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บทคดัย่อภาษาไทย  

56260903 : พฒันศึกษาแบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคญั : รูปแบบ, การจดัสวสัดิการ, พนกังานมหาวิทยาลยั 

นาง ปองหทยั พ่ึงนุ่ม: รูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย ์ดร. นพพร จนัทรน าชู 

  
                การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของ

รัฐ   2) ศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  3) สร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  และ 4) เสนอแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  โดยใชวิ้ธีการวิจยัแบบผสม แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการ
สวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยใช้แบบสอบถาม จากตวัอย่าง คือ พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 400 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า PNI ขั้นตอนท่ี 
2 การศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยั 2 รูปแบบคือ 
การจดัสนทนากลุ่ม และแบบสมัภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ  จากมหาวิทยาลยัท่ีมีแนวปฏิบติั
ท่ีดีเลิศ 4 แห่ง รวม 25 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์ ขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2ไดอ้งคป์ระกอบ และ
เง่ือนไขความส าเร็จของรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ขั้นตอนท่ี 4 การเสนอแนวทางการ
พฒันาการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  ส าหรับประเทศไทย โดยใช้การประชุมเพื่อเสนอรูปแบบ มีผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัจ านวน 35 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 

            ผลการวิจยัพบวา่  1) ความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  พบว่าระดบัสภาพ
ท่ีเป็นจริงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัสภาพท่ีคาดหวงัและค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัสวสัดิการโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก PNI =0.42  2) วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบดว้ย 1.
ดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  2. ดา้นความยติุธรรม 3.ดา้นสิทธิประโยชน์ 4. ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน 5. ดา้นการ
รักษาพยาบาล  6. ด้านระบบสัญญาจ้าง  7. ด้านระบบค่าตอบแทน  3) การสร้างรูปแบบการจัดสวัสดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย มี 6 องคป์ระกอบ คือ การปฏิบติังานท่ีมีความก้าวหน้าในอาชีพ  ดา้นสัญญาจา้งท่ี
มัน่คง  ดา้นค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม ดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีมีส่วนร่วม  ดา้นสวสัดิการท่ีครอบคลุม  และดา้นความมัน่คงระยะยาว มี 6 
เง่ือนไข คือ  ดา้นนโยบาย ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นงบประมาณ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการส่ือสาร และดา้นความพร้อมของมหาวิทยาลยั 
และ 4) การเสนอแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  มหาวิทยาลยั มี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจนและปกครองด้วยหลกัธรรมาภิบาล ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นร่วมต่อ
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง มีการปรับปรุงสวสัดิการให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบนัรวมทั้ง
มีแผนการจดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง  การก าหนดมาตรฐานการจา้งและค่าตอบแทนทางวิชาการท่ีเท่าเทียมกนั 
จดัรูปแบบสวสัดิการท่ีค  านึงถึงประโยชน์สูงสุด และอ านวยความสะดวกแก่พนกังานเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56260903 : Major (DEVELOPMENT EDUCATION) 
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PROFESSOR NOPPORN CHANTARANAMCHOO, Ed.D. 

                 The purposes of this research were: 1) to explore the need for welfare of public university 
employees; 2) to investigate the best practice of welfare management for public university employees; 3) to construct a 
welfare management model for Thailand public university employees; and 4) to propose a guideline of welfare 
management development for Thailand public university employees. Mixed methods approach was employed and 
carried out in the following 4 stages. Stage 1: Exploring the need of welfare among public university employees by 
administering a questionnaire with the sample of 400 public university academic employees.   The data was analyzed for 
percentage, mean, standard deviation, and PNI. Stage 2: Investigating the best practice of welfare man agement for 
public university employees, using 2 sets of instruments, i.e. a focus group discussion and an in -depth interview. Key 
informants include 25 university academic employees from 4 universities with best practice approach. A content 
analysis was undertaken for data analysis. Stage 3: Constructing a welfare management model for Thailand public 
university employees. The analysis took the data from Stage 1 and Stage 2 to capture the components and success 
conditions of the model. Stage 4: Proposing a guideline of welfare management development for Thailand public 
university employees in a presentation meeting. This involves 35 key informants. An analytic induction was used for 
data analysis. Research findings were as follows. 1) The authentic state of welfare need of public university employees 
was found at a moderate level in overall, and the expected state and the Priority Need Index of the welfare demonstrated 
a moderate level in overall with PNI = 0.42. 2) The best practice of welfare management for  public university 
employees composes of 1. Security and career advancement opportunity, 2. Justice, 3. Benefits, 4. Working quality of 
life, 5. Medical care, 6. Employment contract, and 7. Compensation. 3) The constructed welfare management model 
consisted of 6 elements including the work with career advancement, secured employment contract, equal compensation, 
common benefits, welfare coverage, and long-term security. There were 6 success conditions, namely, policy, 
administrator, budget, involvement, communication, and readiness of the university. 4) The proposed guideline for 
welfare management development for Thailand university employees suggesting that universities should provide explicit 
policies on human resources management, follow good governance,  allow every employee to share opinion about the 
welfare and benefits, take action in welfare improvement based on the current socio -economic situation, plan for 
continually allocating sufficient budget, establish standards for employment and equal academi c compensation, offer 
welfare schemes        
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาและความเมตตาให้ค าแนะน าอย่างดียิ่ง
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร  จนัทรน าชู อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.            
วรรณวีร์ บุญคุม้ ท่ีไดก้รุณาเป็นท่ีปรึกษาร่วม ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณท่านทั้ งสองเป็นอย่างสูงไว  ้ณ 
โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศกัด์ิ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย  ์ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีไดก้รุณาแนะน าและใหค้ าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขอกราบขอบคุณพระคุณผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือในการ
วิจยัและเป็นผูท้รงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ  ตลอดจนหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงาน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษ ส าหรับรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน จังหวดันครปฐม ท่ีท่านได้ให้ความกรุณา
ช่วยเหลือแก่ผูวิ้จยัเป็นอยา่งดียิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา ภาควิชา
พ้ืนฐานทางการศึกษาทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ผูวิ้จยัตลอดมา และขอขอบคุณมิตรรักเพ่ือน
สนิทสาขาวิชาพฒันศึกษาทุกท่าน ส าหรับการช่วยเหลือ สนบัสนุน และเป็นก าลงัใจอนัดีเยี่ยมของผูวิ้จยัดว้ย
ความซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิ่ง รวมทั้ง คุณปวีณา บุนนาค และคุณอภิญญา จงพฒันากร กลัยาณมิตรคนส าคญัของ
ผูวิ้จยัท่ีคอยช่วยเหลือผูวิ้จยัในทุกๆ ดา้น นอกจากน้ียงัมีผูช่้วยเหลือผูวิ้จยัดา้นต่าง ๆ อีกหลายท่าน ซ่ึงผูวิ้จยัไม่
สามารถกล่าวนามไดห้มดในท่ีน้ี  จึงขอขอบพระคุณท่านเหล่าน้ีไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

คุณค่าหรือประโยชน์ของการวิจยัเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยท่ี์
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บทที ่1 

 บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจยั
เก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : 2) 
รวมทั้งการศึกษายงัช่วยพฒันาคนให้มีคุณภาพเพียบพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ และสติปัญญา
เพียงพอ ท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะการศึกษาใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซ่ึงจดัเป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้พฒันาความรู้ ทกัษะใน
สาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความชดัเจน และยงัมุ่งสร้างบุคคลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถ
พฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนวิทยาการสากลมาใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ (ประดิษฐ ์มีสุข และคณะ, 2551: 119 -120) 
 เม่ือเป็นเช่นกล่าวน้ี หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลทางด้านการศึกษาของชาติจึงตอ้งให้
ความส าคญัในเร่ืองน้ีอยา่งมาก จะเห็นไดว้า่สถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย 
มีบทบาทส าคญัใน การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้กบับา้นเมือง และเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีบทบาท
ช้ีน าสังคมมาโดยตลอด สังคมทัว่ไปไดใ้ห้การยอมรับและให้ความส าคญักบัสถาบนัอุดมศึกษาว่า
เป็นหลกัท่ีประชาชนและองคก์รต่างๆ สามารถพึ่งพาได ้เม่ือมีปัญหาตอ้งการแกไ้ขดว้ยวิชาการและ
ปัญญา ความหวงัของสังคมและภารกิจท่ีมีอยู่ท  าให้สถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งใช้ความพยายามอย่าง
เต็มท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้ครบถว้นและรักษาความเช่ือมัน่ศรัทธาของสังคมให้คงอยูต่ลอดไป 
ซ่ึงภารกิจหลักท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะต้องปฏิบติั 4 ประการ คือ การจดัการเรียนการสอน ผลิต
บณัฑิต การวิจยัสร้างองค์ความรู้ การให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นท่ีพึ่งของสังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม รักษาเอกลกัษณ์ของชาติ  การด าเนินการตามภารกิจดงักล่าว จึงมีความส าคญั
ยิง่ต่อการพฒันาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (พิชญาภา ยนืยาว, 2552: 1) 
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ในระยะ 5 ปี จะ
ยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯฉบบัก่อนหนา้เพื่อใหก้ารพฒันา 
ในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลางไดก้ล่าวถึง “สังคมอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความ
เสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างสังคมเป็นธรรม
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และสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่คงในชีวิต ไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่าง
ทัว่ถึงและเท่าเทียม มีการเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วน
ไดรั้บการเสริมพลงัให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐ
ท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม มีเป้าหมายการพฒันา คนไทยทุกช่วงวยัมีทกัษะความรู้และความสามารถ
เพิ่มข้ึนใหโ้อกาสไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุภาพสูง และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง พร้อมทั้งมีสุขภาวะท่ีดี
ข้ึนในสังคม ให้ มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2559 ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 133, ตอนท่ี 115ก (29 ธนัวาคม :1-7) 
 หากยอ้นไปในอดีตเม่ือปี พ.ศ. 2507 มีการก าหนดให้บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หลังจากเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจใน ปี พ.ศ. 2540  หน่ึงในนโยบายของรัฐท่ีใช้ในการแกปั้ญหานั้น คือ การลดอตัราก าลงั
ข้าราชการลง เพื่ อลดรายจ่ายภาครัฐในระยะยาว และส่ิงน้ี เป็น ท่ีมาของค าว่า “พนักงาน
มหาวิทยาลยั” หรือ “พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา” ข้ึนในวงการอุดมศึกษาไทย ซ่ึงหมายความวา่ 
บุคคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง ให้ท างานในสถาบันอุดมศึกษาโดยได้รับค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบนัอุดมศึกษา (พระราชบญัญัติ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125,  
ตอนท่ี 28 ก ( 5กุมภาพนัธ์: 36.)                               
              เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมติัวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่ม ตามคุณวุฒิ ในปี พ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงิน 3,014 ลา้นบาท ปี พ.ศ. 2556 
เป็นจ านวนเงิน 4,260 ลา้นบาท และปี พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนเงิน 4,516 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 11,792 
ลา้นบาท ให้แก่พนกังานมหาวิทยาลยั ท่ีไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ซ่ึง
เป็นมติคณะรัฐมนตรี ท่ีปรับเงินเดือนพนักงานเก่า เป็นคร้ังแรกในรอบ 14 ปี และมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่หลายแห่งปรับข้ึนเงินเดือนพนกังานมหาวทิยาลยัตามนโยบายรัฐบาลแลว้ แต่ปัจจุบนัยงั
มีมหาวิทยาลยัอีกหลายแห่ง ยงัไม่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว ซ่ึงเกิดจากปัญหาการ
บริหารจดัการงบประมาณ ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติัในลกัษณะท่ีไม่เป็นธรรมต่อพนกังานมหาวิทยาลยั 
เช่น การขาดความมัน่คงในอาชีพ การจา้งเป็นระบบสัญญาจา้ง 1-3,1-5 ปี  ไม่มีระยะยาวถึง 60 ปี 
อาจารย์ขาดเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น ต าแหน่งทางวิชาการไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามสิทธิท่ีพึงได ้ศกัด์ิศรี สิทธิต่างๆ ดา้นสวสัดิการไม่เทียบเท่ากบัระบบขา้ราชการเดิม 
สถานะภาพเหมือนกบัไม่มีตวัตนในสังคม เพราะไม่ไดอ้ยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ปัจจุบนัพนกังานมหาวิทยาลยั เป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในระบบสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงปัจจุบนัมี
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ขา้ราชการเหลือเพียงร้อยละ 20 (วีระชยั พุทธวงศ ์, 2556)  ดว้ยเหตุน้ีพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
จึงเรียกร้องในสิทธิท่ีพนกังานมหาวทิยาลยัควรจะไดรั้บ และขอความเป็นธรรมและความร่วมมือให้
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐ ให้ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้แก่กลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยั
ของรัฐ  
 ปัญหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยได้ล่วงเลยมาจนกระทั่ง                      
ถึงปัจจุบนั ยงัมีพนกังานมหาวิทยาลยัจ านวน 65,992 คน ท่ียงัไม่ไดรั้บการปรับข้ึนเงินเดือนตามมติ
ของรัฐมนตรีอีกหลายแห่ง ทั้งๆ ท่ีเป็นพนกังานส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงเกิดจากสัญญาจา้งไม่
มีความชอบธรรม เป็นสัญญาระยะเวลาสั้นระบุเวลาท างาน 3-5 ปี อนัส่งผลกระทบต่อขวญัก าลงัใจ
ของพนักงาน เพราะสัญญาระยะสั้ นดงักล่าว ท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยขาดเสรีภาพ และการ
วพิากษว์ิจารณ์ในทุกระดบั ในดา้นสวสัดิการ การรักษาพยาบาล พนกังานมหาวิทยาลยัถูกบงัคบัให้
ไดรั้บสวสัดิการจากระบบประกนัสังคมเท่านั้น  ส่งผลกระทบท าใหห้ากมีคู่สมรสเป็นขา้ราชการ ไม่
อาจใช้สิทธิท่ีดีกว่าได้  ดังน้ี เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยจึงได้ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวซ่ึงถ้านับจากมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2542 ดังกล่าวมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันรวม
ระยะเวลามากกว่า 15 ปีแลว้ ส่งผลให้เกิดปัญหาข้ึน กล่าวคือ จ านวนขา้ราชการลดลง และจ านวน
พนกังานมหาวทิยาลยัเพิ่มข้ึนทดแทน แต่เงินเดือนกลบัไม่เป็นตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
 ทั้งน้ี ปัญหาเร่ืองการจดัระบบสวสัดิการส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามมา 4 ประการ  คือ  1)ระบบการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงินและพสัดุท่ี
ขดัแยง้กบัสภาพปัจจุบนัท่ีตอ้งการความยืดหยุน่ ความคล่องตวั  และความฉบัไวในการด าเนินงาน 
2) การขาดแคลนอาจารย์ท่ีมีคุณภาพ ไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน 3) การไม่
สามารถดึงดูดคนดี คนเก่งไวก้บัองคก์ร เน่ืองจากอตัราค่าจา้ง และค่าตอบแทนยงัไม่เหมาะสม และ
เป็นธรรม และ 4) การบริหารงานบุคคลทั้ งในระดับกลางและระดับล่างในมหาวิทยาลัย ยงัไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เน่ืองจากระบบการบริหารจัดการ ไม่ เอ้ือ ต่อผู ้ป ฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษา เพราะขาดแรงจูงใจในการให้ค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถ ปัญหา
ทั้งหมดดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่ผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งยงัส่งผลต่อ
การศึกษาเป็นอยา่งมากเช่นกนั (อมรรัตน์ ทองชุมสิน, 2551: 1) 

 จากส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบั ขจร จิตสุขุมมงคล (2556 : 2) ท่ีไดก้ล่าวถึง              
สภาพปัญหาพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในปัจจุบนัท่ีส าคญั 3ประการ กล่าวคือ 1)ปัญหาดา้น
ระบบสัญญาจา้ง ส่งผลให้พนกังานมหาวิทยาลยัขาดความมัน่คงในอาชีพ ขาดแรงจูงใจ ขาดขวญั
ก าลังใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน รวมทั้ งเกิดความไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง  2) ปัญหาดา้นระบบค่าตอบแทน 
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ในการบริหารวงเงิน  สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนในอตัราตามท่ีก าหนดได ้
เน่ืองจากต้องหักเงินส่วนหน่ึงไวจ้ดัเป็นสวสัดิการให้บุคลากร รวมทั้ งส านักงบประมาณ และ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่มีอ านาจในการตรวจสอบหรือเขา้ไปก ากบัดูแล และ 3) 
ปัญหาดา้นระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ เกิดความไม่เสมอภาคและความไม่เท่าเทียมในการ
บริหารระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง รวมทั้งส่งผลต่อความ
ไม่มัน่คงในการด ารงชีพ รวมถึงความมัน่คงทางสุขภาพของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  

 นอกจากน้ี สภาพปัญหาของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในปัจจุบนัดงักล่าว                          
ยงัสอดคล้องกับ สุ มิตร สุวรรณ และคณะ (2552:102) ท่ีได้กล่าวว่า ปัญหาการบริหารงาน
มหาวิทยาลยัในอดีต ยงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนั โดยเฉพาะการขาดแคลนนกัวิชาการ หรืออาจารย ์ถึงแม้
จะมีความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงจากขา้ราชการเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั แต่ยงัมิไดแ้กไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนได้ ซ่ึงพบว่าอาจารยส่์วนหน่ึงมีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนงานสูงถึงร้อยละ 37.4 
เน่ืองจากความไม่พอใจในเร่ืองเงินเดือนและสวสัดิการ ซ่ึงจะเห็นว่าหลายมหาวิทยาลยั ยงัไม่ได้
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน   

 จะเห็นไดว้า่เงินเดือนและสวสัดิการจึงเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัมาก เพราะเงินเป็นส่ิงตอบ
แทนท่ีบุคคลน าไปใช้แลกเปล่ียนกบัส่ิงอ่ืนตามตอ้งการได ้ รวมทั้งเงินเดือนและสวสัดิการยงัเป็น
ปัจจยัจูงใจต่อการท างาน ถา้บุคคลไดรั้บไม่เพียงพอ จะเกิดความไม่พอใจ จะเกิดความรู้สึกวา่ตนเอง
ไม่ไดรั้บความยติุธรรม (เกรียงศกัด์ิ เขียวยิง่, 2553: 320-326) ดงันั้น ค่าตอบแทน จึงเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อ
การจูงใจในการท างานโดยตรง  และท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในยคุโลกาภิวตัน์ ซ่ึงมี
การเปล่ียนแปลงและมีการแข่งขันกันสูง องค์การจ าเป็นต้องใช้แผนกลยุทธ์การบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย ์ท่ีตอ้งเน้น ความรวดเร็ว  ความคุม้ค่า มีความยึดหยุน่และมีความสมดุล มาเป็นตวั
ขบัเคล่ือนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกบัองค์การ  การเสนอค่าจา้ง ค่าตอบแทน และมีโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีองค์การสามารถให้ได้มากกว่า สูงกว่าองค์การเดิม จึงเป็นปัจจยั
ส าคญัยิง่ในการสร้างโอกาสใหบุ้คคลแสวงหางานใหม่เสมอ และเป็นจุดเด่นท่ีจะชกัชวน หรือดึงคน
ดีมาสู่องคก์ารได ้(จตุรงค ์ ศรีวงษว์รรณะ, 2558: 204-205) 

 มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด และเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งยิ่งต่อการด ารงอยู่
ขององค์การ การจูงใจให้มนุษย์มีก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
จงรักภกัดีองคก์ารของตน คือผลตอบแทนท่ีไดรั้บทั้งเป็นผลตอบแทนโดยตรงต่อการปฏิบติังานใน
รูปเงินเดือน ค่าจา้ง หรือผลตอบแทนท่ีเก้ือกูล ให้เกิดประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติังานในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี
เรียกว่า “สวสัดิการ”  ล้วนเป็นมูลเหตุจูงใจและโน้มน้าวบุคคล ให้ตั้ งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถของตน และลดความกงัวลในดา้นค่าครองชีพ จะไดทุ้่มเทจิตใจให้กบัการท างานอยา่ง



  5 

เต็มก าลังความสามารถ และสติปัญญาของตน  หลักบริหารภารกิจต่างๆ ขององค์กรจะบรรลุ
วตัถุประสงค์ได้นั้ น ต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนส าคัญ คือ ส่วนแรก คือการจัดระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเอ้ืออ านวยใหภ้ารกิจขององคก์ารด าเนินการไปไดต้ามเป้าหมาย และส่วนท่ีสอง
คือ การมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบติัภารกิจ
ต่างๆขององคก์าร ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และใหค้วามส าคญัต่อการบริหารจดัการดา้น
บุคลากร ดังนั้ นปัจจยัทางด้านบุคลากร หรือผูป้ฏิบัติงาน จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคัญท่ีสุดในบรรดา
ทรัพยากรทั้งหมด เพราะสามารถท่ีจะจดัการ หรือหาวิธีท่ีจะด าเนินการให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น บุคลากรจึงเป็นท่ีมาของความส าเร็จ หรือความลม้เหลวขององคก์ารอีก
ดว้ย  ในอดีตท่ีผา่นมา การบริหารมุ่งเนน้ไปท่ีประสิทธิภาพในการผลิตขององคก์ารอยา่งเดียว โดย
ขาดการให้ความส าคญัต่อมนุษยผ์ูป้ฏิบติังานในองคก์าร มองมนุษยเ์ป็นเสมือนเคร่ืองจกัร ไม่มีชีวิต
จิตใจ แต่ส่ิงท่ีจะจูงใจก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์าร นัน่คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็น
ตวัเงิน และสวสัดิการอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ดงันั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั จึงเปล่ียนเป็น
การมุ่งเน้นในการให้ความส าคญัทางด้านจิตใจกบัมนุษยใ์นองค์การมากข้ึน โดยเช่ือว่า ปัจจยัท่ี
เก่ียวกบับุคคลโดยแทจ้ริงแลว้ เป็นปัจจยัท่ีมีผล และมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อประสิทธิภาพใน
การท างาน (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2557: 56) 
            ทั้งน้ี หากองคก์ารใด สามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการท างาน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดไดน้ั้น จะสร้างความกา้วหนา้ให้กบัองคก์รเป็นอยา่งยิง่ และส่วนหน่ึงของการบริหารองคก์าร
เพื่อให้พนกังานเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการปฏิบติังาน คือ ผูบ้ริหารท่ีสามารถบริหารองค์การ 
พฒันาปรับปรุง เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของพนักงานใตบ้งัคบับญัชา และมีความพึง
พอใจท่ีจะท างานใหก้บัองคก์รดว้ยความจงรักภกัดี (วลัยลิ์กา สวสัด์ินฤเดช, 2555: 34) รวมทั้งคนทุก
คนต้องการเป็นท่ียอมรับในสังคม ต้องการได้รับการยกย่องชมเชยให้เกิดมีขวญัก าลังใจใน                      
การปฏิบติังานอย่างทุ่มเท ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยตรง ดังทฤษฎีการเสริมแรง ของ            
สกินเนอร์ (Skinner, 1969) ท่ีกล่าววา่ หากการแสดงพฤติกรรมใด ท าให้ผูก้ระท าไดรั้บผลทางบวก 
เช่น ค าชมเชย จะมีโอกาสสูงท่ีจะมีการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาอีก และวิคเตอร์ วูม (Victor 
Vroom, 1964) ยงัอธิบายวา่  ความพยายามของคน ท่ีจะท าใหมี้ระดบัการปฏิบติังานท่ีดีซ่ึงจะน าไปสู่
การได ้ผลลพัธ์ท่ีปรารถนาของบุคคลนั้นจะตอ้งมีแรงจูงใจในการท างานสูงเช่นกนั(ชูชยั สมิทธิไกร, 
2555: 279-282) ถึงแมว้า่บุคคลจะไดรั้บสวสัดิการต่างๆมากเท่าใดก็ตาม แต่ความตอ้งการของบุคคล 
จะอยากไดม้ากกว่าปัจจยัส่ีท่ีเป็นความจ าเป็นขั้นพื้นฐานอยู่เสมอ ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการของ Maslow (1984) ท่ีกล่าววา่ สวสัดิการเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 
และเป็นส่ิงท่ีพนักงานสมควรได้รับ นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจา้งท่ีไดรั้บตามปกติ รวมทั้ง
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ปั จจัย สุ ขอนามัยย ัง เป็ นสภาพแวดล้อม ท่ี ส าคัญ ยิ่ ง ท่ี จะธ ารงรักษ าคนไว้ในองค์ก าร                       
กล่าวคือ หากสุขอนามยัไม่ไดรั้บการตอบสนอง จะเป็นสาเหตุให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในงาน 
รวมทั้งทฤษฎีดงักล่าว ยงัไดเ้สนอวา่ การใหบุ้คคลไดท้  างานท่ีมีลกัษณะท่ีทา้ทาย จะเป็นการจูงใจให้
บุคลากรไดท้  างานอยา่งแทจ้ริงดว้ย (กลัยารัตน์ ธีระธนชยักุล, 2557: 289)  

 จากทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การจดัสวสัดิการให้บุคลากร จึงเป็นเป้าหมายส าคญั
ในการพฒันาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์เพราะจะท าให้บุคลากรมีขวญัก าลงัใจ มีความมานะ 
อดทน เกิดความพึงพอใจในการท างาน โดยไดรั้บสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัสภาพงาน และผลของ
งานท่ีท าอยู ่บุคลากรเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มีเกียรติในสังคม มีโอกาสกา้วหน้า และบุคลากรจะ
ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจ พฒันาผลงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สวสัดิการจึงเป็นปัจจยัส าคญั 
ท่ีจะท าใหบุ้คลากรท างานใหก้บัองคก์ารไดดี้ เกิดความมัน่คง และผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
น าไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร ในหลายองคก์ารจึงพยายามสร้างขวญั และก าลงัใจให้บุคลการใน
องคก์ารของตน  

 ในการน้ี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ และตรวจสอบแลว้ พบว่า ยงัไม่มีงานวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบ
การจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทยการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
จึงมุ่งศึกษารูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ                       
เฉพาะสายวิชาการ เน่ืองจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญใน
กระบวนการผลิตบณัฑิต ซ่ึงจะเป็นก าลงัคนระดบัสูง สร้างความรู้ใหม่ดว้ยการวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศ  คือ อาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงจะเป็นผู ้
ถ่ายทอดวิชาความรู้ ทกัษะต่างๆ ให้กับผูเ้รียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2555: 1-2) 
รวมทั้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ลูกศิษย ์ ท าให้ไดนิ้สิตนกัศึกษาส าเร็จเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ อาจารยจึ์ง
ต้องเป็นผู ้ท่ี มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีความรู้ท่ีทันสมัย  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์  มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู  ปฏิบติังาน
หน้าท่ีครูด้วยหลักธรรมและหลักวิชาชีพ  พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการด าเนินชีวติ (วิไลวรรณ  ทองเจริญ
,2553: 53-54) อยา่งไรก็ตาม  ในปัจจุบนัพบปัญหาหลายประการเก่ียวกบัระบบการพฒันาบุคลากร
ทางด้านสายวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา  นบัตั้งแต่การรับอาจารยเ์ขา้สู่สถาบนัการศึกษา  การ
พฒันาอาจารยใ์ห้มีศกัยภาพท่ีจะปฏิบติังานในทุกภารกิจไดอ้ย่างมีคุณภาพ  ทั้งทางด้านการสอน  
การวิจยั  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ตลอดจนดา้นการพฒันา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารยจึ์งเป็นหน้าท่ีของสถาบนัการศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการควบคุม  
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ก ากบัดูแล  ให้คณาจารยท่ี์มีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ย่างครบถว้นตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาวจิยัเร่ืองดงักล่าว โดยศึกษาความตอ้งการสวสัดิการ
ของพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ และศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการ
จดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อน าผลการศึกษามาสร้างเป็นรูปแบบการจดั
สวสัดิการท่ีดีและเหมาะสม เพื่อจดัท าเป็นแนวทางในการพัฒนาการจดัสวสัดิการท่ีดีส าหรับ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย ทั้งน้ีเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย รวมทั้งท าให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถ
ธ ารงรักษาบุคลากรในสถาบนัของตนเองให้ได้นานท่ีสุด และสามารถดึงดูดบุคคลภายนอก ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถเขา้มาร่วมงานกบัสถาบนัอุดมศึกษา และสามารถน าไปประยกุตป์รับใชไ้ดจ้ริง 
ในการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งยงัเป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาส าหรับประเทศไทย
ต่อไป  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 2. เพื่อศึกษาวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
ของรัฐ 
 3. เพื่อสร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับ 
ประเทศไทย 
 4. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
ส าหรับประเทศไทย 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับ
ประเทศไทย ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั  ดงัน้ี 

1.  ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 ผูว้จิยัมุ่งเนน้ศึกษาเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย จ านวน 79 แห่ง โดย
ท าการศึกษาในกลุ่มเฉพาะพนกังานสายวชิาการ  ดงัน้ี                 

              1.1 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 16 แห่ง 
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              1.2 สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบั จ  านวน 14 แห่ง 
              1.3 มหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวน 40 แห่ง 
 1.4 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จ านวน 9 แห่ง 

 2.  ขอบเขตด้านประชากร ตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลหลกั 
  2.1 ประชากร (Population) คือ พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการในสถาบนัอุดม 
ศึกษาของรัฐ จ านวน 79 แห่ง จ านวน 65,992 คน (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555) 
  2.2 ตวัอยา่ง (Sample) คือ พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษา 
ของรัฐจ านวน 400 คนโดยเลือกขนาดของตวัอยา่งจากสูตรเครจซ่ีและมอร์แกน(Krejice & Morgan, 
1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ในการสุ่ม 95%จากประชากรจ านวน 65,992 คนไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 
381 คน ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดของตวัอยา่งในการศึกษา 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการ
จบัฉลาก 

  2.3 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) คือ พนกังานสายวชิาการในสถาบนัอุดม 
ศึกษาของรัฐ จ านวน 45 คน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถานอุดมศึกษา 
เช่น หวัหนา้กองการเจา้หนา้ท่ี ผูบ้ริหารผูซ่ึ้งมีประสบการณ์ท างานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐอยา่ง
นอ้ย 5 ปีข้ึนไปโดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน15 คน รวมจ านวน 60 คน 
 
 3.  ขอบเขตด้านเนือ้หา   
  3.1 ศึกษาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลยั  
ของรัฐ และเฉพาะพนกังานสายวชิาการ 7 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ   
2. ดา้นความยติุธรรม 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน 
4. ดา้นการรักษาพยาบาล 
5. ดา้นสิทธิประโยชน์  
6. ดา้นระบบสัญญาจา้ง   
7. ดา้นระบบค่าตอบแทน 

  3.2 ศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในการจดัสวสัดิการพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจ านวน  4  แห่ง  ไดแ้ก่  มหาวิทยาท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดีแห่งท่ี 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และ ซ่ึงเป็นตวัแทนสถาบนั 
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อุดมศึกษาของรัฐท่ีส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองขอ้มูลในการจดัสวสัดิการในระดบัดี
ใหก้บัพนกังานมหาวทิยาลยั 
  3.3 สร้างรูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ส าหรับประเทศไทย  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นการสร้างรูปแบบท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผน (Schematic 
Models) ตามความคิดของ คีฟส์ (Keeves, 1988: 561-565) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมี
โครงสร้าง (Structural Relationship) และเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ของการจัด
สวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

            รูปแบบ (Model) หมายถึง แบบอยา่งท่ีดีของการสร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังาน
ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย ท่ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงกบัสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐทุกแห่ง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่พนกังานท่ีปฏิบติังาน 

สวสัดิการ (Welfare) หมายถึง บริการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจดัให้
มีข้ึนเพื่อให้พนกังานท่ีปฏิบติังาน ไดรั้บความสะดวกสบายในการท างาน มีความมัน่คงในอาชีพ 
หรือไดรั้บประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากเงินเดือน ทั้งน้ี เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานมีขวญัและ
ก าลงัใจท่ีดี ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คง และโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้น 

ความยติุธรรม ดา้นคุณภาพชีวติการท างาน ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นสิทธิประโยชน์ดา้น              
ระบบสัญญาจา้ง  และดา้นระบบค่าตอบแทน 
 1.ความมัน่คง และโอกาสกา้วหน้าในอาชีพ (Security and Job opportunity) หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีอบอุ่น ปลอดภยั และมีแนวโนม้จะพฒันาการท างานไปในทางทีดีข้ึนของพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 2. ความยติุธรรม (Fairness) หมายถึง ส่ิงท่ีพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ไดรั้บ
อยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อตอบแทนการท างานอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ ในรูป
ของเงินเดือน หรือสวสัดิการอ่ืนๆท่ีสมควรจะไดรั้บ 

