่ึงผูบริหารจะตองคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ  
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ใหการอบรมพวกเขา  ใหการสนับสนุนพวกเขาดวยทรัพยากรท่ีจําเปน และระบุเปาหมายการทํางานท่ี
ชัดเจน 

         2. ใหเกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน โดยผูบริหารควรกําหนดความสัมพันธระหวาง 
ผลการปฏิบัติงานกับรางวัลใหชัดเจน  และเนนย้ําในความสัมพันธเหลานี้โดยการใหรางวัลเม่ือบุคคล 
สามารถบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

         3. ใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความพยายามซ่ึงเปนคุณคาจากผลลัพธท่ีเขา 
ไดรับ   ผูบริหารควรทราบถึงความตองการของแตละบุคคล  และพยายามปรับการใหรางวัลเพ่ือให 
สอดคลองกับความตองการของพนักงานเพ่ือเขาจะไดรูสึกถึงคุณคาของผลลัพธท่ีเขาไดรับจากความ
พยายามของเขา 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

A= Effort performance linkage 

B= Performance reward linkage 

C= Attractiveness 

ภาพท่ี 3 ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 

 

 มีการแบงรางวัลออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. รางวัลภายนอก (Extrinsic rewards) เปนรางวัลท่ีนอกเหนือจากการทํางาน เชน การเพ่ิม 
คาตอบแทน  การเลื่อนตําแหนง หรือผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ (Schermerhorn, Hunt and Osborn 
2003: 118) หรือเปนผลลัพธของการทํางานซ่ึงมีคุณคาเชิงบวกท่ีใหกับบุคคลในการทํางาน 

2. รางวัลภายใน (Intrinsic rewards) เปนรางวัลซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงาน ประกอบดวย ความ 
รับผิดชอบ  ความทาทาย หรือเปนผลลัพธของการทํางานท่ีมีคุณคาเชิงบวกซ่ึงบุคคลไดรับโดยตรงจาก
ผลลัพธของการทํางาน ตัวอยางเชน ความรูสึกของความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ีความทาทาย 

Individual 

Performance 

Organization 

Rewards 

B C A 
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 แนวทางในการจัดสรรรางวัลภายนอก มีดังนี้ 

1. ระบุถึงพฤติกรรมท่ีพึงพอใจใหชัดเจน 
2. ธํารงรักษาการใหรางวัลท่ีมีศักยภาพท่ีจะชวยใหเกิดการเสริมแรงเชิงบวก 
3. คิดเสมอวาบุคคลจะมีความแตกตางกัน  จึงตองใหรางวัลท่ีมีคุณคาเชิงบวกสําหรับแตละ 

บุคคล 
4. ใหแตละบุคคลรูอยางชัดเจนถึงสิ่งท่ีเขาจะตองปฏิบัติเพ่ือใหไดรับรางวัลท่ีตองการ  กําหนด 

เปาหมายใหชัดเจนและใหขอมูลปอนกลับในการปฏิบัติงาน 
5. การจัดสรรรางวัลใหอยางทันทีทันใดเม่ือเกิดพฤติกรรมท่ีพึงพอใจ 
6. จัดสรรรางวัลใหตามตารางท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดการเสริมแรงเชิงบวก 
3. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 

   Skinner (1938) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเชื่อวาเราจะเขาใจและสามารถควบคุมพฤติกรรม

มนุษยไดดีหรือไมข้ึนอยูกับวา เรารูเง่ือนไขของการเสริมแรง (reinforcement contingency) เพียงใด 

และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเชนใดข้ึนอยูกับวาเขาไดรับผลเชนไรในอดีต เชน พนักงานท่ีไดรับการเลื่อน

ตําแหนงเพราะไมขาด ไมสาย ไมลาตอไปพนักงานผูนั้นก็จะมีพฤติกรรมท่ีไมขาด ไมลา ไมสายเสมอ ดังนั้น

ถาเรารูเง่ือนไขของการเสริมแรงของบุคคลเหลานี้ไดก็สามารถจะจูงใจได   

   ความเชื่อของสกินเนอรสรุปไดวาผลกรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดังนี้ 

   A= Activator คือตัวกระตุนหรือสัญญาณท่ีมากอนพฤติกรรม 

   B= Behavior คือพฤติกรรม 

   C= Consequence คือผลกรรมสนองตอบตอพฤติกรรมท่ีทําไป ถาเปนผลกรรมท่ีพึงประสงคก็

เรียกวา C+ หากไมพึงประสงคก็เรียกวา C- 

   แนวคิดนี้เปนแนวคิดท่ีผสมผสานแนวคิดดานกระบวนการเรียนรูพ้ืนฐาน 2 อยางนั่นคือ 

             1. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก โดยพาฟลอฟ นักจิตวิทยาชาวรัสเชีย 
             2. ทฤษฎีท่ีเนนเง่ือนไขผลกรรมท่ีมีตอพฤติกรรมบุคคล 

 
   1) ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical  Conditioning  theory)  โดยนักจิตวิทยา

ชาวรัสเชียชื่อพาฟลอฟไดทําการวิจัยเก่ียวกับ reflex or respondent behavior เปนพฤติกรรมท่ี

ตอบสนองโดยอัตโนมัติ  ทฤษฎีนี้เปนการเรียนรูถึงกระบวนการตอเนื่องท่ีแสดงความสัมพันธระหวางสิ่ง

กระตุนและการตอบสนอง  นักทฤษฎีวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกคํานึงวาสิ่งมีชีวิต (สัตวและมนุษย)  เปนผู

ตอบสนอง  ซ่ึงสามารถสอนใหเกิดพฤติกรรมเฉพาะอยางโดยอาศัยการกระทําซํ้าหรือการวางเง่ือนไข  คํา

วาการวางเง่ือนไข  หมายถึง  ความเปนอัตโนมัติในการตอบสนองตอสถานการณซ่ึงสรางข้ึนซํ้าๆ  ตัวอยาง
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ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดคือ พาฟลอฟสังเกตวา  สุนัขจะน้ําลายไหลเม่ือเห็นชิ้นเนื้อ  ซ่ึงความสัมพันธระหวางการ

เห็นชิ้นเนื้อกับการเกิดน้ําลายไหลของสุนัขเปนปฏิกริยาท่ีเกิดตอเนื่องกัน  ทําใหเกิดกระบวนการตอเนื่อง

แบบมีเง่ือนไข  โดยชิ้นเนื้อเปนสิ่งกระตุนท่ีไมมีเง่ือนไข [Unconditioned  stimulus (US)]  และการเกิด

น้ําลายไหลเปนการตอบสนองท่ีไมมีเง่ือนไข [Unconditioned  response (UR)]  พาฟลอฟไดทําการ

ทดลองโดยใชการสั่นกระดิ่งคูไปกับการใหชิ้นเนื้อแกสุนัข  หลังจากการทดลองหลายครั้ง  สุนัขเริ่มเกิดการ

เรียนรูในการตอบสนองตอเสียงกระดิ่ง  นั่นคือ สุนัขไดยินเสียงกระดิ่งก็จะเกิดอาการน้ําลายไหล  แมวาจะ

ไมเห็นชิ้นเนื้อก็ตาม  ดังนั้นเสียงกระดิ่งจึงเปนสิ่งกระตุนท่ีมีเง่ือนไข [conditioned  stimulus (CS)]  ซ่ึง

ทําใหเกิดการตอบสนองท่ีมีเง่ือนไข [Conditioned  response (CR)]  หรือปฏิกริยาท่ีไมมีเง่ือนไข 

[Unconditioned  reaction(UR)]  ดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

     ความสัมพันธเกิดจากความตอเนื่องและการกระทําซํ้า 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก 

 

        ปจจัยสองประการท่ีสําคัญตอการเรียนรูท่ีผานกระบวนการตอเนื่อง  ประกอบดวย 

       (1) ความตอเนื่องกัน  หมายความวา  สิ่งกระตุนท่ีมีเง่ือนไขและไมมีเง่ือนไขจะเกิดข้ึน
ตอเนื่องในชวงเวลาและจังหวะท่ีใกลเคียงกัน  ในการทดลองของพาฟลอฟนั้น  สุนัขไดเกิดการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางเสียงกระดิ่งกับชิ้นเนื้อ  ซ่ึงเนื่องมาจากการเสนอสิ่งกระตุนสองสิ่งตอเนื่องกัน 
             (2)  การกระทําซํ้า หรือความถ่ีของความตอเนื่องกัน 
 

 

 

สิ่งกระตุนท่ีไมมีเง่ือนไข 

    

การตอบสนองท่ีไมมีเง่ือนไข 

    

สิ่งกระตุนท่ีมีเง่ือนไข 

    

การตอบสนองท่ีมีเง่ือนไข 
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ภาพท่ี 5  แสดงทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก ระหวางเจานายกับลูกนอง 

 

 สิ่งกระตุน (Stimulas)  เปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลใหเกิดการตอบสนองและสงผลใหเกิดพฤติกรรมในทาง

เดียวกับสิ่งกระตุนแรก (Initial stimulas) เรียกวา สิ่งกระตุนท่ีมีเง่ือนไข [Conditioned stimulus (CS)] 

จากรูป รอยยิ้มของเจานายเปนสิ่งกระตุนท่ีมีเง่ือนไข เพราะนําไปสูการวิพากษวิจารณ (ตําหนิลูกนอง) 

2) ทฤษฎีการวางเง่ือนไขของผลกรรมตอพฤติกรรมของบุคคล (Operant conditioning theory) 

หรือ (Instrumental Conditional theory) ตางจากทฤษฎี Classical Conditioning ตรงท่ีเราสนใจ 

Consequence คือผลท่ีตามมาซ่ึงเปน 2 เง่ือนไขคือการใหแรงเสริม (reinforcement) กับ การลงโทษ 

(Punishment) โดยแตละแบบมีลักษณะดังนี้ 

    1) เง่ือนไขการเสริมแรงคือสิ่งท่ีใหหลังจากเกิดพฤติกรรมทําใหบุคคลชอบท่ีไดรับสิ่งนั้นและ 
ทําใหเกิดพฤติกรรมเชนนั้นตลอดโดยแบงเปน 

        - แรงเสริมทางบวก (Positive reinforce) คือการใหแลวทําใหบุคคลพอใจ 
        - แรงเสริมทางลบ (Negative reinforce) คือการยกเลิกหรือถอนสถานการณท่ีผูแสดง 

พฤติกรรมไมชอบ เม่ือเลิกแลวทําใหบุคคลนั้นชอบสภาพเชนนั้น เชน การเขมงวดเกินไป การดุดา หากสามี
ท่ีกลับบานเร็วแลวภรรยาหยุดบนก็จะกลับบานเร็วข้ึนตลอดไป  

    2) เง่ือนไขการลงโทษ คือสิ่งท่ีใหหลังจากเกิดพฤติกรรมทําใหบุคคลไมชอบสิ่งท่ีไดรับ ทําให 
พฤติกรรมนั้นหยุดชงักลงโดยแบงเปน 

       - การลงโทษทางบวก (Positive punishment) คือการใหสิ่งเขาไมชอบเชน ถูกตี การขับ 
รถฝาไฟแดงถูกปรับ 1,000 บาท บุคคลก็จะหยุดขับรถฝาไฟแดง 

       - การลงโทษทางลบ (Negative punishment) คือการถอนสิ่งท่ีเขาชอบ เชน เด็กชอบดู 
บอลแลวชอบทะเลาะกับพ่ีตนเองทําใหแมปดทีวี วันหลังเด็กคนนี้ก็จะเลิกทะเลาะเพราะกลัวอดดูทีวี 
 
7. แนวคิดและทฤษฎีบรรยากาศองคกร 

7.1 ความหมายของบรรยากาศองคกร 

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก 

(Classical  conditioning theory) 

เปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งกระตุน

ท่ีมีเง่ือนไข (CS) 

ส่ิงกระตุน    พฤติกรรม 

- ลูกนองเห็นเจานายยิม้และไดยิน   มีความกลัว 

       การวิพากษวิจารณ (ตําหนิลกูนอง) 

       จากเจานาย 

   - เห็นรอยยิม้     มีความกลัว 
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     Robbins (1976) ไดกลาวถึงบรรยากาศขององคกรวา จะแสดงออกมาในลักษณะตางๆ เชน
ความไววางใจ ความเชื่อม่ันหรือแมแตความกลัว บรรยากาศขององคกรประกอบดวยรูปแบบของภาวะผูนํา 
แรงจูงใจในองคกร และขอบเขตท่ีสมาชิกในองคกรมีสวนชวยในการตัดสินใจในองคกร การประเมินผลใน
องคกร 

     เทพพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ (2529) ใหความเห็นวาบรรยากาศองคกรหมายถึง ตัว
แปรชนิดตางๆ เม่ือนํามารวมกันแลวมีผลกระทบตอระดับการทํางานหรือการปฏิบัติงานของผูดําเนินงาน
ภายในองคกร 
    อัมเรศน  ชาวสวนกลวย (2534)  ไดใหความหมายบรรยากาศองคการวา บรรยากาศองคการ คือ 
กลุมลักษณะของสภาพแวดลอมของพนักงานท่ีรับรู ท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม และบรรยากาศ
องคการเปนแรงกดดันท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเขาในการทํางาน และองคการคือ
หนวยงานไมวาจะเปนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทหางรานใดๆ ก็ตาม ซ่ึงบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
มารวมกิจการกัน โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน ดังนั้นบรรยากาศองคการคือการรับรูหรือความเขาใจท่ี
สมาชิกในองคการมีตอองคการท่ีเขาทํางานอยู ซ่ึงการรับรูนั้นมีตอลักษณะตางๆ คือ โครงสรางองคการ 
เปาหมายองคการ พฤติกรรมการบริหาร ซ่ึงมีความเก่ียวของกับความพึงพอใจในงาน ปรัชญาท่ีมีผลเปน
แรงกดดันตอพฤติกรรมการรับรูซ่ึงมีความสําคัญตอองคการ ผูบริหารและบุคคลท่ีเก่ียวของ คือ 
    1. บรรยากาศบางอยางทําใหผลการปฏิบัติงาน อยางใดอยางหนึ่งดีกวาบรรยากาศอ่ืนๆ จาก
การศึกษาของ นีเวล (อางถึงใน อัมเรศน, 2534) พบวา บรรยากาศองคการแบบปดมีผลทําใหสมาชิกในกลุม
พึงพอใจในงานนอยกวาบรรยากาศแบบเปด 
    2. ผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการของผูปฏิบัติงานมากจากการศึกษาของ Dubrin  
(1981) สรุปวา ปจจัยท่ีมีผลตอบรรยากาศองคการ คือ แบบของความเปนผูนํา ทัศนคติ และวิธีการบริหาร
ของผูบริหาร 
    3. ลักษณะการบริหารงานท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจสูงจะสงผลตอบรรยากาศองคการในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะข้ึนอยูกับลักษณะการใชอํานาจ จากการศึกษาของ Litwin และ Stringer (1968) พบวา 
บรรยากาศองคการท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจอยูกับสวนกลางจะทําใหผลผลิตต่ํา บรรยากาศองคการท่ีมีการ
กระจายอํานาจในการตัดสินใจจะเพ่ิมการปฏิบัติงานท่ีดี ลดการลาออกจากงาน ลดตนทุนการผลิต 

     อรุณ รักธรรม (2534) ไดเสนอวาบรรยากาศองคกร หมายถึง กลุมของคุณลักษณะของ 
สภาพแวดลอมของงานท่ีบุคคลผูปฏิบัติงานอยูภายใตสภาวะแวดลอมดังกลาวนี้รับรูทางตรงและทางออม 
โดยบรรยากาศจะเปนแรงกดดันท่ีสําคัญท่ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องคกรหรืออีกนัยหนึ่งจะหมายถึง เจตคติ คานิยม ปทัสถานและความรูสึกของคนปฏิบัติงานในองคกรเกิด
จากผลปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลในโครงสรางขององคกร ในแงของอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบและ
ภาวะผูนํา จึงเปนลักษณะการเชื่อมโยงระหวางโครงสรางกฎเกณฑและพฤติกรรมตางๆ เปนการรับรูหรือ
ความรูสึกตอลักษณะขององคกรเหลานี้มีผลกระทบตอบุคคลในองคกร 
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     สมยศ นาวีการ (2539) ใหความหมายวา บรรยากาศองคกรเปนการรับรูหรือความรูสึกตอ
ลักษณะท่ีมองเห็นไดขององคกร ซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการและบุคลิกภาพของแตละบุคคล การรับรูเหลานี้
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงาน โดยบรรยากาศองคกรสามารถรับรูไดจากลักษณะ
สภาพแวดลอมท้ังโดยตรงและโดยออม ซ่ึงบรรยากาศจะเปนแรงกดดันท่ีสําคัญท่ีจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของบุคคล นอกจากนั้น “บรรยากาศองคกร” จะมีลักษณะเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยงลักษณะท่ี
เห็นไดจากองคกร เชน โครงสราง กฎเกณฑและแบบของความเปนผูนํากับขวัญ กําลังใจ และพฤติกรรม
ของพนักงาน 

     จุฑารัตน สุคันธรัตน (2541) กลาวถึง บรรยากาศองคกรวา เปนการรับรูความรูสึกหรือความ
เขาใจของผูปฎิบัติงานท่ีมีตอลักษณะขององคกรในแงตางๆ ท่ีแวดลอมอยูรอบๆ ตัวของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปน
ลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปในแตละองคกร และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูปฏิบัติงานใน
องคกร 