 3. คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of working life) หมายถึง ความเป็นอยู่ ความสุข
โดยรวมของชีวิตการท างานของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน 
สวสัดิการ โอกาสท่ีจะก้าวหน้า และความมัน่คงในงาน โอกาสการพฒันาความสามารถ ลกัษณะ
ต่างๆ เหล่าน้ี ใหมี้ความเท่าเทียมจะส่งผลใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีความสุข  
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 4. การรักษาพยาบาล (Healthcare) หมายถึง การดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกรณีท่ีรู้สึกไม่สบายเพราะความเจ็บไข้ เจ็บป่วย ให้หายจากโรค  
เพื่อมีสุขภาพท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ  
 5. สิทธิประโยชน์ (Benefit) หมายถึง ประโยชน์ท่ีไดรั้บ เพื่อช่วยเก้ือกูล อ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังาน ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจดัใหแ้ก่พนกังาน เช่น เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ  
กองทุนสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัต่างๆ หรือสิทธิในการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ซ่ึงเป็น
เคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศและบ าเหน็จความชอบท่ีพระเจา้แผ่นดินทรงสร้างข้ึนเพื่อพระราชทาน
เป็นบ าเหน็จความชอบในพระองค ์
 6. สัญญาจา้ง (Contract) หมายถึง เอกสารขอ้ความท่ีท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนด
ระยะเวลาเร่ิมจา้งและส้ินสุดการจา้งพร้อมทั้งเง่ือนไขต่างๆตามระเบียบของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา 
 7. ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
จ่ายให้แก่พนักงานผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงอาจจ่ายในรูปตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการ
ปฏิบติังานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวญั
ก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยูข่องครอบครัวผูป้ฏิบติังานให้ดีข้ึน 
 พนกังานสถาบนัอุดมศึกษาหรือพนกังานมหาวทิยาลยั (University Employee)หมายถึง 
บุคคลซ่ึงไดรั้บการจา้งตามสัญญาจา้งท างานในสถาบนัอุดมศึกษาโดยไดรั้บค่าจา้งหรือค่าตอบแทน
จากเงินงบประมาณแผน่ดิน หรือเงินรายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ                                                                                                                         
 พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ (Academic university employee) หมายถึงพนกังาน 
มหาวทิยาลยัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีต าแหน่งอาจารย ์ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ต าแหน่งรองศาสตราจารย์
และต าแหน่งศาสตราจารยซ่ึ์งท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อนผูว้ิจยัผูใ้หก้ารบริการทางวชิาการแก่สังคมและการ 
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ (Public university) หมายถึง แหล่งให้วิชาความรู้ในระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 79 แห่ง ซ่ึงเป็นสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย 
ท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากรัฐ 
 วิธีป ฏิบัติ ท่ี เป็น เลิศในการจัดสวัส ดิการ (Best practice in welfare management) 
หมายถึง ผลจากการปฏิบติัจริงของวิธีการ ท่ีใช้ในการปรับระบบการท างานของการจดัสวสัดิการ 
ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้วยวิธีการท่ีส าเร็จและเป็นแนวทางท่ี ดีท่ี สุด  
ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนได ้
            แนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการ (Process Welfare Development) หมายถึง วิธีการ
ใหม่ท่ีจะช่วยปรับปรุงแกไ้ขให้ไดก้ารจดัสวสัดิการ ท่ีเหมาะสมสามารถตอบสนองความตอ้งการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ของพนักงานท่ีปฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ให้เกิดความพึงพอใจ และปฏิบติังานใน
สถาบนัไดอ้ยา่งยาวนาน ซ่ึงผูว้จิยัมุ่งเนน้จะศึกษา 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คง และโอกาสกา้วหนา้
ในอาชีพ ด้านความยุติธรรม ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสิทธิ
ประโยชน์ ดา้นระบบสัญญาจา้งและดา้นระบบค่าตอบแทน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ไดท้ราบความตอ้งการสวสัดิการท่ีคาดหวงัของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 2.ไดท้ราบวิธีการปฏิบติัท่ีดีในการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
เพื่อน ามาพฒันาเป็นตน้แบบการจดัสวสัดิการท่ีดีส าหรับพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่ง
อ่ืนได ้
 3.ไดน้ ารูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเหมาะสมไป
เป็นตน้แบบหรือน าไปพฒันาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในอนาคตต่อไป 
 4. ไดท้ราบแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนด
มาตรฐานในการจดัสวสัดิการให้กบัพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งอ่ืน ส าหรับประเทศ
ไทย 
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บทที ่2  

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง “รูปแบบสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับ 

ประเทศไทย”  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 4. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารค่าจา้งเงินเดือน และค่าตอบแทน 
 5. แนวคิดเก่ียวกบัวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
 6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน   
 7. แนวคิดเก่ียวกบัความมัน่คง และความกา้วหนา้ในการท างาน 
 8. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
 9. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

               1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดสวสัดิการ 

   การศึกษาคือ เสาหลกัของประเทศพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัผู ้
อยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จของการพฒันาอุดมศึกษาไทย เพื่อธ ารงรักษาบุคคลเหล่าน้ีให้ปฏิบติังานได้
อยา่งยาวนานกบัสถาบนัอุดมศึกษา สวสัดิการจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอบแทนพนกังานนอกเหนือจาก
เงินเดือนค่าจา้งประจ าและจะสร้างขวญัก าลงัใจให้พนกังานจงรักภกัดีต่อองค์กร และให้สามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขยิ่งข้ึน แนวคิดการจดัสวสัดิการมีความหมายท่ี
ครอบคลุมการจดับริการหรือประโยชน์ต่างๆ ท่ีนายจา้งควรจดัให้ เพื่อให้ลูกจา้งมีความเป็นอยูท่ี่ดีมี
ความมัน่คงปลอดภยั โดยมีแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ ดงัน้ี 
 
                     1.1 ความหมายของสวสัดิการ 
  สวสัดิการ (Welfare)  คือ ผลตอบแทนท่ีนอกเหนือจากค่าจา้ง และเงินเดือน เพื่อเป็น
การสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร ให้เกิดความมัน่คงในการท างาน มีนกัวิชาการหลายท่าน ได้
ใหค้วามหมายของค าวา่ “สวสัดิการ” ไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 
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  สวสัดิการ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ.2542  หมายถึง 
ส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยให้คนมีชีวิตและสภาพการท างานท่ีดีและสะดวกสบาย ดงันั้นสวสัดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์ จึงมีความหมายในทางท่ีดี และสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งมาก ทั้งในองคก์รภาครัฐและเอกชน 
ท่ีมีหนา้ท่ีจะตอ้งจดัสวสัดิการ หรือ สิทธิประโยชน์เก้ือกูลใหแ้ก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ในการด ารงชีวติ สร้างขวญัแรงจูงใจ และความผกูพนัแก่ผูป้ฏิบติังาน และยงัเป็นปัจจยัชกัจูงให้คน
เข้ามาสมคัรงาน ซ่ึงองค์กรควรจดัสวสัดิการในรูปของตวัเงิน สิทธิ หรือกิจกรรมอย่างอ่ืนๆได ้
ข้ึนอยู่กับสถานะขององค์กร ข้อกฎหมาย ความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร 
แนวนโยบายของฝ่ายบริหาร และความตอ้งการของราชการและหน่วยงาน เพื่อเป็นการจูงใจให้
บุคคลภายนอกสนใจเขา้มาท างานในองคก์ร 
  คูนซ์ และดอนแนลล์  (Koontz and Donnell, 1968: 191-192) ไดก้ล่าววา่ สวสัดิการ คือ 
ผลประโยชน์ท่ีหน่วยงานจดัให้แก่บุคลากร เป็นการใหก้ าลงัใจและบ ารุงขวญั อาจจะเป็นการให้เงิน
ต่างๆเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากเงินเดือนหรือค่าจา้งปกติ อาจเป็นเงินรางวลัจากผลก าไรท่ีเรียกว่า 
โบนสั (Bonus) หรือเงินท่ีเรียกอย่างอ่ืน นอกจากน้ี อาจเป็นบริการพิเศษต่างๆ เพื่อบ ารุงขวญั เช่น 
การให้หยุดพกัผอ่นเป็นคร้ังคราว (Vacation) การให้ลาป่วย (Sick leave) การให้ลาหยุด (Leaves of 
absence) และการจดัสภาพการท างานต่างๆใหส้ะดวกสบาย (Working Conditions) 
  ฮาร์เวลล์ (Harwell,1969: 325) ไดก้ล่าววา่ สวสัดิการเป็นรายไดพ้ิเศษ (Fringe benefits) 
ชนิดห น่ึง แม้จะเป็นโครงการช่วยเหลือต่างๆ  โดยไม่ เป็นการให้ เงินพิ เศษแก่ บุคลากร  
โครงการสวสัดิการท่ีหน่วยงานจดัใหแ้ก่บุคลากร ไดแ้ก่ การใหป้ระกนัชีวติ (Life insurance) การให้
การรักษาพยาบาล (Hospitalization)การให้ เงินบ าเห น็จบ านาญ เม่ือบุคลากรพ้นจากงาน 
(Retirement) การให้รับใบหุ้นของบริษทั (stock options) การให้เก็บออมสินหรือการออมทรัพยใ์น
รูปเงินสะสม (Thrift savings) และการให้เงินทดแทน หรือท าขวญัเม่ือบุคลากรทุพพลภาพไม่ว่าจะ
เป็นการชัว่คราว หรือถาวร (Temporary and long-term disabilities) 
  พิกอร์ และไม เยอรส์  (Pigors and Myers, 1969: 570) ได้ก ล่าวว่าสว ัส ดิการ คือ
ผลประโยชน์และบริการ (Benefits and services) ท่ีหน่วยงานจดัให้แก่บุคลากร 3 ประเภท คือ 1) 
ขณะยงัท างานอยู ่(on the job) 2) หยดุงานแต่ยงัเป็นบุคลากรประจ าอยูใ่นหน่วยงาน (Off the job but 
in the company) และ 3) พน้จากงานไปเป็นสมาชิกธรรมดาของสังคมทัว่ไป (Outside the company 
in the community at large) ทั้ งน้ีเพื่อให้บริการหรือความช่วยเหลือใน 8 ด้าน ได้แก่ (1) สุขภาพ 
(health) (2) ความปลอดภยั (Safety) (3) ความสะดวก (Conveniences) (4) การศึกษาและข่าวสาร
ความรู้ (Education and Information) (5) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) (6) การ
พกัผ่อนหรือสันทนาการ (Recreation) (7) การให้ค  าปรึกษาทั้งในเร่ืองส่วนตวัและครอบครัวในรูป
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ของการแนะแนว (Counseling in connection with personal and family problems) และ (8) การให้
ผลประโยชน์หรือความสนใจแก่ชุมนุมชนทั้งในด้านการปกครองและมนุษยธรรม (Community 
interests both civic and Humanitarian) 

 บีช (Dale S. Beach, 1971: 786) ได้กล่าวว่า สว ัสดิการ คือ ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ี
หน่วยงานจัดให้แก่บุคลากรของตน ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจจะเป็นเงินท่ีนอกเหนือไปจาก
เงินเดือนหรือค่าจา้งปกติท่ีหน่วยงานจดัให้เป็นการคุม้ครอง หรือช่วยเหลือในเร่ืองความเจ็บป่วย 
อุบติัเหตุ การออกจากงานกะทนัหัน ไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือไล่ออก การพน้จากงานเพราะ
เกษียณอายุ และรายไดพ้ิเศษต่างๆ นอกจากการให้เงิน อาจจะเป็นการให้ความสะดวกสบายต่างๆ 
เช่น การให้ลาพกัผอ่นโดยไดรั้บเงินตามสมควร และการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งในและรอบๆสถานท่ี
ท างานใหส้ะดวกสบายน่าอยู ่  

 องัคณา กนัธิยะ (2553: 8-9) ไดส้รุปวา่ สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ เป็นส่ิงท่ีองคก์าร
จดัให้กบับุคลากรในองค์กร เพื่อให้ประโยชน์แก่บุคลากร ตามสิทธิท่ีได้ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจา้งท่ีไดรั้บเป็นประจ า อนัจะส่งผลไปสู่
ผลผลิตของงาน เน่ืองจากเป็นแรงจูงใจให้เกิดความมัน่ใจ มัน่คง พึงพอใจ สะดวกสบายในการ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต โดยสวสัดิการอาจเป็นรูปตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงส่ิงท่ี
หน่วยงานจดัเสริมใหน้อกจากท่ีรัฐจดัใหเ้พื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

 พิเชษฐ ์สอนสิริ ( 2553: 11-12) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัสวสัดิการวา่ เป็นการตอบ
แทนในการปฏิบติังาน อนัเป็นส่วนนอกเหนือจากเงินเดือน โดยเราอาจเรียกรวม ๆ ว่า เป็นรายได้
พิเศษ (Extra Income) ท่ีองค์กรจ่ายให้ทั้ งทางตรงและทางออ้ม เพิ่มเติมจากเงินเดือน และค่าจา้ง
ประจ าซ่ึงจ่ายใหพ้นกังาน เจา้หนา้ท่ีใหเ้พื่อใหก้ าลงักาย มีก าลงัใจ ปฏิบติังานใหเ้ป็นผลดีแก่องค ์
                สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2554: 1) ไดร้วบรวมและกล่าวถึงความหมายของ
ค าวา่สวสัดิการไวอ้ยา่งน่าสนใจ 3 มุมมอง กล่าวคือ  
  สวสัดิภาพ หรือ สวสัดิการ(Welfare) คือการมุ่งใหเ้กิดการกินดีอยูดี่ของบุคคลหรือกลุ่ม 
สวสัดิการทัว่ไปของชุมชนหรือสังคม ถือวา่เป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนเพื่อประโยชน์
ร่วมกนัของส่วนรวม 

 สวสัดิการ หมายถึง การกินดีอยู่ดี  (Well-being) ซ่ึงถา้จะขยายความออกไป อาจกล่าว
ได้ว่า คือภาวะของการมีสุขภาพดี มีความเจริญรุ่งเรือง และมีความสุข ถ้าเก่ียวกับด้านแรงงาน
หมายถึง   ส่ิงหรือสถานการณ์ท่ีนายจา้งจดัให้เพื่อความสะดวกสบาย หรือความกินดีดอยู่ดีของ
ลูกจ้างนั่นเอง ซ่ึงการจดัสวสัดิการนอกเหนือกว่าท่ีกฎหมายก าหนด จะสร้างความพึงพอใจแก่
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ลูกจา้งและท าให้เกิดความสุขในการท างานเต็มใจ พอใจท่ีจะท างานอยา่งทุ่มเทเพื่อให้ตนเองไดรั้บ
สวสัดิการนั้นตลอดไป 

 สวสัดิการ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีหน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจ
เอกชนจดัให้มีข้ึนเพื่อให้ขา้ราชการ พนักงาน หรือผูท่ี้ปฏิบติังานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ได้รับความ
สะดวกสบายในการท างาน มีความมัน่คงในอาชีพ มีหลกัประกนัท่ีแน่นอนในการด าเนินชีวิต หรือ
ได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างท่ีได้รับอยู่เป็นประจ า ทั้ งน้ีเพื่อเป็น
ส่ิงจูงใจให้ผูป้ฏิบัติงานมีขวญัและก าลังใจท่ีดี เพื่อจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ และสติปัญญา
ความสามารถของตนในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีไม่ตอ้งวิตกกงัวล ปัญหายุง่ยากทั้งในทางส่วนตวั
และครอบครัวท าให้มีความพอใจในงาน มีความรักงานและตั้ งใจท่ีจะท างานนั้นให้นานท่ีสุด                
ส าหรับสวสัดิการท่ีสมบูรณ์แบบนั้นย่อม หมายถึงสวสัดิการท่ีให้แก่ลูกจา้ง ทั้งในขณะท่ีท างาน    
(On – the – Job), นอกเวลาท างานแต่ย ังอยู่ในท่ีท างาน (Off – the – job within the workplace)            
นอกสถานท่ีท างาน (Outside the workplace) นอกจากนั้ นจะต้องไม่ให้ เฉพาะลูกจ้างเท่านั้ น                  
แต่จะตอ้งรวมถึงครอบครัวและชุมชนดว้ย 
  จากส่ิงท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจ ัยสรุปได้ว่า สวสัดิการ หมายถึง ส่ิงท่ี รัฐ หรือ 
หน่วยงานจดัในรูปแบบของบริการ ท่ีนอกเหนือจากค่าตอบแทนหลกั เพื่อให้พนกังานไดรั้บความ
สะดวกสบายในการท างาน และเพื่อเกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิต และปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ  สวสัดิการท่ีดี จ  าตอ้งจดัให้ตรงตามความตอ้งการแก่ผูป้ฏิบติังาน ในระดบัท่ีเป็นไป
ได้ เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจในการท างาน รวมทั้ งเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นคง และ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ อนัจะน าไปสู่ความกา้วหนา้ของสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป 
                     1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการ มีแนวคิดเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ ดงัน้ี 
        1.2.1 แนวคิดสวสัดิการอาชีพของทิตมสัส์ 
        ทิตมสัส์ (Titmuss, 1974) อา้งถึงใน Tatsuru Akimoto (1989)  เป็นผูน้ าเอาแนวคิด
เก่ียวกับสวสัดิการอาชีพ (Occupational Welfare) มาจากประเทศองักฤษเม่ือปี ค.ศ. 1950โดยน า
สาระท่ีน่าสนใจของแนวคิดน้ีท่ีเน้นเร่ือง การกระจายทรัพยากรทางสังคมจากกลุ่มท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจท่ีสูงกวา่ไปยงักลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดอ้ยกวา่ ท่ีส าคญัคือ บริการต่างๆ ท่ีมีอยูใ่น
ขณะนั้นเป็นบริการท่ีสถานประกอบการนิยมจดัให้แก่แรงงานทั้งในรูปท่ีเป็นตวัเงินและส่ิงของโดย
จดัให้ตามความสามารถและตามสภาพการจา้งซ่ึงแตกต่างกันในแต่ละสถานประกอบการ  เช่น 
บ านาญลูกจา้ง เงินช่วยเหลือบุตร บริการดา้นสุขภาพอนามยั ประโยชน์เก้ือกูลกรณีถึงแก่กรรมและ
การจ่ายเม่ือไม่สามารถท างานได ้ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าท่ีพกัอาศยั ทุนการศึกษา  เคร่ืองแบบ  และ
นนัทนาการอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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      จากตวัอย่างประโยชน์เก้ือกูลข้างต้น  เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติ
เกิดข้ึน  เพราะมีผลท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน  เน่ืองจากบริการต่างๆท่ีเกิดข้ึนเฉพาะสถาน
ประกอบการหรือสถาบนัท่ีมีการจา้งงานเท่านั้น ผูท่ี้ไม่มีงานท าและไม่ไดท้  างาน  แมอ้ยูใ่นวยัท างาน
แต่จะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บบริการดงักล่าว  ดงันั้น ประโยชน์เก้ือกลูทั้งหลายจึงเติบโตข้ึนเฉพาะหน่วยงาน
ท่ีมีการจา้งงาน  ซ่ึงอาจน ามาสู่ความขดัแยง้และกลายเป็นความไม่สงบสุขข้ึนไดใ้นสังคมส่วนรวม 
เพื่อป้องกนัความไม่สงบสุขท่ีอาจเกิดข้ึน  จึงมีการน าเสนอใหน้ าสวสัดิการอาชีพมาไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของนโยบายสังคม  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก่อใหเ้กิดการกระจายทางสังคมอยา่งเป็นธรรม 
   1.2.2. แนวคิดการบริหารสวสัดิการส่วนหน่ึงหรือแบบเก็บตก 
   ท่ีมาของแนวคิดน้ีมีพื้นฐานมาจากความคิดท่ีวา่  เม่ือมีการพฒันาเศรษฐกิจ  จ  าเป็นตอ้ง
มีการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรและคนวยัท างานไปพร้อมๆกนัเพราะคนงานมีความ
ตอ้งการท่ีจะเจริญกา้วหนา้  ตอ้งการความมัน่คงและชีวิตท่ีสุขสบาย  และโดยความหมายของค าวา่  
“Residual”  ก็คือรูปแบบหน่ึงของสวสัดิการสังคมท่ีมีพื้นฐานตั้งอยูบ่นความเช่ือท่ีวา่บุคคลในสังคม
จะไดรั้บการตอบสนองดา้นสวสัดิการจาก 2 แหล่งท่ีส าคญั  คือ  ตลาดและครอบครัว  สวสัดิการท่ี
ให้ตามรูปแบบน้ีจึงเป็นการให้ในส่วนท่ีเหลือจากประชาชนท่ีมีอ านาจซ้ือบริการตลาดของระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  ซ่ึงเปิดโอกาสให้ตลาดท าหน้าท่ีโดยมีรัฐเขา้แทรกแซงน้อยท่ีสุด  ดงันั้น  
ประชาชนทัว่ไปท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน  หรือมีความตอ้งการบริการต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้ง
ช่วยเหลือตนเองก่อน  ดว้ยการใชเ้งินส่วนท่ีเป็นรายไดข้องตนเองหรือเงินออมท่ีมีอยูบ่างส่วนซ้ือหา
บริการทางสังคมมาตอบสนองหรือแกไ้ขปัญหาตน (Akimoto, 1989)   
  รูปแบบขา้งตน้น้ี จึงเป็นการสะทอ้นให้เกิดการรับรู้วา่ประชาชนท่ีจะมาใชบ้ริการ  คือ  
กลุ่มประชาชนท่ีช่วยตนเองไม่ได ้ เป็นภาระทางสังคม  และไดรั้บการตีตราวา่เป็น  ขยะของสังคม  
และไม่มีส่วนร่วมของการพฒันาเศรษฐกิจ  แนวคิดน้ีจึงมีกรอบแนวคิดท่ีค่อนขา้งจ ากดัขอบเขตแค่
เพียงรัฐจะจดัหาบริการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนท่ีอยูใ่นสภาพท่ีไม่ปกติและ
ไม่สามารถจะรับความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือจากโครงสร้างของสังคมได ้
  การบริหารแรงงานโดยใช้แนวคิดน้ี  จึงมุ่งท่ีโปรแกรมมาตรฐานแรงงาน (Labour  
Standard  Program)  เช่น  การก าหนดค่าจา้งขั้นต ่า  ความปลอดภยัในอาชีพ  เร่ืองสุขภาพอนามยั
และการจดัหา บริการสวสัดิการส าหรับกลุ่มคนงานท่ีดอ้ยโอกาส  รวมทั้งคนงานท่ีถูกเอารัดเอา
เปรียบทางสังคม  ทั้ งน้ี  วตัถุประสงค์ของการจดัควรมุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งความ
มัน่คงของลูกจา้งและครอบครัว  
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  หลกัส าคัญของแนวคิดการบริหารสวสัดิการส่วนหน่ึงหรือแบบเกบ็ตก  
  1.  การให้ความเป็นอิสระแก่ประเทศต่างๆท่ีจะจดัหาโปรแกรมและ/หรือบริการท่ี
แตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน  บริการตามกฎหมายของประเทศหน่ึงอาจใช่หรือ
ไม่ใช่บริการตามกฎหมายของอีกประเทศหน่ึงก็ได ้
  2.  บริการท่ีจดัข้ึนควรจดัให้มีความแตกต่างกนัตามเวลาและสถานการณ์  รวมทั้งให้
ค  านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองการแบ่งงานกนัท าดว้ย 
  3.  การใช้หลกัแนวคิดน้ีเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในประเทศท่ีก าลงัมีการพฒันา เพราะ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้จะเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ประเทศท่ีก าลงัพฒันา 
  4.  เน้นความต้องการของลูกจา้ง  โดยเฉพาะเร่ืองบริการท่ีเก่ียวกับส่ิงอ านวยความ
สะดวก  เช่น  ส่ิงอ านวยความสะดวกเร่ืองอาหาร  สหกรณ์ออมทรัพย ์ ท่ีอยู่อาศยั  การคมนาคม
ขนส่ง บริการรักษาพยาบาล  การศึกษาและกิจกรรมทางวฒันธรรม  การฝึกอบรม  บริการร่วมกนั 
(Communal  Services) แรงงานกลุ่มพิเศษ  เช่น แรงงานหญิงยา้ยถ่ิน  แรงงานพิการและสูงอาย ุ 
รวมทั้งเนน้เร่ืองเมืองอุตสาหกรรม (Industrial  Towns) 
  5.  การขยายขอบข่ายของสวสัดิการออกนอกท่ีท างานโดยให้ครอบคลุมถึงครอบครัว
ของลูกจ้าง ชุมชน และสังคมส่วนรวมของประเทศ ฉะนั้นผูท่ี้ได้รับประโยชน์จากสวสัดิการ
อุตสาหกรรมจึงมิใช่อยูใ่นหมู่ผูท่ี้เป็นลูกจา้งเท่านั้น 
  6.  ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างกิจการขนาดใหญ่และกิจการขนาดเล็ก  ความ
แตกต่างระหวา่งอุตสาหกรรมสมยัใหม่กบัอุตสาหกรรมดั้งเดิม  รวมทั้งความลา้หลงัและความชะงกั
งนัของส่วนต่างๆ ทั้งในเมืองและชนบทเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในสวสัดิการต่างๆ 
  กล่าวโดยสรุป  แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดกวา้งๆท่ีตอ้งการให้ประเทศสมาชิกขององคก์าร
สหประชาชาติและประเทศอ่ืนๆรับเอาแนวทางการจัดสวัสดิการอุตสาหกรรมท่ีควรจะมี
นอกเหนือจากท่ีท างาน  โดยขยายขอบเขตสวสัดิการให้กวา้งข้ึนครอบคลุมถึงนอกท่ีท างานด้วย  
โดยเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ควรขยายจากตวัลูกจา้งออกสู่ครอบครัวของลูกจา้งและชุมชน  ทั้งน้ี
ไม่ควรเนน้วา่ จะตอ้งให้นายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว  แต่ควรเปิดโอกาสให้
ผูส้นใจเป็นผูด้  าเนินการ  ซ่ึงถ้าด าเนินการในลกัษณะท่ีร่วมกนัได้ก็จะยงัประโยชน์ให้แก่ลูกจา้ง  
ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมส่วนรวม 
 
                     1.3 ความส าคัญของสวสัดิการ  
  อนนัตช์ยั  คงจนัทร์ (2557:  308) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสวสัดิการไว ้5 ประการ 
ดงัน้ี 
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        1.3.1 สวสัดิการมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อพนักงาน ผูบ้ริหารควรช่วยให้พนักงาน
เขา้ใจสวสัดิการและใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี เช่น กรณีมีเหตุฉุกเฉินของพนักงานมีบุตรเจ็บป่วย
ตอ้งการการรักษาอยา่งรวดเร็ว  ผูบ้ริหารอาจช่วยให้พนกังานทราบรายละเอียดในการเบิกค่าใชจ่้าย
ดงักล่าว  เป็นตน้ 
        1.3.2 สวสัดิการเป็นเคร่ืองมือท่ีมีอิทธิพลในการสรรหาพนักงาน  องค์การท่ีมีการ
เสนอสวสัดิการท่ีดึงดูดใจสามารถท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการสรรหาพนกังานจากภายนอก 
        1.3.3 สวสัดิการช่วยรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวใ้นองค์การ สวสัดิการท่ีดี
สามารถรักษาคนเก่งไวใ้นองคก์ารช่วยลดอตัราการการหมุนเวยีนเปล่ียนงานได ้
        1.3.4 สวสัดิการบางอยา่งเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจ เช่นวนัหยดุและวนั
ลา  ช่วยให้การจดัการตารางเวลามีความยืดหยุน่ ผูจ้ดัการตอ้งรับรู้สวสัดิการเหล่าน้ี เพื่อสามารถจดั
ตารางเวลาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ประสิทธิภาพ 
        1.3.5 สวสัดิการมีความส าคญัต่อฝ่ายบริหารเช่นเดียวกัน ผูบ้ริหารต้องรับรู้และ
เขา้ใจสวสัดิการของตน  เช่น วนัหยดุ วนัลา การคุม้ครองในการประกนัสุขภาพ เงินบ าเหน็จบ านาญ
ภายหลงัออกจากงาน 
 
                     1.4 ประเภทของสวสัดิการ 
  สวสัดิการท่ีองค์การตอ้งจดัให้พนักงาน สามารถแบ่งได้ 7 ประเภท ดงัน้ี (อนันต์ชัย                    
คงจนัทร์, 2557:  309) 
       1.4.1 สวสัดิการท่ีกฎหมายก าหนด กฎหมายของสหรัฐอเมริกาก าหนดให้นายจา้ง
ใหผ้ลประโยชน ์4 ประการแก่ลูกจา้ง ไดแ้ก่ (1) การประกนัสังคม (2) กองทุนเงินทดแทน  (3) การ 
ประกนัการวา่งงาน และ (4) ลาป่วยและลากิจครอบครัว  ส่วนอ่ืนท่ีนายจา้งให้ลูกจา้งถือเป็นการให้
ดว้ยความสมคัรใจ 
      1.4.2 การประกนัสุขภาพ จะครอบคลุมตน้ทุนค่าใช้จ่ายโรงพยาบาล ค่าแพทย ์และ
ค่าบริการทางการแพทย ์ เน่ืองจากการประกนัสุขภาพเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก  ดงันั้นจึงมกัจะมี
การแยกพิจารณาจากสวสัดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน 
           1.4.3  การเกษียณอายุ ผลประโยชน์ของการเกษียณอายุ คือ การจดัให้มีรายได้แก่
พนกังานหลงัเกษียณอาย ุ
      1.4.4  การประกนั แผนประกนัเพื่อคุม้ครองพนกังานและครอบครัวจากปัญหาทาง
การเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุพพลภาพหรือการเสียชีวติ 
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    1.4.5  วนัหยุดวนัลา คือ การให้พนกังานสามารถหยุดงานไดท้ั้งมีค่าตอบแทนและไม่
มีค่าตอบแทนข้ึนอยูก่บัประเภทของการลาหยดุงาน 
    1.4.6  การให้บริการแก่พนกังาน คือ โปรแกรมท่ีจดับริการให้พนกังานโดยอาจจะไม่
ตอ้งไปคิดค านวณเพื่อหกัภาษีเงินไดห้รืออาจจะไดรั้บสิทธิพิเศษ โดยบริการดงักล่าวมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติแก่พนกังาน 
 การมีสวสัดิการท่ีเพิ่มมากข้ึนรวมทั้งตน้ทุนท่ีสูงข้ึนท าให้นายจา้งเลือกจา้งพนกังานชัว่คราว
เขา้มาท างานมากข้ึน  เน่ืองจากองคก์ารไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานกลุ่มน้ี 
 นอกจากน้ี สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ (2540 : 46) ยงัไดก้ล่าวถึงสวสัดิการแรงงานในองค์กร 
อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 10 ประเภท  ดงัน้ี 
 1. สวสัดิการดา้นสุขภาพ เช่น ยาและเคร่ืองมือส าหรับการปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล การ
ตรวจสุขภาพ การใหข้อ้มูลดา้นสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 
 2. สวสัดิการด้านความปลอดภยัในการท างาน เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับอุบติัเหตุและ
ความปลอดภยั การส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 
 3. สวสัดิการดา้นความมัน่คง เช่น เงินรางวลัการท างานนาน การประกนัชีวติ เป็นตน้ 
 4. สวสัดิการดา้นวนัหยุดวนัลา เช่น วนัหยุดตามประเพณี วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี วนัลา
กิจ วนัลาป่วย เป็นตน้ 
 5. สวสัดิการดา้นการศึกษา เช่น การใหทุ้นการศึกษา การใหล้าศึกษาต่อ เป็นตน้ 
 6. สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ เช่น บา้นพกั อาหารกลางวนั สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 
 7. สวสัดิการดา้นนนัทนาการ เช่น การจดักิจกรรมพกัผอ่น การจดัแข่งขนักีฬา การน าเท่ียว 
การจดัเล้ียงประจ าปี เป็นตน้ 
 8. สวสัดิการดา้นการใหค้  าปรึกษา เช่น การใหค้  าปรึกษาดา้นอาชีพ การใหค้  าปรึกษาในการ
ใชชี้วติในครอบครัว การใหค้  าปรึกษาดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 
 9. โบนสัและเงินสวสัดิการ เป็นการให้รางวลัแก่พนกังานท่ีมีพฤติกรรมท่ีองคก์รตอ้งการ 
เช่น เบ้ียขยนั เงินโบนสั เงินรางวลัประจ าปี รางวลัพนกังานดีเด่น เป็นตน้ 
 10. สวัสดิการอ่ืนๆ เช่น รถยนต์ประจ าต าแหน่ง อุปกรณ์ ส่ือสาร ศูนย์รับเล้ียงเด็ก                     
สนามเด็กเล่น บา้นพกัตากอากาศ เป็นตน้ 
 
              1.5 หลกัการจัดสวสัดิการ 
 ภิญโญ สาธร (2537: 387) ท่ีได้กล่าวถึงการจดัสวสัดิการให้แก่บุคลากรควรยึดหลัก 10 
ประการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
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       1.5.1 หลกัความเสมอภาค สวสัดิการทุกชนิดจะตอ้งให้แก่บุคลากรโดยค านึงถึงความ
เท่าเทียมกนัมากท่ีสุด 
      1.5.2 หลกัแห่งประโยชน์ การจดัสวสัดิการควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บให้คุม้ค่าใน
การจดั และใหเ้กิดผลทั้งทางหน่วยงานและส่วนตวัตรงตามเป้าหมาย 
      1.5.3 หลกัแห่งความจูงใจ การจดัสวสัดิการตอ้งมีส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดก าลงัใจ มี
แนวโนม้ท่ีจะกระท าการหรือท างานให้เกิดผลแก่ตนเองและความเจริญกา้วหนา้ของหน่วยงานมาก
ข้ึน 
     1.5.4 หลกัแห่งการตอบสนองความตอ้งการ การจดัสวสัดิการตอ้งค านึงวา่ตรงกบัความ
ตอ้งการของสมาชิกในหน่วยงานหรือไม่ 
    1.5.5 หลกัแห่งประสิทธิภาพ การจดัสวสัดิการตอ้งค านึงว่า ไดผ้ลดีท่ีสุด เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด ส้ินเปลืองเวลาและลงทุนนอ้ยท่ีสุด ไดรั้บบริการจากการจดัทั้งคุณภาพและปริมาณ 
   1.5.6 หลกัแห่งการประหยดั การจดัสวสัดิการควรค านึงถึงการประหยดัใหม้าก  
   1.5.7 หลักแห่งการบ ารุงขวญัและก าลังใจ การจดัสวสัดิการท าข้ึนเพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน 
   1.5.8 หลกัแห่งความสะดวก การจดัสวสัดิการตอ้งมีระบบระเบียบ มีรูปแบบท่ีดีในการจดั 
ซ่ึงเป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวก คล่องตวั ไม่ติดขดั ไม่ชกัชา้ 
   1.5.9 หลกัแห่งงบประมาณ การจดัสวสัดิการตอ้งค านึงถึงงบประมาณในการจดัวา่ เร่ืองใด
จะเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่บุคลากร มีทุนด าเนินการหมุนเวียน และมีงบประมาณมาสนับสนุน
เพียงพอหรือไม่ 
   1.5.10 หลกัแห่งความยุติธรรม การจดัสวสัดิการตอ้งค านึงถึงผลท่ีไดรั้บของบุคลากร ให้
ยดึถือหลกัความยติุธรรมในทุกกรณี 
 นอกจากน้ี วิจิตร ระวิวงศ์ (2532: 6) ได้กล่าวถึงหลักการจดัสวสัดิการตามแนวคิดของ 
K.N.Vaid  สรุปได ้ดงัน้ี 
 1. หลกัความรับผดิชอบทางสังคมของอุตสาหกรรม การท่ีนายจา้งให้สวสัดิการแก่พนกังาน 
ถือเป็นความรับผดิชอบต่อพนกังานต่อองคก์รและต่อชุมชน 
 2. หลกัประชาธิปไตย นายจา้งให้สวสัดิการแก่พนกังานควรยึดหลกัประชาธิปไตย จะตอ้ง
ให้สิทธิแก่พนกังานในการตดัสินใจวา่พวกเขาขาดแคลน และตอ้งการส่ิงใด ตลอดจนให้พนกังาน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการดว้ย 
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 3. หลักความเหมาะสมของค่าจ้าง นายจ้างจ าต้องค านึงว่าค่าจ้างท่ีให้แก่พนักงานนั้ น                      
มีความเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัในสังคมยุคปัจจุบนัหรือไม่ อตัราค่าจา้งเพียงพอมาก
นอ้ยเพียงใด 
 4. หลกัประสิทธิภาพ การให้สวสัดิการถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
พนกังาน กล่าวกนัวา่ การให้การศึกษาอบรม การให้ท่ีอยูแ่ละอาหาร เป็นสวสัดิการสามประการท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
 5. หลกัความรับผิดชอบร่วมกนั ทั้งนายจา้ง และลูกจา้งควรร่วมกนัรับผิดชอบ ทั้งในดา้น
ความคิดและทรัพยากร  
 6. หลกัการยอมรับในทุกระดบังาน สวสัดิการท่ีจดัให้ควรได้รับการยอมรับ ตั้งแต่ระดบั
ผูป้ฏิบติังานและระดบับริหารชั้นสูง 
 ในส่วนหลักการจัดสวัสดิการตามแนวคิดของฟลิปโป (Flippo, 1984: 337)  มีหลัก  
5 ประการ ดงัน้ี 
 1. หลักความพอใจและความตอ้งการท่ีแท้จริง เม่ือจดัสวสัดิการแล้วลูกจา้งควรมีความ
พอใจ และตรงกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  
 2. หลักการครอบคลุมส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล สวสัดิการท่ีจดัให้ควรครอบคลุม
ส่วนรวมมากกวา่ส่วนบุคคล เช่น การประกนัชีวติแบบกลุ่ม เป็นตน้ 
 3. หลกัการยืดหยุ่น การจดัสวสัดิการควรจดัให้มีความยืดหยุน่แก่กลุ่มลูกจา้งท่ีไดรั้บ โดย
ค านึงถึงเพศ อาย ุและสถานภาพสมรส 
 4. หลกัแห่งประโยชน์ หน่วยงานควรไดรั้บประโยชน์จากการจดัสวสัดิการ 
 5. หลกัแห่งงบประมาณ สวสัดิการท่ีจดัให้ตอ้งสามารถน ามาค านวณเป็นค่าใชจ่้ายได ้และ
คุม้ค่าแก่การลงทุน 
 จากหลักการทั้งหมดดงักล่าว ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า หลกัการจดัสวสัดิการท่ีดี ควรจดัให้ด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียม ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ ดว้ยการยึดหลกัแห่ง
ประโยชน์ รวมทั้งค  านึงถึงความคุม้ค่าท่ีจะไดรั้บ และในการจดัสวสัดิการให้กบัพนักงานควรให้
พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และด าเนินการจดัสวสัดิการ เพื่อให้พนกังาน
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสวสัดิการท่ีจดัให้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้
พนกังานมีความรู้สึกวา่ ตนเองมีคุณค่าและมีความส าคญัต่อองคก์ร 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะหลกัการจดัสวสัดิการ 
ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์หลกัการจดัโดยใชเ้ป็นหลกัการในการสร้างกรอบแนวคิด  5 ประการ ดงัน้ี  
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1) หลกัแห่งความเสมอภาค 2) หลกัแห่งประโยชน์ 3) หลักแห่งการตอบสนองความต้องการ 4) 
หลกัแห่งประสิทธิภาพ 5) หลกัแห่งงบประมาณ 
  ทั้งน้ี ผลท่ีได้รับจากหลกัการทั้งหมดดงักล่าว จะท าให้เกิดรูปแบบการจดัสวสัดิการท่ีดี 
โดยใช้แนวคิด และทฤษฎีท่ี เก่ียวข้อง 7 เร่ืองได้แก่  1) ทฤษฎีความต้องการของ Maslow & 
McClelland 2) ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg  3) ทฤษฎีการจูงใจโดยเสริมแรงทางบวกของ 
Skinner  4) ทฤษฎีความเช่ือของ Victor Vroom 5) ทฤษฎีความเสมอภาคของ Adams  6) แนวคิด
สวสัดิการอาชีพของ Richard M.Titmuss และ 7) แนวคิดคุณภาพชีวติการท างานของ Walton 
 จากรูปแบบการจดัสวสัดิการท่ีดีตามแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเฉพาะหลักการจดั
สวสัดิการดงักล่าว จะน าไปสู่รูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
ส าหรับประเทศไทย ท่ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นจะศึกษาวิจยัทั้งหมด 7 ดา้น ประกอบด้วย 1) ดา้นความมัน่คง 
และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ  2) ด้านความยุติธรรม 3) ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 4) ด้านการ
รักษาพยาบาล 5) ดา้นสิทธิประโยชน์ 6) ดา้นระบบสัญญาจา้ง 7) ดา้นระบบค่าตอบแทนไดด้งัตาราง
ท่ี 2.1  
ตารางท่ี 2.1  การสรุปหลกัสวสัดิการ 
                                           ผู้แต่ง 
หลกัสวสัดกิาร 

ภิญ
โญ

  ส
าธ

 

(25
37

) 

K.
N.

Va
id 

(19
70

) 

Fli
pp

o 

(19
84

) 

หลกัความเสมอภาค   - 
หลกัแห่งประโยชน์    
หลกัแห่งความจูงใจ  - - 
หลกัแห่งการตอบสนองความตอ้งการ    
หลกัแห่งประสิทธิภาพ   - 
หลกัแห่งการประหยดั  - - 
หลกัแห่งการบ ารุงขวญัและก าลงัใจ  - - 
หลกัแห่งความสะดวก  - - 

หลกัแห่งงบประมาณ    
หลกัแห่งความยติุธรรม  - - 
หลกัความรับผิดชอบทางสงัคมของอุตสาหกรรม -  - 
หลกัความเหมาะสมของค่าจา้ง -  - 
หลกัความรับผิดชอบร่วมกนั -  - 
หลกัการครอบคลุมส่วนรวมมากกวา่ส่วนบุคคล - -  
หลกัการยดืหยุน่ - -  
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     1.6 วตัถุประสงค์ของการจัดสวสัดิการ 

 วตัถุประสงค์ของการจดัสวสัดิการ  สามารถจ าแนกวตัถุประสงค์ขององค์การต่อการจดั
สวสัดิการได ้ 4 ประการ (สิทธิพร ชยัสุวรรณรัตน์, 2542: 20) ดงัน้ี 
       1.6.1 เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรต่างๆ ในการปฏิบติังาน
ใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจในงาน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัเก้ือกลูโดยตรงต่อการปฏิบติังานของบุคลากร 
       1.6.2 เพื่ อ เป็นการบ ารุงรักษาบุคลากรให้ย ังคงท างานอยู่กับองค์กรต่อไป ใน
ขณะเดียวกันสวสัดิการท่ีองค์กรหน่ึงๆ จัดให้จะเป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากรภายนอกท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ หนัมาสนใจและสมคัรเขา้มาท างานอยูก่บัองคก์รต่อไป 
       1.6.3 เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ หรือความอนุเคราะห์แก่บุคลากรขององค์กร 
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดโ้ดยไม่เดือดร้อน การให้สวสัดิการถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือ
ดา้นมนุษยธรรม นอกจากน้ี ถือวา่เป็นการรักษาผลประโยชน์ขององคก์รในแง่ท่ีป้องกนัมิใหอ้งคก์ร
ไดรั้บความกระทบกระเทือนจากการท่ีบุคลากรขององค์กรประสบปัญหา หรือภาวะกงัวลใจจนมิ
อาจปฏิบติังานในหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ 
       1.6.4 เพื่อช่วยลดความขดัแยง้ระหวา่งองคก์รกบับุคลากรขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ท่ีไดรั้บแบ่งปันไม่เท่าเทียมกนั การจดับริการสวสัดิการเป็นการ
ช่วยใหส้ัมพนัธภาพระหวา่งสองฝ่ายเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
 นอกจากน้ี ภิญโญ สาธร (2537: 387) ยงัได้กล่าวว่า หน่วยงานจ าเป็นต้องจดัสวสัดิการ
ใหแ้ก่บุคลากรของตน ทั้งน้ี เพื่อวตัถุประสงค ์13 ประการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 2. เพื่อเป็นส่ิงจูงใจในการจดัหาบุคลากรเขา้มาท างานในหน่วยงาน 
 3. เพื่อบ ารุงรักษาบุคลากรใหมี้ความจงรักภกัดี และซ่ือสัตยต่์อหน่วยงาน 
 4. เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่หน่วยงานใหสู้งข้ึน 
 5. ท าใหง้านของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. เพื่อป้องกนัปัญหาขดัแยง้ ขาดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งหน่วยงานกบับุคลากร 
 7. เพื่อลดการอุทธรณ์ร้องทุกขข์องบุคลากรในหน่วยงาน 
 8. เพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานอุทิศเวลาแรงงานในการปฏิบติังานในหน่วยงานใหดี้ข้ึน 
 9. เพื่อยกระดบัมาตรฐานการด ารงชีวติของบุคลากรในหน่วยงาน 
 10. เพื่อลดการขาดงาน ลางาน และเปล่ียนงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
 11. เพื่อลดความเครียดในการปฏิบติังานของบุคลากร 
 12. เพื่อก่อใหเ้กิดความสามคัคีในหน่วยงาน 
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 13. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ 
 

2.แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจูงใจในการท างาน 

 พนกังานท่ีท างานใหแ้ก่องคก์รยอ่มมีความปรารถนาท่ีจะท างานอยา่ง มีความสุข รู้สึกสนุก
กับการท างาน และพึงพอใจต่อผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ จึงเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีจะ
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นแรงขบัแรงกระตุน้ทางจิตวิทยา ท่ีส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
หรือกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงให้กระท ากิจกรรมนั้นไดส้ าเร็จดียิ่งข้ึนและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เข้าใจอย่างกระจ่างชัดในเร่ืองแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างาน ขอเสนอเป็น
ประเด็นท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
              2.1 ความหมายของแรงจูงใจในการท างาน 
 แรงจูงใจในการท างาน  เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุน้และผลกัดนัให้พนักงานท างานให้แก่
องคก์ารอยา่งเต็มท่ี  ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน  มีผูใ้ห้ความหมายของ
แรงจูงใจในการท างานไวห้ลากหลาย  ดงัน้ี 
 สเปคเตอร์ (Spector, 1996: 54) กล่าววา่ แรงจูงใจในการท างาน  หมายถึง  ส่ิงชกัจูงอนัหน่ึง 
คือ  สถานการณ์ภายในบุคคลซ่ึงจะช่วยกระตุน้และริเร่ิมเร่ืองของกิจกรรมและการเคล่ือนไหวแลว้
น าไปสู่การประพฤติปฏิบติัตามช่องทางอยา่งตั้งใจและมุ่งมัน่ 

พินเดอร์ (Pinder, 1998) กล่าววา่ แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง แรงผลกัดนัหรือเง่ือนไข
ต่างๆท่ีมีอยูภ่ายในและภายนอกตวับุคคลท่ีกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการท างานทิศทางในการกระท า  
ความเขม้ขน้และระยะเวลาในการกระท า  ดงันั้น แรงจูงใจจึงเป็นกระบวนการทางจิตใจท่ีเกิดจาก
การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและสภาพแวดลอ้ม  
            ธิดารัตน์ นามมะเริง (2551:58) พบวา่แรงจูงใจในการท างาน คือ ส่ิงกระตุน้หรือแรงผลกัดนั
ท่ีมีอยู่ภายในตวัของพนักงานและองค์การท่ีท าให้พนักงานปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ เกิดความ
พอใจ ตลอดจนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
            อมร โทท า  (2551: 25) พบว่า แรงจูงใจในการท างานเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้พนักงานปฏิบติั
ตามความตอ้งการขององคก์าร โดยก าหนดเป้าหมายส่วนบุคคลท่ีจะไดรั้บการก าหนดเกณฑ์การให้
รางวลัเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานเพื่อใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหเ้ป้าหมาย 
 สุมิตร สุวรรณ (2552: 6) ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจ (Motivation) คือการกระท าใหค้นพฤติกรรม 
แสดงความสามารถทั้งทางกายและทางใจเพื่อปฏิบติังานให้เกิดผลส าเร็จมากท่ีสุด  พฤติกรรมทุก
รูปแบบท่ีคนแสดงออกเกิดจากแรงจูงใจทั้งส้ิน  ดงันั้นการจูงใจจึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงจูงใจ (Intensive) 

http://th.jobsdb.com/TH/TH/Resources/JobSeekerArticle/student44htm?ID=2510
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เป็นการใชส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดผลกัดนัจากภายนอกและท าให้คนท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงส่ิงจูงใจอาจเป็น
ส่ิงท่ีจบัตอ้งได้หรือไม่อาจจบัตอ้ง เช่น ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีงานท่ีทา้ทาย ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม  
และการมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นส่ิงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารเป็นตน้และ 
มูลเหตุจูงใจอนัส าคญัท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ คือ ความตอ้งการของมนุษย ์ 

สรุป  แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง แรงกระตุ้น หรือแรงผลักดันท่ีท าให้พนักงาน
ปฏิบติังานให้แก่องค์การดว้ยความเต็มใจ  เกิดความพึงพอใจ  มีความตั้งใจและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบัติงานตามความต้องการขององค์การ  ให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีองค์การตั้ งไว ้
รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการท างานท่ีองคก์รจดัให้ เพื่อตอ้งการเพิ่มผลผลิตใหแ้ก่องคก์ร และผล
ท่ีได้จะแสดงในภาพรวม ท าให้เกิดผลดีต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของพนักงาน
มหาวทิยาลยัใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
             2.2 ความส าคัญและประโยชน์ของแรงจูงใจในการท างาน 
 แรงจูงใจเป็นปัจจยัหน่ึงในหลายๆ ปัจจยัท่ีช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมของคนในการท างานวา่
ท าไมคนจึงขยนั  มานะพากเพียรและปฏิบัติงานได้ดี  แรงจูงใจจึงมีบทบาทส าคัญดังต่อไปน้ี 
(อรพินทร์ ชูชม, 2555: 52-53) 

     2.2.1 แรงจูงใจ สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์พฤติกรรมของ 
บุคคลได้  แรงจูงใจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เข้าใจว่า  ท าไมคนถึงมีพฤติกรรมเช่นน้ี  อะไรเป็น
ส่ิงจูงใจท าให้คนมุ่งมัน่ท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้น  นอกจากน้ีแรงจูงใจยงัช่วยอธิบายถึงความมานะ
พากเพียรในการกระท าพฤติกรรมและท าพฤติกรรมหรือกิจกรรมนั้นอย่างกระตือรือร้นเต็มก าลงั
ความสามารถ  ดงันั้นการทราบถึงส่ิงจูงใจหรือแรงผลกัดนัท่ีอยู่เบ้ืองหลงัของพฤติกรรมท่ีบุคคล
แสดงออก  จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในดา้นการบริหารจดัการในการเสาะแสวงหาวธีิการท่ีจะท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 

   2.2.2 แรงจูงใจ ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ท าไมบางคนมีความเพียร
พยายามท่ีจะท าพฤติกรรมหรือกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีบางคนไม่มีความเพียร
พยายามท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเข้าใจว่า  ท าไมบางคร้ังบุคคลถึงท า
พฤติกรรมหรือกิจกรรมน้ีในขณะท่ีบางเวลาพฤติกรรมน้ีจะไม่เกิดข้ึนเลย 

นอกจากน้ี  บุคคลแต่ละคนอาจท าพฤติกรรมเดียวกนัดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั  เน่ืองจาก
บุคคลเหล่านั้นมีแรงจูงใจในการท าพฤติกรรมนั้นแตกต่างกนั  เช่น  จากการศึกษาวิจยัคนงานใน
โรงงานซ่ึงเป็นพนกังานระดบัล่าง  พบว่า  ความตอ้งการเงินและความมัน่คงในการท างานเป็นส่ิง
ส าคญัในการท างาน  ดงันั้นในการจูงใจพนักงานในการปฏิบติังาน  ในขณะท่ีพนักงานระดบัสูง  
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ส่ิงจูงใจในการท างานท่ีส าคัญ  ได้แก่  ความส าเร็จและการได้รับการยกย่อง  เพื่อท่ีพนักงาน
ปฏิบติังานไดดี้จะไดค้งระดบัความพยายามในการท างานต่อไป 

  2.2.3 แรงจูงใจ ช่วยให้บุคคล หน่วยงานหรือองค์การบริหารจดัการให้บุคคลหรือกลุ่มมี
แรงจูงใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได ้ โดยอาศยัแนวคิดแรงจูงใจ  ซ่ึงการจูงใจมีหลาย
ประเภท  อาจอาศยัการจูงใจประเภทต่างๆผสมผสานประกอบกนัหรือเลือกใชว้ธีิการจูงใจวิธีการใด
วธีิการหน่ึงใหเ้หมาะสมกบับุคคล  กลุ่มสถานการณ์และโอกาส  เช่น สร้างกระบวนการจูงใจในการ
ท างานโดยการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได้อยา่งเหมาะสม  ใช้ส่ิงจูงใจในทางบวกและ
ทางลบ การจูงใจโดยการก าหนดเป้าหมาย  ให้ความเป็นธรรม  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการท า
กิจกรรมต่างๆ 
 นอกจากน้ีประโยชน์ของแรงจูงใจในการท างานมี 8 ประการ ดงัน้ี (สุมิตร สุวรรณ, 2552: 
50) 
 1. เสริมสร้างก าลงัใจในการปฏิบติังานให้แต่ละบุคคลในองค์การและหมู่คณะซ่ึงเป็นการ
สร้างพลงักลุ่ม 
 2. ส่งเสริมและเสริมสร้างสามคัคีธรรมให้หมู่คณะแก่คนงานพนักงานและเจา้หน้าท่ีใน
องคก์าร 
 3. สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานแก่พนกังานคนงาน หรือบุคลากรในองคก์าร 
 4. ช่วยเสริมสร้างใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
 5. ช่วยให้การควบคุมด าเนินไปด้วยความราบร่ืนอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัยและ 
มีศีลธรรมอนัดีงาม ลดอุบติัเหตุและอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 6. เก้ือหนุนและจูงใจให้สมาชิกขององค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่างๆของ
องคก์าร  ซ่ึงเป็นการสร้างความกา้วหนา้ใหแ้ก่พนกังานและองคก์าร 
 7. ท าใหเ้กิดศรัทธาและความเช่ือมัน่ในองคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยู ่
 8. ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 
              2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัแรงจูงใจในการท างาน 
 การท างานในปัจจุบันการจูงใจเป็นส่ิงท่ีมีความซับซ้อนและมีความต้องการมากข้ึน              
การควบคุมพนกังานให้ท างานโดยวิธีการจดัท ากฎขอ้บงัคบัหรือควบคุมโดยหวัหน้างานอยา่งเดียว
อาจจะไม่เพียงพอ  พนกังานในปัจจุบนัมีความตอ้งการท่ีจะเป็นของตวัเอง (Self-manage) ในการท่ี
จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค ์ และความผกูพนัในการท างานจากความรู้สึกภายในมากกว่า
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การได้รับรางวลัภายนอก ซ่ึงแรงจูงใจในการท างานตามแนวคิดของโทมสั (Thomas. 2000 : 211)  
ประกอบดว้ย 
      2.3.1  ความรู้สึกมีอิสระในการเลือก (Senses  of  choice)  คือ  พนกังานจะมีความรู้สึก
เป็นตวัของตวัเอง  ต่อเม่ือมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  มีความรู้สึกส่วนตวัส าหรับความ
รับผดิชอบในผลท่ีออกมาจากการตดัสินใจของตวัเอง  มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบผลงานท่ีเกิดข้ึน 
และสามารถก าหนดแนวทางในการท างานของตนเองได ้ตนเองกา้วหนา้เม่ือมีความรู้สึกวา่งานท่ีท า
ไดส่้งเสริมใหป้ระสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
      2.3.2  ความรู้สึกมีความสามารถ (Senses of Competence)  คือพนกังานจะมีความรู้สึกวา่
มีความสามารถ ต่อเม่ือมีความรู้สึกว่าปฏิบติังานได้ดีเป็นไปตามความคาดหวงัของตนเองหรือ
มากกว่า  ตลอดจนมีโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีในการท างานและได้รับค าบอก
กล่าวถึงผลการปฏิบติังานของตนเองซ่ึงท าใหพ้นกังานรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานท่ีสามารถท าไดดี้ 
     2.3.3 ความรู้สึกมีจุดมุ่งหมาย/ประสบความส าเร็จ (Senses of Meaningfulness) คือ  
พนกังานจะรู้สึกวา่มีความหมายหรือประสบผลส าเร็จ  เม่ือมีความรู้สึกว่าน่าต่ืนเตน้ในการท างาน  
เพื่อท่ีจะใหง้านนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 นอกจากน้ียงัมีทฤษฎีท่ีน่าสนใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการท างาน ดงัต่อไปน้ี 
 
 ทฤษฎกีารจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก 
 เฮอร์ซเบอร์ก (FrederickHerzberg) สรุปแนวคิดส าคญัได ้3 ประการ ดงัน้ี (สุมิตร สุวรรณ, 
2552: 69) 
 1. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจูงใจอยูส่ององคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบจูงใจและ
องคป์ระกอบส่งเสริม บางคร้ังจึงเรียกทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์กวา่ ทฤษฎีสององคป์ระกอบ 
(Two-Factor Theory) 
 2.  องค์ประกอบส่งเสริม  (Hygiene factors)  เป็นองค์ประกอบท่ีสามารถเป็นเหตุให้เกิด
ความไม่พอใจหรือเป็นองค์ประกอบท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจได ้ หมายรวมถึงส่ิงต่างๆ  
เช่น  เงินเดือนและค่าจา้ง  ผลประโยชน์  สภาพแวดลอ้มในการท างานทางดา้นกายภาพ  นโยบาย
และการบริหาร  เป็นตน้  หากผูบ้ริหารดูแลเอาใจใส่ส่ิงต่างๆเหล่านั้นอยา่งพอเพียง  ความไม่พอใจ
จะลดลงหรือหมดไป  องคป์ระกอบส่งเสริมจะไม่ท าหนา้ท่ีจูงใจให้บุคลากรท างานใหมี้ผลผลิตหรือ
ใหบ้ริการในระดบัสูงข้ึนได ้
                3. องค์ประกอบจูงใจ  (Motivator factors)  เป็นองค์ประกอบท่ีน าไปสู่การพฒันาเจตคติ 
ทางด้านบวก และจูงใจให้บุคคลท างาน  ซ่ึงได้แก่  การได้รับการยกย่องความรู้สึกของการไดรั้บ
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ผลส าเร็จในการท างาน  การมีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ความรับผิดชอบงานงานท่ีท้าทาย
ความสามารถและความรู้สึกวา่งานท่ีตนเองท าอยูมี่ความส าคญั 

   การจูงใจเพื่อให้พนักงานท างานในระดับสูง โดยการน าทฤษฎีของ Herzberg มาใช้
จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี (พิภพ วชิงัเงิน, 2547: 167-168) 

  1. สร้างความพอใจ ในขณะท างานให้แก่พนักงานทุกคน ด้วยปัจจยัความต้องการขั้น
พื้นฐานอยา่งเพียงพอ เช่น จ่ายค่าจา้งในอตัราท่ียติุธรรมเหมาะสม 

  2. จะตอ้งป้องกนัไม่ให้พนกังานเกิดความรู้สึกไม่พอใจในการท างาน มีทศันคติไม่ดีต่อ
องค์การ จัดระบบส่ือสารให้ดีท่ี สุด สามารถส่ือสารได้ทั่วถึง มีลักษณะสองทาง (Two ways 
Communication) คือ ผูบ้ริหารถึงพนักงาน และพนักงานก็ติดต่อถึงผูบ้ริหารได้สร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน มีหลกัประกนัท่ีดี รู้สึกมัน่คงปลอดภยั ค่าตอบแทนดี สภาพของงานดี 
              3. ให้โอกาสก้าวหน้าในอาชีพส าหรับผูมี้ผลงานดี ผูบ้ริหารยุติธรรม มีการวางแผน มี
โครงการ มีกรอบอตัราก าลงั เช่ือว่าหากผูบ้ริหารใชแ้ต่องค์ประกอบส่งเสริมจูงใจให้คนท างานได้
อย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์  ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน คือ การป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการ
ท างานเท่านั้น  และจะไม่มีผลในการจูงใจให้คนท างานเกินกวา่ระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารจึงควรใช้
องค์ประกอบจูงใจกระตุน้ให้คนท างานมากท่ีสุดเพื่อผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของ
องคก์าร  
 บทเรียนท่ีไดจ้าก เฮอร์ซเบอร์ก  (Frederick  Herzberg, 1974)  คือ การเน้นท่ีปัจจยัความพึง
พอใจในหนา้ท่ีการงาน สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดปลอดภยั บรรยากาศในการบงัคบับญัชา การท างาน 
และค่าตอบแทนเหมาะสมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการรู้สึกวา่เป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม และความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั  
              กล่าวโดยสรุป จากทฤษฏีสองปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ หากตอ้งการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน จะตอ้งท าให้บุคคลไดรั้บปัจจยัจูงใจท่ีเหมาะสม แต่การให้ปัจจยัป้องกนัมิไดท้  าให้บุคคลมี
แรงจูงใจในการท างานแต่อยา่งใด เพียงแต่ป้องกนัมิใหบุ้คคลเกิดความไม่พึงพอใจในงานเท่านั้น  
 
 ทฤษฎกีารจูงใจโดยการเสริมแรงทางบวกของสกนิเนอร์ 
 สกินเนอร์ (Skinner,1969) กล่าววา่  หากการแสดงพฤติกรรมใดท าใหผู้ก้ระท าไดรั้บผลจาก
ทางบวก เช่น ค าชมเชย ก็มีโอกาสสูงท่ีจะมีการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาอีก แต่ถ้าการแสดง
พฤติกรรมนั้น ท าให้ผูก้ระท าไดรั้บผลทางลบ เช่นค าต าหนิ ก็มีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะมีการระงบั
พฤติกรรมนั้นไม่ให้ปรากฏข้ึนมาอีก ทฤษฏีการเสริมแรง (Reinforcement theory) หรือทฤษฎีการ
วางเง่ือนไขในแบบลงมือกระท า (Operant conditioning) คือความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมหน่ึงๆ 
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จะถูกก าหนดโดยผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการกระท านั้น ๆ  ดงันั้นทฤษฎีน้ีจึงเสนอว่า แรงจูงใจและ
พฤติกรรมของบุคคลจะได้รับ อิทธิพลจากส่ิ งท่ี เรียกว่า การเส ริมแรง (Reinforcement)ซ่ึ ง
ประกอบด้วยการเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ และการลงโทษ  ดังภาพท่ี 2.1 การ
เสริมแรงและการลงโทษ 
 

                                    ส่ิงท่ีพอใจ                         ส่ิงท่ีไม่พอใจ 

                                        
 
ให ้

 
 
ขจดั 
 
 
ภาพท่ี 2.1 การเสริมแรงและการลงโทษ 
ท่ีมา : สกินเนอร์ (Skinner, 1969) 

 
ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1. การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) หมายถึงการให้ส่ิงท่ีคนชอบหรือ
ปรารถนา หลงัจากการแสดงพฤติกรรมบางอย่างซ่ึงจะมีผลท าให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มท่ีจะแสดง
พฤติกรรมเดิมซ ้ าอีกในระยะต่อมา เช่นหลังจากท่ีบุคคลหน่ึงได้ท างานด้วยความอุตสาหะจน
ประสบผลส าเร็จ และได้รับค าชมเชยหรือรางวลัอ่ืน ๆ จากหัวหน้า ย่อมจะท าให้บุคคลนั้ นมี
แนวโนม้ท่ีจะท างานดว้ยความอุตสาหะซ ้ าอีกในอนาคต 

  2. การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) หมายถึง การขจดัหรือน าเอาส่ิงท่ี
ไม่เป็นท่ีพึงพอใจของบุคคลออกไปหลงัจากท่ีไดก้ระท าพฤติกรรมบางอย่างแลว้ ซ่ึงจะมีผลท าให้
บุคคลนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมซ ้ าอีกในระยะต่อมา เช่น การท่ีบุคคลหน่ึงไดรั้บอนุญาต
ให้กลบับา้นก่อนเวลาไดเ้พราะท างานเสร็จเรียบร้อยก่อนก าหนด ยอ่มจะท าให้บุคคลนั้นมีแนวโนม้
ท่ีจะแสดงพฤติกรรมการท างานแบบเดิมซ ้ าอีกในอนาคต (ในกรณีน้ีการต้องอยู่ท  างานจนครบ
ก าหนดเวลาถือวา่เป็นส่ิงท่ีบุคคลไม่พึงพอใจ) 

การเสริมแรงทางบวก 
(positive reinforcement) 

การลงโทษทางบวก 
(positive punishment) 

การเสริมแรงทางลบ 
(negative reinforcement) 

การลงโทษทางลบ 
(negative punishment) 
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  3. การลงโทษ (Punishment) หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับผลทางลบจากการกระท า
บางอยา่งและอาจท าใหมี้ผลท าใหมี้การระงบัการกระท านั้นในอนาคต โดยผลทางลบนั้นอาจเกิดข้ึน
ได ้2 กรณี คือ กรณีแรก การลงโทษทางบวก (Positive punishment) หมายถึงการท าให้บุคคลไดรั้บ
ส่ิงท่ีไม่น่าพึงพอใจ  เช่นการถูกต าหนิ การเฆ่ียนตี  ส่วนกรณีท่ี  2 คือการลงโทษทางลบ (Negative 
punishment) หมายถึง การท าให้บุคคลสูญเสียส่ิงท่ีตนพอใจ เช่น การถูกปรับเงิน หรือการถูกระงบั
สิทธิประโยชน์บางอยา่ง ในแง่ของพฤติกรรมการท างาน การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมหน่ึงๆ แลว้ 
ได้รับการลงโทษ เช่นการถูกหัวหน้าต าหนิ เพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับ จะท าให้บุคคลนั้นงดการ
กระท าเช่นนั้นในอนาคต (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554:279-280) 
 สกินเนอร์  (Skinner, 1969) ไดว้จิยัและสรุปวา่พฤติกรรมของบุคคลหน่ึงหรือแรงจูงใจของ
บุคคลเป็นผลสืบเน่ืองของการแสดงพฤติกรรมนั้นๆเม่ือเขาแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาซ่ึงอาจ
เป็นไปตามความตอ้งการของหัวหน้างานหรือองค์การและได้รับการเสริมทางบวกเขาจะแสดง
พฤติกรรมนั้ นซ ้ าอีกตามกฎแห่งความพอใจ (Law of effect) แต่หากมีการเสริมแรงทางลบ 
(Negative reinforcement) เขาจะยุติการแสดงพฤติกรรมนั้ นทฤษฎีการเสริมแรงจึงเป็นวิธีการ
ปรับปรุงพฤติกรรมบุคคลโดยมีสมมติฐานวา่พฤติกรรมบุคคลสามารถเปล่ียนแปลงและควบคุมได ้
ผูบ้ริหารจึงตอ้งแจง้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงพฤติกรรมท่ีต้องการและพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการ
สนับสนุนการปฏิบติังานและการปรับปรุงงาน  ตลอดจนการให้รางวลัแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานดี
ตามความเหมาะสมกบัระดบังาน  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เม่ือปรับปรุง
พฤติกรรมของบุคคลแล้ว ผูจ้ดัการหรือหัวหน้างานจะตอ้งรักษาพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนานั้นไว้
ตลอดไปโดยการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถเอ้ืออ านวยต่อการคงรูปพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนานั้น
ไวเ้สริมแรงบวก  กระตุน้ใหอ้ยากท างานส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการท างานและอ่ืนๆ 
 นอกจากทฤษฎีดงักล่าวแลว้การกระตุน้ให้คนปฏิบติังาน อาจด าเนินการได ้5 วิธีซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ี (สุมิตร สุวรรณ, 2552: 15-16) 
 1.  การใช้ความเด็ดขาด  (Be  strong  approach)  เป็นการจูงใจท่ีเน้นการใช้อ านาจหน้าท่ี
บงัคบัให้คน ท างานและขู่ว่าจะไล่ออกหากไม่ปฏิบติัตามหรือไม่ปฏิบติังานตามท่ีสั่ง  จึงเป็นการ
มองคนตามทฤษฎี  X  ของ  McGregor 
 2.  การใช้ความดี (Be  good)  เป็นการใช้ความดีแทนการบงัคบั มีการส่งเสริมขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน  จดัสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี  ใหค้่าจา้งสูง  ปฏิบติัต่อคนงานดว้ยความ
สุภาพและมีการนิเทศงานท่ีดีอีกดว้ย 
 3.  การใช้การต่อรองท่ีเด่นชัด  (Implicit  bargaining)  เป็นวิธีท่ีผูบ้ ริหารสนับสนุนให้
พนักงานในหน่วยงานเพิ่มคุณภาพและปริมาณงาน  โดยท าข้อตกลงร่วมกันว่าถ้า พนักงาน
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ปฏิบติังานดี หน่วยงานจะตอบแทนโดยจดัใหมี้การนิเทศท่ีเหมาะสม พนกังานจะตั้งใจท างานเพราะ
กลวัเสียผลประโยชน์ 
 4.  การแข่งขนั (Competition) วิธีการน้ีเป็นการแข่งขนัเพื่อให้ได้ค่าแรงหรือเงินเดือนท่ี
สูงข้ึน รวมทั้งการไดรั้บความดีความชอบในการปฏิบติังาน  ทุกคนจะพยายามท างานให้ดีท่ีสุดโดย
ไม่ตอ้งมีคนอ่ืนมาผลกัดนั 
 5. การสร้างแรงจูงใจโดยให้ผู ้ปฏิบัติงานเห็นความส าคัญของแรงงาน  (Internalized  
motivation)  โดยการจดัแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยการขยายงาน  การหมุนเวยีนงาน  การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน  การท างานเป็นทีมและอ่ืนๆ 
 
 ทฤษฎคีวามต้องการของ Maslow 
 Maslow เป็นนกัจิตวทิยาอยูท่ี่มหาวิทยาลยัแบรนดีส์ ไดพ้ฒันาทฤษฎีการจูงใจท่ีรู้จกักนัมาก
ท่ีสุดทฤษฎีหน่ึงข้ึนมา Maslow ระบุวา่บุคคลจะมีความตอ้งการท่ีเรียงล าดบัจากระดบัพื้นฐานมาก
ท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด (อนิชวงั แกว้จ านงค,์ 2552: 66-68) ดงัภาพท่ี 2.2 ความตอ้งการ 5 ขั้น ของ 
มาสโลว ์
 
 
 
 

 

 

 

 

     

 
ภาพท่ี 2.2  ความตอ้งการ 5 ขั้น ของมาสโลว ์
ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