     พะวงพิศ วัฒนกิจ และมาลี กาบมาลา (2541) ไดใหความหมายวา บรรยากาศองคกรเปน
สภาพการปฏิบัติงานรวมกันของบุคคลภายในองคกรนั้นๆ อันเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธระหวาง 
พฤติกรรมของทุกคนในองคกร อันจะสงผลตอการปฏิบัติงานของคนในองคกรท้ังผลดีและผลเสียได 

     พงษพันธ พงษโสภา (2542) กลาววา บรรยากาศในการทํางานจะเก่ียวของกับการรับรูของ
สมาชิกในเรื่องตางๆ เชน โครงสรางของงาน ความไววางใจซ่ึงกันและกัน ความรูสึกเปนธรรมเปนตน 
องคกรท่ีมีบรรยากาศในการทํางานท่ีดีจะทําใหการทํางานมีความราบรื่น และไมตึงเครียด 

     นงเยาว แกวมรกต (2542) กลาววา บรรยากาศองคกร หมายถึง การรับรูของพนักงานตอสิ่ง
ตางๆ ภายในองคกร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะในแตละองคกร และมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ในองคกรของพนักงาน 

     ลัดดา สัจพันโรจน (2545) กลาววา บรรยากาศองคกร หมายถึง การรับรูของพนักงานท่ีมีตอ
สภาพแวดลอมตางๆ ภายในองคกรวามีลักษณะอยางไร 

     ประพันธ สุดโต (2545) กลาววา บรรยากาศองคกร หมายถึง สภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน ซ่ึงมีอิทธิพลตอขวัญ กําลังใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

     จําเรียง เพชรแกว (2545) กลาววา บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมของ 
บุคคลในโรงเรียนท่ีแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมในการทํางานของแตละโรงเรียน ซ่ึงมีอิทธิพล 
ตอพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน 

     ภคิน ี ดอกไมงาม (2546) กลาววา บรรยากาศองคกร หมายถึง ความคิดเห็น หรือความรูสึก 
เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของสภาพแวดลอมขององคกรท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน 

     ฉัตรชนก สายสุวรรณ (2548) กลาววา บรรยากาศองคกร หมายถึง ทัศนคติ ความคิด 
ความรูสึก ความเขาใจหรือความเชื่อของบุคลากรท่ีเก่ียวกับสถานศึกษา หรือคุณลักษณะของสภาพ 
แวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบตอการประพฤติปฏิบัติงานของบุคลากร 
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     วชิราณี เหลืองไพโรจน (2549) กลาววา บรรยากาศองคกรจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม 
ปทัสถาน ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร ภายใตสภาพแวดลอมการทํางาน 

7.2 ความสําคัญของบรรยากาศองคกร 
     บรรยากาศองคกรเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากท่ีทํางานในองคกรไมไดทํางานอยูใน 

ความวางเปลา แตการทํางานของพวกเขาอยูภายใตการกํากับ ควบคุมของบางสิ่งบางอยางตั้งแต แบบ 
ของความเปนผูนําของผูบังคับบัญชาของเขา ความไมยืดหยุนของโครงสรางองคกร กฎระเบียบขององคกร 
ตลอดจนสิ่งตางๆ ภายในองคกรท่ีมองไมเห็น หรือจับตองไมได แตรูสึก และรับรูได ความรูสึกท่ีเกิดจาก
ความนึกคิดเอาเองของเขาถึงสิ่งตางๆ องคกรนี้ คือ บรรยากาศองคกร ซ่ึงบรรยากาศองคกรนี้มีความสําคัญ
ตอผูบริหาร และบุคคลอ่ืนดวยเหตุผลสามประการ คือ ประการแรก บรรยากาศองคกร 
บางอยาง ทําใหผลการปฏิบัติงานของเขาอยางใดอยางหนึ่งดีกวาบรรยากาศอ่ืนๆ ประการท่ีสองผูบริหารมี
อิทธิพลตอบรรยากาศองคกรของพวกเขา หรือโดยเฉพาะอยางยิ่ง แผนกงานของพวกเขาเองภายในองคกร 
และประการท่ีสาม ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคกร ปรากฏวามีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และ
ความพอใจของบุคคลในองคกร (สมยศ นาวีการ, 2525) บรรยากาศขององคกรท่ีดีจะสงผลใหบุคคลมีการ
ทํางานท่ีดียิ่งข้ึน สิ่งท่ีจะสรางใหเกิดบรรยากาศท่ีดี เหมาะแกการทํางาน ไดแก การมีการบังคับบัญชาท่ีดี 
การท่ีสมาชิกองคกรมีขวัญ และกําลังใจในการทํางานดี รวมท้ังการท่ีองคกรมีสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ทางสังคม และทางจิตใจท่ีดี เพียงพอท่ีจะสรางเสริมใหเกิดบรรยากาศท่ีดีได (นิภา แกวศรีงาม, 2523) 

     Steers (1977) ไดกลาววา บรรยากาศองคกรมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคกร คือ บรรยากาศองคกรเปนการรับรูของบุคลากร ท้ังในระดับบุคคลและกลุมซ่ึงเปนพฤติกรรมองคกร 
ดังนั้น การกําหนดรูปแบบการบริหารองคกรจึงตองพิจารณาถึงความตองการของบุคลากรท้ังในระดับ
บุคคลและกลุม 

     Brown and Moberg (1980) สรุปวา บรรยากาศองคกรนอกจากจะชวยวางรูปแบบความ
คาดหวังของสมาชิกตอองคประกอบตาง ๆ ขององคกรแลว ยังเปนตัวกําหนดทัศนะคติท่ีดีและความพึง
พอใจท่ีจะอยูกับองคกรของสมาชิกดวย ดังนั้น หากตองการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาองคกรแลว 
สิ่งท่ีตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงกอนอ่ืน คือ บรรยากาศองคกร 

     บรรยากาศองคกร 
     จุฑารัตน สุคนธรัตน (2541) ไดแบงองคประกอบบรรยากาศองคกรเปน 5 ดานดังนี้ 
     1. โครงสรางองคกร หมายถึง การรับรูของบุคคลากรท่ีมีตอเปาหมายเทคโนโลยีขององคกร 

ลักษณะการแบงสายบังคับบัญชา กฎระเบียบตางๆ ความซับซอนของระบบการทํางานสภาพแวดลอมใน
การทํางานและการใชเทคโนโลยี 

     2. ลักษณะงาน หมายถึง การรับรูของบุคลากรมีตอภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบในงานความ
ยากงายและความทาทายของงาน ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ตลอดจนความมีคุณคาของงาน 
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     3. การบริหารงานของผูบังคับบัญชา หมายถึง การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอลักษณะการบริหาร
และการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา การใหความสนับสนุนไววางใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนตําแหนง การใหรางวัลและการลงโทษของผูบังคับบัญชา 

     4. สัมพันธภาพภายในหนวยงาน หมายถึง การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอความสัมพันธระหวาง
เพ่ือนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา ความรวมมือและชวยเหลือกันในการทํางาน ความอบอุนเปนมิตร ความ
สามัคคี และการยอมรับจากผูรวมงาน 

     5. คาตอบแทน และสวัสดิการ หมายถึง การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอเงินเดือน หรือ
คาตอบแทนตางๆ ท่ีไดรับการจัดสวัสดิการท่ีอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงาน เชน ท่ีพักรถรับสงและสิทธิ
ในการลาประเภทตางๆ 

     นงเยาว แกวมรกต (2542) ไดแบงองคประกอบบรรยากาศองคกรเปน 6 ดานคือ 
     1. โครงสรางองคกร หมายถึง การรับรูของพนักงานท่ีมีตอลักษณะโครงสรางองคกร เชน การ

แบงหนวยงาน ความชัดเจนในการแบงสายการบังคับบัญชา เปาหมายองคกร ความซับซอนของระบบงาน 
กฎระเบียบตางๆ การใชเทคโนโลยีตางๆ รวมท้ังรูปแบบของการติดตอสื่อสารในองคกร 

     2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกร หมายถึง การรับรูของพนักงานตอปรัชญา
และแนวทางในการจัดการทรัพยากรบุคคลท้ังหมดขององคกรท้ังในดานการสรรหา การรักษาและการ
พัฒนาพนักงาน 

     3. ลักษณะงาน หมายถึง การรับรูของพนักงานท่ีมีตอภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบในงาน 
ความยากงายและความทาทายของงาน ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ตลอดจนความมีคุณคาของ
งาน 

     4. การบริหารงานของผูบังคับบัญชา หมายถึง การรับรูของพนักงานท่ีมีตอลักษณะการบริหาร
และการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา การใหความสนับสนุนไววางใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เลื่อนตําแหนง การใหรางวัลและการลงโทษของผูบังคับบัญชา 

     5. สัมพันธภาพในหนวยงาน หมายถึง การรับรูของพนักงานท่ีมีตอความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงานหรือผูบังคับบัญชา และความรวมมือชวยเหลือกันในการทํางาน ความอบอุนเปนมิตร ความสามัคคี 
และการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน 

     6. คาตอบแทน หมายถึง การรับรูของพนักงานท่ีมีตอเงินเดือนหรือผลตอบแทนตางๆ ท่ีไดรับ
จากองคกร 

     มนิดา คงเดชอุดมกุล (2544) ไดแบงปจจัยท่ีเปนองคประกอบของบรรยากาศองคกรออกเปน  
5 ปจจัย ดังนี้ 

1. โครงสรางองคกร ไดแก ลักษณะโครงสรางองคกรท่ีมีตอการปฏิบัติงานและตอกฎระเบียบ 
ตางๆ ขององคกร 

     2. ความรับผิดชอบ ไดแก ความรับผิดชอบในภาระหนาท่ี และความรูสึกเก่ียวกับความสําเร็จ
ของาน 
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     3. การติดตอสื่อสาร ไดแก การติดตอสื่อสารภายในองคกรมีลักษณะสื่อสารโดยตรง 
     4. พฤติกรรมของผูบริหาร ไดแก บทบาทของผูบริหารในดานตางๆ 
     5. พฤติกรรมของเพ่ือนรวมงาน ไดแก บทบาทของผูปฏิบัติงานในระดับชั้นเดียวกัน 

7.3 ทฤษฏีบรรยากาศองคกร 
     1. แบบจําลองของลีวิน (สมยศ นาวีการ. 2539; อางอิงจาก Lewin. n. d.) การศึกษาเรื่อง

บรรยากาศขององคกรเริ่มตนโดยลีวิน ใน ค.ศ.1930 เขาพยายามเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรมของบุคคล 
และสภาพแวดลอมเขาดวยกันตามแบบจําลองB = f ( P , E ) โดย B เปนพฤติกรรมของพยาบาลใน
โรงพยาบาล ข้ึนอยูกับหรือไดรับอิทธิพลมาจาก P บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะสวนบุคคล และ E 
สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศของโรงพยาบาล  จากนั้นบรุนสวิกไดพยายามทําใหแนวความคิดของ 
บรรยากาศองคกรเกิดความชัดเจนมากข้ึนดวยการใหความสนใจวา คุณภาพของบรรยากาศ มีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมของบุคคลอยางไรบาง 

     2. ทฤษฎีบรรยากาศองคกร ตามการสรุปของ อารี เพชรผุด (2529) มี 3 ทฤษฎี คือ 
                   2.1 Multiple Measurement – Organizational Attribute Approach ซ่ึงหมายถึง 
ลักษณะตางๆ ขององคกรท่ีทําใหแตกตางจากองคกรอ่ืนๆ เห็นไดชัดตลอดเวลา และลักษณะเหลานี้ตางมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกรนั้นๆ 
                   2.2 Perceptual Measurement – Organization Attribute Approach ซ่ึงเก่ียวกับ 
การรับรูโดยตรงของสมาชิกและสิ่งแวดลอมในองคกร ความอิสระในการทํางาน ความพึงพอใจในการ 
ทํางานและโอกาสของแตละบุคคลในการแสดงออกตามความสามารถ 

                   2.3 Perceptual Measurement Individual Attribute Approach คือการรับรูของ 
แตละบุคคลเหมือนกับองคกรเปนบุคคลหนึ่งเปนลักษณะทางดานจิตวิทยา 

     3. ทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศขององคกรตามตารางการประมวลผลทฤษฎี จุดเนนของแตละ 
ทฤษฎี และแนวความคิดท่ีเก่ียวกับบรรยากาศขององคกร ซ่ึงกิบสันไดสรุปไวดังนี้ (Gibson, 1973 และ
อรุณ, 2542) 
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ตารางท่ี 1 ทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศองคกร 

ทฤษฎี จุดเนน 
แนวความคิดท่ีเก่ียวกับ 

บรรยากาศองคการ 

ทฤษฎีการบริหารงานแบบ

วิทยาศาสตร (Taylor) 

เนนการจัดการท่ีดีท่ีสุด โดยสนใจ

เรื่องการแบงงานกันทําเฉพาะ

อยาง และมีการจัดโครงสรางของ

องคกร 

แสดงใหเห็นถึงความเก่ียวของ

ระหวางโครงสรางกับหนาท่ีซ่ึง

กอใหเกิดบรรยากาศในองคกร 

Woodward Lawrence และ

Lorsch 

เนนเรื่องความสัมพันธของ

สิ่งแวดลอมระหวางเทคโนโลยี

โครงสราง และผลการทํางาน 

พยายามท่ีจะแสดงใหเห็นวา

บรรยากาศของโครงสราง

เทคโนโลย ีความตองการมี

อิทธิพลตอการทํางาน อยางไร 

Cybernatics เนนวามนุษยสามารถควบคุม

สภาพแวดลอมได 

แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ

ขอมูลในการทํางาน 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ทฤษฎี จุดเนน 
แนวความคิดท่ีเก่ียวกับ 

บรรยากาศองคการ 

Span of Control (Lockheed) เนนรูปแบบการขยายการบังคับ

บัญชา 

ใหสเกลวัดความสําคัญของ

องคประกอบตาง ๆ ของ

บรรยากาศ เชน วัดจํานวนครั้ง

ของการฝกอบรมบรรยากาศของ

การวางแผน 

Decentralization เนนท่ีการตัดสินใจของเบื้องลาง บรรยากาศขององคกรเชนนี้ 

จะตองมีการไววางในและชื่อสัตย 

ทฤษฎีระบบ 4 (Likert) เนนกระบวนการของกลุม เชน 

การติดตอ แรงจูงใจ 

ความสัมพันธของกลุม และเชื่อ

วาแบบของผูนํา มีอิทธิพลตอ

กลุมมาก 

ชี้ใหเห็นวาบรรยากาศของการ

ทํางาน มีการสนับสนุนกันเพ่ือ

นําไปสูประสิทธิภาพ 

การเพ่ิม ภาระหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในงาน (Job 

Enrichment) 

เนนท่ีการพิสูจนประสิทธิภาพ

ของงานและความพอใจของ

สมาชิกในองคกร 

พยายามสรางบรรยากาศให

สมาชิกมีความรับผิดชอบ มี

โอกาส มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน 

 
จากตารางขางตนสามารถแสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันของแตละทฤษฎี ดังนี้ การบริหารงาน 

แบบวิทยาศาสตร โดย Taylor ซ่ึงเปนบิดาของการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร ไดกําหนดหลักการในการ
บริหารงานโดยยึดหลักวิทยาศาสตร การบริหารงานในยุคนี้ไมไดกลาวถึงบรรยากาศองคกรอยางเดนชัด 
แนวความคิดตามทฤษฎีนี้ใหความสําคัญเก่ียวกับความชํานาญเฉพาะดานและการแบงหนาท่ีการงาน โดย
กําหนดโครงสรางของการบริหารงานเปนแบบรูปนัย การบริหารงานตามแนวคิดของ Taylor กอใหเกิด
บรรยากาศภายในองคกรท่ีมีลักษณะเฉพาะ ตามแบบการบริหารงานแบบวิทยาศาสตรทฤษฎีของ 
Woodward และคณะ การบริหารงานตามทฤษฎีนี้ยึดความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในองคกร 
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เทคโนโลย ี โครงสรางขององคกร และการปฏิบัติงาน ดังนั้นแนวความคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคกรจึงเกิด
จากอิทธิพลของเทคโนโลยีโครงสรางขององคกรการปฏิบัติงานท่ีมีตอความคาดหวังของงาน ทฤษฎี 
Cyberneticsการบริหารงานตามทฤษฎีนี้เชื่อวามนุษยสามารถควบคุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
รอบตัวได ดังนั้นแนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคกรจึงอยูท่ีการติดตอสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน
Span of Control ของ Lockheed การบริหารงานตามทฤษฎีนี้มุงท่ีขอบเขตและชวงของการบังคับบัญชา 
แนวความคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคกรจะอยูท่ีการประเมินหาองคประกอบท่ีสําคัญของบรรยากาศ เชน 
ระดับของการฝกอบรมผูบริหาร และสภาพการวางแผนภายในองคกร เปนตน การกระจายอํานาจ 
(Decentralization) ทฤษฎีนี ้ ใหความสําคัญในเรื่องการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับหนวยงานระดับ
รองลงไป ดังนั้น แนวความคิดเก่ียวกับบรรยากาศองคกร จึงข้ึนกับการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหแก
หนวยงานระดับรองลงไป ซ่ึงการกระจายอํานาจนี้ จะตองอยูบนพ้ืนฐานของสภาพความเปนจริงและความไว
เนื้อเชื่อใจระบบ 4 ของ Likert (Management System 4) ทฤษฎีนี้ ยึดระบบของกระบวนการกลุมซ่ึงมี
ปฏิสัมพันธกัน โดยเนนเรื่องการมีสวนรวม การสื่อสาร การจูงใจและระดับการปฏิสัมพันธกันจะอยูในระดับ
ใด ข้ึนอยูกับภาวะผูนําเปนสําคัญ ดังนั้น บรรยากาศองคกรจึงอยูท่ีกระบวนการกลุมและระดับของการมี
ปฏิสัมพันธของบุคคลในหนวยงาน   การเพ่ิมภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในงาน (Job enrichment)  
การบริหารงานตามทฤษฎีนี้ เปนการบริหารงานเพ่ือคนหาและปรับปรุงสมรรถภาพการทํางาน ตลอดจนทํา
ใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานดวยการปรับปรุงลักษณะงาน ดังนั้น แนวความคิดเก่ียวกับ
บรรยากาศองคกรข้ึนอยูกับการทําใหผูปฏิบัติงานพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน มีความสํานึกในหนาท่ีการงาน และ
โอกาสของความกาวหนาในหนาท่ีการงานจากหลักการ 

ทฤษฎีและแนวความคิดในการบริหารดังกลาว สรุปไดวา เม่ือองคกรบริหารงานตามทฤษฎีใด ยอม
กอใหเกิดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานตามแนวคิดหรือทฤษฎีนั้นๆ และเม่ือลักษณะของแนวความ 
คิดหรือทฤษฎีท่ีองคกรนั้นๆ ไดเปลี่ยนแปลงไป บรรยากาศองคกรก็ยอมจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
นอกจากนักวิชาการไดชี้ใหเห็นถึงแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศองคกรดังกลาวไปขางตนแลว 
ยังมีการศึกษาเก่ียวกับองคประกอบของบรรยากาศองคกร โดยจะเปนตัวชี้บอกถึงลักษณะของบรรยากาศ
องคกร 
8. ประสิทธิภาพการทํางาน 

8.1 ความหมายของประสิทธิภาพในการทํางาน 
     จากการศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีนักวิชาการและผูท่ีมี 

ความรูหลายทานไดใหคําจํากัดความและความหมายของประสิทธิภาพในการทํางานไว ดังนี้ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพ หมายถึง วธิีการ  

(Mean) จัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด โดยสามารถบรรลุจุดมุงหมายโดยใช 
ทรัพยากรนอยท่ีสุด กลาวคือ เปนการใชโดยมีเปาหมายคือประสิทธิผล หรือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนด
ไวสูงสุด จึงเรียกไดวา “ทําสิ่งตางๆ ใหถูกตอง (Doing Things Right)” 

     สมใจ ลักษณะ (2543) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง บุคคล 
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ท่ีตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ใชกลวิธีหรือเทคนิคการทํางานท่ีจะสรางผลงานไดมาก เปน
ผลงานท่ีมีคุณภาพเปนท่ีนาพอใจโดยสิ้นเปลืองทุนคาใชจาย พลังงาน และเวลานอย เปนบุคคลท่ีมีความสุข
และพอใจในการทํางาน เปนบุคคลท่ีมีความพอใจจะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน 
ดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลดียิ่งข้ึนอยูเสมอ 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง การ
ปฏิบัติงานหรือบริการท่ีถูกตองรวดเร็ว ใชเทคนิคท่ีสะดวกสบายกวาเดิมคุมคาและใชทรัพยากรนอยท่ีสุดใน
ขณะท่ีตองการผลงานมากท่ีสุด (Efficiency is Do Things Right) 

     จําลอง นักฟอน และคณะ (2542) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพในการทํางาน  
หมายถึง การทํางานท่ีประหยัด ไดผลงานท่ีรวดเร็ว คุมคา เหมาะสมกับการใชทรัพยากร รวมท้ังเงิน คน 
วัสดุอุปกรณ และเวลา 

     วรารัตน เขียวไพรี (2542) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดความ 
สัมพันธระหวางตนทุนท่ีเปนปจจัยนําเขา (ทุน วัตถุดิบ เครื่องจักร คน ฯลฯ) ผานกระบวนการแปรสภาพ
เปรียบเทียบกับมูลคาของสินคาและบริการท่ีเปนผลผลิต หากพบวามูลคา ของผลผลิตสูงกวาตนทุน เรา
สรุปไดวา การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

     กันตยา เพ่ิมผล (2541) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพ หมายถึง สิ่งท่ีปอนเขาไป 
หลายๆ อยางนั้นประกอบกันไดดี หรืองานท่ีทํานั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดีเพียงใดซ่ึงก็คือความสามารถในการ
ทําใหเกิดผลผลิตมากข้ึนจากสิ่งท่ีปอนเขาไปข้ันต่ําสุด นั่นหมายถึง การรักษาระดับการผลิตท่ีมีคุณภาพสูง
โดยใชเวลานอยลงหรือมีการสูญเสียเกิดข้ึนนอย เปนตน 

     ธงชัย สันติวงษ (2541) ไดใหความหมายไววา ประสิทธิภาพ ในการทํางาน หมายถึง การ
เปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใชไปกับผลท่ีไดจากการทํางานวาดีข้ึนอยางไร แคไหนในขณะท่ีกําลังทํางานตาม
เปาหมายขององคการ 

 
 
8.2 ความสําคัญของประสิทธิภาพในการทํางาน 
     เปาหมายความสําเร็จขององคการ คือการมีประสิทธิผลในการดําเนินงานซ่ึงจําเปนตองอาศัย 

การมีประสิทธิภาพในการทํางานของมนุษยในองคการและการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ (สมใจ 
ลักษณะ, 2543) ทุกองคการตางใหความสําคัญกับประสิทธิภาพในการทํางาน และการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงและฝายบริหารทรัพยากรมนุษยไดแสวงหาแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารดวยกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนการมอบอํานาจใหพนักงาน 
(Empowering Employees) มีสวนรวมในการบริหารอยางเต็มท่ีเพ่ือใหผลิตภาพขององคการเพ่ิมสูงข้ึน 
และการปฏิบัติงานของพนักงานถือเปนกุญแจสําคัญในความสําเร็จขององคการ ดังนั้นประสิทธิภาพในการ
ทํางานจึงกลายเปนสิ่งจําเปนประการหนึ่งสําหรับการดํารงอยูและการเจริญเติบโตขององคการท้ังใน
ปจจุบันและอนาคตตลอดจนชวยสรางความสามารถ (Capability) และความไดเปรียบในการแขงขัน  
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(Competitive Advantage) หลายองคการจึงมุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
เปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543) 

8.3 องคประกอบของประสิทธิภาพในการทํางาน 
     จากการศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มีนักวิชาการ และผูท่ีมี 

ความรูหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของประสิทธิภาพในการทํางานไว ดังนี้ 
     พิพัฒน จตุรโกมล (2547) กลาววา องคประกอบสําคัญของประสิทธิภาพในการ 

ทํางานท่ีเนนความสามารถของบุคคลเปนหลัก มีดังนี้ 
     1. คุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล ไดแก ความรู ทักษะ ประสบการณในการปฏิบัติงาน ซ่ึง 

จะมีความสัมพันธกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ลักษณะบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานจะสามารถ 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     2. ความพยายามในการทํางานของบุคคล คือ ความตั้งใจในการทํางานอยางเต็มท่ี ซ่ึงจะมี 
ความสัมพันธกับความยินดีท่ีจะทํางาน โดยข้ึนอยูกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสงผลตอความสําเร็จ
ของงาน 

     3. การสนับสนุนจากองคการ ไดแก คาตอบแทน วัสดุอุปกรณ ตลอดจนสิ่งอํานวยความ 
สะดวกตางๆ ในการปฏิบัติงาน การไดรับการนิเทศ การประเมินผลท่ีมีความยุติธรรม การบริหารงานแบบมี
สวนรวม รวมท้ังการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

     สมใจ ลักษณะ (2543) กลาววา ประสิทธิภาพในการทํางานในองคการเปนหัวใจสําคัญของ 
การนําองคการไปสูการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน องคการจะมีผลผลิตเปนท่ีนาพอใจท้ังในดานการ
ผลิต การบริการ มีความเจริญกาวหนาและสรางความพึงพอใจท้ังแกลูกคาและบุคลากรขององคการ ก็
ข้ึนกับความสามารถขององคการในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคการเอง ประสิทธิภาพการทํางานจะ
ข้ึนอยูกับองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ซ่ึงหากมีลักษณะท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ 
ก็จะนําไปสูการบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ คือ การสรางผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ไดครบถวน 

     1. สิ่งแวดลอมนอกองคการ ไดแก ตลาดความตองการของลูกคาสภาพเศรษฐกิจของสังคม
และของประเทศ เชน ภาวะเงินเฟอ สภาพคลองทางการเงินของธนาคาร กําลังการซ้ือของลูกคา ฯลฯ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน นิยมของฟุมเฟอย ตองการความสะดวกในการบริการบางลักษณะ เชน 
บริการขายตรง บริการสื่อสารขนสง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหม ๆ การ
ซ้ือขายสินคาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) สภาวะการซ้ือขาย สงออกในตลาดโลก คู
แขงขันทางการผลิตการบริการแหลงวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ และผูรวมลงทุน 

     2. สิ่งแวดลอมในองคการ ไดแก นโยบาย วิสัยทัศน และปรัชญาขององคการท่ีจะกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานในองคการ วัฒนธรรมองคการและการจัดบรรยากาศการทํางานท่ีจะสงเสริมการทํางาน
ใหบุคลากร 

     3. ปจจัยขององคการ  ไดแก  สภาพความพรอมขององคการในดานท่ีดินอาคารสถานท่ี 
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อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเงินทุน เทคโนโลย ี และศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในดานบุคคล ถือเปน
หัวใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในองคการ  บุคคลจะตองมีประสิทธิภาพในการทํางาน  
องคประกอบดานตัวบุคคลท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก 

3.1 ปรัชญาและอุดมการณ 
3.2 บุคลิกภาพ 
3.3 ความตองการ 
3.4 คานิยม 
3.5 การมีเปาหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกับชีวิตและการทํางาน 
3.6 ความสามารถในการสํารวจตนเอง 
3.7 ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน 
3.8 การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง 

     4. กระบวนการขององคการ เปนองคประกอบสําคัญเปนลําดับสองตอจากองคประกอบดาน
บุคคล กระบวนการท่ีสําคัญขององคการ คือ การดําเนินงานท้ังหมดท่ีจะทําใหเกิดการผลิตและการบริการ
ท่ีนาพอใจ ขอบขายกระบวนการขององคการท่ีเอ้ือตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในองคการ ไดแก 
การจัดโครงสรางงานขององคการ การวางแผน การจัดองคการในดานบุคลากร การสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน การควบคุมคุณภาพการทํางานและการพัฒนาองคการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

 



บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผูนํา การรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกร                                       

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้ใชประชากรท่ีเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 
จากวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วิทยาลัยเพาะชาง วิทยาเขตวังไกลกังวล และวิทยาเขตศาลายา  
ประจําปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังสิ้น 1058 คน 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จากวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วิทยาลัยเพาะชาง วิทยาเขต
วังไกลกังวล และวิทยาเขตศาลายา  ประจําปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังสิ้น 290 คน  ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 

พ้ืนท่ี ประชากร (จํานวน/คน) กลุมตัวอยาง (จํานวน/คน) 
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 181 50 
เพาะชาง 157 43 
วังไกลกังวล 226 62 
ศาลายา 494 135 

รวม 1058 290 

 
2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
     แบบสอบถามท่ีใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสรางข้ึนโดยดําเนินการ ดังนี้ 
     1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของผูนํา การรับรู  
เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรท่ีมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและ 
ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
     2. ศึกษาแบบสอบถามตามแนวทางของ Likert 
     3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 7  
ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1  ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ  

ระดับการศึกษา และตําแหนง 

ตอนท่ี 2 ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน 

ตอนท่ี 3 ขอมูลทางดานบรรยากาศองคกร 

ตอนท่ี 4 ขอมูลทางดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 5 ขอมูลทางดานการรับรูศักยภาพของตนเอง   

ตอนท่ี 6 ขอมูลทางดานพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ตอนท่ี 7 ขอมูลทางดานเจตคติของผูรวมงาน  

แบบสอบถามตอนท่ี 2-7 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

เกณฑในการประเมินคาของขอคําถาม มีดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมาก  

ระดับ 3 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับนอย 

ระดับ 1 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 
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            การแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นดานสภาพการใชเทคโนโลยใีนองคการมี

ดังนี้ 

 4.51 – 5.00 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมาก 

 2.51 – 3.50 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับนอย 

 1.00 – 1.50 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

     4. นําแบบสอบถามท่ีไดเสนอตอผูเชี่ยวชาญประกอบดวย ดร.สิทธิศักดิ์  อาจหาญ  และ  

ดร.กอบเกียรติ  สงาสงเคราะห เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content  

Validity)  

     5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช (Try Out) โดยนํา

แบบสอบถามไปทอลงใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง เพ่ือทดสอบหาคาความเชื่อม่ัน 

(Reliability) โดยสูตร Cronbach’s Alpha โดยใชคา α ท่ีไดจะแสดงถึงระดับคงท่ีของชุดคําถาม 

โดยมีคาระหวาง 0 ≤ α ≥ 1 ซ่ึงคาท่ีใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง โดยคาความเชื่อม่ันท่ี

ยอมรับไดสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ คือ มากกวา 0.7 ดังตารางท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร คาความเชื่อม่ัน 

พฤติกรรมผูนําในการทํางาน  

       ผูนําแบบมุงงาน 0.85 

       ผูนําแบบมุงความสัมพันธ 0.73 

      ผูนําแบบเผด็จการ 0.87 
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      ผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง 0.88 

บรรยากาศองคกร  

      ด านโครงสราง 0.92 

      ดานมาตรฐานงาน 0.84 

      ดานความรับผิดชอบ 0.81 

      ดานการยอมรับและการใหรางวัล 0.87 

      ดานการสนับสนุน 0.78 

      ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 0.94 

      ดานความพรอมทางกายภาพ 0.86 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.89 

การรับรูศักยภาพของตนเอง   0.92 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ 0.82 

เจตคติของผูรวมงาน 0.80 

 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
     ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางดวยตนเอง  

4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

     ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ 

     1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะกลุม
ตัวอยางดังนี้ 
         1.1  คาความถ่ี (Frequency) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับ 
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และตําแหนง 
         1.2  คารอยละ (Percentage)   สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูล
เก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และตําแหนง     1.3 
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับวิเคราะหขอมูล ตอนท่ี 2 ขอมูล
ทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน  ตอนท่ี 3 ขอมูลทางดานบรรยากาศองคกร  ตอนท่ี 4 ขอมูล
ทางดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตอนท่ี 5 ขอมูลทางดานการรับรูศักยภาพของตนเอง  ตอนท่ี 6 
ขอมูลทางดานพฤติกรรมความรับผิดชอบ  และตอนท่ี 7 ขอมูลทางดานเจตคติของผูรวมงาน  
      2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแตละขอ  

สถิติท่ีใชไดแก 

 2.1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 

และตําแหนงของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการทํางานโดย
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ใชสถิติ t-test (Independent Samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance)  

 2.2 วิเคราะหความสัมพันธของเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนงของบุคลากรมีผลตอ

พฤติกรรมความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการทํางานโดยใชสถิติ Chi-square 

           2.3  วิเคราะหความสัมพันธของพฤติกรรมของผูนํามีความสัมพันธตอพฤติกรรมความ 

รับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  โดยใช Spearman Rank 

           2.4 วิเคราะหความสัมพันธของการรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยใช Spearman Rank 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งเปนการศึกษา ความสัมพันธของการรับรู เจตคติของผูรวมงาน และ 

บรรยากาศขององคกรท่ีมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะห 

ขอมูล ดังนี้ 

    n  หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยาง 

X  หมายถึง  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

S.D.  หมายถึง  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

M.S.  หมายถึง  คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Square) 

df  หมายถึง  ชั้นของความอิสระ (Degree of Freedom) 

SS  หมายถึง  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

t  หมายถึง  คาท่ีใชพิจารณา t-distribution 

F  หมายถึง  คาท่ีใชพิจารณา F-distribution 

 p  หมายถึง  ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

 Sig  หมายถึง  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

 *  หมายถึง  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผล  ผูวิจยัไดวิเคราะหและนําเสนอใน 

รูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับหัวขอเปน 8 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย  เพศ  ระดับการศึกษา  และตําแหนง 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลทางดานบรรยากาศองคกร 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลทางดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลทางดานการรับรูศักยภาพของตนเอง   

ตอนท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลทางดานพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ตอนท่ี 7 การวิเคราะหขอมูลทางดานเจตคติของผูรวมงาน  

ตอนท่ี 8 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
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สมมติฐานขอท่ี 1 เพศมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน 

แตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 2 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพกา

ทํางานแตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 3 ตําแหนงมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาท่ี

แตกตางกัน 

สมมติฐานขอท่ี 4 ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และ 

ประสิทธิภาพการทํางาน 

สมมติฐานขอท่ี  5 ปจจัยดานการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และ

ระสิทธิภาพการทํางาน 

สมมติฐานขอท่ี  6 ปจจัยดานตําแหนงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และ 

ประสิทธิภาพการทํางาน  

สมมติฐานขอท่ี  7 พฤติกรรมของผูนํามีความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและ 

ประสิทธิภาพการทํางาน  

สมมติฐานขอท่ี  8 การรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรมีความสัมพันธ 

ตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางาน  

 

การวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบดวย  เพศ  ระดับการศึกษา  และตําแหนง โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละ ดังนี้ 

 

 

 

ตารางท่ี 4   จํานวน และคารอยละของขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 

ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

       ชาย 128 44.14 

       หญิง 162 55.86 

รวม 290 100.0 

2. ระดับการศึกษา   
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       ปริญญาตร ี 103 35.52 

       สูงกวาปริญญาตรี 187 64.48 

รวม 290 100.0 

3. ตําแหนง   

       ขาราชการ 81 27.93 

       พนักงานมหาวิทยาลัย 123 42.41 

       พนักงานราชการ 13 4.48 

       ลูกจางประจํา 11 3.80 

       ลูกจางชั่วคราว 62 21.38 

รวม 290 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4   ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ี 

ใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 290 คน จําแนกตามตัวแปร ดังนี้ 

 1. เพศ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 55.86 

และเพศชาย จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 44.14 

 2.  ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  

จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 64.48 และปริญญาตรี จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 35.52 

 3.  ตําแหนง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 123 คน คิด

เปนรอยละ 42.41 รองลงมาคือ ขาราชการ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 27.93 และลูกจางชั่วคราว 

จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 21.38 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน เปนมาตราสวนประมาณ

คาของ Likert วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมผูนําในการทํางาน 

 

พฤติกรรมผูนําในการทํางาน 
ระดับพฤติกรรมผูนํา 

แปลผล 
X S.D. 