มาสโลว ์(Maslow, 1984) เรียกล าดบัความตอ้งการน้ีวา่ “Hierarchy of Needs ประกอบดว้ย
ล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากระดบัต ่าไประดบัสูง 5 ระดบั ดงัน้ี 

ความส าเร็จส่วนตัว  (Self – actualization) 
(ความพงึพอใจส่วนตัว) 

 
ความต้องการด้านอโีก้ (Ego needs) 

ความภาคภูมิใจ  สถานะ  และความเคารพ 

ความต้องการด้านสังคม (Social needs) 
(ความรัก  ความรู้สึกที่ด ี ความเป็นมิตรและการยอมรับ) 

ความปลอดภยัและความมั่นคง (Safety and security needs) 
(การคุ้มครอง ความเรียบร้อย และความมั่นคง) 

ความต้องการด้านร่างกาย  (Physiological needs) 

(อาหาร น า้  อากาศ  ที่อยู่อาศัย  และเพศ) 
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1. ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการดา้นร่างกายเพื่อความ 
อยูร่อดของชีวติ เช่น ความตอ้งการอาหาร อากาศ น ้า และท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 
 2. ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภยัเป็น
ความตอ้งการล าดบัท่ีสองของ  Maslow  จะถูกกระตุน้ภายหลงัจากท่ีความตอ้งการทางร่างกายถูก
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความมั่นคงปลอดภยัจะหมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภยัปราศจากอนัตรายทางร่างกายและจิตใจ ความมัน่คงในการท างาน 
 3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) คือความตอ้งการระดบัท่ีสามโดยความตอ้งการ
ทางสังคม หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเก่ียวพนัการมีเพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืนเพื่อการ
ตอบสนองความตอ้งการทางสังคม 
 4. ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง(Esteem Needs) คือความต้องการระดับท่ีเป็นความ
ตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่ื้นยกย่องสรรเสริญตวัเองมีความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคมต้องการมี
ช่ือเสียงและการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน 
             5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) คือ ความต้องการระดับ
สูงสุด บุคคลมกัตอ้งการโอกาสท่ีจะคิดสร้างสรรคภ์ายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตอ้งการความเป็น
อิสระและความรับผดิชอบ ซ่ึงความตอ้งการความสมหวงัของชีวติคือ ความตอ้งการท่ีจะบรรลุความ
สมหวงัของตนเองด้วยการใช้ความสามารถ ทกัษะ และศกัยภาพอย่างเต็มท่ีบุคคลท่ีถูกจูงใจดว้ย
ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิตจะแสวงหางานท่ีท้าทายความสามารถของพวกเขา การเปิด
โอกาสใหพ้วกเขาใชค้วามคิดสร้างสรรคห์รือการคิดคน้ส่ิงใหม่ 
 สรุป การศึกษาทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์(Maslow) เป็นการศึกษา
เพื่อท่ีจะท าให้ทราบถึงความตอ้งการของมนุษยน์ั้น มีล าดบัขั้นตอนท่ีแน่นอนจากขั้นต ่าไปขั้นสูงซ่ึง 
ความปรารถนาขั้นสูงสุดของมนุษยทุ์กคน คือ ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต  ตามท่ี
ตนเองมุ่งหวงั แต่การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในแต่ระดบัไดน้ั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีมนุษยทุ์กคน
จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในระดบัท่ีต ่ากวา่เสียก่อน เพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดความตอ้งการ
ในระดบัต่อไป ซ่ึงถา้บุคลากรท่ีไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการแลว้ ก็จะเกิดความพึงพอใจ 
มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน รวมถึงสามารถท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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             ทฤษฎคีวามต้องการ ERG ของ Alderfer 
 อลัเดอร์เฟอร์  (Alderfer, 1969 : 142-175) ได้แบ่งความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น  3 ระดับ 
ดงัน้ี 
              1. ความต้องการท่ีจะด ารงชีวิต หรือความต้องการท่ีจะคงอยู่ (Existence: E) เป็นความ
ตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยู่ในสังคมดว้ยดีเป็นความตอ้งการปัจจยัส่ีในการด ารงชีวิตความตอ้งการทาง
วตัถุเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนสภาพการท างานปัจจยัอ านวยความสะดวกในการท างาน  
             2. ความตอ้งการด้านความสัมพนัธ์ (Relatedness: R) คือ ความตอ้งการผูกพนักบัผูอ่ื้นใน
การท างานตอ้งการเป็นพวกไดรั้บความยอมรับร่วมรับรู้และแบ่งปันความรู้สึกระหวา่งกนัตอ้งการมี
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นตอ้งการเป็นเพื่อน 
             3. ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโต (Growth:G) เป็นความตอ้งการท่ีจะเจริญกา้วหนา้ใน
การท างาน คือสามารถทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนในการท างานอย่างเต็มความสามารถ
พฒันาศกัยภาพของตนเพิ่มข้ึนดว้ย ดงัภาพท่ี 2.3 ความตอ้งการ 3 ขั้น ของอลัเดอร์เฟอร์ 

 
 

 

 

 

 
 

 ทฤษฎคีวามคาดหวงัของ Vroom 
 
ภาพท่ี 2.3  ความตอ้งการ 3 ขั้น ของอลัเดอร์เฟอร์ 

ท่ีมา : (สิรินาตย ์กฤษฎาธาร,2552) 
 

 ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom อธิบายว่าเม่ือพนักงานมีโอกาสเลือก พวกเขาจะเลือก
ตวัเลือกท่ีดูมีแนวโน้มท่ีจะให้ผลตอบแทนสูงสุด (Kermally, 2009:  62-63) ซ่ึงพนักงานมักถาม
ค าถาม 3 ข้อ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้แก่ 1) ฉันสามารถท าส่ิงท่ีได้รับการขอให้ท าน้ีได้

ทฤษฎคีวามต้องการ ERG ของอลัเดอร์เฟอร์ 

Existence Needs 

ความตอ้งการท่ีจะคงอยู ่
ตอ้งการสนองตอบ 

Relatedness Needs 

ความตอ้งการดา้น
ความสมัพนัธ์ 

Growth Needs 

ความตอ้งการดา้นความ

เจริญเติบโต 

    พึงพอใจ              กา้วไปขั้นต่อไป  

    ไม่สมดงัใจ            ยอ้นกลบัไปขั้นก่อนหนา้ 
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หรือไม่  2) ฉนัจะไดรั้บผลตอบแทนจากการท าเช่นนั้นหรือไม่ และ 3) ฉนัตอ้งการผลตอบแทนนั้น
หรือไม่  
 ทฤษ ฎีความคาดหวังของ  Vroom มี องค์ประกอบพื้ นฐานอยู่  3 ประการ ได้แ ก่ 
1) ความคาดหวงั 2) กลไกตอบแทน และ 3) คุณค่าท่ีประเมิน ในส่วนความคาดหวงั หมายถึงความ
เช่ือของบุคคลท่ีว่าการทุ่มเทความพยายามให้มากจะท าให้ประสบความส าเร็จอย่างสูง ความ
คาดหวงัของแต่ละคนเก่ียวกบัความพยายามของเขามีส่วนส าคญัต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา หาก
บุคคลนั้นรู้สึกวา่ไม่วา่จะท างานหนกัเพียงไร บริษทัไม่ให้ความสนใจ เขาจะไม่ทุ่มเทความพยายาม
ต่อไป  นอกจากน้ี ความเช่ือหรือความคาดหวงัท่ีวา่น้ีโดยทัว่ไปมกัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีผา่นมา
ของแต่ละคน  ความมัน่ใจในตวัเอง  หรือความยากง่ายต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งเอาไว ้รวมทั้ง
ความคาดหวงัของแต่ละคนยงัไดรั้บผลกระทบจากความเช่ือของเขาว่าจะสามารถท างานนั้นได้ดี  
จากเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้ และจากการควบคุมท่ีเขามีเหนืองานของตน 
 บทเรียนท่ีน่าสนใจท่ีไดรั้บจาก Vroom (1964) มี 7 ประการ ดงัน้ี 
 1. จงระบุวา่คุณคาดหวงัอะไรจากพนกังาน 
 2. น าเป้าหมายของพนักงานมาพิจารณา แลว้จดัโครงสร้างของงานให้เอ้ืออ านวยต่อการ
บรรลุเป้าหมายข้ึน 
 3. ก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน สามารถท าจริงได ้ใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและสามารถวดัผล
ได ้
 4. ฝึกสอนพนกังานให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้และ ให้การสนบัสนุนอย่างเพียง
พอท่ีจะประสบความส าเร็จ 
 5. ตั้งระบบประเมินผลท่ีสมจริงและใช้ประโยชน์ได้จริง และ อธิบายถึงความเช่ือมโยง
ระหวา่งผลการท างานกบัผลตอบแทนใหช้ดัเจน 
 6. ไม่มีประโยชน์ท่ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีไม่มีคุณค่าในสายตาพนกังาน  
 7. ควรใหร้างวลัตอบแทนส าหรับความส าเร็จ 
 นอกจากน้ี เพอร์เซล  (Purcell, 2003) ได้เสนอแนวคิดเร่ืองผลส าเร็จในการท างานว่าเป็น
ส่วนประกอบของความสามารถ  (Ability)  แรงจูงใจ (Motivation)  โอกาส (Opportunity)  ซ่ึง
แสดงได้ดังภาพการเสนอรูปแบบ เร่ืองผลส าเร็จในการท างานว่าเป็นส่วนประกอบของ
ความสามารถ  (Ability)  แรงจูงใจ (Motivation)  โอกาส (Opportunity) – AMO โดยพบว่า
นโยบายหรือมาตรการดา้นนอก  11 ดา้นไดถู้กระบุข้ึนเพื่อป้อนเขา้สู่  AMO  และส่ิงส าคญัประการ
ท่ีสองของรูปแบบ คือส่วนของ  “หวัหนา้สายงานหลกั”  ซ่ึงถูกให้ความใส่ใจเน่ืองจากในความเป็น
จริงนั้น  นโยบายดา้นทรัพยากรบุคคลทุกเร่ืองจะถูกประยุกต์สู่การปฏิบติัโดยหัวหน้างานเหล่าน้ี  
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ซ่ึงเป็นผูท่ี้ท  าให้นโยบายมีชีวิต ส าหรับปัจจยัด้านความผูกพนักบัองค์กร  แรงจูงใจและความพึง
พอใจ จะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีคิดตดัสินใจดว้ยตนเอง ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลส าเร็จออกมา  ในขณะท่ี
ผลส าเร็จในตวัของมนัเอง จะก่อให้เกิดความผูกพนักบัองคก์ร แรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน
เช่นกนัแสดงไดต้ามรูปแบบของ  Purcell ดงัภาพท่ี 2.4  ความสัมพนัธ์ของความสามารถ (Ability) 
แรงจูงใจ (Motivation) และโอกาส (Opportunity) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  2.4  ความสัมพนัธ์ของความสามารถ (Ability) แรงจูงใจ (Motivation)  
                และโอกาส(Opportunity) 
ท่ีมา : (Armstrong , Strategic  Human  Resource  Management : a guide  to action,  2000) 
 
             2.4 แนวทางการสร้างแรงดึงดูด และรักษาผู้ทีม่ีความสามารถสูงให้อยู่กบัองค์การ  

พยตั วฒิุรงค ์(2555: 254 –255) ไดก้ล่าวถึง การสร้างแรงดึงดูดและรักษาผูท่ี้มีความสามารถ
สูงใหอ้ยูก่บัองคก์าร จ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัปัจจยั 5 ประการ ดงัน้ี   

      2.4.1 พิจารณาการจ่ายตามความสามารถของพนักงานจากผลการปฏิบัติงานและ
คุณภาพของการท างานเพื่อคุณภาพสูงสุดขององคก์าร 

     2.4.2 พิจารณาทกัษะการท างานในภาพรวมทุกระดบัในองคก์าร ต าแหน่งใดท่ีตอ้งใช ้

การฝึกอบรมและ

พฒันา 

การประเมิน  

ผลงาน 
 

โอกาสทาง

อาชีพ 
ความมัน่คงในงาน 

สรรหาและคดัเลือก 

การจ่าย ,          
ความพึงพอใจ 

ความสมดุลของงาน
และชีวิตส่วนตวั 

ความทา้ทายของงาน 

/อ านาจในการ
ตดัสินใจ 

การท างานเป็นทีม ความเก่ียวขอ้ง การส่ือสาร 

ความสามารถและ
ทกัษะ   

(Ability & Skill)       

 

แรงจูงใจและ

ส่ิงจูงใจ   

Motivation  and  

Incentive 

 
 
โอกาสในการมี
ส่วนร่วม                             
( Opportunity     
to      
Participate) 

การจดัการโดย
หัวหน้างาน                               
- การปฏิบติั                  
- การแสดงบทบาท       
– การน า                       
- การควบคุม 

ความผูกพนักับ

องค์กร   

-แรงจูงใจ 

 

 
-ความพอใจใน
งาน 

พฤติกรรมท่ีคิด

ตดัสินใจดว้ย

ตนเอง 

ผลส าเร็จ 
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ทกัษะความสามารถสูง ระดบัการจา้ง และจ่ายผลตอบแทนตอ้งสูงตามเช่นกนั 
      2.4.3 บริหารต าแหน่ง และเส้นทางหรือระดบัการเติบโตของพนกังานท่ีมีความสามารถ
สูงหรือมีทกัษะความช านาญเฉพาะด้านอย่างชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้พนักงานพยายามท างานเพื่อ
กา้วหนา้ไปในต าแหน่งสูงข้ึนได ้
                  2.4.4 สรรหาผูท่ี้มีความสามารถสูงท่ีจะเพิ่มผลผลิตให้กบัองค์การเข้ามาร่วมงานกับ
องคก์าร 
                  2.4.5 สร้างแรงจูงใจกบัพนักงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด และ
สร้างผลผลิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 
            สรุปไดว้่า การสร้างแรงดึงดูดและรักษาผูท่ี้มีความสามารถสูงให้อยู่กบัองค์กรนั้น องค์กร
ควรจะตอ้งมีความมัน่คง และให้โอกาสในการพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถให้กา้วหน้าอยู่
เสมอ รวมไปถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรมสร้างความน่าเช่ือถือ การบริหารงานขององค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความมั่นใจให้ผูป้ฏิบัติงานรู้สึกมั่นคงในชีวิตการท างานอย่างมี
ความสุขและพร้อมท่ีจะฝากอนาคตการท างานไวก้บัองคก์รใหดู้แลตลอดไปโดยไม่คิดจากไปไหน 
 

3. แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 การท่ีองค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวตัถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพนั้ น 
หน่วยงานจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้น การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Management: HRM) จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการ
บริหารงาน เพราะเป็นผูจ้ดัหาบุคลากร และใชท้รัพยากรบริหารอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นเงิน วสัดุอุปกรณ์ 
และการจดัการ ซ่ึงถ้าองค์การเร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ จะดี
ตามมา ดังนั้ น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความส าคัญต่อการพฒันาองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีถือวา่ เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์าร 
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษา 
และพฒันาใหท้รัพยากรมนุษยข์ององคก์ารมีคุณภาพชีวติท่ีดีในการท างาน  
 
     3.1 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

           ไดมี้นกัวชิาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอธิบายความหมายของการบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์น่าสนใจ มีดงัน้ี 
 วอล์คเกอร์ และวิลเลียม (Walker  and  Williams , 1999: 104)ไดใ้หค้  าจ  ากดัความหมายของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยไ์วว้่า  คือ  การเช่ือมโยงของนโยบายและการปฏิบติังานขององค์การ  
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ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับุคลากรในองค์การซ่ึงรวมไปถึงการสรรหาการคดัเลือกการจดัจา้ง 
การฝึกอบรม การใหร้างวลัตอบแทน และการประเมิน เป็นตน้ 
 สโตน (Stone, 2006: 88) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้่า การบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้นมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลของบุคลากรในองคก์าร ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความส าเร็จขององคก์ารทางดา้นกล
ยทุธ์วตัถุประสงคแ์ละความพึงพอใจส่วนบุคคลของบุคลากรอีกดว้ย 
 บอ๊กซอลล์ (Boxall, 2007:  48) ไดนิ้ยามวา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ หมายถึง  แนวทาง
เชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารจดัการองค์การ  ซ่ึงเน้นใช้ความสามารถของบุคคล  เป็นส่ิงท่ีส าคญัใน
การบรรลุขอ้ได้เปรียบในการแข่งขนั  ความส าเร็จเกิดจากการบูรณาการ นโยบายโปรแกรมการ
ด าเนินงาน  และแนวปฏิบติัต่างๆท่ีเกิดจากการจา้งงาน 
 เดสส์เลอร์ (Dessler, 2008: 66) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือ  นโยบายและ
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแง่มุมทุกๆอยา่งท่ีเช่ือมโยงถึงบุคลากรในองค์การในแง่ของการบริหาร
จดัการโดยจะประกอบดว้ยการคดัเลือกบุคลากรการพฒันาบุคลากร การใหร้างวลั  และการประเมิน 
 วตัสัน (Watson, 2010: 919) ได้อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้
ความพยายาม  ความรู้ความสามารถ  และพฤติกรรม  ท่ีบุคคลท าใหแ้ก่องคก์รเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ
ในวถีิท่ีช่วยใหอ้งคก์ารด าเนินต่อไปได ้
 เดลบริด์จ (Delbridge, 2010: 810) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง  การ
รวบรวมนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารจดัการในเร่ืองการจา้งงาน  และมีศูนยร์วมเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเก่ียวขอ้งกบัการสรรหา การคดัเลือก การเรียนรู้และการพฒันา การให้รางวลั 
การส่ือสาร การท างานเป็นทีมและการบริหารผลการปฏิบติังาน 
 อีเวนซอร์วิช (Ivancevich, 2010: 20)  ได้กล่าวว่า  การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้ น  เป็น
กระบวนการพิเศษท่ีใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร โดยกระบวนการท่ีวา่น้ีจะอ านวย
ความสะดวกในด้านต่างๆให้กับทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของทั้ง
องคก์ารและตวัทรัพยากรมนุษยเ์อง 
 นอกจากน้ี สุนนัทา เลาหนนัท ์(2556: 5) ไดอ้ธิบายอยา่งครอบคลุมวา่ การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ เป็นกระบวนการตดัสินใจและการปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบับุคลากรทุกระดบัในหน่วยงาน
เพื่อให้ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายองค์การ  
กระบวนการต่างๆท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์งาน การ
สรรหา การคดัเลือกการอบรมและการพฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทน  
สวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูล สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานและแรงงานสัมพนัธ์  
การพฒันาองคก์ารตลอดจนการวจิยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์
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 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้  สามารถสรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง  
การจดัความสัมพนัธ์ในการจา้งงาน  เพื่อใหมี้การใชท้รัพยากรมนุษยใ์หมี้ประโยชน์ต่อองคก์ารมาก
ท่ีสุด โดยการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้นจะเก่ียวขอ้งตั้งแต่การรับสมคัรงาน การสรรหาคดัเลือก 
การสัมภาษณ์ การบรรจุแต่งตั้ง การอบรมและพฒันา โดยคอยดูแลและพฒันาบุคลากรขององคก์าร
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสม ตลอดจนการ
เสริมสร้างหลกัประกนัให้แก่สมาชิกท่ีตอ้งพน้จากการร่วมงานกบัองค์กรให้สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุขในอนาคตดว้ย  
 จากความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีได้กล่าวอ้างมาแล้วข้างต้น ท าให้เรา
สามารถกล่าวไดว้า่ งานทางดา้นบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้น คืองานท่ีกล่าวอา้งหรือเช่ือมโยงกบัการ
ปฏิบติังานและนโยบายขององคก์ารเป็นส าคญัโดยจะมุ่งเนน้ให้ความส าคญัโดยตรงกบัตวับุคลากร
ในองค์การ โดยเร่ิมตั้งแต่การประกาศรับบุคลากรเขา้มาท างาน จนถึงเม่ือบุคลากรนั้นได้เกษียณ
ตวัเองออกจากงานแลว้  และกระบวนการต่างๆนั้นจะช่วยให้บุคลากรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์การ เช่น การสรรหา คดัเลือกอาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถท่ีมีความเช่ียวชาญสูง ก็จะ
ช่วยสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสูงเป็น
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานไปดว้ย 
 
             3.2 แนวคิดใหม่เกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การจดัการบุคลากร หรือเรียกไดอี้กอย่างว่า ทรัพยากรมนุษย ์ให้ประสบความส าเร็จและ
อาจส่งผลให้องคก์ารโดยรวมสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น  จ  าเป็นตอ้งเร่ิมตน้จาก
การมีแนวคิดหรือมุมมองท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัการบุคลากร ซ่ึงในท่ีน้ี ชูชยั สมิทธิไกร (2552: 10) 
ไดเ้สนอแนวคิดท่ีองคก์ารควรจะยดึถือ 4 ประการ ดงัน้ี 
      3.2.1 การเน้น คุณค่ าของบุคลากร /ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource approach) 
ผูบ้ริหารองค์การจะตอ้งมีความเช่ือว่าบุคลากรขององค์การ คือ ทรัพยากรอนัมีค่าท่ีจะตอ้งรักษา
สนบัสนุนส่งเสริม  และพฒันาใหเ้ป็นผูท่ี้ช่วยผลกัดนัองคก์ารไปสู่เป้าหมายองคก์ารจะตอ้งค านึงถึง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความตอ้งการของบุคลากรไม่ปฏิบติัต่อบุคลากรเฉกเช่นวตัถุ 
     3.2.2 การมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร (Management approach) องค์การจะตอ้งยึดถือว่า
การจดัการบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย ์เป็นภาระหนา้ท่ีของหวัหน้างานและผูบ้ริหารทุกคน มิใช่งาน
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ต่เพียงฝ่ายเดียว แต่จะตอ้งเป็นภารกิจร่วมของทั้งฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
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     3.2.3  เนน้การท างานเชิงรุก (Proactive  approach)  การจดัการบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์
จะต้องมีวิสัยทศัน์ สามารถคาดการณ์ปัญหาได้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะเกิดข้ึนจริงไม่ปล่อยให้ปัญหา
เกิดข้ึนก่อนแลว้จึงแกไ้ข 
     3.2.4 เน้นแนวคิดแบบระบบ (Systems  approach) ผูบ้ริหารองค์การจะตอ้งตระหนกัว่า
การจดัการบุคลากร/ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของระบบใหญ่ (องค์การ) และมีความสัมพนัธ์
อย่างแนบแน่นกบัระบบอ่ืนๆขององค์การ รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกดว้ย               
ดงันั้น จึงไม่อาจจะด าเนินการไปโดยไม่ค  านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
 สรุป แนวคิดใหม่เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีองค์การควรยึดถือมี 4 ประการ 
ไดแ้ก่ การเนน้คุณค่าของบุคลากร องคก์ารจะตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความตอ้งการ
ของบุคลากรเป็นส าคญั การมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การเนน้การ
ท างานเชิงรุกท่ีตอ้งมีวสิัยทศัน์ และการเนน้แนวคิดแบบระบบมาใชใ้นการบริหารบุคลากรดว้ย  
 
             3.3 ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือ  การท าความเขา้ใจในขอ้ผิดพลาดท่ีมกัจะ
เกิดข้ึนในองคก์ารหรือขอ้ผิดพลาดท่ีองคก์ารไม่อยากใหเ้กิดข้ึนเช่นองคก์ารไม่อยากจดัจา้งบุคลากร
ท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการองคก์ารไม่อยากให้มีความผิดพลาดเกิดข้ึนกบัการปฏิบติังานของบุคลากร  
องคก์ารอยากให้บุคลากรท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  องคก์ารไม่อยากให้มีการสูญเสียงบประมาณ
โดยใช่เหตุกบัการสรรหาบุคลากรองคก์ารไม่อยากสูญเสียเงินรายไดแ้ละเวลาไปกบัการด าเนินการ
ท่ีผิดพลาดเก่ียวกบัความปลอดภยัของบุคลากรองค์การไม่อยากให้บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ท างานเน่ืองจากการขาดการบริหารงานท่ีดีทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนองค์การไม่อยากให้
บุคลากรขาดพฒันาตนเอง เป็นตน้ (จตุรงค ์ศรีวงษว์รรณะ, 2555: 2) 
 จากความกงัวลท่ีเกิดข้ึนต่อองคก์ารท่ีไดก้ล่าวอา้งมาขา้งตน้ถา้องคก์ารใหค้วามสนใจ และ
ใหค้วามส าคญักบังานดา้นบริหารทรัพยากรมนุษย ์ องคก์ารก็สามารถจะหลีกเล่ียงความผดิพลาดท่ี
จะเกิดข้ึนได ้ เช่น 
 1. ท าให้องค์การได้รับผลประโยชน์ สูงสุดจากบุคลากรโดยได้บุคลากรท่ีมี ความรู้
ความสามารถตรงตามสายงาน (โดยผา่นจากการสรรหาคดัเลือก และจดัจา้ง เป็นตน้) 
 2.  ท าให้บุคลากรในองคก์ารมีความกระตือรือร้นในการท างาน (โดยผา่นการบริหารค่าจา้ง
และเงินเดือน  การบริหารสวสัดิการและความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากร เป็นตน้) 
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              3.4 วตัถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้น  จ  าเป็นตอ้งมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  เพราะหากไม่
ด าเนินการตามกระบวนการอยา่งเป็นระบบก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อองคก์ารในอนาคตได ้ เพราะผล
ท่ีไดรั้บจากการจดัการท่ีไม่เป็นระบบนั้นจะท าให้องคก์ารไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ  โดยทุกองคก์ารตอ้งบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องตนเอง  ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั  
(สุนนัทา  เลาหนนัท,์ 2556:  12) ดงัน้ี 
 3.4.1  เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 
 3.4.2  เพื่อใชท้กัษะความสามารถและความเช่ียวชาญของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 3.4.3  เพื่อสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมาปฏิบติังานในองคก์าร 
 3.4.4  เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการท างาน  และการตระหนกัในคุณค่าและศกัยภาพ
ของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน 
 3.4.5  เพื่อพฒันาและธ ารงไวซ่ึ้งชีวติการท างานท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ีพึงปรารถนา 
 3.4.6  เพื่อช่วยธ ารงนโยบายดา้นระเบียบวนิยัและจริยธรรมขององคก์าร 
 3.4.7  เพื่อบริหารการเปล่ียนแปลงในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรกลุ่ม
บุคคล  องคก์ารและสาธารณชน 
 ดงันั้น  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการบริหารทรัพยากรมนุษยป์ระสบผลส าเร็จจะตอ้งมี
การปฏิบติัต่อทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารในฐานะท่ีเป็นผูมี้ความส าคญัต่อความมีประสิทธิผลของ
องค์ก ารและการบ ริห ารงานด้าน น้ีต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เป็นระบบ ทุ่ ม เท                       
เอาจริงเอาจงั และมีการประเมินผลอยา่งครบวงจร 
 
             3.5 ภารกจิของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการด าเนินการตั้งแต่การพยากรณ์ความตอ้งการ
คนท่ีจะมาท างานในองค์การ การดูแลรักษาคนท่ีท างานในองค์การได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  
ตลอดจนการดูแลการออกจากงานของคนงานซ่ึงภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะ
ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การวเิคราะห์งาน การสรรหาและ
การคดัเลือกบุคลากร การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาอาชีพ การประเมินผลการปฏิบติังาน 
การบริหารค่าตอบแทนสวสัดิการและผลประโยชน์ และกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั วนิยั   
 จากภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษยด์งักล่าว ท าให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร
มีหนา้ท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ดงัน้ี (กลัยารัตน์ ธีระธนชยักุล, 2556) 
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 3.5.1  การออกแบบงาน  คือการน าภารกิจขององคก์รมาแยกออกไปตามลกัษณะเฉพาะของ
งานเพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบไม่ใหซ้ ้ าซ้อนกนั  และง่ายต่อการจดัหาคนมา
ท างานตามต าแหน่งเหล่านั้น 
 3.5.2  การวเิคราะห์งาน  คือ การศึกษาคน้ควา้หารายละเอียดของต าแหน่งงานท่ีออกแบบไว้
นั้น จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบติัเช่นไร จึงจะสามารถปฏิบติังาน
ในต าแหน่งนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
 3.5.3  การวางแผนก าลงัคน  เป็นการค านวณหาปริมาณของพนักงานท่ีพอเหมาะท่ีจะมา
ปฏิบติัภารกิจท่ีมีอยูใ่นแต่ละต าแหน่งงานทั้งปัจจุบนัและในอนาคต 
 3.5.4 การสรรหาและคัดเลือกเป็นกระบวนการท่ีจะหาคนท่ี มี คุณสมบัติตรงตาม
ลกัษณะเฉพาะของต าแหน่งงานท่ีองค์กรต้องการให้เข้ามาท างานในต าแหน่งท่ีว่างดังกล่าวได้
ครบถว้นและตรงตามเวลาท่ีตอ้งการ 
 3.5.5  การบรรจุแต่งตั้ง  ปฐมนิเทศ  และทดลองงาน เป็นกระบวนการรับพนกังานใหม่ของ
องค์กร  ท่ีจะตอ้งท าสัญญาว่าจา้งให้เขา้มาท างานในต าแหน่งท่ีว่าง  พร้อมกบัให้ค  าแนะน าช้ีแจง
เก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์ร และทดลองท างานชัว่ระยะเวลาหน่ึง เพื่อให้แน่ใจวา่
มีคุณสมบติัเหมาะสมกบังานท่ีจะท าหรือไม่ก่อนบรรจุเขา้เป็นพนกังานประจ าขององคก์รต่อไป 
 3.5.6  การสร้างแรงจูงใจ  คือ  การกระตุ้นให้พนักงานมีความพยายามท่ีจะท างานอย่าง
เต็มท่ี เต็มใจ เต็มความสามารถ โดยใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาการท างานมาใช้กับพนักงาน ให้
เหมาะสมตามลกัษณะของแต่ละบุคคล 
 3.5.7 มนุษย์สัมพัน ธ์และการติดต่อ ส่ือสารในองค์กร เป็นการน าเอาความ รู้ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  และการติดต่อส่ือสารของบุคคลมาอบรมพนักงานเพื่อให้มีความ
ช านาญในการติดต่อกบับุคคลและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
 3.5.8  การสร้างทีมงาน  คือ ความพยายามของผูบ้ริหารท่ีจะท าใหพ้นกังานทุกคนไดมี้ความ
เขา้ใจรักใคร่ เป็นน ้ าหน่ึงเดียวกนั และช่วยกนัท างานดว้ยความเต็มใจ และมีความสุขกบัการท างาน
ร่วมกนั 
 3.5.9  การประเมินผลการปฏิบติังาน  เป็นกระบวนการท่ีจะตรวจสอบความสามารถในการ
ท างานของพนกังานเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3.5.10 การฝึกอบรมและพฒันา  เป็นกระบวนการท่ีจะเพิ่มพนูประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานให้ดียิง่ข้ึน ดว้ยการใหพ้นกังานเขา้ฝึกอบรมในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสมต่างๆ และ
ต่อเน่ือง 
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 3.5.11 การพิจารณาความดีความชอบ การโยกยา้ยและการให้พน้จากงาน  เป็นกระบวนการ
ท่ีองคก์รด าเนินการเพื่อตอบแทนใหก้บัพนกังานท่ีท างานให้กบัองคก์ร  ดว้ยการพิจารณาเพิ่มค่าจา้ง  
เงินเดือน เล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีให้สูงข้ึน ส่วนการโยกยา้ยเป็นไปตามความเหมาะสม ความจ าเป็น
ของหน่วยงานและการใหพ้น้จากงานเป็นไปตามระเบียบการพน้จากงานขององคก์าร 
 3.5.12  การจ่ายค่าตอบแทน  เป็นกระบวนการคิดอตัราจา้งตอบแทน  และผลประโยชน์
ตอบแทนใหก้บัพนกังานอยา่งเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพในการจูงใจบุคคลภายนอกใหย้ินดีจะ
เขา้มาร่วมงานและกระตุน้ใหพ้นกังานภายในเตม็ใจท่ีจะท างาน 
 3.5.13  การบ ารุงรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั เป็นการดูแลรักษาสุขภาพอนามยั
ของพนักงานให้มีความแข็งแกร่งทั้ งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนป้องกนัอุบติัภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท างานซ่ึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
 3.5.14  การควบคุมดา้นวนิยัและการลงโทษ  เป็นการฝึกฝนให้พนกังานมีความสามารถใน
การควบคุมตนเองให้อยูใ่นกฎระเบียบขอ้บงัคบั  เพื่อความมีประสิทธิภาพขององค์กร หากผูใ้ดฝ่า
ฝืนก็ด าเนินการลงโทษตามความเหมาะสม 
 3.5.15  กฎหมายเก่ียวกบัแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์  เป็นการให้ความรู้แก่นายจา้งและ
ลูกจา้งท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการว่าจา้งแรงงาน ซ่ึงประกอบด้วย
กฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายกองทุนประกันสังคม  และ
กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ และเม่ือเกิดปัญหาขดัแยง้จะไดด้ าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  จากภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษยด์งักล่าว สามารถสรุป
รวมความหมายของภารกิจแต่ละขอ้ได ้9 ขั้น ดงัภาพท่ี 2.5 ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 

                         ขั้นท่ี  1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
ขั้นท่ี  2 การวิเคราะห์งาน 
ขั้นท่ี  3 การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร 
ขั้นท่ี  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ขั้นท่ี  5 การพฒันาอาชีพ 
ขั้นท่ี  6 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
ขั้นท่ี  7 การบริหารค าตอบแทน 
ขั้นท่ี  8 สวสัดิการและผลประโยชน์ 
ขั้นท่ี  9 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั วินยั 
 

ภาพท่ี 2.5  ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีมา : (กลัยารัตน์ ธีระธนชยักุล,2556 