ผูนําแบบมุงงาน    

1. หัวหนางานมีการวางแผนกําหนดการทํางานอยาง

ชัดเจน 
4.00 .642 

มาก 
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2. หัวหนางานมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.31 .618 มาก 

3. หัวหนางานมีการระบุบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงาน

ชัดเจน 
3.94 .588 

มาก 

4. หัวหนางานมีกดดันผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน 1.87 .654 นอย 

5. หัวหนางานวัดผลท่ีตัวงานไมสนใจวิธีปฏิบัติ 3.01 .807 ปานกลาง 

รวม 3.42 .296 ปานกลาง 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 (ตอ) 

 

พฤติกรรมผูนําในการทํางาน 
ระดับพฤติกรรมผูนํา 

แปลผล 
X S.D. 

ผูนําแบบมุงความสัมพันธ    

6. หัวหนางานมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชา 
3.87 .872 มาก 

7. หัวหนางานมีการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางเทา

เทียมกัน 
3.94 .794 มาก 

8. หัวหนางานมีการบอกกลาวตอการเปลี่ยนแปลงใน

การทํางานลวงหนา 
4.43 .863 มาก 

9. หัวหนางานสนใจความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา 4.40 .762 มาก 

10. หัวหนางานมีการปรึกษาหารือแนวทางการทํางาน

กับผูใตบังคับบัญชา 4.43 .774 มาก 

รวม 4.22 .412 มาก 

ผูนําแบบเผด็จการ    
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11. หัวหนางานเขมงวดในการทํางานใหเปนไปตาม

ระเบียบแบบแผนอยางเครงครัดและควบคุมการทํางาน

อยางใกลชิด 

1.60 .491 
นอย 

12. หัวหนาเพิกเฉยตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

แตถาเกิดความผิดพลาดจหาตัวผูรับผิดชอบงานมา

ลงโทษ 

1.63 .911 
นอย 

13. ในการประเมินผลหัวหนาใชวิธีจับผิดและตําหนิ 1.21 .420 นอยท่ีสุด 
 

 

 

ตารางท่ี 5  (ตอ) 

 

พฤติกรรมผูนําในการทํางาน 
ระดับพฤติกรรมผูนํา 

แปลผล 
X S.D. 

14. หัวหนาควบคุมแผนงานท้ังหมดดวยตนเองและเปนผู

ออกคําสั่งในการปฏิบัติงานทุกเรื่อง 
1.23 .428 

นอยท่ีสุด 

15. หัวหนามักวางตัวในลักษณะนายกับลูกนองเสมอ 1.31 .578 นอยท่ีสุด 

รวม 1.40 .311 นอยท่ีสุด 

ผูนําแบบการเปล่ียนแปลง    

16. หัวหนาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.86 .407 มากท่ีสุด 

17. หัวหนามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 4.85 .430 มากท่ีสุด 

18. หัวหนามีอุดมการณทําใหรูสึกเกิดความเชื่อม่ันท่ีจะ

ทํางานรวมกับหัวหนา 
4.82 .451 มากท่ีสุด 

19. หัวหนาสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการทํางาน 
4.87 .395 มากท่ีสุด 

20. หัวหนามีวิธีการสรางแรงบันดาลใจให

ผูใตบังคับบัญชารักองคกร 
4.73 .515 มากท่ีสุด 

21. หัวหนารับฟงความคิดเห็นในการทํางานของ

ผูใตบังคับบัญชา 
4.84 .435 มากท่ีสุด 

22.  หัวหนาใหผูใตบังคับบัญชารวมกันแกไขปญหาอยาง

เปนระบบ 
4.86 .407 มากท่ีสุด 
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23. หัวหนาชวยแนะนําแนวทางใหมๆ ในการแกปญหา

ในการทํางาน 
4.88 .422 มากท่ีสุด 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5  (ตอ) 

 

พฤติกรรมผูนําในการทํางาน 
ระดับพฤติกรรมผูนํา 

แปลผล 
X S.D. 

24. หัวหนาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวาง

บุคคล 
4.70 .517 มากท่ีสุด 

25. หัวหนาทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมีคุณคาในตนเอง 
4.89 .335 มากท่ีสุด 

รวม 4.83 .340 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะหดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน พบวา โดยรวมประเภท

ผูนําท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผูนําแบบการเปลี่ยนแปลง (X = 4.83, S.D. = .340) รองลงมาคือ ผูนํา

แบบมุงความสัมพันธ (X = 4.22, S.D. = .412) และผูนําแบบมุงงาน (X = 3.42, S.D. = .296) 

สวนประเภทผูนําท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูนําแบบเผด็จการ (X = 1.40, S.D. = .311) เม่ือ

พิจารณาผูนําแตละประเภท 

1. ผูนําแบบมุงงานมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (X = 3.42, S.D. = .296) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก หัวหนางานมีการวางแผนกําหนดการทํางานอยาง

ชัดเจน    หัวหนางานมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน หัวหนางานมีการระบุบทบาทหนาท่ีการ

ปฏิบัติงานชัดเจน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ไดแก หัวหนางานวัดผลท่ีตัวงานไมสนใจวิธี

ปฏิบัติ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับนอย ไดแก หัวหนางานมีกดดันผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน 

2. ผูนําแบบมุงความสัมพันธ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (X = 4.22, S.D. = .412) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 

3. นําแบบเผด็จการ มีคาเฉลี่ยในระดับนอยท่ีสุด (X = 1.40, S.D. = .311) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยในระดับนอยท่ีสุด ยกเวน หัวหนางานเขมงวดในการทํางานให
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เปนไปตามระเบียบแบบแผนอยางเครงครัดและควบคุมการทํางานอยางใกลชิด หัวหนาเพิกเฉยตอ

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน แตถาเกิดความผิดพลาดจหาตัวผูรับผิดชอบงานมาลงโทษ มีคาเฉลี่ย

ในระดับนอย 

4. ผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.83, S.D. = .340) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลทางดานบรรยากาศองคกร เปนมาตราสวนประมาณคาของ 

Likert วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของบรรยากาศองคกร 

 

บรรยากาศองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

ด านโครงสราง    

1. องคกรมีแบงขอบขายและหนาท่ีของงานท่ีเอ้ือตอ
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

4.81 .489 มากท่ีสุด 

2. องคกรมีการแบงสายบังคับบัญชาอยางเปนระบบและ
ชัดเจน 

4.83 .456 มากท่ีสุด 

3. องคกรมีกําหนดกฎระเบียบ ขอปฏิบัติใหบุคลากร
ปฏิบัติอยางชัดเจน 

4.83 .424 มากท่ีสุด 

4. หนวยงานมีการชี้แจงนโยบายใหบุคลากรในหนวยงาน
ไดรับทราบชัดเจน 

4.86 .407 มากท่ีสุด 

5. มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละตําแหนงงานไว
อยางชัดเจน 

4.85 .430 มากท่ีสุด 

6. องคกรมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีเปนระเบียบเขาใจ
งาย 

4.82 .451 มากท่ีสุด 

7.  ในหนวยงานมีข้ันตอนในการทํางานท่ีซับซอน 1.57 .496 นอย 
 

 

ตารางท่ี 6  (ตอ) 
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บรรยากาศองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

8.  หนวยงานไมไดมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของ
บุคลากรเอาไว 

1.23 .428 
นอยท่ีสุด 

9. เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวเปนท่ีรับทราบ
ของบุคลากรในหนวยงาน 

4.81 .489 
มากท่ีสุด 

รวม 4.07 .301 มาก 

ดานมาตรฐานงาน    

1. องคกรมีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 4.83 .456 มากท่ีสุด 

2. หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานในหนวยงาน
เปนไปตามลักษณะงาน 

4.83 .424 
มากท่ีสุด 

3. องคกรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูเปนประจํา 4.86 .407 มากท่ีสุด 

4.  องคกรมีการนําผลการประเมินมาเปนแนวทางแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

4.85 .430 
มากท่ีสุด 

5.  มีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนด 

4.82 .451 
มากท่ีสุด 

6.  การประเมินผลการปฏิบัติงานในหนวยงานเปนท่ีเชื่อถือได 4.87 .395 มากท่ีสุด 

7. หนวยงานมีระบบการประเมินผลท่ีมีความเท่ียงธรรม 4.73 .515 มากท่ีสุด 

8. หนวยงานมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานไวสูง 
4.84 .435 

 

มากท่ีสุด 

รวม 4.83 .365 มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6  (ตอ) 

 

บรรยากาศองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

ดานความรับผิดชอบ    
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1. หนวยงานมีการกระจายความรับผิดชอบให
ผูใตบังคับบัญชาในระดับตางๆ 

4.81 .489 มากท่ีสุด 

2. หัวหนาเปดโอกาสใหทานแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 

4.83 .456 มากท่ีสุด 

3. การปฏิบัติงานในหนวยงานเนนใหผูใตบังคับบัญชา
แกปญหาดวยตนเอง 

4.83 .424 มากท่ีสุด 

4. ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามกําหนดเวลา 4.86 .407 มากท่ีสุด 

5. สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานภายในขอบขายงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.85 .430 มากท่ีสุด 

6.  ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตามเวลาท่ี
กําหนด 

4.82 .451 มากท่ีสุด 

7. ในการทํางานทานมุงม่ันตอผลงานโดยไมนําเรื่อง
สวนตัวมาเปนอุปสรรค 

4.87 .395 มากท่ีสุด 

8. ทานเต็มใจปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จลุลวงดวยด ี 4.73 .515 มากท่ีสุด 

9. เอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.84 .435 มากท่ีสุด 

10. รูสึกวาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนั้นเปนสิ่งสําคัญ 4.86 .407 มากท่ีสุด 

11. มีการวางแผนในการทําหนาท่ีท่ีไดรับผิดชอบ 4.88 .422 มากท่ีสุด 

12. สามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานได
โดยไมตองมีหัวหนาคอยควบคุม 

4.70 .517 มากท่ีสุด 

13. สามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายรวมท้ังแกปญหา
และอุปสรรคไดจนสําเร็จ 

4.89 .335 มากท่ีสุด 

 

 

ตารางท่ี 6  (ตอ) 

 

บรรยากาศองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

14. สามารถปฏิบัติงานโดยไมนําเรื่องสวนตัวมาเก่ียวของ
ในขณะปฏิบัติงาน 

4.89 .335 
มากท่ีสุด 

15. อุปสรรคในการปฏิบัติงานในหนวยงานคือ บุคลากร
ขาดความรับผิดชอบ 

4.91 .309 
มากท่ีสุด 

รวม 4.84 .328 มากท่ีสุด 
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ดานการยอมรับและการใหรางวัล    

1. การพิจารณาเลื่อนข้ันตําแหนงข้ึนอยูกับความสามารถ 4.86 .407 มากท่ีสุด 

2. หนวยงานมีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรท่ี
ตั้งใจทํางาน 

4.88 .422 มากท่ีสุด 

3. หนวยงานมีการลงโทษบุคลากรท่ีบกพรองในหนาท่ี 4.70 .517 มากท่ีสุด 

4. หัวหนาแจงใหบุคลากรทราบเก่ียวกับเกณฑท่ีใชใน
การพิจารณาเลื่อนตําแหนงของบุคลากร 

4.89 .335 มากท่ีสุด 

5. หัวหนาสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับ
บุคลากร 

4.89 .335 มากท่ีสุด 

6. หนวยงานมีการจัดสวัสดิการดานตางๆ พรอมตามท่ี
บุคลากรตองการ 

4.91 .309 มากท่ีสุด 

7. ในหนวยงานมีการพิจารณายกยองและใหรางวัล
บุคคลท่ีปฏิบัติงานดี 

4.90 .318 มากท่ีสุด 

8. บุคลากรในหนวยงานไดรับการพิจารณาปรับเปลี่ยน
ตําแหนงหากมีความรูและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

4.85 .430 มากท่ีสุด 

9. สามารถเบิกคาตอบแทนลวงเวลาเม่ือทํางานเกินเวลา 4.88 .381 มากท่ีสุด 
 

 

 

ตารางท่ี 6  (ตอ) 

 

บรรยากาศองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

10. เงินเดือนไดรับไมเพียงพอกับคาครองชีพในปจจุบัน 4.63 .632 มากท่ีสุด 

รวม 4.84 .312 มากท่ีสุด 

ดานการสนับสนุน    

1. แมวาบุคลากรในหนวยงานจะทํางานบกพรองหรือ
ผิดพลาดหัวหนาก็ยังใหโอกาสแกบุคลากรในการ
ปรับปรุงการทํางาน 

4.86 .407 มากท่ีสุด 

2. หัวหนาเอาใจใสดูแลบุคลากรภายในหนวยงานเปน
อยางดี 

4.83 .446 มากท่ีสุด 

3. หัวหนาสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 

4.87 .412 มากท่ีสุด 
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4. หัวหนาคัดเลือกและสงบุคลากรเขาฝกอบรมไดอยาง
เหมาะสม 

4.83 .461 มากท่ีสุด 

5. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถหรือมีวุฒิเพ่ิมข้ึนจะ
ไดรับการสนับสนุนใหมีการปรับเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

4.83 .471 มากท่ีสุด 

6. บุคลากรในหนวยงานมีความไววางใจเชื่อถือและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน 

4.85 .430 มากท่ีสุด 

7. หัวหนามีการประชุมเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะจากบุคลากร 

4.90 .378 มากท่ีสุด 

8. สามารถเขากับผูใตบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงานได
เปนอยางดี 

4.84 .327 มากท่ีสุด 

รวม 4.85 .363 มากท่ีสุด 
 

 

 

 

ตารางท่ี 6  (ตอ) 

 

บรรยากาศองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน    

1. เพ่ือนรวมงานอยูรวมกันดวยความเปนมิตร 4.73 .515 มากท่ีสุด 

2. เพ่ือนรวมงานยอมรับในความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

4.84 .435 มากท่ีสุด 

3. เพ่ือนรวมงานยินดีใหความรวมมือเปนอยางดีในการ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน 

4.86 .407 มากท่ีสุด 

4. เม่ือมีงานเรงดวนทุกคนจะใหความชวยเหลือและ
รวมมือกันทํางานเปนอยางดี 

4.88 .422 มากท่ีสุด 

5. เพ่ือนรวมงานมีความสามัคคี รวมมือกันปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

4.70 .517 
มากท่ีสุด 

6. เพ่ือนรวมงานเต็มใจท่ีจะเผชิญงานหนักรวมกัน 4.89 .335 มากท่ีสุด 

7.  เพ่ือนรวมงานรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงาน 

4.89 .335 มากท่ีสุด 
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8. เพ่ือนรวมงานรวมกันปรับปรุง พัฒนางานใหสถาบัน
ประสบผลสําเร็จ 

4.91 .309 มากท่ีสุด 

9. เม่ือมีเวลาวางเพ่ือนรวมงานมักทํากิจกรรมตางๆ 
รวมกัน 

4.90 .318 
มากท่ีสุด 

10. บุคลากรในหนวยงานทํางานเปนทีม 4.85 .430 มากท่ีสุด 

11. มีการใหคําแนะนําและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การถายทอดความรูตางๆ ระหวางเพ่ือนรวมงาน 

4.88 .381 มากท่ีสุด 

รวม 4.85 .306 มากท่ีสุด 
 

 

 

ตารางท่ี 6  (ตอ) 

 

บรรยากาศองคกร 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

ดานความพรอมทางกายภาพ    

1. สถานท่ีตั้งของสถาบันมีความเหมาะสม 4.73 .550 มากท่ีสุด 

2. สถาบันตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก 4.77 .539 มากท่ีสุด 

3. การจัดตั้งอาคารตามบริเวณตางๆ เหมาะสมตาม
ลักษณะการใชงาน 

4.08 .949 มากท่ีสุด 

4. บริเวณสถาบันโดยรวม สะอาด มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

4.69 .623 มากท่ีสุด 

5. หองทํางานมีสภาพแวดลอมโดยรวมเหมาะสมกับการ
ทํางาน 

4.85 .430 
มากท่ีสุด 

6. สถาบันใหบริการเทคโนโลยีดานสื่อ Internet ท่ี
ทันสมัย 

4.63 .792 มากท่ีสุด 

7.  หนวยงานมีวัสดุอุปกรณเพียงพอพรอมใชงานไดดี 4.53 .853 มากท่ีสุด 

8.  การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและโทรสารภายใน
หนวยงาน และนอกหนวยงานมีความสะดวก 

4.73 .515 มากท่ีสุด 

9. การติดตอสื่อสารดานเอกสารราชการระหวาง
หนวยงานภายในสถาบันมีความสะดวก คลองตัว 

4.84 .435 
มากท่ีสุด 
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10. หนวยงานไดรับงบประมาณเพียงพอสําหรับการใช
จายในการปฏิบัติงาน 

4.49 1.905 มากท่ีสุด 

11. การจัดสรรทรัพยากรของสถาบันมีความเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4.88 .422 มากท่ีสุด 

12. สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปทําใหบุคลากรเกิดความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

4.70 .517 มากท่ีสุด 

รวม 4.66 .371 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหดานบรรยากาศองคกร พบวา ทุกดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ

มากท่ีสุด ยกเวน ดานโครงสราง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1. ดานโครงสราง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (X = 4.07, S.D. = .301) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก ยกเวน ในหนวยงานมีข้ันตอนในการทํางานท่ีซับซอน 

และหนวยงานไมไดมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรเอาไว ม่ีคาเฉลี่ยในระดับนอยและนอย

ท่ีสุดตามลําดับ 

2. ดานมาตรฐานงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.83, S.D. = .365) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

3. ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.84, S.D. = .328) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

4. ดานการยอมรับและการใหรางวัล มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.84, S.D. = .312) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

5. ดานการสนับสนุน มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.85, S.D. = .363) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

6. ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.85, S.D. = .306) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

7. ดานความพรอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.66, S.D. = .306) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลทางดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนมาตราสวน

ประมาณคาของ Likert วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

1. ผลการปฏิบัติงานท่ีทําออกมานั้นบรรลุตาม
วัตถุประสงคเปาหมายตามท่ีหัวหนาตั้งเปาหมายไว 

4.80 .496 
มากท่ีสุด 

2. ปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดรับการแกไข
เพ่ือใหม่ันใจไดวาจะไมเกิดปญหาดังกลาวอีกในอนาคต 

4.89 .335 มากท่ีสุด 

3. งานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายเพราะไดรับการ
สนับสนุนจากหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน 

4.91 .309 มากท่ีสุด 

4. การประสานงานท่ีดีสงงผลใหงานสําเร็จลุลวงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

4.90 .318 มากท่ีสุด 

5. หากมีปญหาในการทํางานทานและเพ่ือนรวมงานมี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือแกปญหา 

4.78 .526 
มากท่ีสุด 

6. หัวหนามอบหมายงานใหตรงกับหนาท่ีรับผิดชอบทํา
ใหผลงานท่ีออกมามีความถูกตองและผิดพลาดนอย 

4.88 .381 มากท่ีสุด 

7. มีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอและ
ปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ของงาน 

4.63 .632 มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7  (ตอ) 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
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X S.D. 

8. หัวหนามีการสงเสริมหรือจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 

4.86 .407 
มากท่ีสุด 

9. การสรางความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงานท่ี
เก่ียวของทําใหสามารถทํางาน ประสานงานเชื่อมตอ
งานกันไดอยางรวดเร็วทําใหงานสําเร็จไปไดดวยดี
เสมอ 

4.83 .446 
มากท่ีสุด 

10. สามารถใชเครื่องมือในกระบวนการ
ติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานได
อยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการสื่อสารท่ีเขาใจ
ถูกตอง 

4.87 .412 
มากท่ีสุด 

รวม 4.83 .321 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมมาก

ท่ีสุด (X = 4.83, S.D. = .321) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมาก

ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลทางดานการรับรูศักยภาพของตนเอง  เปนมาตราสวนประมาณ

คาของ Likert วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 

 

ตารางท่ี 8  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูศักยภาพของตนเอง   

 

การรับรูศักยภาพของตนเอง   
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 
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1. มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวย
ความเอาใจใส 

4.77 .513 
มากท่ีสุด 

2. ในการปฏิบัติงาน ทําดวยความละเอียดรอบคอบ 4.83 .456 มากท่ีสุด 

3. สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จกอน
เวลาท่ีกําหนด 

4.83 .424 
มากท่ีสุด 

4. สามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องงานไดเปนอยางดี 4.62 .717 มากท่ีสุด 

5. มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการบริหารงาน
ของหนวยงาน 

4.22 .988 
มาก 

6. สามารถคิด ตัดสินใจ และรับผิดชอบงานท่ีทําอยูเปน
ประจําไดดวยตนเอง 

4.82 .451 
มากท่ีสุด 

7. หากงานท่ีทํานั้นมีปญหาและไมสามารถแกไขได ทาน
พยายามแกไขและทํางานตอไป 

4.87 .395 
มากท่ีสุด 

8. เม่ือไดรับมอบหมายงาน ทานลงมือทํางานโดยทันที 4.73 .515 มากท่ีสุด 

รวม 4.71 .392 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหดานการรับรูศักยภาพของตนเอง  มีคาเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด 

(X = 4.71, S.D. = .392) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 

 

 

ตอนท่ี 6 การวิเคราะหขอมูลทางดานพฤติกรรมความรับผิดชอบ เปนมาตราสวนประมาณคา

ของ Likert วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 

 

ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

1.  ยอมรับในผลการปฏิบัติงาน 4.84 .435 มากท่ีสุด 

2. ปฏิบัติแตงานท่ีถนัด 4.86 .407 มากท่ีสุด 

3. ปฏิบัติงานทุกอยางท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี 4.88 .422 มากท่ีสุด 
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4.  ไมยอมรับผลเสียหรือความบกพรองในงานท่ีทํา 1.28 .500 นอยท่ีสุด 

5. ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดตรงตามเวลาท่ีกําหนด 4.86 .407 มากท่ีสุด 

6. ใหความเอาใจใสตองานของเปนอยางดี 4.88 .422 มากท่ีสุด 

7. เคารพและเชื่อฟงในระเบียบคําสั่งของหนวยงาน 4.70 .517 มากท่ีสุด 

8. มาทํางานสายบอย 1.26 .482 นอยท่ีสุด 

9. รักษาสมบัติของหนวยงานเสมือนเปนสมบัติของบาน 4.72 .495 มากท่ีสุด 

10. ใหความรวมมือแกหนวยงานเสมอ 4.86 .437 มากท่ีสุด 

11. ทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือหนวยงาน 4.73 .476 มากท่ีสุด 

12. ไมเคยใหความรวมมือกับหนวยงานเลย 1.20 .403 นอยท่ีสุด 

รวม 3.92 .286 มาก 

  

จากตารางท่ี 9  พฤติกรรมความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยโดยรวมมาก (X = 3.92, S.D. = 

.286) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ยกเวน มาทํางานสาย

บอย และไมเคยใหความรวมมือกับหนวยงานเลยมีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 7 การวิเคราะหขอมูลทางดานเจตคติของผูรวมงาน เปนมาตราสวนประมาณคาของ 

Likert วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 

 

ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติของผูรวมงาน 

 

เจตคติของผูรวมงาน 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

1. ในหนวยงาน เพ่ือนรวมงานมีความรู ความสามารถ 

และความชํานาญพอๆ กัน 
4.81 .489 

มากท่ีสุด 

2. เพ่ือนรวมงานคือ ผูแบกภาระงานเทาเทียมกับทาน 4.83 .456 มากท่ีสุด 

3. เพ่ือนรวมงานคือ ผูท่ีชวยใหงานสําเร็จ 4.83 .424 มากท่ีสุด 
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4. เพ่ือนรวมงานคือ ผูท่ีรวมสุข รวมทุกขในท่ีทํางาน 4.86 .407 มากท่ีสุด 

5. เพ่ือนรวมงานคือท่ีปรึกษาสวนตัวเฉพาะกิจ 4.85 .430 มากท่ีสุด 

6. เพ่ือนรวมงานคือ มิตรแทในท่ีทํางาน 4.82 .451 มากท่ีสุด 

7. เพ่ือนรวมงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.87 .395 มากท่ีสุด 

8. ในหนวยงาน เพ่ือนรวมงานมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมใกลเคียงกัน 

4.73 .515 มากท่ีสุด 

9. ในหนวยงาน เพ่ือนรวมงานมีนิสัยใจคอแตกตางกัน
มาก 

4.84 .435 
มากท่ีสุด 

10. เพ่ือนรวมงานคบหาสมาคมกันอยางไมจริงใจตอกัน 1.30 .521 นอยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 10 (ตอ) 

 

เจตคติของผูรวมงาน 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X S.D. 

11. เพ่ือนรวมงานสวนใหญมีนิสัยนาคบหาสมาคม 4.69 .513 มากท่ีสุด 

12. คําพูดของเพ่ือนรวมงาน เชื่อถือไดยาก 1.33 .584 นอยท่ีสุด 

13. เพ่ือนรวมงานยอมรับความสามารถ และความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

4.19 .658 
มาก 

14. เพ่ือนรวมงานในหนวยงานของขาพเจา ตองการ
ทําลายสัมพันธภาพภายในกลุม 

1.32 .561 นอยท่ีสุด 

15. เพ่ือนรวมงานมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน 4.83 .444 มากท่ีสุด 

16. เม่ือเพ่ือนรวมงานคนใดมีปญหา เพ่ือนรวมงานจะให
ความชวยเหลือดวยความเต็มใจ 

4.27 .802 มาก 

17. เพ่ือนรวมงานกลาท่ีจะตักเตือนวึ่งกันและกันดวย
ความจริงใจ 

3.95 1.223 
มาก 

18. มีการทะเลาะเบาะแวงชิงดีชิงเดนในหนวยงาน 1.28 .509 นอยท่ีสุด 

19. เพ่ือนรวมงานรูหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเองเปนอยางดี 

4.23 .588 มาก 
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20. เม่ือตองทํางานรวมกัน เพ่ือนรวมงานบางคนเก่ียง
งานกัน 

1.34 .573 นอยท่ีสุด 

รวม 3.81 .236 มาก 

 

จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหดานเจตคติของผูรวมงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมมาก (X = 

3.81, S.D. = .236) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ยกเวน 

เพ่ือนรวมงานยอมรับความสามารถ และความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เม่ือเพ่ือนรวมงานคนใดมีปญหา 

เพ่ือนรวมงานจะใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ เพ่ือนรวมงานกลาท่ีจะตักเตือนซ่ึงกันและกันดวย

ความจริงใจ มีความคิดเห็นในระดับมาก และเพ่ือนรวมงานคบหาสมาคมกันอยางไมจริงใจตอกัน  

คําพูดของเพ่ือนรวมงาน เชื่อถือไดยาก  เพ่ือนรวมงานในหนวยงานของขาพเจา ตองการทําลาย

สัมพันธภาพภายในกลุม  มีการทะเลาะเบาะแวงชิงดีชิงเดนในหนวยงาน  เม่ือตองทํางานรวมกัน 

เพ่ือนรวมงานบางคนเก่ียงงานกัน มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 8 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานขอท่ี 1 เพศมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน 

แตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน 

    จําแนกตามเพศ 

 

 
ความคิดเห็น 

เพศชาย  
(n =128) 

เพศหญิง 
(n =162) 

 
t 

 
p-value 

X S.D. X S.D. 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ 3.90 .309 3.93 .266 .976 .330 
ประสิทธิภาพการทํางาน 4.83 .335 4.84 .310 .021 .983 
 

 จากตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน 

พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรเพศชายและเพศหญิง  ไมมีความแตกตางกัน 
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สมมติฐานขอท่ี  2 ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการ

ทํางานแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 12  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางานจําแนกตาม 

                ระดับการศึกษา 

 

 
ความคิดเห็น 

ปริญญาตรี 
(n =103) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n =187) 

 
t 

 
p-value 

X S.D. X S.D. 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ 3.90 .293 3.93 .282 -.939 .348 
ประสิทธิภาพการทํางาน 4.81 .355 4.85 .301 -.836 .404 
 

จากตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน 

พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษาไมมีความแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานขอท่ี 3 ตําแหนงมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางานท่ี

แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางานจําแนกตาม 

               ตําแหนง 

 

ความคิดเห็น แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบ 

ระหวางกลุม 
4.254 4 1.064 11.875* .000 

 ภายในกลุม 25.524 285 .090   

 รวม 29.778 289    

ประสิทธิภาพการทํางาน ระหวางกลุม 1.492 4 .373 4.807* .001 

 ภายในกลุม 22.116 285 .078   

 รวม 23.608 289    

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน    

จําแนกตามตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 และเม่ือทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรม

ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรท่ีมีตําแหนงตางกัน  เปนรายคู  ดังแสดง

ตามตารางท่ี 14-15 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบรายคูความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันตอ 
               ประสิทธิภาพการทํางาน 
 

ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว 

ขาราชการ     * 

พนักงานมหาวิทยาลัย     * 
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พนักงานราชการ     * 

ลูกจางประจํา     * 

ลูกจางชั่วคราว * * * *  

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 14 คาคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของ 
บุคลากรลูกจางชั่วคราวมีแตกตางกับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบรายคูความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตําแหนงงานแตกตางกันตอ 
               พฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 

ตําแหนง ขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว 

ขาราชการ  *   * 

พนักงานมหาวิทยาลัย *    * 

พนักงานราชการ     * 

ลูกจางประจํา     * 

ลูกจางชั่วคราว * * * *  

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 15 คาคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของ 
บุคลากรลูกจางชั่วคราวมีแตกตางกับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

สมมติฐานขอท่ี 4 เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการ 

ทํางาน 

 

ตารางท่ี 16 ความสัมพันธของเพศตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 

เพศ 
พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

รวม χ2-test sig 
ปานกลาง มาก 

ชาย 9 119 128 50.589* .000 
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(7.03%) (92.96%) (100.0%) 

หญิง 7 

(4.32%) 

155 

(95.68%) 

162 

(100.0%) 

  

รวม 16 274 290   

 

จากตารางท่ี 16 พบวา คาท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ท่ีมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) 
ซ่ึงหมายความวา เพศของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมความรับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 17 ความสัมพันธของเพศตอประสิทธิภาพการทํางาน 

 

เพศ 
ประสิทธิภาพการทํางาน 

 รวม χ2-test sig 

ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ชาย 1 

(0.78%) 

11 

(8.59%) 

116 

(90.63%) 

128 

(100.0%) 

8.848 .716 

หญิง 1 

(0.62%) 

11 

(6.79%) 

150 

(92.59%) 

162 

(100.0%) 

  

รวม 2 22 266 290   

 
จากตารางท่ี 17 พบวา คาท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ท่ีมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มีคา Sig. เทากับ 0.716 ซ่ึงมากกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) 
ซ่ึงหมายความวา เพศของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไมมีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพการทํางาน 
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สมมติฐานขอท่ี  5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และ 

ประสิทธิภาพการทํางาน 

 

ตารางท่ี 18 ความสัมพันธของระดับการศึกษาตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 

ระดับการศึกษา 
พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

รวม χ2-test sig 
ปานกลาง มาก 

ปริญญาตรี 7 

(6.80%) 

96 

(93.20%) 

103 

(100.0%) 

26.977 .058 

สูงกวาปริญญาตรี 9 

(4.81%) 

178 

(95.19%) 

187 

(100.0%) 

  

รวม 16 274 290   

จากตารางท่ี 18 พบวา คาท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ท่ีมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มีคา Sig. เทากับ 0.058 ซ่ึงมากกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) 
ซ่ึงหมายความวา ระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 
ตารางท่ี 19 ความสัมพันธของระดับการศึกษาตอประสิทธิภาพการทํางาน 

 

เพศ 
ประสิทธิภาพการทํางาน 

 รวม χ2-test sig 

ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ปริญญาตรี 1 

(0.97%) 

10 

(9.71%) 

92 

(89.32%) 

103 

(100.0%) 

5.669 .932 

สูงกวาปริญญาตรี 1 

(0.53%) 

12 

(6.42%) 

174 

(93.05%) 

187 

(100.0%) 

  

รวม 2 22 266 290   

 

จากตารางท่ี 19 พบวา คาท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ท่ีมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มีคา Sig. เทากับ 0.932 ซ่ึงมากกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) 
ซ่ึงหมายความวา ระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไมมี
ความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางาน 
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สมมติฐานขอท่ี  6 ตําแหนงมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ

การทํางาน 

 

ตารางท่ี 20 ความสัมพันธของตําแหนงตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 

ตําแหนง 
พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

รวม χ2-test sig 
ปานกลาง มาก 

ขาราชการ 0 

 

81 

(100.0%) 

81 

(100.0%) 

138.291* .000 

พนักงานมหาวิทยาลัย 9 

(7.32%) 

114 

(92.68%) 

123 

(100.0%) 

  

พนักงานราชการ 0 13 

(100.0%) 

13 

(100.0%) 

  

ลูกจางประจํา 0 11 

(100.0%) 

11 

(100.0%) 

  

ลูกจางชั่วคราว 7 

(11.29%) 

55 

(88.71%) 

62 

(100.0%) 

  

รวม 16 274 290   

 

จากตารางท่ี 20 พบวา คาท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ท่ีมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) 
ซ่ึงหมายความวา ตําแหนงของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมความรับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางท่ี 21 ความสัมพันธของตําแหนงตอประสิทธิภาพการทํางาน 