ภารกิจของ 
การบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย ์
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นอกจากน้ี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์จะตอ้งตอบรับกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
ไดแ้ก่ (มาฆะ ภู่จินดา, 2550: 42) 
 1.  คนเก่งและคนท่ีสามารถท างานในหลายๆดา้น ถือวา่เป็นปัจจยัหลกัท่ีจะน าพาองคก์รให้
สามารถแข่งขนัในสภาพธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูงได ้ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลจะตอ้ง
กา้วไปอีกขั้นโดยการสร้างแรงจูงใจใหค้นเก่งท างานใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
 2.  การบริหารทรัพยากรบุคคล จะตอ้งมีส่วนช่วยองค์กรในการบริหารความเปล่ียนแปลง
ในดา้นเทคโนโลยี  โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการบริหารงานบุคคล  ซ่ึงเทคโนโลยีถือได้
ว่ามีความส าคญัเป็นอย่างมากต่องานด้านบุคคล  เพราะว่าเทคโนโลยีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
สามารถพฒันาผลการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3.  นกับริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นงานดา้นการบริหารงาน
บุคคลรวมถึงการบริหารองคก์รในยคุโลกาภิวตัน์  
 4.  นกับริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมีความสามารถในการติดตามและตรวจสอบความ
ตอ้งการของลูกคา้เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร 
            สรุป  ภารกิจดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้น ถือไดว้า่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะ
หาวธีิบริหารจดัการโดยเร่ิมตั้งแต่การเสาะแสวงหาเพื่อเลือกสรรใหไ้ดค้นดีท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกบังาน และเม่ือไดม้าแลว้ ตอ้งส่งเสริมพฒันาอบรมใหมี้ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนเพียง
พอท่ีจะสร้างผลงานให้องคก์ารบรรลุตามเป้าหมายตามวตัถุประสงค์  และพนกังานมีความกา้วหนา้
ในอาชีพของตนเป็นการสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 
               3.6 แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
  องคก์รใดมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ยอ่มสามารถสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั น าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการอยา่งย ัง่ยืน 
องค์กรทุกองค์กรจึงปรารถนา และให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้เป็นทั้งคนดี
และคนเก่งอยูต่ลอดเวลา 
 
       3.6.1 ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
       มีนกัวชิาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี 
       แนดเลอร์ และแนดเลอร์ (Nadler and Nadler, 1980 : 14) ให้ความหมายของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยว์า่ หมายถึง การท่ีนายจา้งจดัการเรียนรู้ (Learning) ให้แก่บุคลากรของตนในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการท างาน และเพื่อให้เกิดความเจริญกา้วหน้าของ
บุคลากร 
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      คอสเสค และ บล็อก (Kossek and Block, 2002: 197) ให้ความหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยว์่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development: HRD) เก่ียวขอ้ง                 
กบัการเรียนรู้และการปรับปรุงการปฏิบติังานระดบับุคคล ทีม และองค์กร การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์จะเป็นการผสานการพฒันา ทั้งในระดับบุคคล  การพฒันาสายอาชีพ การบริหารผลการ
ปฏิบติังาน การพฒันาองคก์าร กบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ์และวตัถุประสงคข์ององคก์ารเขา้ดว้ยกนั 
    มอนด้ี และโน (Mondy and Noe, 2005: 5-6) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
(Human Resource Development) เป็นหน้าท่ีหลกัของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ไม่ใช่แค่เพียง
การฝึกอบรม แต่ยงัหมายความรวมไปถึงการวางแผนงานอาชีพของแต่ละบุคคล การพฒันากิจกรรม 
และการประเมินผลการปฏิบติังาน 
      สโตน (Stone, 2006 : 22) กล่าววา่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ กระบวนการหลกัใน
การเปล่ียนถ่ายองคก์ารในแง่ความรู้ของบุคลากร ความสามารถของบุคลากร ซ่ึงการพฒันาบุคลากร
ในองคก์ารให้มีขีดความสามารถ ท าให้องคก์ารสามารถด าเนินการต่างๆ หรือแผนกลยุทธ์ต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์การมีความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงได้เป็นอย่างดี 
และท าใหอ้งคก์ารสามารถแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    สรุป การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ กระบวนการในการจดัการเรียนรู้ และการปรับปรุง
การปฏิบัติงานระดับบุคคล ทีม และองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการท างาน และความ
เจริญก้าวหน้าของบุคลากร รวมทั้งการวางแผนงานอาชีพของบุคลากร การพฒันากิจกรรม  และ 
การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์รดว้ย 
 3.6.2 เป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์    
 สุจิตรา ธนานนัท์  (2554: 22) ไดย้กค ากล่าวของ อรุณ รักธรรม ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และการพฒันาองคก์าร ท่ีไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ               
 1. เป้ าหมายขององค์การ เป้ าหมายของการท รัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การ      
มีจุดประสงค์เพื่อสอนแนะวิธีปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด และพฒันาการปฏิบติังานให้ได้ผลงานสูงสุด                
ลดความส้ินเปลืองและป้องกนัอุบติัเหตุ รวมถึงการจดัวางมาตรฐานในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงั             
ช่วยในการพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อความก้าวหน้าของงานและ                      
การขยายตวัขององคก์าร 
 2. เป้าหมายของบุคคล ได้แก่ ความกา้วหน้าในการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งเพื่อเรียนรู้งาน
และลดความเส่ียงอนัตรายในการปฏิบติังาน เพื่อปรับปรุงสภาพการปฏิบติังานให้ดีข้ึน เพื่อส่งเสริม
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และสร้างขวญัในการปฏิบัติงาน เพื่อเข้าใจในนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การท่ีจะ
ปฏิบติังานใหดี้ข้ึน และเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นเร่ืองของกลไกท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนิน 
งานทั้งในด้านองค์การ และด้านบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อน ามาซ่ึงความส าเร็จของ
องค์การหรือหน่วยงานโดยรวม การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัตวับุคคลทั้ง
โดยทางตรงและทางออ้ม   
 
4.แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน 

  ผู ้ท่ีท  างานย่อมหวงัท่ีจะได้รับค่าจ้างเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนประจ าจึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจท่ีจะท างานอย่างเต็มท่ีและตลอดไป โดยตอ้งมีการ
บริหารค่าจา้งเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นท่ีท่ีพึงพอใจ และมีความเสมอภาคเป็นธรรม (Equal 
Work Equal Pay)   
       นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการจ่ายค่าตอบแทนไว ้ดงัน้ี 
 เบลเชอร์ และ อัทชิสัน (Belcher and Atchison, 1987: 56) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็น
เสมือนเหรียญท่ีมี 2 ดา้น ดา้นหน่ึงเป็นรายไดข้องพนกังาน แต่อีกดา้นหน่ึงเป็นตน้ทุนของนายจา้ง 
ส่ิงท่ีนายจา้งใหแ้ก่พนกังานเรียกวา่ “ค่าตอบแทน” ขณะท่ีส่ิงท่ีพนกังานให้แก่นายจา้ง คือ “แรงงาน” 
ดงันั้น ค่าตอบแทนจึงเป็นการแลกเปล่ียนกนัระหวา่งพนกังานกบันายจา้ง หรือองคก์าร 
 ซิงไฮม์ และ ชูส์เตอร์ (Zingheim and Schuster, 2005 : 33) กล่าวว่า ค่าตอบแทน หมายถึง 
รูปแบบต่างๆของการจ่ายค่าจา้ง หรือรางวลัให้แก่พนักงานซ่ึงเป็นผลมาจากการจ้างงาน โดยมี
องค์ประกอบส าคญั 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก การจ่ายในรูปของตวัเงินโดยตรง ได้แก่ 
ค่าจา้ง เงินเดือน ส่ิงจูงใจ ค่าคอมมิชชัน่ และโบนสั และประการท่ีสอง ไดแ้ก่ การจ่ายทางออ้มในรูป
ของผลประโยชน์อ่ืน ไดแ้ก่ การจ่ายเบ้ียประกนัชีวติให ้และการใหล้าพกัผอ่น 
 สุดา  สุวรรณาภิรมย ์ (2547: 82-83)  กล่าววา่ “ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง การ
ท่ีองคก์รจ่ายผลประโยชน์ให้แก่พนกังานส าหรับการปฏิบติังานท่ีท าให้กบัองคก์ร  ผลประโยชน์ท่ี
องคก์รจ่ายให้เป็นไดท้ั้งในรูปแบบของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน  เช่น  ค่าจา้ง  เงินเดือน  ค่านายหน้า 
โบนัส  ส่ิงจูงใจและผลประโยชน์อ่ืนๆ ส่วนค่าจา้ง  (Wage)  เป็นการจ่ายค่าตอบแทนท่ีพนักงาน
ไดรั้บโดยค านวณจากเกณฑข์อง  ระยะเวลา  เช่น รายชัว่โมง รายวนั รายสัปดาห์  เป็นตน้  พนกังาน
ระดับปฏิบัติการในโรงงานท่ีเรียกว่า พนักงานคอปกน ้ าเงิน (Blue Collar) จะได้ค่าจ้างเป็นราย
ชัว่โมง  หรือรายวนัส าหรับเงินเดือน (Salary) เป็นการจ่ายค่าตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บซ่ึงจ่ายเป็นราย
เดือนพนกังานท่ีท างานภายในส านกังานนิยมเรียกวา่ พนกังานคอปกขาว (White  Collar) 
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 ประเวสน์  มหารัตน์สกุล  (2549: 9) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารค่าจา้งเงินเดือน
และค่าตอบแทนวา่ การจ่ายค่าจา้งเงินเดือนและค่าตอบแทน ตอ้งมีความชดัเจนและเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนในการใชจ่้ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546: 12-18) กล่าววา่ การบริหารค่าตอบแทน (Managingcompen- 
sation) การบริหารค่าตอบแทนของสมาชิกในองค์กรเป็นหน้าท่ีโดยตรงของหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษยท่ี์จะตอ้งท าการประเมินค่างาน (Job  Evaluation)  ศึกษาเปรียบเทียบและก าหนด
อตัราค่าจา้ง ภายในองคก์รให้เป็นไปอยา่งเสมอภาคและยุติธรรม  ตามหลกัการท่ีวา่  “งานท่ีเท่ากนั
ต้องได้ผลตอบแทนท่ีเท่ากัน (Equal Work, Equal Pay)” ในปัจจุบันการให้ผลประโยชน์และ
สวสัดิการถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีส่วนส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติังานอย่างเต็มความรู้  ความสามารถ  
เน่ืองจากองคก์รจะเขา้ไปแบ่งเบาภาระในดา้นต่างๆของพนกังาน  เช่น   ค่าครองชีพ  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าบา้น  ค่าเล่าเรียนบุตร  และค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัว  เป็นตน้  นอกจากน้ีการ
ใหผ้ลประโยชน์เสริมในรูปต่างๆยงัมีส่วนช่วยเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่พนกังานอีกเช่นกนั” 
  การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน  รวมถึงผลประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ  เช่น  สวสัดิการ  วนัลา
หยุด  ลาป่วย  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินเพิ่มพิเศษ  ค่าตอบแทนเหล่าน้ีจ่ายให้กบัพนกังานทุกคนใน
องค์การ  ตั้งแต่ภารโรงจนกระทัง่ถึงผูจ้ดัการในรูปของเงินสด  ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ  
ส่วนเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาการจ่ายค่าจา้งมีหลายดา้น  ทั้งดา้นปัจจยัของงาน  เช่นการใช้ทกัษะความ
พยายาม  ดา้นพนกังาน  เช่น แรงจูงใจ  ผลงานของพนกังาน  ส่วนดา้นองคก์าร  เช่น  ประสิทธิภาพ
ในการผลิต  ความสามารถในการท าก าไร  ต้นทุน  ประเภทองค์การ  สถานท่ีตั้ ง  เป็นต้น                   
ส่วนทางด้านชุมชน  เช่น  ค่าครองชีพ  แนวโน้มค่าจา้ง  กฎหมาย  ประเพณี  และด้านสุดทา้ยคือ  
การต่อรองกนัระหวา่งฝ่ายบริหารกบัพนักงาน  เช่น  พนกังานอาจรวมตวักนัเป็นสหภาพแรงงาน
เพื่อต่อรองก าหนดสภาพการจา้งและค่าจา้งหรือเงินเดือน 
 ในปัจจุบนั เรียกการบริหารค่าตอบแทน มากกว่าการบริหารค่าจา้งและเงินเดือน เพราะ
ค่าตอบแทนมีความหมายท่ีครอบคลุมกว่าค่าจา้ง  อาจหมายรวมถึงส่ิงอ่ืนท่ีไม่ใช่ค่าจา้งด้วย  ใน
ความหมายท่ีกวา้งนั้น  ค  าวา่ “ค่าตอบแทน”  ครอบคลุมถึงรางวลัทุกอยา่งท่ีพนกังานไดรั้บจากการ
ท างานทั้งท่ีเป็นเงินและไม่ใช่เงิน   ท่ีแสดงค่าตอบแทนในความหมายท่ีกวา้ง  ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
ค่าตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน  ทางดา้นค่าตอบแทนทางการเงิน  ยงัแบ่งออกเป็น            
ตวัเงินโดยตรงและโดยออ้ม  ส าหรับตวัเงินโดยตรง  ไดแ้ก่  ค่าจา้ง  เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่หรือ
ส่วนแบ่งการขาย  เงินโบนัสหรือเงินท่ีให้เป็นกอ้น  ส่วนตวัเงินโดยออ้มเป็นสวสัดิการและสิทธิ
ต่างๆท่ีไดรั้บจากองคก์าร  ทางดา้นค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงินแบ่งออกเป็นงานและส่ิงแวดลอ้ม
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ของงาน  เช่น  งานท่ีจูงใจ  งานท่ีท้าทาย  หรือสภาพแวดล้อมดี  เน่ืองจากองค์การมีนโยบายดี                  
มีหวัหนา้และเพื่อนร่วมงานท่ีดี  เป็นตน้ (เกรียงศกัด์ิ เขียวยิง่, 2553: 18-19) 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ผลประโยชน์ท่ีพนกังานไดรั้บจากการปฏิบติังานให้กบัองค์การ มีทั้ง
ในรูปตวัเงิน  ซ่ึงไดแ้ก่  เงินเดือนและค่าจา้งและท่ีไม่ใช่ตวัเงินรวมถึงประโยชน์อ่ืนๆโดย เงินเดือน 
(Salary)  หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีพนกังานไดรั้บเป็นการตอบแทนการท างาน ถือเกณฑ์การเหมาจ่าย
เป็นรายเดือน และถือเป็นรายไดป้ระจ า พนกังานเหล่าน้ีไดแ้ก่ พนกังานในส านกังาน (White collar)   
ค่าจา้ง (Wage)  หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีพนกังานไดรั้บเป็นค่าตอบแทน โดยถือเกณฑ์การจ่ายค านวณ
เป็นชัว่โมง วนั หรือ สัปดาห์ในการท างาน พนกังานเหล่าน้ีส่วนใหญ่  ไดแ้ก่  คนงานเป็นรายชัว่โมง  
(Blue collar) ส าหรับผลประโยชน์อ่ืนๆ หมายถึง  สวสัดิการ  ผลประโยชน์ และบริการท่ีพนกังาน
ไดรั้บนอกเหนือจากค่าจา้งหรือเงินเดือน 
 
              4.2 ประเภทและองค์ประกอบของค่าตอบแทนการท างาน 
        ค่าตอบแทนทางการเงินจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ (Matis  and  Jackson, 1999: 416) 
       4.2.1  ค่าตอบแทนหลกั (Base pay) ได้แก่ ค่าจา้งหรือเงินเดือน องค์การส่วนใหญ่จ่าย
ค่าตอบแทนหลกัโดยคิดเป็นชัว่โมงหรือเงินเดือน ซ่ึงดูจากลกัษณะงาน ค่าตอบแทนหลกัท่ีคิดเป็น
ชัว่โมงจะดูจากงานท่ีสามารถค านวณเป็นเวลาไดโ้ดยตรง  ส่วนค่าตอบแทนหลกัท่ีเป็นเงินเดือนจะดู
จากช่วงเวลาท่ียาวกวา่  คนท่ีไดรั้บเงินเดือนจะมีสถานภาพสูงกวา่คนไดรั้บค่าจา้ง  บางองคก์ารจึงใช้
วิธีเปล่ียนมาจ่ายเงินเดือนให้คนงานและเสมียน เพื่อสร้างความรู้สึกจงรักภกัดีและความผูกพนัต่อ
องคก์าร แต่ก็ยงัคงจ่ายค่าล่วงเวลาใหต้ามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
     4.2.2  ค่าตอบแทนผนัแปร(Variable pay) หรือค่าตอบแทนจูงใจ เป็นค่าจา้งท่ีเป็นตวัเงิน
โดยตรงอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลงานของพนักงานแต่ละคนโดยตรง ส่วนใหญ่ได้แก่  
โบนัสและค่าตอบแทนจูงใจต่างๆ เช่น ผูบ้ริหารท่ีท างานมานานอาจไดสิ้ทธิในการถือหุ้นบริษทั  
เป็นตน้ 
    4.2.3  ผลประโยชน์เก้ือกูล  (Fringe  benefit)  เป็นค่าตอบแทนทางออ้มท่ีพนกังานไดรั้บ
จากส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได้  เช่น  การประกนัสุขภาพ  การจ่ายเงินให้ในวนัลาหยุด  หรือบ านาญ
ตอนเกษียณ ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนท่ีใหใ้นฐานะท่ีเป็นสมาชิกขององคก์าร บางทีเรียกวา่ผลประโยชน์   
(Benefit)  หรือค่าตอบแทนเสริม  (Supplementary compensation) ส าหรับคนทั่วไปนิยมเรียกว่า  
สวสัดิการ แต่การเรียกวา่  สวสัดิการ  อาจท าใหค้วามหมายของผลประโยชน์เก้ือกูลแคบไป  เพราะ
ค าวา่ผลประโยชน์เก้ือกูล ในทางวิชาการจะรวมถึงผลประโยชน์และการบริการ  รวมถึงค่าจา้งและ
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เงินเดือนเพิ่ม  (Wage  and  Salary  add-ons)  และยงัมีรางวลัทางออ้มต่างๆท่ีนอกเหนือจากค่าจา้ง
และเงินเดือน 
 ค่าตอบแทนทั้งหมด  (Total  Compensation) เป็นรางวลัทุกรูปแบบท่ีพนกังานจะไดรั้บจาก
การท างานใหแ้ก่องคก์ารซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ชนิด  กล่าวคือ (ก่ิงพร ทองใบ, 2553: 10 – 11) 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (Financial  Compensation) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเงิน
ให้แก่พนกังาน  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทางตรง (Direct  Financial  
Compensation) ประกอบดว้ยส่ิงตอบแทนท่ีมีฐานการจ่ายจากงาน ท่ีพนกังานหรือลูกจา้งท า ไดแ้ก่ 
ค่าจ้าง (Wage) เงินเดือน(Salary)โบนัส (Bonus)ค่านายหน้าการขาย (Commission)  เป็นต้น  (2)  
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทางออ้ม (Indirect  Financial  Compensation)  ประกอบด้วยส่ิงท่ีลูกจา้ง
ไดรั้บจากการเป็นลูกจา้งขององค์การนอกเหนือจากค่าตอบแทนทางตรง  เช่น การประกนัสุขภาพ  
การประกันชีวิตและอุบติัเหตุ  ค่ารักษาพยาบาล  เงินประกนัสังคม เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ค่าจา้งท่ีจ่ายใหใ้นวนัลา เป็นตน้              

2.  ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน  (Nonfinancial  Compensation)  หมายถึง  ส่ิงของสิทธิ
ประโยชน์หรือการบริการต่างๆท่ีนายจา้งจดัให้แก่พนกังาน  เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน
และท าให้ลูกจา้งเกิดความพึงพอใจจากการท างานในองค์การหรือกิจการของนายจา้งซ่ึงแบ่งเป็น   
2  ชนิด  ดงัน้ี 
  1.  งาน  (The job) หมายถึง ลักษณะของงานท่ีท าให้ลูกจ้างพึงพอใจ  เช่น  ความ
น่าสนใจของงาน  ความทา้ทาย  ความรับผิดชอบในงาน ความมีอิสระในการตดัสินใจ โอกาสใน
การเล่ือนต าแหน่ง  ความกา้วหนา้ในสายงาน  การยกยอ่งยอมรับ  ความภาคภูมิใจในงาน  เป็นตน้ 
  2.  สภาพแวดลอ้มของงาน (Job Environment) หมายถึง บรรยากาศในการท างาน  เช่น  
นโยบายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ียติุธรรม  การบงัคบับญัชาท่ี
มีประสิทธิภาพ  สภาพการท างานท่ีดีและปลอดภยั  การยืดหยุน่เวลาท างาน  การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น  เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบของค่าตอบแทนทั้งหมดจากการท างาน สามารถสรุปเป็นภาพท่ี 2.6 ได ้ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.6 องคป์ระกอบของค่าตอบแทนทั้งหมดจากการท างาน 
ท่ีมา:(Monday and Noe. Human  Resource Management, 2002 : 285) 
  
 นอกจากน้ี มีข้อมูลท่ีน่าสนใจจากการส ารวจบริษัทขนาดใหญ่ 262 บริษัท ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทุกประเภทอุตสาหกรรม โดย Watson Wyatt worldwide เก่ียวกับปัจจัยท่ีท าให้
พนกังานลาออกจากองค์การ พบว่า สาเหตุท่ีท าให้พนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเลิศลาออกจาก
องคก์ารสูงท่ีสุด คือ การไม่พอใจค่าตอบแทนท่ีไดรั้บถึงร้อยละ 71 ขณะท่ีฝ่ายนายจา้งคิดวา่ ประเด็น
เร่ืองค่าตอบแทนเป็นผลให้พนกังานลาออกร้อยละ 45 (Watson , 2007 อา้งถึงใน Hansen, 2007: 11) 
แสดงขอ้มูลดงัตารางไดด้งัน้ี 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนทั้งหมด                         

(Total  compensation) 

1                                       
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน                 

(Financial  Compensation) 

2                                                   
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน          
(Nonfinancial  Compensation) 

1.1  ทางตรง                 

ค่าจา้ง                        
เงินเดือน                            
โบนสั                    
ค่านายหนา้การขาย            
อ่ืนๆ 

1.2  ทางออ้ม              

ค่าประกนัสุขภาพ        

ค่าประกนัชีวิต                 

ค่ารักษาพยาบาล         

ค่าประกนัสงัคม                

เงินช่วยเหลือการศึกษา                                

ค่าจา้งในวนัเวลา 

2.1  งาน 

งานท่ีน่าสนใจ                       

งานท่ีทา้ทาย                      

ความรับผิดชอบ                      

โอกาสกา้วหนา้                           

การยกยอ่งยอมรับ                   

ความภาคภมิูใจในงาน                                

อ่ืนๆ 

2.2 สภาพแวดลอ้มของงาน                                            

นโยบาย ค่าตอบแทนท่ีดี     

การบงัคบับญัชาท่ีดี                  

ทีมงาน                              

การยืดหยุน่เวลาท างาน                 

การมีส่วนร่วม                         

สภาพการท างานท่ีดี และ

ปลอดภยั                                        
อ่ืนๆ                                  
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ตารางท่ี 2.2 สาเหตุท่ีพนกังานลาออกจากองคก์าร 

สาเหตุ มุมมองของพนกังาน
ท่ีมีผลการปฏิบติังาน
ดีเลิศ 

มุมมองของนายจา้ง 

ค่าตอบแทน 

โอกาสในการเล่ือนขั้น 

ความสมดุลในชีวติและงาน 

ความเครียด 

การพฒันาสายอาชีพ 

ผลประโยชน์ดา้นสุขภาพ 

การสับเปล่ียนงาน 

ลกัษณะงาน 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณ 

71 % 

33% 

26% 

24% 

23% 

22% 

18% 

18% 

17% 

45% 

68% 

25% 

8% 

66% 

0% 

4% 

8% 

10% 

ท่ีมา : (Watson Wyatt worldwide, 2007,อา้งถึงใน Hansen, 2007: 11) 

 จากส่ิงท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบของค่าตอบแทนจากการท างาน 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน รวมทั้งยงัเป็นสาเหตุท่ีท า
ใหพ้นกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเลิศลาออกจากองคก์ารสูงท่ีสุดได ้

             4.3 จุดมุ่งหมายของการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน 
 จุดมุ่งหมายหลกั  (Principal goal)  ของการบริหารค่าจา้งและเงินเดือนมี  4  ประการ  คือ  
(Beach : 1980, 559-560) 
      4.3.1 สรรหาคนเขา้สู่องค์การ (To recruit people to the firm)  ค่าจา้งจะเป็นกลไกของ
ตลาดแรงงานในการจดัสรรคนไปสู่องคก์ารต่างๆตามแรงดึงดูดของงาน  ซ่ึงจะแสดงออกโดยอตัรา
ค่าจา้งและค่าตอบแทนเสริมอ่ืนๆระดบัค่าจา้งจึงมีผลต่อการสรรหา  องคก์ารจึงตอ้งต่อสู้กบัคู่แข่ง 
เพื่อชกัน าผูส้มคัรงานกบัองคก์าร 
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     4.3.2  ควบคุมตน้ทุนค่าจา้ง  (To control payroll cost)  การออกแบบค่าตอบแทนตอ้งท า
อย่างระมดัระวงั โดยต้องมีการประเมินค่างาน  มีการก าหนดมาตรวดัคะแนน  มีวิธีการจ าแนก
ต าแหน่งพนักงาน  เพื่อให้สามารถควบคุมตน้ทุนแรงงานได้  การควบคุมอาจกระท าโดยไม่ให้
หวัหนา้งานจ่ายเงินแก่พนกังานเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด  และควบคุมค่าจา้งขององคก์ารใหอ้ยูใ่นช่วง
ท่ีเหมาะสมสร้างแนวทางเฉพาะข้ึนมาส าหรับพิจารณาการเล่ือนขั้น  และไม่ใหก้รรมการประเมินค่า
งานข้ึนเงินเดือนใหก้บัตวัเองหรือสร้างอาณาจกัร 
    4.3.3  ท าให้พนกังานพึงพอใจ  ลดการลาออก  ลดการร้องเรียนและปัญหาเก่ียวกบัค่าจา้ง  
(To  satisfy people, to reduce quitting, grievances, and frictions over pay)  วตัถุประสงค์ใหญ่ของ
ค่าจ้าง  คือ  การรักษาพนักงานไว้ให้ลาออกน้อยท่ีสุดหรือลดการบ่นและการร้องเรียน  อัน
เน่ืองมาจากอตัราค่าจา้งต ่าหรือไม่เป็นธรรม  ยิ่งกว่านั้น  ยงัคาดว่าพนักงานจะพึงพอใจ  ถ้าหาก
ค่าจา้งมีความยุติธรรม ไม่มีการเลือกท่ีรักมกัท่ีชังหรือการกีดกนัในการจดัสรรเงิน  ตามหลกัแล้ว
ผูบ้ริหารใช้ค่าจา้งเป็นปัจจยัท่ีท าให้พึงพอใจ (Satisfier) หรือปัจจยัอนามยั (Hygienic  factor) แต่
ไม่ใช่ปัจจยัจูงใจ (Motivator) หมายความว่า  เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกสบายใจและพึง
พอใจ  ถา้ค่าจา้งต ่าพนกังานก็จะบ่น  ร้องเรียน ลาออกหรือก่อกวน  ในทางกลบักนัถา้ค่าจา้งสูงก็ยงั
ไม่เพียงพอท่ีจะก่อเกิดการจูงใจ  เป็นเพียงระดบัความพร้อมท่ีจะจูงใจ  การจูงใจจะเกิดข้ึนไดต้อ้งใช้
ปัจจยัจูงใจต่ออีกทอดหน่ึง 
    4.3.4  การจูงใจพนักงานให้มีผลงานดีข้ึน  (To motive people to superior performance)  
วตัถุประสงคป์ระการสุดทา้ย  คือการจูงใจและให้รางวลัเพื่อให้พนกังานมีผลงานดีข้ึน ในแง่น้ีเป็น
การมอง ค่าจา้งเป็นปัจจยัจูงใจ  ซ่ึงเป็นความเช่ือในหมู่ผูบ้ริหารทัว่ไปวา่  การจ่ายค่าจา้งเพิ่มควรให้
ตามผลงาน  คนท่ีท างานไดม้ากควรไดค้่าจา้งมากคนท่ีมีผลงานดีและมีการคิดสร้างสรรคสู์งจะตอ้ง
ไดรั้บรางวลั  เพราะฉะนั้น  ผูบ้ริหารจึงมกัปฏิเสธการผลกัดนัค่าจา้งจากสหภาพแรงงาน  การจ่าย
ค่าจา้งตามความอาวโุสหรือจ่ายตามโครงสร้างค่าจา้ง 
 ปัญหาหลกัใหญ่  7 ประการ ในการบริหารค่าจา้งและสวสัดิการ (Beach: 1980)  
 1. ระดบัการจ่ายค่าจา้ง (Pay levels) ผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีแผนกค่าจา้ง จะขดัแยง้กนัอยูเ่สมอว่า
โครงสร้างค่าจา้งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัสูงหรือต ่าอยา่งไร  ซ่ึงดูไดจ้ากค่าจา้งของคู่แข่งตลาดแรงงาน
และประเภทอุตสาหกรรม 
 2. โครงสร้างการจ่ายค่าจา้งภายใน (Internal pay structure) เป็นเร่ืองอตัราการจ่ายค่าจา้ง
ระดบัการจ่ายค่าจา้งและการจ าแนกชั้นงาน  ปกติการจดัโครงสร้างค่าจา้งภายในองค์การจะอาศยั
การประเมินค่างานเป็นหลกั 
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 3. การก าหนดค่าจา้งให้แก่บุคคล (Individual pay assignment) เป็นเร่ืองการแยกแยะบุคคล
ออกจากช่ืองานและระดบัค่าจา้ง เป็นวิธีท่ีจะก าหนดวา่ควรจ่ายเงินให้แต่ละคนเท่าใด กรณีท่ีค่าจา้งมี
หลายระดบั  การก าหนดค่าจา้งให้แก่บุคคลอาจสัมพนัธ์กบัการประเมินผลงาน เพราะองค์การอาจ
ใชผ้ลงานเป็นเคร่ืองมือในการจ่ายค่าจา้ง 
 4.  การจ่ายค่าจ้างตามเวลาหรือตามผลผลิต (Pay by time or by output)  องค์การจะต้อง
ตดัสินใจวา่ จะจ่ายค่าจา้งตามเวลาหรือผลผลิต  คนส่วนใหญ่จะไดรั้บค่าจา้งตามเวลาท างานซ่ึงคิด
เป็นชั่วโมง เป็นสัปดาห์หรือเดือนแต่บางคนได้ค่าจ้างตามรายช้ินหรือหน่วยการผลิต ซ่ึงต้อง
พิจารณาจากลกัษณะงานและจุดประสงคข์องค่าจา้ง 
 5.  ปัญหาเฉพาะของนักวิชาชีพและผูบ้ริหาร (Special  problems  of  professionals  and  
managers) ผูบ้ริหารอาจมีค่าจ้างแบบพิเศษเพื่อจูงใจ เช่น การประหยดัภาษีหรือผลประโยชน์               
เก้ือกลู  ส่วนนกัวิชาชีพก็มกัจะจ่ายตามต าแหน่งท่ีเขาครองอยู ่ ซ่ึงก าหนดตามคุณสมบติัและผลงาน  
ขณะท่ีอาชีพอ่ืนๆค่าจา้งตามต าแหน่งจะข้ึนอยูก่บัเน้ือหางานเป็นหลกั 
 6.  ผลประโยชน์เก้ือกูลและการเสริมการจ่ายค่าจา้ง (Fringe Benefit and pay supplements)  
ผลประโยชน์เก้ือกูลต่างๆและการเสริมการจ่ายค่าจ้าง เช่น การประกัน บ านาญ วนัหยุด วนัลา  
โบนสั การแบ่งก าไรเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนแรงงานขณะเดียวกนัก็เป็นแรงดึงดูดของงาน 
 7.  การควบคุมค่าจา้งและเงินเดือน  (Control of wages and salaries)  การบริหารค่าจา้งและ
เงินเดือนอาจตอ้งใช้เทคนิคหลายอย่างเพื่อควบคุมตน้ทุนค่าจา้ง  อาจมีตารางจ าแนก งานในหน่วย
ปฏิบติั  อาจตอ้งตรวจสอบการจ าแนกงานเป็นประจ าเพื่อให้มัน่ใจว่า ค  าบรรยายลกัษณะงานและ
ระดับค่าจ้างสะท้อนถึงระดับการท างานอาจต้องทบทวนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจเพื่อ                  
สืบหาส่วนท่ีร่ัวไหลรวมทั้งอาจตอ้งก าหนดวงเงินงบประมาณในการข้ึนเงินเดือน 
 สรุป จุดมุ่งหมายหลกัของการบริหารค่าจา้งและเงินเดือนมี 4 ประการ ไดแ้ก่ การสรรหาคน
เขา้สู่องคก์าร การควบคุมตน้ทุนค่าจา้ง การท าให้พนกังานพึงพอใจ ลดการลาออก ลดการร้องเรียน
และปัญหาเก่ียวกบัค่าจา้ง  และการจูงใจพนกังานให้มีผลงานดีข้ึน รวมทั้ง 7 ปัญหาท่ีส าคญัในการ
บริหารค่าจา้งและสวสัดิการ คือ ระดบัการจ่ายค่าจา้ง โครงสร้างการจ่ายค่าจา้งภายใน การก าหนดค่า
จา้งให้แก่บุคคล การจ่ายค่าจา้งตามเวลาหรือตามผลผลิต ปัญหาเฉพาะของนกัวิชาชีพและผูบ้ริหาร 
ผลประโยชน์เก้ือกลูและการเสริมการจ่ายค่าจา้งและการควบคุมค่าจา้งและเงินเดือน  
 