 

เพศ 
ประสิทธิภาพการทํางาน 

 รวม χ2-test sig 

ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ขาราชการ 0 

 

0 

 

81 

(100.0%) 

81 

(100.0%) 

81.497* .002 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

1 

(0.81%) 

11 

(8.94%) 

111 

(90.24%) 

123 

(100.0%) 

  

พนักงานราชการ 0 0 13 

(100.0%) 

13 

(100.0%) 

  

ลูกจางประจํา 0 0 11 

(100.0%) 

11 

(100.0%) 

  

ลูกจางชั่วคราว 1 

(1.61%) 

11 

(17.74%) 

50 

(80.65%) 

62 

(100.0%) 

  

รวม 2 22 266 290   

 
จากตารางท่ี 21 พบวา คาท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square ท่ีมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) 
ซ่ึงหมายความวา ตําแหนงของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีความสัมพันธ
ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญ 
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สมมติฐานขอท่ี 7 พฤติกรรมของผูนํามีความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและ 

ประสิทธิภาพการทํางาน  

 

ตารางท่ี 22 การวิเคราะหความสัมพันธของพฤติกรรมของผูนํามีความสัมพันธตอพฤติกรรมความ 

               รับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางาน  

 

 
พฤติกรรมของผูนํา 

พฤติกรรม 

ความรับผิดชอบ 
ประสิทธิภาพ 

การทํางาน 

พฤติกรรมของผูนํา 1.000 .000 .001 
พฤติกรรมความรับผิดชอบ .000 1.000 .000 

ประสิทธิภาพการทํางาน .202** .514** 1.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

จากตารางท่ี 22 แสดงวา เม่ือผูวิจัยทําการวิเคราะหความสัมพันธของพฤติกรรมของผูนํามี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางาน พบวา พฤติกรรมของผูนํา 

และพฤติกรรมความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานขอท่ี  8 การรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรมีความสัมพันธ

ตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางาน  
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ตารางท่ี 23 การวิเคราะหความสัมพันธของการรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศของ 

               องคกรมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางาน  

 

 การรับรู เจตคติของ

ผูรวมงาน 

บรรยากาศ

ขององคกร 

พฤติกรรมความ

รับผิดชอบ 

ประสิทธิภาพ

การทํางาน 

การรับรู 1.000 .343** .581** .329** .399** 

เจตคติของ

ผูรวมงาน 

.343** 1.000 .411** .591** .283** 

บรรยากาศของ

องคกร 

.581** .411** 1.000 .551** .742** 

พฤติกรรมความ

รับผิดชอบ 

.329** .591** .551** 1.000 .514** 

ประสิทธิภาพ

การทํางาน 

.399** .283** .742** .514** 1.000 

 

จากตารางท่ี 23 แสดงวา เม่ือผูวิจัยทําการวิเคราะหความสัมพันธของการรับรู เจตคติของ

ผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพ

การทํางาน พบวา ทุกดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 



บทที่ 5 

บทสรุป 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของการรับรู เจตคติของผูรวมงาน และ 

บรรยากาศขององคกรท่ีมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังหัวขอตอไปนี้ 

 
 1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2. สมมติฐานการวิจัย 
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4. เครื่องมือในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 
7. สรุปผลการวิจัย 

 8. การอภิปรายผลการวิจัย 
 9. ขอเสนอแนะ 
 
1. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนําท่ีมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

และประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรท่ีมี 

ผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
 

 

 

2. สมมติฐานการวิจัย 
    1. เพศมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน 

   2. ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน 

    3.  ตําแหนงมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน 
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    4.  ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการ 

ทํางาน 

    5. ปจจัยดานการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการ 

ทํางาน 

    6. ปจจัยดานตําแหนงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการ 

ทํางาน 

    7. พฤติกรรมของผูนํามีความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการ 

ทํางานในหนวยงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   

    8. การรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรมีความสัมพันธตอพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร   
 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้ใชประชากรท่ีเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จาก
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วิทยาลัยเพาะชาง วิทยาเขตวังไกลกังวล และวิทยาเขตศาลายา  
ประจําปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังสิ้น 1058 คน 
 
 
 
 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว จากวิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วิทยาลัยเพาะชาง วิทยาเขต 

วังไกลกังวล และวิทยาเขตศาลายา  ประจําปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังสิ้น 290 คน 

 

4. เครื่องมือในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 7 ตอน 
ประกอบดวย 
    ตอนท่ี 1  ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  เพศระดับ 
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การศึกษาและตําแหนง 

    ตอนท่ี 2 ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน 

    ตอนท่ี 3 ขอมูลทางดานบรรยากาศองคกร 

    ตอนท่ี 4 ขอมูลทางดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

    ตอนท่ี 5 ขอมูลทางดานการรับรูศักยภาพของตนเอง   

    ตอนท่ี 6 ขอมูลทางดานพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

    ตอนท่ี 7 ขอมูลทางดานเจตคติของผูรวมงาน  
 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางดวยตนเอง  

6. การวิเคราะหขอมูล 
    ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ 

    1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะ
กลุมตัวอยางดังนี้ 
          1.1  คาความถ่ี (Frequency) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูล 
เก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และตําแหนง 
          1.2  คารอยละ (Percentage)   สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1  
ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และตําแหนง  
          1.3 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับวิเคราะห 

ขอมูล ตอนท่ี 2 ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน  ตอนท่ี 3 ขอมูลทางดานบรรยากาศองคกร  

ตอนท่ี 4 ขอมูลทางดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตอนท่ี 5 ขอมูลทางดานการรับรูศักยภาพของ

ตนเอง  ตอนท่ี 6 ขอมูลทางดานพฤติกรรมความรับผิดชอบ  และตอนท่ี 7 ขอมูลทางดานเจตคติของ

ผูรวมงาน  

    2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแตละขอ 

สถิติท่ีใชไดแก 

           2.1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา  

และตําแหนงของบุคลากรแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการทํางานโดยใช

สถิติ t-test (Independent Samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

Analysis of Variance)  

           2.2 วิเคราะหความสัมพันธของเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนงของบุคลากรมีผลตอ 
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พฤติกรรมความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพการทํางานโดยใชสถิติ Chi-square 

           2.3  วิเคราะหความสัมพันธของพฤติกรรมของผูนํามีความสัมพันธตอพฤติกรรมความ 

รับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร  โดยใช Spearman Rank 

           2.4 วิเคราะหความสัมพันธของการรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรท่ีมี 

ผลตอพฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยใช Spearman Rank 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
    1. ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 290 

คน ประกอบดวย เพศหญิง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 55.86 และเพศชาย จํานวน 128 คน คิดเปน

รอยละ 44.14  ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 

187 คน คิดเปนรอยละ 64.48 และปริญญาตรี จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 35.52   ตําแหนง ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 42.41 รองลงมาคือ 

ขาราชการ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 27.93 และลูกจางชั่วคราว จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 

21.38 

    2. พฤติกรรมผูนําในการทํางาน พบวา โดยรวมประเภทผูนําท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผูนําแบบ

การเปลี่ยนแปลง (X = 4.83, S.D. = .340) รองลงมาคือ ผูนําแบบมุงความสัมพันธ (X = 4.22, S.D. 

= .412) และผูนําแบบมุงงาน (X = 3.42, S.D. = .296) สวนประเภทผูนําท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูนํา

แบบเผด็จการ (X = 1.40, S.D. = .311) เม่ือพิจารณาผูนําแตละประเภท 

            2.1 ผูนําแบบมุงงานมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (X = 3.42, S.D. = .296) เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากไดแก หัวหนางานมีการวางแผนกําหนดการทํางานอยางชัดเจน    

หัวหนางานมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน หัวหนางานมีการระบุบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานชัดเจน 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ไดแก หัวหนางานวัดผลท่ีตัวงานไมสนใจวิธีปฏิบัติ และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยในระดับนอย ไดแก หัวหนางานมีกดดันผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน 

            2.2 ผูนําแบบมุงความสัมพันธ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (X = 4.22, S.D. = .412) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 

            2.3 นําแบบเผด็จการ มีคาเฉลี่ยในระดับนอยท่ีสุด (X = 1.40, S.D. = .311) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยในระดับนอยท่ีสุด ยกเวน หัวหนางานเขมงวดในการทํางานให



92 

 

เปนไปตามระเบียบแบบแผนอยางเครงครัดและควบคุมการทํางานอยางใกลชิด หัวหนาเพิกเฉยตอขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน แตถาเกิดความผิดพลาดจหาตัวผูรับผิดชอบงานมาลงโทษ มีคาเฉลี่ยในระดับ

นอย 

            2.4  ผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.83, S.D. = .340) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 

    3. ดานบรรยากาศองคกร พบวา ทุกดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด ยกเวน ดานโครงสราง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

            3.1 โครงสราง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (X = 4.07, S.D. = .301) เม่ือพิจารณาเปนราย 

ขอ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก ยกเวน ในหนวยงานมีข้ันตอนในการทํางานท่ีซับซอน 

และหนวยงานไมไดมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรเอาไว ม่ีคาเฉลี่ยในระดับนอยและนอยท่ีสุด

ตามลําดับ 

            3.2 ดานมาตรฐานงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.83, S.D. = .365) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

            3.3 ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.84, S.D. = .328) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

            3.4 ดานการยอมรับและการใหรางวัล มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.84, S.D. = .312) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

            3.5 ดานการสนับสนุน มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.85, S.D. = .363) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

            3.6 ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.85, S.D. = .306) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

            3.7 ดานความพรอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด (X = 4.66, S.D. = .306) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

    4. ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด (X = 4.83, S.D. = .321) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

    5. ดานการรับรูศักยภาพของตนเอง  มีคาเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด (X = 4.71, S.D. = .392) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
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    6. พฤติกรรมความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยโดยรวมมาก (X = 3.92, S.D. = .286) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ยกเวน มาทํางานสายบอย และไมเคยให

ความรวมมือกับหนวยงานเลยมีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

    7. ดานเจตคติของผูรวมงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมมาก (X = 3.81, S.D. = .236) เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ยกเวน เพ่ือนรวมงานยอมรับความสามารถ และ

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เม่ือเพ่ือนรวมงานคนใดมีปญหา เพ่ือนรวมงานจะใหความชวยเหลือดวยความ

เต็มใจ เพ่ือนรวมงานกลาท่ีจะตักเตือนวึ่งกันและกันดวยความจริงใจ มีความคิดเห็นในระดับมาก และ

เพ่ือนรวมงานคบหาสมาคมกันอยางไมจริงใจตอกัน  คําพูดของเพ่ือนรวมงาน เชื่อถือไดยาก  เพ่ือน

รวมงานในหนวยงานของขาพเจา ตองการทําลายสัมพันธภาพภายในกลุม  มีการทะเลาะเบาะแวงชิงดีชิง

เดนในหนวยงาน  เม่ือตองทํางานรวมกัน เพ่ือนรวมงานบางคนเก่ียงงานกัน มีความคิดเห็นในระดับนอย

ท่ีสุด 

    8. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน พบวา ความ

คิดเห็นของบุคลากรเพศชายและเพศหญิง  ไมมีความแตกตางกัน 

    9. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน พบวา ความ

คิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษาไมมีความแตกตางกัน 

    10. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน    จําแนกตาม
ตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเม่ือทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรท่ีมี
ตําแหนงตางกัน  เปนรายคู   พบวา ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรลูกจางชั่วคราวมีแตกตางกับ
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา  สวนพฤติกรรมความรับผิดชอบของ
บุคลากรลูกจางชั่วคราวมีแตกตางกับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา  
    11. เพศของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีความสัมพันธ 
ตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ  แตไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางาน 
    12. ระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรไมมีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน 
    13. ตําแหนงของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีความสัมพันธตอ 
พฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางาน 
    14. พฤติกรรมของผูนํา และพฤติกรรมความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ 
ทํางานและการรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางาน  
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8. การอภิปรายผลการวิจัย 
     1. พฤติกรรมผูนําในการทํางาน พบวา โดยรวมประเภทผูนําท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผูนําแบบ

การเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ ผูนําแบบมุงความสัมพันธ และผูนําแบบมุงงาน ท้ังนี้เพราะภาวะผูนําแหง

การเปลี่ยนแปลง คือ  ผูนําแหงการแลกเปลี่ยน จะเนนกระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม โดย

ท่ีผูนํายอมรับความตองการของผูตามดวยการใหวัตถุสิ่งของท่ีมีคาตามตองการ  โดยมีเง่ือนไขของการ 

แลกเปลี่ยนคือ ผูตามตองทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จตามขอตกลง 

แลวผูตามก็จะไดรับรางวัลตอบแทนเปนการแลกเปลี่ยน ขณะท่ีผูนําก็ไดประโยชนจากผลงานท่ีสําเร็จนั้น  

ผูนําแหงการแลกเปลี่ยน  จะเนนการดําเนินงานท่ีมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของ

องคการ  ใหบังเกิดผลดี  (Excel)    ผูนําแบบนี้จึงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใหเปนไปตาม

หนาท่ีทางการบริหาร (Management functions) เชน  การวางแผน  การจัดองคการ การจัดสรร

งบประมาณ  การติดตามควบคุม  เปนตน  ในการทํางานจึงมักไมเนนความสัมพันธระหวางกันมากนัก  จึง

กลาวไดวา  ผูนําแหงการแลกเปลี่ยนจะแสดงพฤติกรรมของความเปน “ผูบริหาร”  มากกวาความเปน 

“ผูนํา” 

     ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  จะมีคุณลักษณะท่ีสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญข้ึนใน

องคการ  เปนผูนําท่ีมีความสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลงโดยการสรางวิสัยทัศน  กลยุทธและ

วัฒนธรรมขององคการ  พรอมไปกับการสงเสริมใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคใหไดผลงาน ผลิตภัณฑ  และ

เทคโนโลยีใหมๆ อีกดวย  ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจะไมใชแรงจูงใจทางวัตถุเพ่ือมีอิทธิพลเหนือผูตาม  

แตจะเนนการใชสิ่งท่ีมีลักษณะเชิงนามธรรมมากกวา  เชน การใชวิสัยทัศน (Vision)  คานิยมรวม 

(Shared values)  และการสรางความสัมพันธตอกัน (Consideration)   การพยายามทําใหกิจกรรม

ตางๆ ท่ีทํามีความหมายเชิงคุณคา  การสรางความเขาใจและความรูสึกรวมของผูตาม  โดยตลอด

กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง  ความเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  จึงข้ึนอยูกับคุณลักษณะ

เฉพาะตัวของผูนํา  เชน  คานิยม (Values)  ความเชื่อ (Beliefs)  และคุณลักษณะอ่ืน เชน  ความมีบารมี

หรือความเสนหา (Charisma)  ของผูนําเองมากกวาการใชกระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจะเนนท่ี “ความมีประสิทธิผล” (Effectiveness)  ของงาน  ในบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และซับซอนของโลกยุคปจจุบัน  ความเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจึง

เหมาะสมและมีการนําไปใชในแทบทุกองคการอยางแพรหลาย  (สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2549) 

     2. ดานบรรยากาศองคกร พบวา ทุกดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ จุฑารัตน สุคันธรัตน (2541) ท่ีกลาวถึง บรรยากาศองคกรวา เปนการรับรูความรูสึกหรือความเขาใจ
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ของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอลักษณะขององคกรในแงตางๆ ท่ีแวดลอมอยูรอบๆ ตัวของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปน
ลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปในแตละองคกร และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูปฏิบัติงานใน
องคกรท้ังนี้เพราะบรรยากาศองคกรบางอยาง ทําใหผลการปฏิบัติงานของเขาอยางใดอยางหนึ่งดีกวา
บรรยากาศอ่ืนๆ ประการท่ีสองผูบริหารมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคกรของพวกเขา หรือโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง แผนกงานของพวกเขาเองภายในองคกร และประการท่ีสาม ความเหมาะสมระหวางบุคคลและองคกร 
ปรากฏวามีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และความพอใจของบุคคลในองคกร (สมยศ นาวีการ, 2525: 
330) บรรยากาศขององคกรท่ีดีจะสงผลใหบุคคลมีการทํางานท่ีดียิ่งข้ึน สิ่งท่ีจะสรางใหเกิดบรรยากาศท่ีดี 
เหมาะแกการทํางาน ไดแก การมีการบังคับบัญชาท่ีดี การท่ีสมาชิกองคกรมีขวัญ และกําลังใจในการ
ทํางานดี รวมท้ังการท่ีองคกรมีสภาพแวดลอมทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจท่ีดี เพียงพอท่ีจะ
สรางเสริมใหเกิดบรรยากาศท่ีดีได (นิภา แกวศรีงาม, 2523) 

3. ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  
สมใจ ลักษณะ (2543) ท่ีกลาวถึงประสิทธิภาพในการทํางาน ไววา บุคคลท่ีตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ ใชกลวิธีหรือเทคนิคการทํางานท่ีจะสรางผลงานไดมาก เปนผลงานท่ีมีคุณภาพเปนท่ีนา
พอใจโดยสิ้นเปลืองทุนคาใชจาย พลังงาน และเวลานอย เปนบุคคลท่ีมีความสุขและพอใจในการทํางาน 
เปนบุคคลท่ีมีความพอใจจะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน ดัดแปลงวิธีการทํางานให
ไดผลดียิ่งข้ึนอยูเสมอ ท้ังนี้เพราะประสิทธิภาพในการทํางานในองคการเปนหัวใจสําคัญของการนํา
องคการไปสูการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน องคการจะมีผลผลิตเปนท่ีนาพอใจท้ังในดานการผลิต 
การบริการ มีความเจริญกาวหนาและสรางความพึงพอใจท้ังแกลูกคาและบุคลากรขององคการ ก็ข้ึนกับ
ความสามารถขององคการในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคการเอง ประสิทธิภาพการทํางานจะข้ึนอยู
กับองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ซ่ึงหากมีลักษณะท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ ก็จะ
นําไปสูการบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ คือ การสรางผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได
ครบถวน 