                  4.4 หลกัการพืน้ฐานในการก าหนดค่าตอบแทน 
      สัมฤทธ์ิ  ยศสมศกัด์ิ  (2549: 274-275) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการ ในการก าหนดค่าตอบแทน 
ใหเ้กิดความพึงพอใจกบัฝ่ายองคก์รและฝ่ายพนกังานควรพิจารณาหลกัการพื้นฐานในเร่ืองต่อไปน้ี 
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      1. หลกัความยุติธรรม  เม่ือองคก์รไดรั้บประโยชน์จากผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ี
มีประสิทธิผล  ก็สมควรตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างคุม้ค่า  พนักงานท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดี                 
มีความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  และประสบการณ์ก็จะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าและยติุธรรม 
      2. หลกัความพอเพียง  องค์กรควรจ่ายค่าตอบแทนให้กบัพนกังานตามอตัราขั้นต ่าของ
ค่าจา้งแรงงานท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ละให้เพียงพอกับมาตรฐานการด ารงชีวิตในสังคมซ่ึงฝ่าย
องคก์รจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด 
      3. หลกัความสมเหตุสมผล  การจ่ายค่าตอบแทนจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย  ซ่ึงอาจเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งพนกังานในแต่ละ
ระดบั  โดยพนกังานในระดบัเดียวกนัก็ควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั 
      4. หลกัความสามารถในการจ่าย  การท่ีองค์กรจะจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานในอตัรา
ใด  จะตอ้งพิจารณาวา่องคก์รนั้นมีทรัพยากรทางการเงินมากเพียงพอท่ีจะจ่ายใหก้บัพนกังาน 
      5. หลกัความสม ่าเสมอ  องคก์รจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานอยา่งสม ่าเสมอตามท่ี
ตกลงกนัไว ้ เพื่อท าใหพ้นกังานเกิดความมัน่ใจและวางแผนการใชจ่้ายเงินเพื่อด ารงชีวติในสังคมได้
อยา่งมัน่คง 
      6. หลักการจูงใจ  การจ่ายค่าตอบแทนควรมีลักษณะจูงใจ  หรือกระตุ้นให้พนักงาน
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  องคก์รสมยัใหม่ท่ีมีการก าหนดแผนกลยุทธ์มกัใชห้ลกัการน้ีใน
การจูงใจพนกังานใหมี้พฤติกรรมสอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีองคก์รก าหนดไว ้
      นอกจากน้ี  จอร์จ โบห์แลนเดอร์ และคณะ (George Bohlander and Others,2001: 363-
364)  อา้งอิงใน  สัมฤทธ์ิ ยศสมศกัด์ิ,  2549 :276)  ไดเ้สนอวา่  นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เป็นทางการควรพิจารณาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
      1. อตัราการจ่ายค่าตอบแทนภายในองคก์ร  และการก าหนดวา่อยูใ่นระดบัสูงกวา่ต ่ากวา่  
หรือเท่ากบัทัว่ไปในทอ้งตลาด 
      2. ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน  เพื่อให้พนกังานยอมรับ ในขณะท่ีสามารถจูง
ใจใหพ้นกังานปฏิบติัเตม็ความสามารถ 
      3. ระดับของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานใหม่  และความแตกต่างระหว่าง
พนกังานเก่ากบัพนกังานใหม่ 
      4. ช่วงของค่าตอบแทนท่ีถูกก าหนดไว ้ และระดบัขั้นท่ียอมให้มีการข้ึนไดต้ามระบบ
คุณธรรม และอาวโุส 
      5. ระดบัของการจ่ายค่าตอบแทนซ่ึงจ าเป็นท่ีจะช่วยสนบัสนุนความส าเร็จของสถานะ
ทางการเงินท่ีเหมาะสม  เม่ือเทียบกบัสินคา้และบริการท่ีให ้
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 นอกจากน้ี  วิเชียร วิทยอุดม (2557: 8-6) ได้สรุปความส าคญัของการจ่ายค่าตอบแทนเท่า
เทียมกนั  (The Importance  of  Fair  Pay) ดงัภาพท่ี 7  แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของพนกังาน
ต่อการจ่ายค่าตอบแทนมีผลท าให้เกิดความรู้สึกต่องานใน  2  ลกัษณะคือ  1) ท าให้พนักงานเกิด
ความตอ้งการดา้นการเงินเพิ่มข้ึน  2)  พนกังานเกิดความรู้สึกวา่งานมีความน่าสนใจลดลง  พนกังาน
ท่ีมีความตอ้งการดา้นการเงินเพิ่มข้ึนจะพยายามผลกัดนัให้เกิดการเซ็นสัญญาเพื่อเพิ่มอตัราการจ่าย
ค่าตอบแทน  ในกรณีพนกังานเกิดความรู้สึกวา่งานมีความน่าสนใจลดลง  พนกังานจะเกิดการขาด
งาน  การลาออก  หรือเกิดความไม่พึงพอใจต่องาน  ดงันั้น องคก์ารจึงตอ้งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ให้ เกิดความยุติธรรม  และตรงตามความต้องการของพนักงานให้มากท่ีสุด  ดังภาพท่ี  2.7 
ความส าคญัของการจ่ายค่าตอบแทนเท่าเทียมกนั 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 2.7 ความส าคญัของการจ่ายค่าตอบแทนเท่าเทียมกนั  
ท่ีมา : (วเิชียร วทิยอุดม, 2557: 8-6) 
 

การรวมตวักนัเป็น

สหภาพแรงงาน 

การปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 

สไตรค ์ (ประทว้ง) 

ความเสียใจ 

หางานท่ีมีการจ่าย

ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า 

ความตอ้งการ
ส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
มากกว่า 

การจ่ายค่าตอบแทน
ท่ีไม่พอใจ 

ความสนใจท่ีมีต่อ
งานต ่าลงกว่าเดิม 

การขาดงาน 

การหมุนเวียน        
เขา้ –ออก  ของงาน 

ความไม่พอใจ    
ในงาน 

การขาดงาน 

ความเฉ่ือยชา 

การถอดใจ 

ไปหาหมอ 

สุขภาพและ
จิตใจย  ่าแย ่



  55 

กล่าวสรุปไดว้า่ ในการก าหนดค่าตอบแทนให้กบับุคลากรในองคก์รนั้น  จะตอ้งตั้งอยูบ่น
พื้นฐานความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนั  หรือใช้หลกัความยุติธรรมระหว่างตวัองค์กรและบุคลากร   
อีกทั้งยงัตอ้งได้รับความเท่าเทียมกนัด้วยเพื่อเป็นการสร้างความมัน่คงทางสังคมให้กบับุคลากร           
แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับองค์นั้นก็คือ  ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรเพราะถ้า
หากองคก์รมีสถานะทางการเงินท่ีไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร  ในการก าหนดค่าตอบแทนคงจะตอ้งให้
สอดคลอ้งกนัดว้ย 
              4.5 ทฤษฎีเกีย่วกบัผลตอบแทน 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัผลตอบแทน ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึง ทฤษฎีความเสมอภาค  (Equity theory) 
รูปแบบท่ีชดัเจนท่ีสุดของทฤษฎีความเสมอภาค  (Adams, 1965 : 77) เสนอวา่ การจูงใจไม่ไดข้ึ้นกบั
ความสัมพนัธ์ของค่าตอบแทน และผลงานของบุคลากรผูน้ั้นเท่ากนั แต่ยงัข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์
ของค่าตอบแทน และผลงานของผูอ่ื้นท่ีบุคลากรผูน้ั้นใช้เปรียบเทียบดว้ย  ดงันั้นทฤษฎีความเสมอ
ภาคมองไปท่ีการจูงใจท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบทางสังคม 
 จากทฤษฎีความเสมอภาค  นายจา้งและลูกจา้งได้เขา้สู่ความสัมพนัธ์ในการแลกเปล่ียน
นายจา้งเป็นผูจ้ดัหาผลลพัธ์ เช่น  รางวลัท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  ในขณะท่ีลูกจา้งเป็นผูใ้ห้
ปัจจยัน าเขา้ซ่ึงรวมทั้งการปฏิบติังานและคุณลกัษณะทุนมนุษย ์ เช่น  ประสบการณ์  และการศึกษา  
เป็นตน้  เม่ือลูกจา้งรับรู้วา่อตัราส่วนของผลลพัธ์ต่อปัจจยัน าเขา้เกือบจะเท่ากนั ลูกจา้งก็จะพอใจใน
การแลกเปล่ียน  ภายใตท้ฤษฎีความเสมอภาคสมดุลของผลลัพธ์ต่อปัจจยัน าเขา้เป็นเป้าหมายท่ี
ลูกจา้งไดรั้บการจูงใจใหบ้รรลุผล  (กลัยาณี คูณมี,  2554:  21-22) ดงัภาพท่ี 2.8 

การเปรียบเทียบอตัราส่วน การประเมินของพนกังาน 

     ผลลพัธ์ของตนเอง           <       ผลลพัธ์ของผูอ่ื้น 

   ปัจจยัน าเขา้ของตนเอง                ปัจจยัน าเขา้ของผูอ่ื้น 

     ผลลพัธ์ของตนเอง          =         ผลลพัธ์ของผูอ่ื้น 

   ปัจจยัน าเขา้ของตนเอง                ปัจจยัน าเขา้ของผูอ่ื้น 

     ผลลพัธ์ของตนเอง          >        ผลลพัธ์ของผูอ่ื้น 

   ปัจจยัน าเขา้ของตนเอง                ปัจจยัน าเขา้ของผูอ่ื้น 

 ไม่เสมอภาค  (ไดรั้บรางวลัต ่าไป) 

 

 เสมอภาค 

  

ไม่เสมอภาค  (ไดรั้บรางวลัสูงไป) 

 
ภาพท่ี 2.8  มุมมองความเสมอภาคของพนกังาน 
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กระบวนการเปรียบเทียบความเสมอภาคท่ีไดรั้บอธิบายไปตามแผนภาพขา้งตน้  วิธีหน่ึงท่ี
องค์การต่างๆพยายามท่ีจะจดัการกับความเช่ือของลูกจา้งท่ีว่าการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม การจดัระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน  ซ่ึงองค์กรพยายามท่ีจะให้ความรู้อย่างเป็น
ทางการแก่บุคลากรท่ีวา่ผลการปฏิบติังานเป็นปัจจยัน าเขา้ท่ีมีคุณค่าท่ีจะไดรั้บรางวลัจากการเพิ่มข้ึน
ของค่าตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม  ทฤษฎีความเสมอภาคสะทอ้นวา่มุมมองของบุคลากรเก่ียวกบัความ
ยติุธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกบัความยุติธรรมท่ีก าหนดในแผนการ
จ่ายรางวลั  บางคร้ังบุคลากรอาจมองว่าแผนไม่ยุติธรรมและเป็นฝ่ายลงมือกระท าเพื่อแก้ไข
สถานการณ์เองโดยการเปล่ียนแปลงปัจจยัน าเขา้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
 โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีความเสมอภาค เสนอว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานจะเพิ่ม
แรงจูงใจให้แก่บุคลากร ถา้ถูกน าไปสู่ความรับรู้เชิงเสมอภาคของบุคลากร  การจ่ายค่าตอบแทนจะ
ถูกมองวา่เสมอภาคมากกวา่ไม่เสมอภาค  หากการตดัสินใจจ่ายพิจารณาทั้งผลลพัธ์และปัจจยัน าเขา้  
ปัจจยัน าเขา้มีการระบุอย่างชัดเจน  สารสนเทศดา้นการจ่ายค่าตอบแทนไดส่ื้อสารให้แก่บุคลากร  
และต้องให้ความส าคัญแก่ความสัมพันธ์ท่ี รับรู้เท่ ากับความสัมพันธ์ท่ีแท้จริงของการจ่าย
ค่าตอบแทนกบัผลงาน 
 

5. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 

 การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เกิดจากการปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบติัเป็นการทดลอง
ท าตามวิธีการของผูท่ี้ท  าแลว้ประสบความส าเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้มีผูน้ าไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัตามจนประสบผลส าเร็จตามนั้น การปฏิบติัท่ีดีจะถูกน าไปเป็นตน้แบบแนวทางในการ
ปฏิบติัตาม เพื่อหวงัผลส าเร็จให้ได้ตามต้นแบบนั้น ๆ บทเรียนท่ีได้รับจะถูกสรุปบนัทึกไวเ้ป็น
หลกัการ ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ และขอ้ควรระมดัระวงั เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ ในคร้ัง
ต่อไปให้ประสบความส าเร็จเพิ่มยิ่งข้ึน  Best practice  เป็นเพียงการบอกเล่าส่ิงท่ีตนเองได้ปฏิบติั
แลว้และเกิดผลส าเร็จให้ทราบต่อๆ กนัไป และสามารถน าไปพฒันาต่อเน่ือง เพื่อให้ผลการปฏิบติั
นั้นเป็นวิธีการปฏิบติัท่ีดียิ่งๆ ข้ึนไป ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพและปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง
จนกระทัง่เกิดผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ และสามารน ามาก าหนดเป็นรูปแบบ สร้าง Model ของงาน
นั้นได ้
              5.1  ความหมายของการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศไว ้ ทั้ งเหมือนและ
แตกต่างกนัตามความรู้และประสบการณ์  ดงันั้น 
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 สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (2548 : 1)ไดก้ล่าวว่าวิธีปฏิบติัท่ีดี  
คือ  วธีิการปฏิบติั กลยทุธ์กิจกรรมท่ีส่งผลให้องคก์รประสบความส าเร็จและมีผลงานท่ีดีกวา่องคก์ร
อ่ืนๆ  การศึกษาเพื่อคน้หาวิธีปฏิบติัท่ีดีนั้นจะมุ่งเน้นท่ีวิธีการปฏิบติัจริง  ซ่ึงเป็นการตอบสนอง
ส่ิงแวดลอ้มขององค์กรท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  องค์ความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบติังานจริงจะเป็น
องคค์วามรู้หรือทกัษะเฉพาะตวัวธีิปฏิบติัท่ีดีกบักระบวนการท างานนั้น แตกต่างกนั  “กระบวนการ”  
จะเน้นการท างานท่ีเป็นระบบชัดเจน สามารถท าซ ้ าได้หรือท าเป็นกิจวตัร  (routine)  การมี
กระบวนการท างาน ท่ีชดัเจนจะช่วยการบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่งดีองคก์รใดท่ีสะสมวิธีปฏิบติัท่ีดี
ไวเ้ป็นจ านวนมากก็จะสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพเหล่านั้นไดดี้  องค์กรท่ีประสบความส าเร็จนั้น 
จะเป็นองคก์รท่ีผสมผสาน  “กระบวนการ”  และ “วธีิปฏิบติั” เขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม  การเนน้ท่ี  
“วธีิปฏิบติั” มากเกินไปจะท าใหมี้วธีิปฏิบติัใหม่ๆเกิดข้ึนมากมายจนไม่สามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์ได้
อย่างเต็มท่ีและท าให้เกิดความสับสน แต่ถ้าองค์กรนั้นเน้น  “กระบวนการ” จะตอ้งกระท าภายใต้
การมีกระบวนการท่ีชดัเจนขององคก์รนั้นๆเสมอ 
 สมพร  เพชรสงค์  (2548:  15) ได้ให้ความหมายของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศว่า การปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศเป็นวธีิการท างานท่ีดีท่ีสุดในเร่ืองนั้นๆซ่ึงอาจจะเป็นระบบบริหาร เทคนิควิธีการต่างๆท าให้
ผลงานบรรลุเป้าหมายระดบัสูงสุด  ดงันั้น  การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศจึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงวธีิการท างานท่ี
ดี  แต่เป็นการท างานท่ีดีกวา่หรือดีท่ีสุด  ซ่ึงมีทั้งการท างานในเชิงระบบ  บริหาร  และเทคนิควธีิการ
ต่างๆท าใหผ้ลงานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

วจิารณ์  พานิช  (2548:  26-29)  ไดใ้ห้ความหมายของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศวา่  การปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศเป็นวิธีการท างานท่ี เกิดผลงานในลักษณะท่ี น่าภูมิใจ  น่าช่ืนชม  ผลสัมฤท ธ์ิสู ง  
ประสิทธิภาพสูงหรือคุณภาพสูง  องค์กรขนาดใหญ่ตอ้งการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของการท างานเร่ือง
ต่างๆมาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน  จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีมเจา้ของการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศกบัทีมอ่ืนๆให้ทีมอ่ืนๆสามารถปฏิบติังานมาตรฐานไดแ้ละยิ่งกวา่นั้นตอ้งส่งเสริม
ให้มีการพฒันา  การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใหม่ข้ึน  ให้เป็นวิธีการท่ีดีกวา่เดิมเป็นวงจรเร่ือยไปไม่ส้ินสุด  
ซ่ึงมีแนวทางการจดัการความรู้โดยการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  คือ  1) การเสาะหา  มีเกณฑใ์นการคดัเลือก  
ตอ้งคดัเลือกอย่างตรงไปตรงมา  2)  เป็นการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่ม  มีเร่ืองราวของ
กระบวนการพฒันางานผา่นความยากล าบาก  (ลม้เหลว)  มีการฟันฝ่าจนกวา่จะบรรลุผล  มีเร่ืองราว
ให้เล่าเพื่อสะทอ้นวิธีคิด   วิธีปรึกษาหารือ  ดึงเอาความรู้ฝังลึกจากสมาชิกกลุ่มและคน้ควา้ความรู้
จากภายนอกมาใช้งาน 3)  ในการประชุมเสนอผลงานตอ้งเตรียมตวัและกระตุน้ให้มีการซักถาม  
แลกเปล่ียนกนัให้มาก  และมีผูท้รงคุณวุฒิคอยกระตุน้  การแลกเปล่ียนเรียนรู้และช้ีประเด็นเพื่อ
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ยกระดบัความรู้ และ 4)  มีการสร้างเง่ือนไขหรือบรรยากาศใหผู้ม้าร่วมประชุมน าเอาความรู้ท่ีไดจ้าก
การแลกเปล่ียนไปปฏิบติัเพิ่มพนูความรู้ฝังลึกของกลุ่มและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งต่อเน่ือง 
 เบกเกอร์ (Baker, 2002: 4) ไดใ้หค้วามหมายของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศวา่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
เป็น วธีิการร่วมมือของผูป้ฏิบติังานภายใตกิ้จกรรมท่ีปฏิบติัทุกกิจกรรมเป็นกระบวนการน ากิจกรรม
เหล่านั้นไปสู่ความส าเร็จ  ซ่ึงตวัขบัเคล่ือนท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีจะน ากิจกรรมไปสู่ความส าเร็จ
นั้นๆประกอบดว้ย  ภาวะผูน้ า  การวางแผน  ความสัมพนัธ์ของบุคคลโดยเน้นผลผลิตและบริหาร
จดัการรวมทั้งการใชเ้ทียบเคียงการปฏิบติัท่ีดีเพื่อเช่ือมโยงสู่ความส าเร็จท่ีมีผลผลิตและผลกระทบท่ี
มีคุณภาพ  ซ่ึงมีความยดืหยุน่  มีการบริหารจดัการท่ีดี  ใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด 
 สรุปไดว้า่  การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  หมายถึง  วิธีการหรือกระบวนการท่ีใชใ้นการปรับระบบ
การท างานขององค์กรและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  ด้วยวิธีการหรือแนวทางปฏิบติั
ส าหรับท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้ส าเร็จและเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงเป็นผลจากการน าความรู้ไปปฏิบติั
จริงแลว้สรุปความรู้และประสบการณ์นั้นใหป้รากฏเป็นรูปแบบหรือกระบวนการท่ีมีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  บริบทและภาระหน้าท่ีของ
องคก์รนั้นๆ 
 
             5.2  วตัถุประสงค์ และคุณลกัษณะของการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ   
 อนนัต์  นามทองตน้ (2554:  104) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงค์ของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ มี  5 
ประการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. น าเสนอกรณีท่ีประสบความส าเร็จ (Success cases) 
 2. เป็นการเล่าเร่ืองราวท่ีเป็นกรณีศึกษา (Stories telling) 
 3. เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
 4. เป็นตน้แบบแรงบนัดาลใจใหก้บัองคก์รอ่ืนๆในลกัษณะเดียวกนัใหก้า้วสู่ฝันท่ีเป็นจริง 
 5. สร้างบรรยากาศแห่งการแข่งขนัเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศอยา่งไร้ขอบเขต 
 ส่วนคุณลกัษณะของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices: BP) นอกจากลกัษณะท่ีทรงพลงั 
มีความต่ืนตาต่ืนใจในตวัเองแลว้ควรจะมีประเด็นการพิจารณา ดงัน้ี (อนนัต ์นามทองตน้,2554: 105) 
 1. เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งภารกิจโดยตรงของหน่วยงานนั้น 
 2. สนองต่อนโยบายการแกปั้ญหา  
                3. การพฒันาประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
 4. ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลาการท างาน  
 5. สามารถท าแผนผงัเชิงเปรียบเทียบวธีิการเก่าและใหม่ 
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 6. อ านวยความสะดวกในการใช ้
 7. วางระบบการใหบ้ริการ  มีช่องทางการใหบ้ริการ 
 8. สามารถเทียบเคียงวธีิการท างานลกัษณะเดียวกนักบัหน่วยงานอ่ืนได ้
 9. ผลผลิต/ ความส าเร็จเพิ่มข้ึน 
 10. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 11. สามารถน าไปใชเ้ป็นมาตรฐานการท างานต่อไปไดย้ ัง่ยืนพอสมควร 
 12. สามารถพฒันาต่อยอดไปไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
              5.3 องค์ประกอบของการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
 องค์ประกอบของการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ท่ีองค์กรต่างๆนิยมน ามาปรับปรุงใช้จะมีความ
เหมือนและแตกต่างกนั ตามวตัถุประสงค์และพนัธกิจท่ีองค์กรต่างๆได้ก าหนดไวแ้ละเก่ียวขอ้ง              
ดังตวัอย่างของวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  มีองค์ประกอบดังน้ี  
(สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545:  19)   
 1.วธีิปฏิบติันั้น  ด าเนินการบรรลุผลไดส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของชุมชนหรือ
ผูป้กครองท่ีมีต่อสถานศึกษา หรือเป็นวธีิปฏิบติัท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัทุกคนในสถานศึกษาได ้
 2. วิธีปฏิบัตินั้ น  ผ่านกระบวนการน าไปใช้อย่างเป็นวงจร  จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า                 
ท  าใหเ้กิดคุณภาพสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และเห็นแนวโนม้ของตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีดีข้ึน 
 3. สถานศึกษาสามารถบอกเล่าถึงวธีิปฏิบติันั้นไดว้า่ “ท าอะไร” (what) “ท าอยา่งไร”  (how)  
และ  “ท าไมจึงท า  หรือ  ท าไมจึงไม่ท า”  (why) 
 4. ผลลพัธ์จากวธีิปฏิบติันั้น เป็นไปตามองคป์ระกอบขอ้ก าหนดของการพฒันาคุณภาพเชิง
ระบบ 
 5. วธีิปฏิบติันั้น สามารถระบุไดว้า่ เกิดจากปัจจยัส าคญัท่ีชดัเจนและปัจจยันั้นก่อใหเ้กิดการ 
ปฏิบติัท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
 6. วธีิปฏิบติันั้นใชก้ระบวนการจดัการความรู้ (KM) เช่น การเล่าเร่ือง (Story telling) ในการ
ถอดบทเรียนจากการด าเนินการ 
 ทั้งน้ี  วธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศจะมีประโยชน์ เม่ือไดรั้บการเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ของคน
ในวงกวา้งหรือของผูเ้ก่ียวขอ้ง การเขียนวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
เพื่อเผยแพร่มีองค์ประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนดงัน้ี (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2545:  
19-20) 
 1. ความเป็นมา  เป็นการเขียนเพื่อสะทอ้นส่ิงท่ีเป็นความคาดหวงัของนักเรียน  บุคลากร  
ผูป้กครอง  หรือชุมชนท่ีมีต่อสถานศึกษาเป็นการน าเสนอบริบททัว่ไปของสถานศึกษา 
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 2. การพฒันาระบบคุณภาพของสถานศึกษา  ตอ้งเขียนใหส้ะทอ้นถึงการพฒันาคุณภาพของ
สถานศึกษาว่า  ด าเนินการอย่างไร เช่ือมโยงกบัความคาดหวงัของนักเรียน บุคลากร  ผูป้กครอง  
หรือชุมชนอยา่งไร  มีผลการประเมินทบทวน  ตามตวัช้ีวดัส าคญัดา้นกระบวนการ 
 3. วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  เป็นการน าเสนอวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศซ่ึงเป็นขอ้สรุป  ของท าอะไร  
ท าอยา่งไร  และท าท าไม  อาจเขียนเป็น  2 ส่วน ส่วนแรก คือ ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบงาน
ท่ีท า วิธีการและนวตักรรมท่ีเป็นวิธีการปฏิบัติท่ี เป็นเลิศ หรืออาจเขียนบอกเล่าขั้นตอนการ
ด าเนินงานจนส าเร็จเป็นผลงานท่ีเป็นเลิศเป็นความเรียงก็ได ้
 4. ผลการด าเนินการ  เป็นการอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  เกิดข้ึนได้
เพราะอะไร  มีเง่ือนไขอะไรบา้งเป็นปัจจยัในระบบท่ีท าให้วิธีปฏิบติัเหล่าน้ีด ารงอยูไ่ดใ้นระยะยาว  
ไม่ใช่การทุ่มเทเฉพาะกิจของสถานศึกษา 
 5. บทเรียนท่ีได้รับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาเรียนรู้จากการท างานตามวิธี
ปฏิบติัเหล่าน้ีอยา่งไร 
 6. ปัจจยัความส าเร็จ  อะไรเป็นเคล็ดลบัท่ีด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ  รวมทั้งขอ้พึง
ระวงัมีอะไรบา้ง 
 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการปฏิบัติท่ี เป็นเลิศจะสัมพันธ์กับวตัถุประสงค์และ               
พนัธกิจของแต่ละองค์กร มีการด าเนินการให้บรรลุผลไดส้อดคล้องกบัความคาดหวงัขององค์กร
หรือสร้างความพึงพอใจใหก้บัสมาชิกในองคก์ร 
              5.4 หลกัการของการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม (2550: 36) 
ไดก้ล่าวถึงหลกัการของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ไวอ้ยา่งน่าสนใจ มี 6 ประการ ดงัน้ี  
  1. เป้าหมายของการปฏิบัติ ท่ี เป็นเลิศ  คือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จในงานรวมถึงตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหลายอยา่งสมดุล 
  2. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices)  เป็นเคร่ืองมือท่ีปลุกเร้าให้เกิดความต่ืนตวัท่ี
จะคน้หาวิธีท่ีดีกวา่ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์รโดยไม่ควรยึดติดกบัค าวา่  “Best”  จนตอ้งมา
ให้ความหมายว่าอะไรคือ “the best” อยา่งแทจ้ริง แต่ควรมองในลกัษณะสัมพทัธ์ (relate) กล่าวคือ 
เม่ือพิจารณาเห็นวา่มีแนวคิดหรือวธีิการใดท่ีดีกวา่ท่ีปฏิบติัอยู ่ ควรจะพยายามน าแนวคิดหรือวธีิการ 
นั้นมาพิจารณาศึกษา 
  3. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ควรน ามาสู่ความเรียบง่ายและประสิทธิภาพใน
การท างาน  หรือนัยหน่ึง  Best Practices จะไม่ใช่วิธีปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยาก หรือลดทอน
ประสิทธิภาพในการท างานลง 



  61 

  4. การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices) ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติท่ีตายตวัยืดหยุ่นไม่ได้
หรือไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้ แต่ในทางกลบักนั Best  Practices  อยูบ่นพื้นฐานทางปรัชญาการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
  5. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices) ไม่ใช่รูปแบบหรือวิธีการตายตวัส าหรับให้
ปฏิบติัตาม  เน่ืองจาก Best  Practices หน่ึงๆ อาจมีความเฉพาะเจาะจงส าหรับพื้นท่ีนั้น 
  6. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best  Practices) ในปัจจุบนัอาจไม่ใช่ Best Practicesในอนาคต
ได ้เน่ืองจากเม่ือสภาพการณ์ ปัจจยัแวดลอ้มเปล่ียนไปตามระยะเวลาและไม่มีการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองอาจส่งผลใหว้ธีิการปฏิบติัท่ีเป็นอยูไ่ม่เป็นวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศต่อไปได ้
 สรุป หลักการของการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ประกอบด้วย หลัก 6 ประการท่ีส าคัญ ได้แก่ 
เป้าหมายตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างสมดุล วิธีการท่ีดีกว่าทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร การท างานท่ีเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ วิธีปฏิบติัท่ียืดหยุ่นไดมี้การเรียนรู้และ
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งบางคร้ังเป็นวิธีการท างานเฉพาะเจาะจงส าหรับพื้นท่ี ตลอดจน
เป็นวธีิการปฏิบติัท่ีเปล่ียนไปตามระยะเวลาดว้ย 
 
               5.5 ความส าคัญของการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
  การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเกิดข้ึน เม่ือหน่วยงานในภาคธุรกิจ ไดน้ าไปใชเ้ป็นรางวลัหรือส่ิงจูงใจ
ให้กับฝ่ายหรือแผนกต่างๆขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายเกิดการสร้างสรรค์ผลงานและวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีดี สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้อนัน ามาสู่การสร้างผลก าไรให้กบับริษทั
หรือองค์กร ผลตอบแทนส าหรับฝ่ายหรือแผนกท่ีจะได้รับรางวลันั้นในระยะแรกมกัจะเป็นถ้วย
รางวลัและเงินสดเป็นส่วนใหญ่  แต่ในระยะต่อมาหลายหน่วยองคก์รเห็นวา่  การให้รางวลัดงักล่าว
ไม่สามารถกระตุน้การท างานไดเ้พียงพอและย ัง่ยืน  จึงไดเ้ปล่ียนรางวลัและรูปแบบการให้รางวลั  
โดยเน้นรางวลัในส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัได ้ เช่น การให้โอกาสการท างานท่ียืดหยุ่นมากข้ึน  การ
ผอ่นคลายกฎระเบียบการท างานและการให้โอกาสผูป้ฏิบติัระดบัล่างเขา้ถึงผูบ้ริหารระดบัสูงไดง่้าย
ข้ึนและไม่เป็นทางการ (สมพร เพชรสงค์ , 2548: 37) รวมถึงหลกัการท่ีว่า “ถา้ไดน้ าความรู้ไปใช ้ 
ความรู้นั้นก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า  เพราะท าให้เกิดการต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอยา่งกวา้งขวาง”  
ดงันั้น  เป้าหมายของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรและคนในองค์กรมีแนว
ทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  ซ่ึงการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ไดใ้นหลายกรณี  
ดงัน้ี  (บูรชยั  ศิริมหาสาคร, 2547:  3-6)  
             1.การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศกบัการจดัการความรู้  (best practices and knowledge management) 
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การจัดการความรู้จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องท าการปฏิบัติท่ี เป็นเลิศให้ปรากฏให้ชัดแจ้ง เช่น  
เอกสารรายงานคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผูอ่ื้นได้น าไปใช้พฒันางานแบบต่อยอดความรู้และ
สามารถจดัการเก็บการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศนั้นไวใ้นคลงัความรู้ขององคก์รไม่ให้ความรู้นั้นหายไปกบั
บุคคลเม่ือบุคคลนั้นๆออกจากองคก์รไปแลว้ 
 2. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ (best practices and learning organization)   
การจดัการความรู้เป็นเร่ืองส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ รวมทั้งแปลง
ความรู้ของคนไปเป็นความรู้ขององคก์รนั้น การท่ีจะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น จะตอ้งมีทกัษะ 
5 ด้าน ได้แก่  การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  การทดลองศึกษาหาแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต  การเรียนรู้จากวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศจากคนอ่ืน  และการถ่ายทอดความรู้อยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองค์กร  จะเห็นไดว้่า  การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเป็นส่ิงส าคญั  เพราะ
เป็น 1 ใน 5 ของทกัษะในองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 3. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศกบัการฝึกอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษา  (best  practices  and  school  
administrators  training)  ตามหลกัสูตรการฝึกอบรมพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาของสถาบนัพฒันา
ผูบ้ริหาร  ก าหนดให้ผูเ้ขา้รับการอบรมต้องฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษาต้นแบบเพื่อศึกษาการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษานั้นๆว่ามีวิธีการท างานอย่างไร  จึงจะประสบความส าเร็จ  แล้ว
จดัท าเป็นเอกสารน าเสนอท าให้ไดแ้นวทางปฏิบติัท่ีจะน าไปใชใ้นการบริหารโรงเรียนของตน ซ่ึง
ในการคดัเลือกผูบ้ริหารการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์  พบวา่  ในการคดัเลือกจะให้ผูเ้ขา้รับการ
คดัเลือกน าเสนอการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศดา้นการบริหารของตนเองให้คณะกรรมการใช้ประกอบการ
พิจารณาวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมหรือไม่ 
 4. การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย (best practices to improve  the 
quality of Thai education)  การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอนควรจะเร่ิมตน้จากการ
คน้ควา้  รวบรวมการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศดา้นการบริหารการศึกษา  ดา้นการเรียนการสอน  จากเอกสาร
และตวับุคคลต่างๆท่ีมีความเช่ียวชาญแลว้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสู่ครูคนอ่ืนๆเพื่อเป็นเครือข่าย
แตกสาขาออกไป  โดยใชฐ้านความรู้และประสบการณ์ของครูท่ีประสบความส าเร็จดา้นการบริหาร
และการเรียนการสอนเป็นแรงขบัเคล่ือนในการพฒันาครูใหข้ยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง 
 ทั้งน้ี ความส าคญัของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศดงักล่าว ยงัสอดคล้องกบัค ากล่าวของ อนันต ์
นามทองตน้ (2554:  104) ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ มี 4 ประการ ดงัน้ี 
  1. มีส่วนส าคญัท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ือง 
  2. เป็นวธีิการใหม่ๆหรือนวตักรรมในการใชท้รัพยากร เช่น บุคลากร หรือเทคโนโลย ี  
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  3. ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลหรือองคก์รท่ีเช่ือถือได ้ (ผูเ้ช่ียวชาญ  การตรวจประเมิน,  
รางวลั ) 
  4. ได้รับการยอมรับจากผูรั้บบริการหรือผูส่้งมอบเป็นจ านวนมาก  ว่านวตักรรมนั้น  
วธีิการนั้น  เม่ือกระท าซ ้ าแลว้บรรลุผลส าเร็จเหนือกวา่มาตรฐานอยา่งพลิกความคาดหมายได ้
 นอกจากความส าคญัของการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศดงักล่าว  สถาบนัวิจยัพฒันาเพื่อการเรียนรู้  
(2549:  2) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการพิจารณาวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 6 ประการ ดงัน้ี 
  1. วิธีปฏิบติันั้น ด าเนินการบรรลุผลไดส้อดคล้องกบัความคาดหวงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
หรือเป็นวธีิปฏิบติัท่ีสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 
  2. วิธีปฏิบติันั้น  ผา่นกระบวนการน าไปใชอ้ยา่งเป็นวงจร จนเห็นผลชดัเจนวา่         ท  า
ให้ เกิดคุณภาพสูง ข้ึนอย่างต่อเน่ื อง ห รือมีกระบวนการวงจรคุณภาพ  PDCA อันได้แ ก่                       
การวางแผน (Planning) การปฏิบติั (Doing) การตรวจสอบประเมินผล (Check) และ การปรับปรุง
พฒันา ก าหนดกิจกรรมใหม่ (Action) จนเห็นแนวโนม้ของตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีดีข้ึน 

3. สามารถบอกเล่าถึงวธีิปฏิบติัไดว้า่ท าอะไร  ท าอยา่งไรและท าท าไม 
  4. ผลจากการปฏิบติัสอดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  ตวับ่งช้ีหรือกลยุทธ์  จุดเน้นตาม
กลยทุธ์ 
  5. วิธีปฏิบติันั้นสามารถระบุไดว้า่เกิดจากปัจจยัส าคญัท่ีชดัเจนและปัจจยันั้นก่อให้เกิด
การปฏิบติัท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
  6. วิธีปฏิบัตินั้ นใช้กระบวนการจดัการความรู้ (KM-knowledge management)  เช่น  
การท ากิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลงัในการถอดบทเรียนจากการปฏิบติังาน 
 รวมถึง  แคนเทอร์  (Rosabeth  Moss  Kanter,  2003: 2-7)  ได้กล่าวถึงการน าการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศไปใชใ้นองคก์ร  เพื่อพฒันาใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จเพราะ 1)  บุคลากรมีมาตรฐานการ
ปฏิบติังานสูง 2)  บุคลากรมีความรู้และความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานจนคน้พบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ด้วยตนเอง 3) พันธกิจส าเร็จลุล่วงได้เพราะการใช้จ่ายงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 4) เป็นการเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี  5)  เป็นฐานส าหรับการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัของบุคลากร 6) การมีเครือข่ายส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ 7)  การท างานจะด าเนินการ
เป็นไปอย่างอตัโนมติั  8)  เป็นการทบทวนการปฏิบติังานท่ีผ่านมาของบุคลากรด้วยตนเอง  9)  
มาตรฐานการปฏิบติังานสูงข้ึนและเป็นการคน้พบส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง  10)  ช่วย
ให้บุคลากรในองค์กรมีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดีและสูงข้ึนส่งผลให้องคก์รมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 11)  บุคลากรมีแนวความคิดสร้างสรรคแ์ละมีการคิดอยา่งเป็นระบบในการเรียนรู้
ส าหรับการน าไปปฏิบติังาน 
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 จะเห็นไดว้า่ วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งมีขั้นตอนเพื่อจดัระบบ
ขอ้มูลน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จตามตน้แบบวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศนั้น การศึกษาวิธีการปฏิบติั
บัติ ท่ิ เป็ น เลิศ เป็นวิ ธีก าร ท่ี ได้ รับความ นิยมในองค์กรต่าง ๆ  โดยทั่วไป  แม้กระทั่งใน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีน าวิธีน้ีมาปฏิบติัเพื่อตอ้งการหาวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
ความตอ้งการขององคก์รท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จและกา้ว
สู่ความเป็นเลิศได ้
 
              5.6 ปัจจัยผลกัดันทีท่ าให้องค์กรมีการศึกษาการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
 ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นช่องทางท่ีส่งผลให้องค์กรมีการศึกษาการฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best Practices) 
มีอยูห่ลายประการทั้งภายในและภายนอกองคก์ร สรุปได ้3 ประการ ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยติุธรรม, 2550: 35) 
 1. ปัจจยัจากบุคคล  อนัมาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลในองค์กรเป้าหมาย
ของหน่วยงานท่ีคาดหวงัความส าเร็จจากการปฏิบัติของบุคลากร  การเรียนรู้  ริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
แกปั้ญหาการท างานและเสนอแนะวธีิการท างานของบุคคลในองคก์รรวมถึงการรับรู้จากขอ้แนะน า
ของผูบ้ริหาร  วิทยากร  เพื่อนร่วมงาน  หน่วยงานอ่ืนและผูรั้บบริการ ปัจจยัจากบุคลากรเหล่าน้ีท า
ใหเ้ป็นปัจจยัผลกัดนัใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ธีิการปฏิบติัใหม่หรือวธีิการปฏิบติัท่ีดีกวา่เดิม 
 2. ปัจจัยจากอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย  ความกดดันจาก
ผูรั้บบริการ  การแข่งขนั  การขบัเคล่ือนนโยบายจากองคก์ร  ภาวะจ ากดัของทรัพยากร  ภาวะวิกฤติ
ปัจจยัเหล่าน้ีท าใหมี้การแสวงหาแนวทาง  กระบวนการ  วธีิการท่ีดีกวา่เพื่อใหไ้ดผ้ลส าเร็จสูงสุด 
 3. ปัจจยัจากแรงขับเคล่ือนการพัฒนา ค้นหาวิธีการใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององคก์ร  
 สรุป ปัจจยัผลกัดนัท่ีท าให้องค์กรมีการศึกษาการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  ประกอบด้วยปัจจยั 3 
ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัจากบุคคล ท่ีมาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของบุคคลในองค์กร ปัจจยั
จากอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และปัจจยัจากแรงขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพขององคก์ร 
 
6. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพชีวติการท างาน 

การท างานมีความส าคัญ ต่อชีวิตมนุษย์ เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ท่ีป ฏิบัติมากกว่า               
กิจกรรมใดๆ คาดกนัวา่ มนุษยไ์ดใ้ชเ้วลาถึงหน่ึงในสามของชีวิตเป็นอยา่งนอ้ยอยูใ่นสถานท่ีท างาน 
การท างานเป็นส่ิงท่ีใหป้ระสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อชีวติมนุษย ์เพราะเป็นโอกาสท่ีท าใหเ้กิดการพบปะ
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สังสรรค ์ระหวา่งผูใ้ชแ้รงงานกบับุคคลอ่ืน ให้แสดงออกถึงเชาวน์ ปัญญา ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
อนัจะน ามาซ่ึงเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต เม่ือแต่ละบุคคลไดใ้ชชี้วิตการท างานอยูก่บัส่ิงท่ี
ตนเองพอใจ ก็จะท าใหมี้สภาพจิตใจและอารมณ์ท่ีดีซ่ึงส่งผลใหท้ างานดีตามไปดว้ย 

 
              6.1 แนวคิดทัว่ไปเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างาน  (Quality of working  life)  ได้น ามาใช้เป็นคร้ังแรก ในประเทศ 
อุตสาหกรรม  ตั้งแต่ ค.ศ.  1970  เพื่อใช้แกไ้ขปัญหาความรุนแรงให้ผูท้  างานมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีดีข้ึน  (Delamotte and Takczawa, 1984 : 32)  โดยในช่วงระหว่าง ค .ศ.  1970  ถึง ค .ศ .  
1979  ได้เกิดเหตุท่ีท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงานไม่เป็นมิตรกัน  ซ่ึง
วิธีแก้ไขปัญหาในยุโรปได้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานโดยผ่านข้อเรียกร้องทาง
กฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน  ส่วนวิธีการในสหรัฐอเมริกา  หลายคร้ังไดมี้การด าเนินการร่วมกนั
ระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหารในการยอมรับร่วมกนัถึงความปรารถนาและความเอาใจใส่ต่อ
คุณภาพชีวติในการท างาน (Lehrer, 1982, : 327  อา้งถึงใน  สรินยา  จรุงพฒันานนท,์ 2542) 
 การสัมมนาระหว่างชาติท่ีกรุงนิวยอร์กในปี ค.ศ. 1972 ได้มีการเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
คุณภาพชีวิตการท างาน หลงัจากนั้นมาแนวคิดน้ีก็กระจายไปทัว่โลก ปัจจุบนัในประเทศต่างๆได้
พยายามเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความตึงเครียดทางจิตใจของ
ลูกจ้างและเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีท า ประเทศท่ีทดลองใช้แนวคิดน้ีอย่างจริงจัง  คือ  
สหรัฐอเมริกา  สวเีดน  และญ่ีปุ่น 
 จากท่ีบุคคลจะมีความตอ้งการของตนเป็นมูลเหตุจูงใจในการท างาน และเป็นท่ียอมรับกนั
ทัว่ไปวา่งานเป็นส่ิงส าคญัต่อชีวิต โดยบางคนท างานเพื่องานเพราะงานนั้นเป็นส่ิงซ่ึงท าให้ไดมี้การ
แสดงออกและมีคุณค่าภายในตวัของมนัเอง  แต่ส าหรับบางคนการท างานเป็นเพียงเคร่ืองมือ  คือ
เป็นวิถีทางอนัหน่ึงเพื่อท่ีจะหาเงินให้มากข้ึนให้ไดม้าซ่ึงความมัน่คงในงานมากข้ึนหรือบางคนก็
ท างานเพราะเป็นส่ิงน่าสนใจหรือทา้ทายความสามารถ  จุดมุ่งหมายของการท างานจึงเปล่ียนแปลง
ไปตามแต่ละบุคคลแต่ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คนงานหรือเจา้หน้าท่ีต่างก็มีความพยายามท่ีจะให้
ไดม้าซ่ึงความส าเร็จแห่งตนและคุณภาพชีวติ   
 นอกจากน้ีจากความคิดของมนุษย ์ท่ีจะให้เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัมีคุณลกัษณะบางประการ
เพื่อความสุขของมนุษยเ์องและสังคมส่วนรวมซ่ึงก็คือ  การมีคุณภาพชีวิตหรือชีวิตท่ีมีคุณภาพอนั
เป็นลักษณะชีวิตของคนท่ีได้รับความพึงพอใจในสภาพท่ีตนมีอยู่หรือได้รับอยู่หรือสภาพการ
ด ารงชีวติในชุมชนหรือสังคมจึงมีผูใ้หค้วามสนใจในแนวคิดการท างานใหม่  ท่ีค  านึงถึงการจดัแบบ
งานท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัเกิดความรู้สึกท่ีดีในการท างานมีความรู้สึกพึงพอใจในงาน  มีแนวทางในการ
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ด าเนินชีวิตท่ีมีความสุขบรรลุจุดมุ่งหมายของ (Guest, 1979) และมีชีวิตอยา่งมีคุณค่า เดวิส (Davis, 
1977) เรียกวา่คุณภาพชีวติในการท างาน (Quality  of  Working  Life) 
 คุณภาพชีวิตการท างานนั้น มีความส าคญั  2  ประการดว้ยกนัคือ  ประการแรก คุณภาพชีวิต
การท างานเป็นส่ิงอนัชอบธรรม  เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ ประการท่ีสอง คุณภาพชีวิต
การท างานท่ีสูงข้ึนนั้น  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  และเป็นส่ิงท่ีเสริมแรงซ่ึงกันและกัน                
ส่วนการปรับปรุงงานให้น่าท าข้ึนนั้น เป็นกลวิธีในการเพิ่มความซับซ้อนความหลากหลายและ
ความท้าทายในการท างาน  ซ่ึงผูท่ี้สนับสนุนแนวความคิดน้ีเช่ือว่างานส่วนมากไม่ทา้ทายบุคคล
หรือไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือกระตุน้เพียงพอ   
 
              6.2 ความหมายของคุณภาพชีวติการท างาน 
 มีผูใ้หนิ้ยามความหมายของคุณภาพชีวติการท างานไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 

ควิเบิ้ล (Quible, 1996: 326) ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวติการท างานวา่ เป็นกระบวนการ
บริหาร มีผลต่อส่ิงท่ีตามมาท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของสถานภาพของพนักงาน สภาพแวดล้อมการ
ท างาน การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และการสนับสนุนท่ี
หลากหลายขององคก์ร ผลของเทคนิคคุณภาพชีวิตการท างานช่วยให้ทศันคติและขวญัของพนกังาน
ดีข้ึน ซ่ึงจะมีผลทางบวกต่อผลผลิต เม่ือคุณภาพชีวิตการท างานดีข้ึน พนักงานจะมีความรู้สึก
ทางบวกกบังานและกบัองคก์ารท่ีพวกเขาท างานกนัอยู ่

ผจญ เฉลิมศาล (2550: 15) ไดใ้หค้วามหมายคุณภาพชีวิตการท างานวา่ หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าจา้ง ชัว่โมงการท างานสภาพแวดลอ้มการท างาน 
ผลประโยชน์ และบริการ ความก้าวหน้าในการท างาน และการมีมนุษยสัมพนัธ์ส่ิงเหล่าน้ีล้วน
แลว้แต่เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจส าหรับคนงาน 

ระวีวรรณ วชัราวรรธน์ (2550: 34) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานอาจบ่งบอกถึงความ
เป็นอยู่ ความสุขโดยรวมของชีวิต ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบัการท างาน ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน 
สวสัดิการ โอกาสท่ีจะก้าวหน้า และความมัน่คงในงานโอกาสการพฒันาความสามารถลกัษณะ
ต่างๆ เหล่าน้ีใหมี้ความเท่าเทียมจะส่งผลใหต้วับุคลากรท างานอยา่งมีความสุขในองคก์ร  

สุธินี เดชะตา (2551: 12) กล่าววา่ คุณภาพชีวติการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของพนกังาน
ท่ีมีต่อการท างานและหน่วยงานท าให้เขามีความพอใจมีความสุขในการท างานและมีสุขภาพจิตท่ี
สมบูรณ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ ดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน ดา้นความมัน่คง 
และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้นการมี
พนัธะทางสังคม ดา้นความสมดุลของช่วงเวลาชีวติ  
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สรุป คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความเป็นอยู ่ความสุขโดยรวมของชีวิตการท างาน
ของพนักงาน ประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการท างานสภาพแวดล้อมการท างาน สวสัดิการ 
ผลประโยชน์ ความมัน่คง และความกา้วหนา้ในการท างาน ท่ีจะส่งผลใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมี
ความสุขในองคก์ร 
              6.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติการท างาน 
 มีผูใ้หแ้นวความคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกนัออกไป  ดงัน้ี 
 วอลตนั (Walton, 1974) เป็นบุคคลหน่ึงท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานโดยเฉพาะ
คุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในแนวทางการศึกษาธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ์ 
สภาพแวดลอ้มตวับุคคลหรือสังคมผลผลิตของงานและการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคลในการท างานโดยสรุปวา่  บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานตอ้งมีตวับ่งช้ีต่างๆ 8 ประการ เป็นเกณฑต์ดัสินดงัน้ี (ผจญ  เฉลิมสาร, 2550) 
 1. การให้ ส่ิ งตอบแทนท่ี เหมาะสมและยุ ติธรรม  (Adequate and FairCompensation)  
หมายถึง ค่าจา้งท่ีไดรั้บเพียงพอท่ีจะด ารงชีวติตามมาตรฐานของสังคมทัว่ไปหรือไม่ ค่าจา้งท่ีไดรั้บมี
ความยติุธรรมหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบต าแหน่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานท่ีคลา้ยกนั 
 ค่าตอบแทนเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได้ เน่ืองจากบุคคลทุกคนมี
ความตอ้งการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งท างานเพื่อให้ไดรั้บการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความ
ต้องการน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู่รอด บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายใน
ค่าตอบแทนส าหรับตนแล้ว บุคคลยงัมองในเชิงเปรียบเทียบกับผูอ่ื้นในประเภทของงานแบบ
เดียวกนั  ดงันั้นเกณฑใ์นการตดัสินเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีจะบ่งช้ีวา่ มีคุณภาพชีวติการท างานนั้นจะ
พิจารณาในเร่ือง  ความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการท างานนั้นเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตาม
มาตรฐานของสังคม และความยุติธรรม ซ่ึงจะประเมินจากความสัมพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทนกบั
ลกัษณะงานและพิจารณาไดจ้ากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากงานของตนกบังานอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะการท างานคลา้ยๆกนั 
 2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  (safe  and  Healthy  Working  Conditions)  
หมายถึง  ผูป้ฏิบติังานไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดลอ้มทางร่างกายและส่ิงแวดลอ้มของการท างานท่ี
จะก่อให้เกิดสุขภาพท่ีไม่ดีและควรจะได้ก าหนดมาตรฐานท่ีแน่นอนเก่ียวกับการคงไว้  ซ่ึง
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพ  ซ่ึงจะรวมถึงการควบคุมเก่ียวกบักล่ิน  เสียงและการรบกวนทาง
สายตา 
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 3.  การพฒันาความสามารถของบุคคล  (Competency  Development)  หมายถึง  งานควรจะ
ไดจ้ดัโอกาสให้ผูป้ฏิบติัไดใ้ช้ประโยชน์และพฒันาทกัษะและความรู้สึกทา้ทายซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
ท างานของตน การออกแบบงานตอ้งข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของทั้งพนกังานและองคก์ร 
 การพัฒนาความสามารถของบุคคลในการท างานน้ีเป็นการให้ความส าคัญเก่ียวกับ
การศึกษาอบรม  การพฒันาการท างานและอาชีพของบุคคล  เป็นส่ิงบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการ
ท างานประการหน่ึง  ซ่ึงจะท าให้บุคคลสามารถท าหนา้ท่ีโดยใชศ้กัยภาพท่ีมีอยูอ่ย่างเต็มท่ี  มีความ
เช่ือมัน่ในตนเองและเม่ือมีปัญหาก็จะใชก้ารแกไ้ขตอบสนองในรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม
พึงกระท าเป็นผลให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิต  การพฒันาสมรรถภาพของบุคคลน้ีสามารถ
พิจารณาจากเร่ืองต่างๆดงัน้ี  ความเป็นอิสระหรือการเป็นตวัของตวัเอง  สามารถควบคุมงานดว้ย
ตนเอง ทกัษะท่ีซับซ้อน  เป็นการพิจารณาจากความมากน้อยของงานท่ีผูป้ฏิบติัไดใ้ช้ความรู้ความ
ช านาญมากข้ึนกวา่ท่ีจะปฏิบติัดว้ยทกัษะคงเดิม  เป็นการขยายขีดความสามารถและผลท่ีจะเกิดข้ึน
อย่างถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับ  ท าให้พนกังานไดพ้ฒันาทกัษะความรู้ใหม่ๆ  พนกังานสามารถใช้
ทกัษะความรู้ความสามารถของตนปฏิบติังานนั้นๆได้ดว้ยตนเองทุกขั้นตอน พนักงานตอ้งมีการ
วางแผนท่ีดีในการท างาน 
 4.  ความก้าวหน้าและมัน่คงในการท างาน (Growth  and  Security)  หมายถึง  ควรจะให้
ความส าคัญต่องานท่ีได้รับมอบหมายของผู ้ปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะมีผลต่อการด ารงและขยาย
ความสามารถของผูป้ฏิบติังานเอง  ความรู้และทกัษะใหม่ๆท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่องานใน
อนาคตได้  และการให้โอกาสแก่ผูป้ฏิบัติงานได้พัฒนาทักษะความสามารถในแขนงตน  ให้
ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสกา้วหน้า  และมีความมัน่คงในอาชีพ  ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งของเพื่อน
ร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 
 ตวับ่งช้ีเร่ืองความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน  ไดแ้ก่  การมอบหมายงานให้ได้
รับผิดชอบมากข้ึน  ท างานมากข้ึน  และมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการเตรียมความรู้ทกัษะเพื่องาน
ในหนา้ท่ีท่ีสูงข้ึน 
 5.  การบูรณาการดา้นสังคม (Social Integration) หมายถึง  การท่ีผูป้ฏิบติังานไดมี้ความรู้สึก
ว่าตนประสบผลส าเร็จและเห็นว่าตนมีคุณค่า ซ่ึงจะมีผลต่อบุคคลนั้นในดา้นความเป็นอิสระจาก
อคติความรู้สึกวา่ชุมชนหรือสังคมมีความส าคญัการเปิดเผยตนเองกบับุคคลอ่ืนความรู้สึกวา่ไม่มีการ
แบ่งชั้นในองคก์รยดึถือเร่ืองส่วนตวัมากกวา่ความสามารถในการท างามีลกัษณะการท างานร่วมกนั
มีการติดต่อส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  และมีความรู้สึกว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนกว่าเดิม
รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมในความกา้วหนา้ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 
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 6.  ประชาธิปไตย/สิทธ์ิในองค์กร  (Constitutionalism)  เป็นองค์ประกอบหน่ึง ของการ
บ่งช้ี คุณภาพชีวิตการท างาน  ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้าก  สิทธิในการให้ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังาน ความมีอิสระในการพูดและแสดงความคิดเห็น  และความเสมอภาคเท่าเทียมกบั
คนอ่ืนๆในเร่ืองของ  การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การลงโทษ การไดรั้บค่าตอบแทน 
 7.  จงัหวะชีวติโดยส่วนรวม  (Total  Life  Space)  หมายถึง  งานของบุคคลหน่ึงควรจะไดมี้ 
ความสมดุลกบับทบาทของชีวิตบุคคลนั้น  บทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งเวลา ความตอ้งการดา้น
อาชีพ การเดินทาง ซ่ึงควรให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งการใช้เวลาว่างของบุคคลและเวลาวา่ง
ของครอบครัวตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ ไม่ปล่อยให้ผูป้ฏิบติังาน
ไดรั้บความกดดนัจากการปฏิบติังานมากเกินไป  
 8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือการท่ีพนกังานมีความรู้สึก
วา่ กิจกรรม หรืองานท่ีท านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งองคก์รของ
ตนไดท้  าประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพิ่มคุณค่าความส าคญัของอาชีพและเกิดความรู้สึกภูมิใจใน
องค์กรของตนเอง กิจกรรมของหน่วยงานท่ีด าเนินไปในลักษณะท่ีไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้ เกิดการลดคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพในกลุ่มผู ้ปฏิบัติงาน  ดังภาพท่ี  2.9 
องคป์ระกอบ ของคุณภาพชีวติการท างานตามแนวคิดของ Walton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติการท างานตามแนวคิดของ Walton 
ท่ีมา :  (สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย,2550) 

คุณภาพชีวติ 
ของวอลตั้น 

 

การบูรณาการทาง 
ดา้นสงัคม 

โอกาสในการพฒันา 
ความสามารถส่วน
บุคคล 
 

ค่าตอบแทนท่ีเป็น 
ธรรมและเพียงพอ 

 

ประชาธิปไตยสิทธิใน

องคก์ร จงัหวะชีวิตโดย

ส่วนรวม 

ส่ิงแวดลอ้มท่ี 
ปลอดภยั และ 
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

ความกา้วหนา้ 
และมัน่คง 
ในการท างาน 

การเก่ียวขอ้ง 
สมัพนัธ์กบัสงัคม 
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 ฮูสและคูมม่ิงส์ (Huse &Cumings, 1985: 198-199, อา้งถึงใน ชาญชยั วทิยาวรากรณ์, 2548)  
ไดว้เิคราะห์ลกัษณะคุณภาพชีวติในการท างานวา่มีลกัษณะต่างๆ  8  ดา้น  ดงัน้ี 
 1. ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and  Fair compensation) หรือ “รายได้
และประโยชน์ตอบแทน”  หมายถึง  การไดรั้บรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพียงพอ  และสอดคลอ้งกบั
มาตรฐาน  ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากงาน
อ่ืนๆท่ีมีลกัษณะงานท่ีคลา้ยกนั 
 2.สภาพการท างานท่ีปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ(Safe and HealthyCompensation)  
หมายถึง  การท่ีพนกังานไดป้ฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  สถานท่ีท างานไม่ไดส่้งผลเสีย
ต่อสุขภาพและไม่เส่ียงอนัตราย 
 3. การพัฒนาศักยภาพของผูป้ฏิบัติงาน  (Development  of  Capacities)  หรือ  “โอกาส
พฒันาศกัยภาพ”  หมายถึง  การท่ีผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสพฒันาขีดความสามารถของตนจากงานท่ี
ท าโดยพิจารณาจากลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ งานท่ีไดใ้ชท้กัษะและความสามารถหลากหลาย  
งานท่ีมีความทา้ทาย งานท่ีผูป้ฏิบติัมีความเป็นตวัของตวัเองในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บการยอมรับวา่
มีความส าคญัและงานท่ีผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลการปฏิบติังาน 
 4. ความก้าวหน้าและความมัน่คง  (Growth and Security) หมายถึง  การท่ีผูป้ฏิบัติงานมี
โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอาชีพและต าแหน่งอยา่งมัน่คง 
 5. การบูรณาการด้านสังคมหรือสังคมสัมพันธ์  (Social Integration)  หมายถึง  การท่ี
ผูป้ฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน ท่ีท างานมีบรรยากาศการของความเป็นมิตร มีความอบอุ่น
เอ้ืออาทรปราศจากการแบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น 
 6. ลกัษณะการบริหารงาน  (Constitutionalism)  หมายถึง  การท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ
ของผูร่้วมงาน  ท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร  มีความอบอุ่นเอ้ืออาทรปราศจากการ
แบ่งแยกเป็นหมู่เหล่า  ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการยอมรับ  และมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 7. ภาวะอิสระจากงาน (Total  Life  Space)  หมายถึง  ภาวะท่ีบุคคลมีความสมดุลในช่วง
ของชีวิตระหว่างช่วงปฏิบติังานกบัช่วงเวลาอิสระจากงาน  ช่วงเวลาอิสระจากงาน  มีช่วงเวลาท่ีได้
คลายเครียดจากภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
 8. ความภาคภูมิใจในองค์กร  (Organizational  pride  or  space)  หมายถึงความรู้สึกของ
พนกังานท่ีมีความภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานในท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บรู้วา่ของตนไดอ้ านวยประโยชน์
และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมเช่น ในด้านเก่ียวกบัผลผลิตสินค้า การก าจดัของเสียวิธีการด้าน
การตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงคด์า้นการเมืองและอ่ืนๆ 
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 เวยน์ (Wayne, 2003) เสนอผลการวิจยัจาก  The Work in America Institute พบวา่  คุณภาพ
ชีวติการท างานท่ีส าคญันั้น มีปัจจยัท่ีส าคญั  ดงัน้ี 

1. รายได ้ (Pay) 
2. ผลประโยชน์ของลูกจา้ง  (Employee  Benefits)  สวสัดิการดา้นสุขภาพและทนัตกรรม  

รวมถึงการเกษียณ 
3. ความปลอดภยัของงาน  (Job  Security) 
4. ตารางงานทางเลือก  (Alternative Work Schedules) 
5. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน  (Participation  in Decisions) 
6. ประชาธิปไตยในองคก์ร  (Democracy  in  the Workplace) 
7. ผลประโยชน์เท่าเทียม  (Profit  Sharing) 
8. สิทธิหลงัการเกษียณ  (Pension  Rights) 
9. ความเครียดในงาน  (Job  Stress) 
10. ท างาน 4 วนัต่อสัปดาห์  (The 4 day Workweek) 
11. โครงการกิจกรรมของหน่วยงานในการเพิ่มความเป็นอยูข่องพนกังานให้ดีข้ึน  

(Company  Programs) 
 
              6.4 ความหมายของการพฒันาคุณภาพชีวติในการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) เป็นองค์ประกอบส าคญัของคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ได้ก าเนิดและแพร่หลายใน
ประเทศอุตสาหกรรม คุณภาพชีวติการท างานมีความหมายทั้งทางกวา้งและทางแคบ ซ่ึงไดร้วบรวม
ความหมายของคุณภาพชีวติการท างานไวใ้นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี (สุรพล เคยบรรจง, 2554: 2-3-8) 
 1. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายท่ีกวา้ง หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการ
ท างาน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าจา้ง ชั่วโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และ
บริการ ความกา้วหน้าในการท างาน และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่สร้างแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจส าหรับคนงาน 
 2. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายอย่างแคบคือผลท่ีมีต่อคนงานซ่ึงหมายถึงการ
ปรับปรุงในองคก์ารและลกัษณะงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพนกังานควรไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ
ส าหรับการส่งเสริมระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความตอ้งการของ
พนกังานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการท างาน
ของเขาดว้ย 
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         3. คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุม หมายถึง การค านึงถึงความเป็นมนุษยใ์นการท างานซ่ึงใน
ประเทศฝร่ังเศส และประเทศท่ีพูดภาษาฝร่ังใช ้ค าวา่ การปรับปรุงสภาพการท างาน (Improvement 
of Working Condition) ประเทศสังคมนิยมใช้ค  าว่า การคุ้มครองแรงงาน (Worker s’ Protection) 
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย หรือในประเทศญ่ีปุ่น ใช้ค  าว่า สภาพแวดล้อมการท างาน (Working 
Environment) และความเป็นประชาธิปไตยในสถานท่ีท างาน (Democratization of the Workplace) 
คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการแนวปฏิบติั หรือเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึนในการปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งของ
องคก์ารและปัจเจกบุคคลตามล าดบั 
 จากความหมายต่างๆท่ีนกัวชิาการไดนิ้ยามไวข้า้งตน้ จะพบวา่ คุณภาพชีวติการท างาน เป็น
ค าท่ีมีความหมายกวา้งครอบคลุมไปในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคล 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานภายในองค์กร แต่มีเป้าหมายส าคญัร่วมกนัอยู่ท่ีการลดความตึง
เครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีท า ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวติในสถานท่ีท างานหลกัการพฒันาคุณภาพชีวติในการท างาน 
 การบริหารองค์กร ส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัและมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร เพื่อให้เป็นคนดีคนเก่ง และให้มีคุณภาพของการท างานท่ีดีเป็นเป้าหมายส าคญั แต่ใน
ทศันะของนกัพฒันานั้น การฝึกอบรมเฉพาะทกัษะการท างานไม่เพียงพอ ควรมีการฝึกทางดา้นการ
เข้าสังคม การท างานเป็นทีม การปรับตัว มนุษย์สัมพันธ์และเสริมสร้างลักษณะทางชีวิตบาง
ประการให้แก่บุคลากรด้วยโดยแต่ละองค์กรควรมีการศึกษาวิจยัพิจารณาพื้นฐานของบุคลากร
ลกัษณะส าคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวติการท างาน 
           วอลตนั (Walton, 1974) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพ
ชีวิตการท างานในหนังสือ Criteria for Quality of Working Life โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ คือ
 1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง การท่ี 
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆอยา่งเพียงพอ กบัการมีชีวิต
อยู ่ไดต้ามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และตอ้งเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือองคก์ร
อ่ืนดว้ย 
 2. ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกลักษณะ และปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) หมายถึง 
ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางดา้นจิตใจ นัน่คือ สภาพการท างานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียง
จนเกินไป และจะตอ้งช่วยให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั
 3. เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี (Development of  
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Human Capacities) งานท่ีปฏิบติัอยู่นั้นจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังาน ได้ใช้และพฒันาทกัษะ
ความรู้อยา่งแทจ้ริง และรวมถึงการมีโอกาสไดท้  างานท่ีตนยอมรับวา่ส าคญัและมีความหมาย  
 4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน (Growth and  
Security) นอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยงัช่วยให้ผูป้ฏิบัติงานได้มีโอกาส
กา้วหน้า และมีความมัน่คงในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกใน
ครอบครัวของตน 
 5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน (Social Integration)  
ซ่ึงหมายความว่า งานนั้นช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆ รวมถึง
โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 
 6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 
ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิต และวฒันธรรมในองค์การท่ีจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคล มี
ความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวลั รวมทั้งโอกาสท่ีแต่ละคนจะได้แสดง
ความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย มีเสรีภาพในการพดู มีความเสมอภาค และมีการปกครองดว้ยกฎหมาย 
 7. ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) เป็นเร่ือง
ของการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดใ้ชชี้วติในการท างานและชีวติส่วนตวันอกองคก์ารอยา่งสมดุล
นั่นคือตอ้งไม่ปล่อยให้ผูป้ฏิบติังานได้รับความกดดนัจากการปฏิบติังานมากจนเกินไปด้วยการ
ก าหนดชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการท่ีตอ้งคร ่ าเคร่งอยูก่บังานจนไม่มีเวลาพกัผอ่น
หรือไดใ้ชชี้วติส่วนตวัอยา่งเพียงพอ 
 8. ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (Social Relevance)ซ่ึงนบัเป็น 
เร่ืองท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับวา่ องค์การท่ีตนปฏิบติังานอยู่นั้น 
รับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นผลผลิต การก าจดัของเสีย การรักษาสภาพแวดลอ้ม การ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงาน และเทคนิคดา้นการตลาด 

กล่าวได้ว่า แนวคิดในการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นแนวคิดส าคญัท่ีใช้เป็น
กรอบในการวิเคราะห์รูปแบบการจดัสวัสดิการให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของไทย               
เพื่อพฒันาจิตลกัษณะท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการท างานอย่างขยนัขนัแข็ง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 
สุขภาพจิตดี ทศันคติดี มีความเช่ือมัน่และมีจริยธรรม สามารถเขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 การบริหารจดัการให้องค์กรสามารถช่วยให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างานจะท าให้
สามารถดึงดูดคนเก่งคนดี และรักษาคนดีคนเก่งไวก้บัองค์ได ้โดยด าเนินการดงัน้ี (จารุนนัท์  อิทธิ
อาวชักุล, 2554) 
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 1. สร้างภาพลกัษณ์องค์กร หรือ Employer Branding โดยชูประเด็นเร่ืองการเป็นองค์กรท่ี
พร้อมมอบคุณภาพชีวิตในการท างานเนน้ย  ้าวา่พนกังานสามารถมาเป็นหุ้นส่วนกบัองคก์รสามารถ
มาลงทุนเวลาในชีวิตเพื่อให้เกิดคุณค่า  ความส าเร็จในแบบท่ีคุณอยากจะเป็น  สร้างสโลแกนโดนๆ  
“Live your life, Design your own career” เพื่อสร้างแรงดึงดูดใหค้นเก่งๆ เช่ือมัน่วา่ เขามีสิทธิมีส่วน
ท่ีจะใชส้ถานท่ีท างานแห่งน้ี  สร้างความส าเร็จตามเป้าหมายในชีวติได ้ (Life  Goal) 
 2. สร้างประสบการณ์ใหพ้นกังานไดส้ัมผสัคุณภาพในการท างานอยา่งแทจ้ริง โดยเร่ิมจาก 
      2.1 การเตรียมเข้าสู่งาน ต้องจดัหาพี่ เล้ียงคอยดูแลให้ค  าแนะน าคอยสอนงาน และ
แนะน าการปรับตัวจะท าให้พนักงานใหม่ๆรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพ และความเป็นมิตร                       
ท่ีองค์กรคิดจดัเตรียมพร้อมเพื่อเขาเป็นอย่างดี  ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตจากการท่ีมีเพื่อนร่วมงาน  
เครือข่ายและหวัหนา้งานท่ีดี 
       2.2 การมอบหมายงาน หัวหน้าท าหน้าท่ีเป็น Coach มากกว่าเป็นผู ้บังคับบัญชา
มอบหมายความรับผิดชอบ  และเคร่ืองมือสนบัสนุนต่างๆในการท างาน ใหพ้นกังานไดใ้ชค้วามคิด
เป็นอิสระ เปิดโอกาสในการแสดงความสามารถ  เป็นคุณภาพชีวติของการท างาน ท่ีพนกังานคนเก่ง
ปรารถนายิง่นกั 
       2.3 การวางแผนกา้วหน้าอาชีพ มีเส้นทางความกา้วหน้าท่ีหลากหลาย  มีทางเลือกท่ีจะ
เติบโตตามแนวทาง ท่ีตรงกบัความถนดัและความสนใจ 
      2.4 ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน องคก์รจดัส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้ดูสบาย  เรียบง่าย 
อบอุ่น  มีความสะดวก  สะอาด ทนัสมยั  มีมุมพกัผอ่น  มีจุดนดัพบ  เพื่อพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 
มีระบบ Flexi Time  ยืดหยุ่นเวลาในการท างาน  หรือมีระบบเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีท าให้พนักงาน
สามารถท างานภายนอกแบบ  Virtual  Office  ได ้
      2.5 การดูแลและการจดัการสวสัดิการต่างๆ มุ่งเนน้ให้มีทางเลือกสวสัดิการท่ีสอดคลอ้ง
กบัสไตลก์ารใชชี้วติหรือมีสวสัดิการตามสมยันิยม เป็นตน้ 