   3.1 สิ่งแวดลอมนอกองคการ ไดแก ตลาดความตองการของลูกคาสภาพเศรษฐกิจของสังคม 
และของประเทศ เชน ภาวะเงินเฟอ สภาพคลองทางการเงินของธนาคาร กําลังการซ้ือของลูกคา ฯลฯ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน นิยมของฟุมเฟอย ตองการความสะดวกในการบริการบางลักษณะ เชน 
บริการขายตรง บริการสื่อสารขนสง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหมๆ การ
ซ้ือขายสินคาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) สภาวะการซ้ือขาย สงออกในตลาดโลก คู
แขงขันทางการผลิตการบริการแหลงวัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ และผูรวมลงทุน 

   3.2 สิ่งแวดลอมในองคการ ไดแก นโยบาย วิสัยทัศน และปรัชญาขององคการท่ีจะกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานในองคการ วัฒนธรรมองคการ และการจัดบรรยากาศการทํางานท่ีจะสงเสริมการ
ทํางานใหบุคลากร 

   3.3 ปจจัยขององคการ ไดแก สภาพความพรอมขององคการในดานท่ีดินอาคารสถานท่ี 
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อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเงินทุน เทคโนโลย ี และศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในดานบุคคล ถือเปน
หัวใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในองคการ  บุคคลจะตองมีประสิทธิภาพในการทํางาน  
องคประกอบดานตัวบุคคลท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก 

        3.3.1 ปรัชญาและอุดมการณ 
        3.3.2 บุคลิกภาพ 
        3.3.3 ความตองการ 
        3.3.4 คานิยม 
        3.3.5 การมีเปาหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกับชีวิตและการทํางาน 
        3.3.6 ความสามารถในการสํารวจตนเอง 
        3.3.7 ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน 
        3.3.8 การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง 
   3.4 กระบวนการขององคการ เปนองคประกอบสําคัญเปนลําดับสองตอจากองคประกอบดาน

บุคคล กระบวนการท่ีสําคัญขององคการ คือ การดําเนินงานท้ังหมดท่ีจะทําใหเกิดการผลิตและการบริการ
ท่ีนาพอใจ ขอบขายกระบวนการขององคการท่ีเอ้ือตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในองคการ ไดแก 
การจัดโครงสรางงานขององคการ การวางแผน การจัดองคการในดานบุคลากร การสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน การควบคุมคุณภาพการทํางานและการพัฒนาองคการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

4. ดานการรับรูศักยภาพของตนเอง  มีคาเฉลี่ยโดยรวมมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอกับแนวคิดของ  
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ท่ีกลาววาการรับรูโดยท่ัวไปเราจะมีความเชื่อวาบุคคลจะตีความ
สภาพการทํางาน สภาพเก่ียวกับงานดวยความพึงพอใจ เพราะจะมีอิทธิพลตอผลผลิต จึงเปนสิ่งจําเปนท่ี
จะตองมีการประเมินการรับรูของพนักงานท่ีมีตอองคกรและการจัดการสรุปไดวาการรับรูของมนุษยเปน
สิ่งท่ีสําคัญในการท่ีบุคคลจะสนองตอบตอความคิดความเขาใจ และจากประสบการณรวมไปถึงปจจัย
ตางๆ ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลในการทํางานใหแกองคกรไดอยางเต็มตาม
ความสามารถท่ีพึงจะกระทําไดเชนกัน 

5. พฤติกรรมความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยโดยรวมมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมี

ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ พิชญาภา อินทรนัฏ (2550) ท่ีกลาววา ความ

รับผิดชอบเปนการปฏิบัติหนาท่ีการงานดวยการเอาใจใส มีความคิดริเริ่ม ทํางานดวยความขยันขันแข็งใช

ความสามารถเต็มท่ีขยันหม่ันเพียร อดทน ตออุปสรรค มีความละเอียด ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา ไมละเลย

ทอดท้ิงหรือหลีกเลี่ยงจนกวางานจะสําเร็จ พยายามปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของงาน 

รูจักวางแผนงาน ปฏิบัติงานอยางมีจุดมุงหมายดวยความระมัดระวังเพ่ือปองกันความบกพรองเสื่อมเสียใน

งานท่ีไดรับมอบหมาย รูจักหนาท่ีและกระทําตามหนาท่ีเปนอยาง 

6. ดานเจตคติของผูรวมงาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมี

ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะผูรวมงานซ่ึงเปรียบเสมือน "เพ่ือน" คํานี้ ไมเคยขาดหายไปจาก
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ชีวิต ตั้งแต "เพ่ือนรวมโลก" "เพ่ือนรวมชั้นเรียน" "เพ่ือนกิน" "เพ่ือนเท่ียว" และ" เพ่ือนรัก" ในบรรดา เพ่ือน

ท้ังหมด นอกเหนือจากเพ่ือนในสมัยเรียนแลว "เพ่ือนรวมงาน" ดูจะเปนเพ่ือนท่ีเราใชเวลาอยูรวมมากท่ีสุด 

โดยจะเห็นไดวา ในเวลา 1 วนั เราใชเวลาในการทํางานอาจจะมากกวา 8 ชั่วโมง ซ่ึงก็หมายถึงเวลาท่ีใชอยู

กับเพ่ือนรวมงานดวยนั่นเอง ซ่ึงในบางคนท่ีเพ่ิงเรียนจบหรือเปลี่ยนงานใหมอาจจะกังวลกับการท่ีจะตอง

เริ่มตนกับเพ่ือนรวมงานใหมจนทําใหเกิดความลําบากใจในการวางตัว ซ่ึงความลําบากใจนี้ ยอมจะสงผลถึง

การทํางานของคุณ ดังนั้น เทคนิคท่ีจะทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงาน จึงเปนสิ่งท่ีมองขามไปไมได  

ในการทํางานรวมกัน การสรางความรูสึกท่ีดีตอกันนั้นเปนเรื่องสําคัญ เพราะการท่ีงานจะดําเนิน

ไปไดก็ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจของผูรวมงาน  หากมีความในใจท่ีไมดีตอกัน  การทํางานก็ยอมจะไม

ราบรื่นไปดวยดังนั้นในการทํางานจึงควรมองท่ีความสามารถมากกวาท่ีจะมองในเรื่องสวนตัวไมแบงพรรค

แบงพวกสามารถทํางานไดกับทุกคนจะทําใหทํางานดวยความสบายใจ http://www.mfu.ac.th) 

7. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน พบวา ความ
คิดเห็นของบุคลากรเพศชายและเพศหญิง  และระดับการศึกษาไมมีความแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะจาก
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว กําหนดใหบทบาทของผู หญิงถูกปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา 
สังคมในอดีต มักกําหนดใหผูหญิงอยูในฐานะเปน “แม” “แมบาน” ตลอดจน “แมครัว” ของ 
ครอบครัว แตในปจจุบัน ดวยเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและเพ่ือความเปนอยูท่ีดีของครอบครัว  พรอมท้ัง 
ความรูความสามารถของผูหญิงท่ีไดรับการพัฒนาเรื่อยมาจากการศึกษา กลายเปนปจจัยสําคัญในการปรับ
บทบาทใหผูหญิงตองเขาสูตลาดแรงงานและกลายเปนตัวจักรท่ีสําคัญอีกคนหนึ่งในการหารายไดจุนเจือ
ครอบครัว จากความเชื่อท่ีผูชายในฐานะหัวหนาครอบครัวท่ีเชื่อกันมาแตอดีตในการเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
ของสมาชิกทุกคนภายในครอบครัว บทบาทการเปนหัวหนาครอบครัวของผูชายไทยกลับลดลง และไดรับ
การแบงเบาภาระจากการเปน “ผูหาเงินเขาบาน” เพียงผูเดียว การท่ีผูหญิงไดรับโอกาสทางการศึกษามาก
ข้ึน ไดรับการยอมรับจากตลาดแรงงานมากข้ึน ผูหญิงมีความรูความสามารถท่ีไมแตกตางจากผูชายและถูก
มองวาเปนกําลังสําคัญอีกแรงหนึ่งท่ีตองทํางานเพ่ือหารายไดเขามาชวยเหลือครอบครัวอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดอีกดวย สังคมไทยในปจจุบันเริ่มตระหนักและใหความสําคัญเรื่องการศึกษา ไมวาโอกาสนั้นจะเปน
เง่ือนไขทางกฎหมายท่ีใหสิทธิทุกคนในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือจะเปนความชอบธรรมในศักดิ์ศรี
ความมนุษยท่ีคนไทยพึงไดสิทธิ ในการศึกษาอยางเทาเทียมกันโดยไมมีเง่ือนไขจากปจจัยดานเพศ (ศูนย
สาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2555) 

8. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน    จําแนกตาม
ตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และเม่ือทดสอบความแตกตางของคาคะแนน
เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพการทํางาน ของบุคลากรท่ีมี
ตําแหนงตางกัน  เปนรายคู   พบวา ประสิทธิภาพการทํางาน และพฤติกรรมความรับผิดชอบของบุคลากร
ลูกจางชั่วคราวมีแตกตางกับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ท้ังนี้
เพราะดวยตําแหนงงานท่ีมีลักษณะของความม่ันคงของงาน และเงินเดือนท่ีแตกตางกันทําใหลูกจาง
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ชั่วคราวมีประสิทธิภาพการทํางานและพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกตางจากตําแหนงงานประเภทอ่ืนๆ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัชชา  ชาววังฆอง (2555) ท่ีพบวาการบํารุงรักษาลูกจางชั่วคราวมีความ
แตกตางกับขาราชการในดานสวัสดิการท่ีไมเทาเทียมกัน  การพูดในทางท่ีจะทําใหรูสึกแตกตางกัน  แต
การจายคาตอบแทนท่ีแตกตางกันก็ทําใหการสรางแรงจูงใจไดยากท่ีจะบํารุงรักษาลุกจางชั่วคราวใหทํางาน
อยูกับองคกรได  

9. เพศ และระดับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมี 
ความสัมพันธตอพฤติกรรมความรับผิดชอบ แตไมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางาน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของทัชชา  ชาววงัฆอง (2555) ท่ีพบวาธรรมชาติโดยท่ัวไปของเพศหญิงมีความสามารถในการ
ทํางานไดละเอียดกวาเพศชาย  และคอนขางเชื่อฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัดกวา  การคิด
เด็ดขาดในการตัดสินใจยั่งไมมีความตองการมาก 
 
 10. ตําแหนงของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรมีความสัมพันธตอ 
พฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรพร  สมเพชร 
(2557) ท่ีพบวา พนักงานท่ีระดับตําแหนงท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภากการทํางานท่ีแตกตางกัน  โดย
พนักงานท่ีมีตําแหนงเปนพนักงานปฏิบัติการ/เจาหนาท่ี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานคาใชจายต่ํา
กวาพนักงานท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีอาวุโส/หัวหนาสวน ท้ังนี้เพราะการปฏิบัติงานของพนักงานแตละ
ตําแหนงงานมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงพนักงานท่ีมีตําแหนงสูงอาจตองรับนโยบายจากผูบริหาร
ระดับสูงโดยตรง  ทําใหมีความรับผิดชอบมากกวาพนักงานท่ีมีตําแหนงต่ํากวา ซ่ึงสงผลใหมีความคิดเห็น
ตอประสิทธิภาพการทํางานท่ีแตกตางกัน 
 11. พฤติกรรมของผูนําและพฤติกรรมความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางาน   
และการรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิระศักดิ์ ธารสุขกระจาง(2556)  ท่ี
พบวา บรรยากาศองคการเปนตัวแปรสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมดานตางๆ  ของสมาชิกในองคการ
การศึกษาองคการในแงมุมตางๆ  จึงตองใหความสําคัญตอบรรยากาศขององคการ  เพราะบรรยากาศของ
องคการไมไดหมายถึงเพียงแตวาเปนอุณหภูมิหรือภูมิอากาศท่ีสงผลตอรางกายเทานั้น แตจะหมายรวมถึง
สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอจิตใจของบุคคลดวย     ซ่ึงบรรยากาศในองคการนี้มีสวนสําคัญตอผลผลิตและ
ประสิทธิภาพขององคการอยางมาก  เพราะถาองคการใดมีบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยใหสมาชิกขององคการ
ทํางานไดอยางเต็มท่ี  จะกอใหเกิดผลดีตอประสิทธิภาพและผลผลิตขององคการ  แตในทางตรงกัน
ขาม  หากบรรยากาศองคการไมดี ยอมจะเปนสิ่งท่ีบั่นทอนความสามารถของสมาชิกไมจูงใจใหสมาชิกของ
องคการตั้งใจทํางานเทาท่ีควร  เปนเหตุใหงานลาชาหรือเสียหายได  
 
9. ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช 
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              1.1 มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการฝกอบรม หรือแสวงหาโอกาส และการคัดสรรบุคลากรใน
ระดับตางๆ เพ่ือเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมใหแกบุคลากรอยางเปนธรรม และหลากหลายตามสาย
งานและความสนใจ เพ่ือสรางและเตรียมความพรอมแกบุคลากรในระดับตางๆ 
   1.2 มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหบุคลากรท่ีผานการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ จะตองนําความรู 

ความเขาใจ เทคนิค และวิธีการตางๆ มาถายทอดหรือสอนงานแกบุคลากรในหนวยงานหรือสังกัด  เพ่ือให

เกิดการแพรหลายทางความรู ความคิด ความชํานาญ และความเขาใจในการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมใหมๆ 

   1.3 มหาวิทยาลัยควรมีการสรางและพัฒนาคูมือหรือแผนท่ีการปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือภารกิจ

ตางๆ เพ่ือไวใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกบุคลากรระดับตางๆ และทําการวิเคราะหประเด็นปญหา

แนวทางแกไข และแนวทางการปฏิบัติงาน ของระบบงานหรือการปฏิบัติงานในระดับตางๆ ของหนวยงาน

นั้นๆ และของระบบกลาง 

   1.4  มหาวิทยาลัยควรสรางบรรยากาศขององคกรฉันพ่ีนองเพ่ือเอ้ือตอความสุข ความสามัคคี  

และประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร  

 
10. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมของผูนําประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากผูนําแบบมุงงาน ผูนําแบบมุง 

ความสัมพันธ ผูนําแบบเผด็จการ และผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงเพ่ือศึกษาความสัมพนธตอประสิทธิภาพ

การทํางานและความรับผิดชอบตองาน 

 2. ควรศึกษาความสัมพันธของผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาตอประสิทธิภาพการทํางานและ 

ความรับผิดชอบตองาน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  

เรื่อง พฤติกรรมของผูนํา การรับรู เจตคติของผูรวมงาน และบรรยากาศขององคกรท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทํางานใน หนวยงานของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

ตอนท่ี 1: ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ   ชาย   หญิง 

2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี 

3. ตําแหนง  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 

   พนักงานราชการ ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว 

ตอนท่ี 2 ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูนําในการทํางาน 

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับพฤติกรรมของผูนํามากท่ีสุด 

 

 

ดานพฤติกรรมผูนํา 

ระดับพฤติกรรมผูนํา 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ผูนําแบบมุงงาน 

1. หัวหนางานมีการวางแผนกําหนดการทํางาน

อยางชัดเจน 

     

2. หัวหนางานมีการรักษามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

     

3. หัวนางานมีการระบุบทบาทหนาท่ีการ

ปฏิบัติงานชัดเจน 

     

4. หัวหนางานมีกดดันผูใตบังคับบัญชาในการ

ทํางาน 

     

5. หัวหนางานวัดผลท่ีตัวงานไมสนใจวิธีปฏิบัติ      
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ดานพฤติกรรมผูนํา 

ระดับพฤติกรรมผูนํา 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ผูนําแบบมุงความสัมพันธ 

6. หัวหนางานมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชา 

     

7. หัวหนางานมีการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. หัวหนางานมีการบอกกลาวตอการ

เปลี่ยนแปลงในการทํางานลวงหนา 

     

9. หัวหนางานสนใจความเปนอยูของ

ผูใตบังคับบัญชา 

     

10. หัวหนางานมีการปรึกษาหารือแนวทางการ

ทํางานกับผูใตบังคับบัญชา 

     

ผูนําแบบเผด็จการ 

11. หัวหนางานของทานเขมงวดในการทํางานให

เปนไปตามระเบียบแบบแผนอยางเครงครัดและ

ควบคุมการทํางานอยางใกลชิด 

     

12. หัวหนาของทานเพิกเฉยตอขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน แตถาเกิดความผิดพลาดจหาตัว

ผูรับผิดชอบงานมาลงโทษ 

     

13. ในการประเมินผลหัวหนาของทานใชวิธีจับผิด

และตําหนิทาน 

     

14. หัวหนาของทานควบคุมแผนงานท้ังหมดดวย

ตนเองและเปนผูออกคําสั่งในการปฏิบัติงานทุก

เรื่อง 
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ดานพฤติกรรมผูนํา 

ระดับพฤติกรรมผูนํา 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

15. หัวหนาของทานมักวางตัวในลักษณะนายกับ

ลูกนองเสมอ 

     

ผูนําแบบการเปล่ียนแปลง 

16. หัวหนาของทานประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี

ดี 

     

17. หัวหนาของทานมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล      

18. หัวหนาของทานมีอุดมการณทําใหทานรูสึก

เกิดความเชื่อม่ันท่ีจะทํางานรวมกับหัวหนา 

     

19. หัวหนาของทานสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามี

ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 

     

20. หัวหนาของทานมีวิธีการสรางแรงบันดาลใจ

ใหผูใตบังคับบัญชารักองคกร 

     

21. หัวหนาของทานรับฟงความคิดเห็นในการ

ทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

     

22.  หัวหนาของทานใหผูใตบังคับบัญชารวมกัน

แกไขปญหาอยางเปนระบบ 

     

23. หัวหนาของทานชวยแนะนําแนวทางใหมๆ 

ใหแกทานในการแกปญหาในการทํางาน 

     

24. หัวหนาของทานเขาใจและยอมรับความ

แตกตางระหวางบุคคล 

     

25. หัวหนาของทานทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมี

คุณคาในตนเอง 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลทางดานบรรยากาศองคกร 

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นตอบรรยากาศองคกร 

 

 

บรรยากาศองคกร 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ด านโครงสราง 

1. องคกรของทานมีแบงขอบขายและหนาท่ีของ
งานท่ีเอ้ือตอความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

     

2. องคกรของทานมีการแบงสายบังคับบัญชา
อยางเปนระบบและชัดเจน 

     

3. องคกรของทานมีกําหนดกฎระเบียบ ขอปฏิบัติ
ใหบุคลากรปฏิบัติอยางชัดเจน 

     

4. หนวยงานของทานมีการชี้แจงนโยบายให
บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบชัดเจน 

     

5. มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละตําแหนง
งานไวอยางชัดเจน 

     

6. องคกรของทานมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ี
เปนระเบียบเขาใจงาย 

     

7.  ในหนวยงานมีข้ันตอนในการทํางานท่ีซับซอน      

8.  หนวยงานไมไดมีการกําหนดบทบาทหนาท่ี
ของบุคลากรเอาไว 

     

9. เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวเปนท่ี
รับทราบของบุคลากรในหนวยงาน 
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บรรยากาศองคกร 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานมาตรฐานงาน 

1. องคกรของทานมีการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

     

2. หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
หนวยงานของทานเปนไปตามลักษณะงาน 

     

3. องคกรของทานมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยูเปนประจํา 

     

4.  องคกรของทานมีการนําผลการประเมินมา
เปนแนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

     

5.  ทานมีความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงานท่ี
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนด 

     

6.  การประเมินผลการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของทานเปนท่ีเชื่อถือได 

     

7. หนวยงานของทานมีระบบการประเมินผลท่ีมี
ความเท่ียงธรรม 

     

8. หนวยงานของทานมีการกําหนดมาตรฐานการ
ทํางานไวสูง 

     

ดานความรับผิดชอบ 

1. หนวยงานของทานมีการกระจายความ
รับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชาในระดับตางๆ 

     

2. หัวหนาของทานเปดโอกาสใหทานแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 

     

3. การปฏิบัติงานในหนวยงานของทานเนนให
ผูใตบังคับบัญชาแกปญหาดวยตนเอง 

     

4. ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา 
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บรรยากาศองคกร 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

5. ทานสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานภายใน
ขอบขายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

     

6.  ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด 

     

7. ในการทํางานทานมุงม่ันตอผลงานโดยไมนํา
เรื่องสวนตัวมาเปนอุปสรรค 

     

8. ทานเต็มใจปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จลุลวงดวยด ี      

9. ทานเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมายจน
สําเร็จ 

     

10. ทานรูสึกวาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนั้นเปน
สิ่งสําคัญ 

     

11. ทานมีการวางแผนในการทําหนาท่ีท่ีได
รับผิดชอบ 

     

12. ทานสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
หนวยงานไดโดยไมตองมีหัวหนาคอยควบคุม 

     

13. ทานสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายรวมท้ัง
แกปญหาและอุปสรรคไดจนสําเร็จ 

     

14. ทานสามารถปฏิบัติงานโดยไมนําเรื่องสวนตัว
มาเก่ียวของในขณะปฏิบัติงาน 

     

15. อุปสรรคในการปฏิบัติงานในหนวยงานของ
ทานคือ บุคลากรขาดความรับผิดชอบ 

     

ดานการยอมรับและการใหรางวัล 

1. การพิจารณาเลื่อนข้ันตําแหนงข้ึนอยูกับ
ความสามารถ 

     

2. หนวยงานของทานมีการสรางขวัญและกําลังใจ
แกบุคลากรท่ีตั้งใจทํางาน 
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บรรยากาศองคกร 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3. หนวยงานของทานมีการลงโทษบุคลากรท่ี
บกพรองในหนาท่ี 

     

4. หัวหนาแจงใหบุคลากรทราบเก่ียวกับเกณฑท่ี
ใชในการพิจารณาเลื่อนตําแหนงของบุคลากร 

     

5. หัวหนาสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ใหกับบุคลากร 

     

6. หนวยงานของทานมีการจัดสวัสดิการดาน
ตางๆ พรอมตามท่ีบุคลากรตองการ 

     

7. ในหนวยงานของทานมีการพิจารณายกยอง
และใหรางวัลบุคคลท่ีปฏิบัติงานดี 

     

8. บุคลากรในหนวยงานไดรับการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนตําแหนงหากมีความรูและคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม 

     

9. ทานสามารถเบิกคาตอบแทนลวงเวลาเม่ือ
ทํางานเกินเวลา 

     

10. เงินเดือนท่ีทานไดรับไมเพียงพอกับคาครอง
ชีพในปจจุบัน 

     

ดานการสนับสนุน 

1. แมวาบุคลากรในหนวยงานจะทํางานบกพรอง
หรือผิดพลาดหัวหนาก็ยังใหโอกาสแกบุคลากรใน
การปรับปรุงการทํางาน 

     

2. หัวหนาเอาใจใสดูแลบุคลากรภายในหนวยงาน
เปนอยางดี 

     

3. หัวหนาสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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บรรยากาศองคกร 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

4. หัวหนาของทานคัดเลือกและสงบุคลากรเขา
ฝกอบรมไดอยางเหมาะสม 

     

5. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถหรือมีวุฒิ
เพ่ิมข้ึนจะไดรับการสนับสนุนใหมีการปรับเลื่อน
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

     

6. บุคลากรในหนวยงานมีความไววางใจเชื่อถือ
และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน 

     

7. หัวหนามีการประชุมเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอเสนอแนะจากบุคลากร 

     

8. ทานสามารถเขากับผูใตบังคับบัญชาหรือเพ่ือน
รวมงานไดเปนอยางดี 

     

ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 

1. เพ่ือนรวมงานอยูรวมกันดวยความเปนมิตร      

2. เพ่ือนรวมงานยอมรับในความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของทาน 

     

3. เพ่ือนรวมงานยินดีใหความรวมมือเปนอยางดี
ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน 

     

4. เม่ือมีงานเรงดวนทุกคนจะใหความชวยเหลือ
และรวมมือกันทํางานเปนอยางดี 

     

5. เพ่ือนรวมงานของทานมีความสามัคคี รวมมือ
กันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

     

6. ทานและเพ่ือนรวมงานเต็มใจท่ีจะเผชิญงาน
หนักรวมกัน 

     

7.  ทานและเพ่ือนรวมงานรวมกันแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

     

 

 

 

 

 



117 

 

 

บรรยากาศองคกร 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

8. ทานและเพ่ือนรวมงานรวมกันปรับปรุง พัฒนา
งานใหสถาบันประสบผลสําเร็จ 

     

9. เม่ือมีเวลาวางทานและเพ่ือนรวมงานมักทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน 

     

10. บุคลากรในหนวยงานของทานทํางานเปนทีม      

11. มีการใหคําแนะนําและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการถายทอดความรูตางๆ ระหวางเพ่ือน
รวมงาน 

     

ดานความพรอมทางกายภาพ 

1. สถานท่ีตั้งของสถาบันมีความเหมาะสม      

2. สถาบันตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก      

3. การจัดตั้งอาคารตามบริเวณตางๆ เหมาะสม
ตามลักษณะการใชงาน 

     

4. บริเวณสถาบันโดยรวม สะอาด มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

     

5. หองทํางานของทานมีสภาพแวดลอมโดยรวม
เหมาะสมกับการทํางาน 

     

6. สถาบันใหบริการเทคโนโลยีดานสื่อ Internet 
ท่ีทันสมัย 

     

7.  หนวยงานของทานมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ
พรอมใชงานไดดี 

     

8.  การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและโทรสาร
ภายในหนวยงาน และนอกหนวยงานมีความ
สะดวก 

     

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

บรรยากาศองคกร 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

9. การติดตอสื่อสารดานเอกสารราชการระหวาง
หนวยงานภายในสถาบันมีความสะดวก คลองตัว 

     

10. หนวยงานของทานไดรับงบประมาณเพียงพอ
สําหรับการใชจายในการปฏิบัติงาน 

     

11. การจัดสรรทรัพยากรของสถาบันมีความ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

12. สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปทําใหบุคลากรเกิด
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข 

     

 

ตอนท่ี 4 ขอมูลทางดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพใน 

                การปฏิบัติงาน 

 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ผลการปฏิบัติงานท่ีทานทําออกมานั้นบรรลุ
ตามวัตถุประสงคเปาหมายตามท่ีหัวหนา
ตั้งเปาหมายไว 

     

2. ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของทาน
ไดรับการแกไขเพ่ือใหม่ันใจไดวาจะไมเกิดปญหา
ดังกลาวอีกในอนาคต 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3. งานของทานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
เพราะไดรับการสนับสนุนจากหัวหนาและเพ่ือน
รวมงาน 

     

4. การประสานงานท่ีดีสงงผลใหงานของทาน
สําเร็จลุลวงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

     

5. หากมีปญหาในการทํางานทานและเพ่ือน
รวมงานมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
แกปญหา 

     

6. หัวหนามอบหมายงานใหทานตรงกับหนาท่ี
รับผิดชอบของทานทําใหผลงานท่ีออกมามีความ
ถูกตองและผิดพลาดนอย 

     

7. ทานมีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอและปรับปรุงวิธีการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของงาน 

     

8. หัวหนามีการสงเสริมหรือจัดฝกอบรมใหทาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหทานมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากข้ึน 

     

9. การสรางความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงานท่ี
เก่ียวของทําใหทานสามารถทํางาน ประสานงาน
เชื่อมตองานกันไดอยางรวดเร็วทําใหงานสําเร็จไป
ไดดวยดีเสมอ 

     

10. ทานสามารถใชเครื่องมือในกระบวนการ
ติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการสื่อสารท่ี
เขาใจถูกตอง 
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ตอนท่ี 5 ขอมูลทางดานการรับรูศักยภาพของตนเอง   

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นตอการรับรูศักยภาพ  

            ของตนเอง   

 

 

การรับรูศักยภาพของตนเอง 

 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ทานมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายดวยความเอาใจใส 

     

2. ในการปฏิบัติงาน ทานทําดวยความละเอียด
รอบคอบ 

     

3. ทานสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จกอนเวลาท่ีกําหนด 

     

4. ทานสามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องงานไดเปน
อยางดี 

     

5. ทานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการ
บริหารงานของหนวยงาน 

     

6. ทานสามารถคิด ตัดสินใจ และรับผิดชอบงาน
ท่ีทําอยูเปนประจําไดดวยตนเอง 

     

7. หากงานท่ีทานทํานั้นมีปญหาและไมสามารถ
แกไขได ทานพยายามแกไขและทํางานตอไป 

     

8. เม่ือทานไดรับมอบหมายงาน ทานลงมือทํางาน
โดยทันที 
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ตอนท่ี 6 ขอมูลทางดานพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรม 

               ความรับผิดชอบ 

 

 

พฤติกรรมความรับผิดชอบ  

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.  ทานยอมรับในผลการปฏิบัติงานของทาน      

2. ทานจะปฏิบัติงแตงานท่ีทานถนัด      

3. ทานปฏิบัติงานทุกอยางท่ีทานไดรับมอบหมาย
เปนอยางดี 

     

4.  ทานไมยอมรับผลเสียหรือความบกพรองใน
งานท่ีทานทํา 

     

5. ทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดตรงตาม
เวลาท่ีกําหนด 

     

6. ทานใหความเอาใจใสตองานของ 
ทานเปนอยางดี 

     

7. ทานเคารพและเชื่อฟงในระเบียบคําสั่งของ
หนวยงาน 

     

8. ทานมาทํางานสายบอย      

9. ทานรักษาสมบัติของหนวยงานเสมือนเปน
สมบัติของบานทาน 

     

10. ทานใหความรวมมือแกหนวยงานเสมอ      

11. ทานทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือหนวยงาน 

     

12. ทานไมเคยใหความรวมมือกับหนวยงานเลย      
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ตอนท่ี 7 ขอมูลทางดานเจตคติของผูรวมงาน  

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับเจตคติของผูรวมงาน  

 

เจตคติของผูรวมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ในหนวยงานของทาน เพ่ือนรวมงานมีความรู 

ความสามารถ และความชํานาญพอๆ กัน 

     

2. เพ่ือนรวมงานคือ ผูแบกภาระงานเทาเทียมกับ

ทาน 

     

3. เพ่ือนรวมงานคือ ผูท่ีชวยใหงานของทานสําเร็จ      

4. เพ่ือนรวมงานคือ ผูท่ีทานรวมสุข รวมทุกขในท่ี

ทํางาน 

     

5. เพ่ือนรวมงานคือท่ีปรึกษาสวนตัวเฉพาะกิจ      

6. เพ่ือนรวมงานคือ มิตรแทในท่ีทํางาน      

7. เพ่ือนรวมงานของทานมีความกระตือรือรนใน
การทํางาน 

     

8. ในหนวยงานของทาน เพ่ือนรวมงานมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกัน 

     

9. ในหนวยงานของทาน เพ่ือนรวมงานมีนิสัยใจ
คอแตกตางกันมาก 

     

10. เพ่ือนรวมงานคบหาสมาคมกันอยางไมจริงใจ
ตอกัน 

     

11. เพ่ือนรวมงานสวนใหญมีนิสัยนาคบหา
สมาคม 

     

12. คําพูดของเพ่ือนรวมงาน เชื่อถือไดยาก      
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เจตคติของผูรวมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

13. เพ่ือนรวมงานยอมรับความสามารถ และ
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

     

14. เพ่ือนรวมงานในหนวยงานของขาพเจา 
ตองการทําลายสัมพันธภาพภายในกลุม 

     

15. เพ่ือนรวมงานมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน      

16. เม่ือเพ่ือนรวมงานคนใดมีปญหา เพ่ือน
รวมงานจะใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ 

     

17. เพ่ือนรวมงานกลาท่ีจะตักเตือนวึ่งกันและกัน
ดวยความจริงใจ 

     

18. มีการทะเลาะเบาะแวงชิงดีชิงเดนใน
หนวยงานของขาพเจา 

     

19. เพ่ือนรวมงานรูหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนเองเปนอยางดี 

     

20. เม่ือตองทํางานรวมกัน เพ่ือนรวมงานบางคน
เก่ียงงานกัน 
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ประวัติผูวิจัย 

1. ช่ือ    ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัลยา  นามสงวน 
2. ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย  คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยเพาะชาง 
3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
 คณะศิลปศาสตร พ้ืนท่ีวิทยาลัยเพาะชาง 
 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท 02-6238790-9 ตอ 6502 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาวิชาอาชีวศึกษา, พ.ศ.2554 
ปริญญาโท      มหาวิทยาลัยขอนแกน        สาขาสังคมศึกษา, พ.ศ.2540 
ปริญญาตรี      มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สาขาสังคมศึกษา, พ.ศ.2537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 

1. ช่ือ    นางจินตนา  ฉัตรบูรภานันท 
2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย  คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยเพาะชาง 
3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
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 คณะศิลปศาสตร พ้ืนท่ีวิทยาลัยเพาะชาง 
 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท 02-6238790-9 ตอ 6502 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สาขาภาษาอังกฤษ, พ.ศ.2554 
ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาภาษาอังกฤษ, พ.ศ.2547 
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย สาขาภาษาอังกฤษ, พ.ศ.2541 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 

1. ช่ือ    นางสาวอังคณา  ชัยเดชโกสิน 
2. ตําแหนงปจจุบัน อาจารย  คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยเพาะชาง 
3. หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
 คณะศิลปศาสตร พ้ืนท่ีวิทยาลัยเพาะชาง 
 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท 02-6238790-9 ตอ 6502 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สาขา0สถิติประยุกต0, พ.ศ.2547 
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ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขา0สถิติ,พ.ศ.2541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ    นายสมชาย  นิลบดี 

ตําแหนงปจจุบัน  อาจารย 3 คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยเพาะชาง 
หนวยงานท่ีสามารถติดตอได 
 คณะศิลปศาสตร พ้ืนท่ีวิทยาลัยเพาะชาง 
 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท 02-6238790-9 ตอ 6502 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สาขาพลศึกษา, พ.ศ.2545 
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาพลศึกษา, พ.ศ.2523 
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