กอร์ดอน (Gordon, 1991) กล่าวไวว้า่คุณภาพชีวติในการท างานนั้น มีองคป์ระกอบมากมาย 
ทั้งการเพิ่มคุณค่ารับผดิชอบในงานการออกแบบเทคโนโลยเีพื่อท่ีจะปรับปรุงสภาพการท างานซ่ึงจะ
ค านึงถึงส่ิงต่างๆ7 ประการ ดงัน้ี 1.ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 2. สภาพแวดลอ้มการท างาน
ท่ีมีความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 3. ความกา้วหน้าและการไดรั้บพฒันา 4. ความพึงพอใจใน
สภาพสังคมในการท างาน 5. มีสิทธิส่วนบุคคล  6. ความสอดคล้องระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั
และ 7. งานและประโยชน์ต่อสังคม 

เดสเลอร์ (Dessler, 1991) กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีจะท าให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างานมี
ด้วยกนัทั้งส้ิน 10 ประการ ดังน้ี 1. คุณค่าของงานท่ีท า 2. สภาพการท างานมีความปลอดภยัและ
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มัน่คง 3. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเพียงพอ 4. ความมัน่คงมีหลกัประกนัในการท างาน 5. มี
การควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม 6. ได้รับทราบผลการปฏิบติังาน  7. มีโอกาสในการเรียนรู้และ
กา้วหน้าในงาน 8. มีโอกาสไดรั้บความดีความชอบ 9.มีสภาพสังคมท่ีดี 10. มีความเป็นธรรมและ
ยติุธรรม 
 สรุป  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้ให้ค  านิยามของคุณภาพชีวิตการท างานว่า  หมายถึง               
ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการท างาน ท่ีสามารถสนองต่อความตอ้งการทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจสามารถสนองความตอ้งการพื้นฐานท่ีก าลงัเปล่ียนไป  ท าให้ชีวติมีคุณค่าหรือมีการท างานท่ีท า
ให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีตามการยอมรับของสังคม  ซ่ึงเป็นการผสมผสานกนัระหว่างงานและชีวิต  
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างานอันก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง  และท าให้งานบรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

7.แนวคิดเกีย่วกบัความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน 

ความมัน่คงในชีวติเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนลว้นแลว้แต่ตอ้งการ  และพยายามทุกวิถีทางท่ีจะ
ท าให้ชีวิตของตนเองมีความมัน่คง ซ่ึงประกอบด้วยความมัน่คงด้านความเป็นอยู่ การประกอบ
อาชีพหรือการมีงานท าท่ีมั่นคงได้รับรายได้หรือค่าจา้งจากการท างานท่ีแน่นอน และมีอตัราท่ี
เพียงพอส าหรับการด ารงชีวติ 

 
             7.1 แนวคิดทัว่ไปด้านความมั่นคงของมนุษย์ 
            ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United  Nations  Development  Program  
UNDP,2553: 2) ได้เสนอแนวคิด “ความมัน่คงของมนุษย”์ ในช่วงตน้ทศวรรษ 1990 หลงัส้ินสุด
สงครามเยน็ช่วงท่ีความขดัแยง้และความตึงเครียดทางการเมือง แนวคิดน้ีพยายามเสนอให้มีการ
ปรับเปล่ียนความสนใจจากเร่ืองความมัน่คงแห่งรัฐไปสู่ความมัน่คงของปัจเจกบุคคลและเน้นจุด
สนใจในการพฒันาไปท่ีการบรรเทาความเส่ียงและป้องกนัภยัพิบติัต่างๆ โดยนิยามความหมายความ
มัน่คงของมนุษย ์มี 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติแรก คือ ความปลอดภยัจากภาวะคุกคามท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน เช่น ความหิวโหย โรคภยัไขเ้จบ็ และการกดข่ีปราบปราม  และมิติท่ีสอง คือ การไดรั้บการ
ปกป้อง คุม้ครองจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนต่อการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นท่ีบา้น ในการท างาน หรือใน
สังคม (UNDP,2553 :2) 
 ส่วนองค์ประกอบของความมัน่คงของมนุษย ์ด้านความมัน่คงทางเศรษฐกิจ (Economic 
Security) นั้น ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ไดก้ าหนด 10 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1. รายไดข้ั้นพื้นฐาน 
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2. เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 
3. การจา้งงาน : ผูมี้งานท า ผูมี้งานท าแบบชัว่คราว 
4. ผูไ้ม่มีงานท า : อตัราการวา่งงาน ผูก้  าลงัหางาน 
5. จ านวนคนจน 
6. การมีท่ีดินท ากิน 
7. การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
8. อตัราเงินเฟ้อ 
9. การไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
10. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 

            นบัตั้งแต่ปี 2537 แนวคิดและขอบเขตความมัน่คงของมนุษยไ์ดถู้กปรับเปล่ียนแตกต่างกนั
ไปหลายแนวทาง จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2540 กรอบแนวคิดความมัน่คงของมนุษยไ์ด้ถูกน ามาใช้ใน
รายงานการพัฒนาและดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index HAI) ใน 42 
ประเทศ (Jolly and Basu Ray, 2006:5)  

จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งต้น จะเห็นได้ว่า รายได้ และการมีงานท า คือ ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบของความมัน่คงมนุษย ์ท่ีจะน าไปสู่ความมัน่คงในการท างานในล าดบัต่อไป 

 
             7.2 ความหมายของความมั่นคงในการท างาน 
 มีผูใ้หค้วามหมายของความมัน่คงในการท างาน ดงัน้ี 
 สายทิพย ์ วงศ์สังข์ฮะ  (2540: 14)  ได้ให้ความหมายว่า  ความมัน่คงในการท างาน  เป็น
เร่ืองราวความรู้สึก  ท่ีเกิดจากความปลอดภยัวา่จะมีงานท า  มีรายไดแ้น่นอน  ไดรั้บผลตอบแทนอนั
เกิดจากรายได้  สวสัดิการท่ีสามารถด ารงชีพ  ได้รับการปกครองอย่างเป็นธรรม  มีโอกาสได้รับ
ความกา้วหน้าในการท างาน  และสามารถท างานจนเกษียณอายุ  เพื่อให้ตนเองและครอบครัวด ารง
ชีพอยา่งปกติสุขและสามารถช่วยเหลือตนเองไดโ้ดยไม่เกิดภาระต่อสังคม 
 สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์  (2540: 30) ไดใ้ห้ความหมายของความมัน่คงในการท างานว่าเป็น
ส่ิงท่ีครอบคลุมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับชีวิตการท างาน  ประกอบด้วย  ค่าจ้าง  ชั่วโมงท างาน
ประโยชน์เก้ือกูล  บริการต่างๆ โอกาสความกา้วหน้าในอาชีพและมนุษยส์ัมพนัธ์  ท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจและแรงจูงใจของผูป้ฏิบัติงาน  และคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับ
ส่ิงแวดลอ้มโดยส่วนรวมท่ีใหค้วามส าคญักบัความเป็นมนุษย ์ รวมทั้งการออกแบบการท างาน  และ
รวมถึงสภาพและการปฏิบติังานต่างๆในองค์กร  ซ่ึงไดแ้ก่  การเพิ่มเน้ืองาน  การมีส่วนร่วมของ
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ลูกจ้าง  การจดัการท่ีเป็นประชาธิปไตย  สภาพการท างานท่ีปลอดภยั  ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน
ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง  รวมไปถึงการเติบโตและการพฒันาของลูกจา้งในดา้นความเป็นอยู ่
 ประสพพร  ล้ีอิสสรพงษ์  (2544: 13) ไดส้รุปความหมายของความมัน่คงในการท างานว่า  
หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลซ่ึงเกิดจากการรับรู้และประเมินปัจจยัต่างๆในองค์การท่ีแสดงถึง
ความมัน่คงในการจา้งงาน  การได้รับการปฏิบติัด้วยความเป็นธรรม  ไม่ถูกเลิกจา้งงานโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควร  มีรายไดแ้ละผลตอบแทน  รวมทั้งสวสัดิการอยา่งสม ่าเสมอเพียงพอต่อการด ารง
ชีพของตนเองและครอบครัว  มีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  ปราศจากความเส่ียงในชีวติและทรัพยสิ์น 
 กล่าวโดยสรุป  ความมัน่คงในการท างาน  หมายถึง  การประกนัความมัน่คงในดา้นรายได ้ 
ได้แก่  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนอ่ืนๆด้านสวสัดิการตามกฎหมายก าหนดสวสัดิการจากหน่วยงาน                
ดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน  ได้แก่  สภาพการท างาน  บรรยากาศในองค์กรโดยรวม  ดา้น
ระเบียบ/หลกัเกณฑ์  ไดแ้ก่  การประเมินทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี  การประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้ง  ดา้น
ความกา้วหนา้ทางอาชีพ  ไดแ้ก่  การปรับวุฒิ  การเล่ือนขั้นค่าจา้ง  การศึกษาต่อ/การอบรมสัมมนา  
และดา้นลกัษณะงาน  ไดแ้ก่  การทา้ทายความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกบัค่าจา้ง  และความ
พึงพอใจ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพนกังานมหาวทิยาลยั  สายสนบัสนุนวชิาการ ตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่  
การมีเสถียรภาพ ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างาน  และการด าเนินชีวิตของตนเองเพราะ
พนกังานทุกคนลว้นแลว้แต่มีความจ าเป็นต่างๆท่ียงัรอการตอบสนองและเป็นแรงเสริมท่ีจะท าให้
บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจและท าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยทุ่มเทก าลัง
ความสามารถเตม็ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของงานต่อองคก์รโดยภาพรวม 
 
             7.3 ความส าคัญของความมั่นคงในการท างาน 

วกิรม อศัวกิุล (2541:11-12)กล่าวถึงความส าคญัของความมัน่คงในการท างานไว ้3ประการ      
1.ความมัน่คงในการท างาน  ท าให้ลูกจา้งมีหลกัประกนัในการท างาน  มีความรู้สึกแน่ใจวา่

เม่ือปฏิบติังานตามหน้าท่ีแลว้จะไดรั้บการพิจารณาโดยไม่ล าเอียง  ส่วนจุดมุ่งหมายในการท างาน
ถึงแมจ้ะมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัในแต่ละคน  เช่น  บางคนท างานเพราะตอ้งการมีรายได ้ บาง
คนตอ้งการมีช่ือเสียงเกียรติยศ  แต่หากงานนั้นไม่มัน่คง  ไม่มีความสุขหรือขาดอิสระในการท างาน  
ลูกจา้งหรือพนกังานก็จะเกิดความเสียหายแก่งานได ้ ส าหรับเคร่ืองกระตุน้ในการท างานมีหลาย
อย่าง  เช่น  การมีสภาพการท างานท่ีดี  ผลตอบแทนน่าพอใจ  รวมทั้งมีความมัน่คงในการท างาน  
ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่บุคคลตอ้งการมีความมัน่คงในชีวติการท างานมากท่ีสุด 

2. ความมัน่คงในการท างานช่วยให้พนกังานมีขวญัและก าลงัใจ  มีผลต่อประสิทธิภาพของ
การท างาน การท่ีพนกังานมีความมัน่ใจและสบายใจย่อมปฏิบติังานไดดี้ ในทางตรงกนัขา้ม หาก
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พนกังานมีความหวาดระแวงว่าตนเองจะไดรั้บความไม่เป็นธรรมหรือถูกกลัน่แกลง้พนกังานอาจ
เสียขวญัและหมดก าลงัใจได ้

3. หากความมัน่คงในการท างานเป็นทั้งเคร่ืองกระตุน้  และเคร่ืองบ ารุงขวญัในการท างาน
ย่อมท าให้ผลงานดีข้ึน เป็นเคร่ืองช่วยให้การปฏิบติังานของพนักงานมีประสิทธิภาพอนัจะเป็น
ประโยชน์แก่นายจา้งโดยตรง  

ศจี  อนนัตน์พคุณ (2542:64-65) กล่าวถึงความส าคญัของความมัน่คงในการท างานสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

จากแนวคิดความมัน่คงในการท างานสามารถสรุปไดถึ้งปัจจยัท่ีมีผลต่อความมัน่คงในการ
ท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย  ค่าจา้ง ค่าตอบแทนอ่ืนๆด้านสวสัดิการ ไดแ้ก่  สวสัดิการตามกฎหมาย
ก าหนด  สวสัดิการจากหน่วยงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  บรรยากาศในองคก์รโดยรวม  
ดา้นระเบียบ/หลกัเกณฑ์  ไดแ้ก่ การประเมินทดลองปฏิบติัหน้าท่ี  การประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้ง 
ดา้นความกา้วหนา้ทางอาชีพ ไดแ้ก่การปรับวฒิุ การเล่ือนขั้นค่าจา้ง  การศึกษาต่อ/การอบรมสัมมนา  
และดา้นลกัษณะงาน ไดแ้ก่ การทา้ทายความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกบัค่าจา้ง  และความพึง
พอใจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพนกังานมหาวทิยาลยัตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่  การมีเสถียรภาพท าให้เกิด
คุณภาพชีวติในการท างานและการด าเนินชีวติของตนเอง 

 
             7.4 องค์ประกอบของความมั่นคงในการท างาน 
 วิกรม  อศัวิกุล  (2541: 13-15) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของความมัน่คงในการท างานของ
ลูกจา้งไว ้ 4  ประการ  ดงัน้ี 
 1.  หลกัความรู้ความสามารถ กล่าวคือ  องคก์รจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ใน
การคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานมีวิธีการท่ียติุธรรมในการเลือกเฟ้นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
แก่ต าแหน่งหน้าท่ีในการให้ความเสมอภาค และโอกาสอนัทัดเทียมแก่ผูท่ี้มีคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถในการเล่ือนชั้น วรรณะ ศาสนา หรือเพศ นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาตวับุคคลดว้ย
คือตอ้งมีการฝึกอบรม 
 2.  หลกัความเป็นกลาง หลกัน้ีเป็นหลกัท่ีส าคญัยิ่งโดยเฉพาะกบัผูป้ฏิบติังานราชการ คือ  
จะต้องไม่ฝักใฝ่ในการเมือง  ต้องไม่มีส่วนในการเมือง  ต้องมีการคุ้มครองหรือควบคุมมิให้
การเมืองเขา้มาแทรกแซงในการปฏิบติังาน 
 3.  หลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม คือผูป้ฏิบติังานจะตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร  ปฏิบติังานดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  ไม่เกะกะเกเรหรือเฉ่ือยชาในการท างาน
และตวัผูบ้งัคบับญัชาเองก็ตอ้งใชอ้  านาจอยา่งเป็นธรรมและซ่ือสัตย ์
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 4.  หลักความสมดุลของอ านาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบ  หลกัน้ีถือเป็นเร่ืองส าคญั                                  
บางคนท างานโดยไม่ตอ้งรับผิดชอบเกินหน้าท่ี  บางคนมีความรับผิดชอบเกินหน้าท่ี  ความไม่
สมดุลแห่งอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบน้ีเป็นส่ิงกระทบกระเทือนต่อความมัน่คงอยา่งยิง่ 
 สรุป  องค์ประกอบของความมัน่คงในการท างานของลูกจา้งประกอบดว้ยหลกั 4 ประการ  
ได้แก่ หลักความรู้ความสามารถ หลักความเป็นกลาง หลักความซ่ือสัตย์สุจริต และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และ หลกัความสมดุลของอ านาจหนา้ท่ี  และความรับผดิชอบ   
 
              7.5 ตัวบ่งช้ีความมั่นคงในการท างาน 
 ส านักงานปลัดกระทรวง,  ส านักมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(2548 : 102) กล่าวถึงตวัช้ีวดัความมัน่คงของการมีงานท า  และรายไดร้ะดบับุคคล  หมายถึง  การได้
ท างานเต็มเวลาท่ีมัน่คงและพึงพอใจ มีรายไดแ้ละเงินออมท่ีเพียงพอแก่การด ารงชีพโดยไม่มีหน้ีสิน 
ประกอบดว้ย 7 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1. สถานภาพการท างาน 
2. รายไดจ้ากการท างานและทรัพยสิ์น 
3. ปริมาณหน้ีสิน 
4. ภาระในการส่งหน้ีสิน 
5. เงินออม 
6. ความพึงพอใจในงาน 
7. ความมัน่คงใ นงาน 

 นอกจากน้ี เดวสิ (Davis, 1997) ไดเ้สนอตวับ่งช้ีความมัน่คงในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย 
1. ค่าตอบแทนท่ียติุธรรม 
2. สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศองคก์รท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 
3. มีโอกาสแสดงออก 
4. มีโอกาสกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
5. มีการผสมผสานเก่ียวกบังานท่ีท าในองคก์าร 
6. เคารพสิทธิส่วนบุคคล 
7. มีความสมดุลในการท างาน  การใชเ้วลาวา่งและชีวติครอบครัว 
8. มีส่วนร่วมรับผดิชอบกบัองคก์รในดา้นสังคมของชีวติการท างาน 

               สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์  (2540: 36-37) ไดก้  าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมเก่ียวกบัความมัน่คงใน
การท างานไวด้งัน้ี 
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1. ค่าจา้ง 
2. ประโยชน์เก้ือกลู 
3. ความมัน่คงในการท างาน 
4. การเลือกตารางการท างาน 
5. การลดความกดดนัในการท างาน 
6. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเฉพาะบางกรณีท่ีอาจส่งผลต่อลูกจา้ง 
7. ประชาธิปไตยในการท างาน 
8. การแบ่งผลก าไร 
9. บ าเหน็จบ านาญ 
10. การส่งเสริมคุณภาพพนกังาน 
11. การลดวนัท างานใหเ้หลือเพียง 4 วนัในหน่ึงสัปดาห์ 
  กล่าวโดยสรุป หากประชาชนของประเทศใดมีคุณภาพจะสามารถเป็นกลไกส าคญัในการ 

พฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้ได ้ ดงันั้นประชากรท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีความรู้สึกมัน่คงโดยเฉพาะ 
ความมัน่คงในการท างานหรือความมัน่คงในอาชีพ เน่ืองจากความมัน่คงในการท างานจะส่งผลถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน   

 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีต้องการความมั่นคงในการท างาน         
เพื่อสร้างหลกัประกนัในชีวิต ทั้งทางด้านรายได้ ซ่ึงจะตอ้งมีอตัราท่ีสูงเพียงพอแก่การด ารงชีวิต  
ดา้นสวสัดิการท่ีได้รับก็ควรจะเหมาะสม เพียงพอ และตรงกบัความตอ้งการตามหลกัของการจดั
สวสัดิการ   

 ดังนั้ น ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง สภาพจิตใจและทัศนคติหรือสภาวะแห่ง
ความรู้สึกปลอดภยั  ความเช่ือมัน่  การมีเสถียรภาพ หรือหลกัประกนั การไดรั้บการคุม้ครองป้องกนั
ในระหว่างการปฏิบติังานและภายหลงัการออกจากงานแลว้  ซ่ึงประกอบดว้ย  ด้านรายได ้ไดแ้ก่  
ค่าจา้ง  และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ดา้นสวสัดิการ ไดแ้ก่ สวสัดิการตามกฎหมายก าหนดและสวสัดิการ
จากหน่วยงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ สภาพการท างาน  และบรรยากาศในองคก์ร
โดยรวม ด้านระเบียบ/หลักเกณฑ์ ได้แก่ การประเมินทดลองปฏิบติัหน้าท่ี การประเมินเพื่อต่อ
สัญญาจา้ง ดา้นความกา้วหน้าทางอาชีพ ไดแ้ก่ การปรับวุฒิ การเล่ือนขั้นค่าจา้ง การศึกษาต่อ/การ
อบรมสัมมนา และด้านลักษณะงาน ได้แก่ การท้าทายความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมกับ
ค่าจา้ง และความพึงพอใจ 
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             7.6 แนวคิดเกีย่วกบัความก้าวหน้าในการท างาน 
พงศ ์ หรดาลม  (2540: 70) ไดก้ าหนดเกณฑห์รือมาตรวดัความกา้วหนา้ ไดแ้ก่ 
1. ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี การท่ีไดเ้ล่ือนขั้นต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบสูงข้ึน ความก้าวหน้าในต าแหน่งวดัได้จากการเปรียบเทียบกับต าแหน่งท่ีได้ด ารง
ต าแหน่งอยูก่บัระยะเวลาในการรับราชการ หรือเปรียบเทียบกบัอายุตวัของบุคลากรนั้นๆ หรืออาจ
เปรียบเทียบกบัเพื่อนร่วมรุ่น 

2. ความก้าวหน้าในเงินเดือน การได้รับเงินเดือนในอตัราท่ีสูง ความก้าวหน้าในอตัรา
เงินเดือนมีส่วนสัมพนัธ์ ส่งเสริมและสนบัสนุนกบัความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ผูท่ี้กา้วหนา้ใน
ต าแหน่งย่อมมีโอกาสท่ีจะได้รับเงินเดือนสูง หรือมีความก้าวหน้าในเงินเดือนท าให้มีโอกาส
กา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ย 

3. ความกา้วหน้าในการพฒันาตนเอง ความกา้วหน้าในดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
และประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการพฒันาตนเองในดา้นจิตใจ ทศันคติตลอดจนนิสัยในการ
ปฏิบติังาน อนัจะท าให้งานท่ีปฏิบติันั้นส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
ความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ย่อมมีความก้าวหน้าทั้งต าแหน่งหน้าท่ีและ
เงินเดือน เพราะการได้เล่ือนต าแหน่งหรือได้เล่ือน ข้ึนเงิน เดือน โดยปกติหรือพิ เศษนั้ น 
ผูบ้งัคบับัญชามีอ านาจพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ตลอดจนผลงานของ
ผูป้ฏิบติังานเป็นส าคญั 

ความกา้วหนา้ในการท างานประกอบดว้ย การวางแผนอาชีพงาน และการพฒันาอาชีพงาน
(2540: 74)    

1. การวางแผนอาชีพงาน (Career Planning) เป็นกระบวนการจดัสร้างขั้นตอนของบุคคล
ในการท่ีจะก้าวไปสู่เส้นทางของการท างานตามทางเลือกต่างๆ ในชีวิตการท างาน การวางแผน
อาชีพงานท่ีมีประสิทธิผลจะตอ้งเช่ือมโยง และประสานการวางแผนทรัพยากรมนุษยข์ององค์การ
เขา้กบัความตอ้งการ ความคาดหวงัและแรงจูงใจของบุคคล  

2. การพฒันาอาชีพงาน (Career Development) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อ
ปรับปรุงการท างานทั้งในปัจจุบนัและปรับปรุงคนให้เหมาะสมกบังานในอนาคต ทั้งยงัรวมถึง
กิจกรรมต่างๆ ท่ีองค์การจดัข้ึนเพื่อสนบัสนุนให้แผนของอาชีพของบุคคลบรรลุจุดมุ่งหมายทั้งใน
ส่วนของบุคคลและในส่วนขององคก์าร 

สรุป ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท่ีท  างานใน
องคก์าร ดงันั้นจึงเป็นกิจกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อท าให้พนกังานท่ีมีความสามารถไดรั้บการ



  82 

พฒันาให้เจริญกา้วหนา้โดยการเล่ือนขั้นตามสายอาชีพ (Career Path) การเปล่ียนสายงาน การเล่ือน
ขั้น เงินเดือนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

 
             7.7 ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างานของอาจารย์ 
 วไิลวรรณ  ทองเจริญ (2553:  53-54) ไดก้ล่าววา่ อาจารย ์ คือ บุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีสุดใน
การศึกษา  เพราะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ความสามารถ  ทศันคติ  รวมทั้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ลูกศิษย ์ 
ท าใหไ้ดนิ้สิตนกัศึกษาส าเร็จเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ  มีวจิารณญาณ  รู้จกัคิดวเิคราะห์  รู้จกัแกปั้ญหา  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีระเบียบวินัย  สามารถปรับตวัให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  มีจริยธรรม  คุณธรรม  รู้จกัพึ่งตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้น  อาจารยจึ์งตอ้งเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีความรู้ท่ีทนัสมยั                 
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์  มีอุดมการณ์และจิต
วิญญาณของความเป็นครู  ปฏิบติังานหนา้ท่ีครูดว้ยหลกัธรรมและหลกัวิชาชีพ  พฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการ
ด าเนินชีวิต  อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันพบปัญหาหลายประการ  นับตั้งแต่การรับอาจารยเ์ข้าสู่
สถาบนัการศึกษา  การพฒันาอาจารยใ์ห้มีศกัยภาพท่ีจะปฏิบติังานในทุกภารกิจไดอ้ย่างมีคุณภาพ  
ทั้งทางด้านการสอน  การวิจยั  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
ตลอดจนด้านการพฒันาความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารยจึ์งเป็นหน้าท่ีของสถาบนัการศึกษาท่ี
จะตอ้งด าเนินการควบคุม  ก ากบัดูแล  ให้ไดค้ณาจารยท่ี์มีคุณภาพ  สามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ย่าง
ครบถว้นตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้  
 นอกจากน้ี ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553: 43 - 44) ได้กล่าวถึง เส้นทางวิชาชีพของอาจารย ์               
ท่ีจะน าไปสู่ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างานโดยแบ่งออกเป็น  3  ช่วง  คือ  ช่วงแรก คือ  
Early  Career  ช่วง  10  ปีแรก ระหวา่งอาย ุ 25-35  ปี  ช่วงกลาง  Mid  Career  คือ 35-45 ปี และช่วง  
Late  Career  คือ 45 ปี เป็นตน้ไป อาจารยท่ี์จะอยูใ่นช่วง Early  Career สรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 2.3 เส้นทางวชิาชีพของอาจารยต์ามแต่ละช่วงอาย ุ
 

CAREER  PATH 

 Early  Career Mid  Career Late  Career 

 (26-35) (36-45)  (46-60) 

Characteristics   

 

กระตือรือร้น  รับรู้เรียนรู้  
ความหวงั  (สูง)                   
ไม่ตระหนกัในระบบงาน      
ละเลยปัญหาขององคก์ร  

สร้างอตัลกัษณ์                 
มัน่ใจในการสอน  มุ่งงาน    
เขา้ใจระบบ      
มีเป้าหมายผลิตภาพสูงสุด 

พึงพอใจในวิชาชีพ 
จุดอ่ิมตวั/สบัสน 
ลดความกระตือรือร้น 
อาจไม่ไดติ้ดตามความกา้วหนา้ 
(Avoiding  Dead  word) 

Need 

 

 

เรียนรู้งาน                                                                   
เขา้ใจระบบ                   
พฒันาทกัษะความมัน่ใจการ
สนบัสนุนระบบรางวลั                                   

ความส าเร็จ 
การยอมรับนกัวิชาการ
เครือข่าย  

การยอมรับในฐานะผูอ้าวุโส                                                                      
ทบทวนเป้าหมายในวิชาชีพ                                                             
จดัล าดบัความส าคญัในชีวิต                                                             

 มุ่งสอน/เรียนรู้/พฒันาทกัษะ
การวิจยั/เรียนรู้นโยบายท า
ความเขา้ใจ/รู้จกัตนเอง 
พฒันาตนเอง/ป.เอก 
(ผศ. / 30-35) 

พฒันาความช านาญ
พฒันาการสอนใหม่ 
ผลงานเด่น (นวตักรรม)มี
ส่วนร่วม (รศ./40-45) 

ทบทวนเป้าหมาย           
พฒันาทกัษะอ่ืนๆ 
เรียนรู้บทบาทใหม่ในการเป็นท่ี
ปรึกษานอกสถาบนั 
บทบาทในวิชาชีพ( รศ. / 50-60)                                                                                                                            

  
           จากตารางท่ี 2.3 อธิบายความหมายของค าวา่  Early Career หมายถึง ช่วงตน้ของอาชีพท่ีเป็น
อาจารยใ์หม่ ๆ อาจารยค์่อนขา้งจะมีความกระตือรือร้นสูง มีความคาดหวงัต่อต าแหน่งหน้าท่ีสูง
พยายามพฒันาทกัษะตนเอง พฒันาเรียนรู้ให้สูงข้ึน มีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้งาน เขา้ใจระบบงาน
โดยทัว่ไปมกัมีขอ้สังเกตวา่ในช่วง Early Careerนั้น อาจารยค์วรจะพยายามพฒันาตนเองในเชิงของ
ผลงานวชิาการ พฒันาเป็นผูช่้วยศาสตราจารยห์รือ พยายามท่ีจะเรียนปริญญาเอก   

เม่ืออาจารยเ์ขา้สู่  Mid Career  คือเป็นช่วงระยะกลาง ๆ ของอาชีพอาจารย ์คือ ช่วงอายุตวั 
35 ปี ข้ึนไปนั้นจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารยจ์ะท าผลงานไดดี้ท่ีสุด เป็นช่วงวยัท่ีตอ้งการสร้างสถานะ
ความสามารถท่ีโดดเด่น สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อมุ่งหวงัความกา้วหนา้ในอาชีพ  เพราะฉะนั้นในช่วง
น้ีอาจารย์จะมีความมั่นใจในงานของอาจารย์แล้ว ความส าเร็จและการยอมรับในวงวิชาการมี
พอสมควร  อาจารยมี์แนวโนม้จะไดเ้ป็นรองศาสตราจารยใ์นช่วงน้ี 
 เม่ืออายุเร่ิม  45 ปี เป็นต้นไปจนครบ  60  ปี  ทางอุดมศึกษาเรียกว่าเป็น  Late Career ซ่ึง
หมายถึงช่วงปลาย ของอาชีพการเป็นอาจารย์  เป็นช่วงท่ีโตเต็มท่ี มีความพึงพอใจในงานใน
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ต าแหน่งหน้าท่ีหรืออาจเรียกว่าถึงจุดอ่ิมตวัของอาชีพ ลดความกระตือรือร้นลง เร่ิมยอมรับใน
สถานะภาพของตนเอง  อาจารย์ต้องพัฒนาตนเองให้ได้รับการยอมรับ มีความช านาญ ความ
เช่ียวชาญ และอาจารยจ์  าเป็นตอ้งคิดและวางแผนถึงส่ิงท่ีจะท าในอนาคต โดยทัว่ไปคนท่ีมกัจะเป็น
ศาสตราจารยจ์ะอยูใ่นช่วงน้ี   
 กล่าวโดยสรุป อาจารย ์คือ บุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในการศึกษา  ในปัจจุบนัพบปัญหา
หลายประการ  นบัตั้งแต่การรับอาจารยเ์ขา้สู่สถาบนัการศึกษา  การพฒันาอาจารยใ์ห้มีศกัยภาพท่ีจะ
ปฏิบติังานในทุกภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งทางด้านการสอน  การวิจยั  การบริการวิชาการแก่
ชุมชน  และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ตลอดจนดา้นการพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชีพอาจารย์
จึงเป็นหน้าท่ีของสถาบนัการศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการควบคุม  ก ากบัดูแล  ให้ได้คณาจารยท่ี์มี
คุณภาพ  สามารถปฏิบติัภารกิจไดอ้ยา่งครบถว้นตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้ง เส้นทางวชิาชีพ
ของอาจารย ์ ท่ีจะน าไปสู่ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ช่วง  คือ  
ช่วงแรก คือ  Early  Career  ช่วง  10  ปีแรก ระหว่างอายุ  25-35  ปี  ช่วงกลาง  Mid  Career  คือ   
35-45  ปี  และช่วง  Late  Career  คือ  45  ปีเป็นตน้ไป และอาจารยค์วรจะพยายามพฒันาตนเองใน
เชิงของผลงานวิชาการ ให้ไดรั้บการยอมรับ มีความช านาญ ความเช่ียวชาญ และอาจารยจ์  าเป็นตอ้ง
คิดและวางแผนถึงส่ิงท่ีจะท าในอนาคตดว้ย 

นบัตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นตน้มา สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยท์  าวิจยั เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั 
หมวด 4 แนวการจดัการศึกษามาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้ งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ 
กระบวนการเรียน รู้และมาตราให้สถานศึกษา  มุ่ ง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ี มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผูเ้รียนในแต่ละระดับ (เจริญ กาญจนะ, 2554, น.58) การศึกษาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีหลัก
เก่ียวกบังานบริการวชิาการ ในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ  ตอ้งการท าวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม ส าหรับการพฒันาประเทศส่งผลให้
สถาบนัอุดมศึกษาไดรั้บแรงกดดนั และความคาดหวงัของสังคมค่อนขา้งสูง ในมิติของการถ่ายทอด
และเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีทนัเวลาต่อความตอ้งการของสังคมนั้นๆ และตอ้งผลิตบณัฑิตท่ีมีลกัษณะ
ตรงตามความตอ้งการของสังคม และรองรับตลาดแรงงาน กล่าวคือ บณัฑิตในสังคมแห่งการเรียนรู้
จะตอ้งมีความสามารถเชิงวิชาการควบคู่กบัคุณลกัษณะการเป็น “มนุษยง์านความรู้ (Knowledge 
Worker)” โดยเฉพาะคุณสมบติั  “ผูท่ี้ตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)” ฉะนั้นอาจารย ์จึง
เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนพนัธกิจหลกัดงักล่าวของสถาบนัอุดมศึกษาให้
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ลุล่วง ดังนั้ นจึงต้องมีการพฒันาปรับเปล่ียนบทบาท และกระบวนการจดัการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม โดยปรับเปล่ียนจากบทบาทของผูส้อน หรือผูถ่้ายทอดความรู้ 
มาเป็น ผูช้ี้แนะ (Facilitator) เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555, 
น.42) เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ตลอดจนดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานการจดัการศึกษา ซ่ึงต้องอาศยัการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง สร้างอาจารยมื์ออาชีพในสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีความช านาญด้านการสอนการวิจยั มี
มนุษยส์ัมพนัธ์ สามารถบริการชุมชน และประเมินผลการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

ววิฒันาการการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์(The Evolution of Faculty Development) 
การพฒันาศกัยภาพอาจารย ์เป็นกระบวนการเชิงระบบเป็นการท าหนา้ท่ีจดัหาความรู้และทกัษะเพื่อ
พฒันาอาจารยข์องสถาบนัการศึกษาในการปฏิบติังานเพื่อน าไปใช้ในปัจจุบนัและอนาคตโดยการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้มีความสามารถในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายและนโยบายของ
สถานศึกษานั้นๆ เพื่อใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีความสามารถในการพฒันาด้านการเรียนการสอน
โดยแท้จริงจึงเกิดแนวคิดเร่ือง “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ข้ึน จุดมุ่งหมาย
ของการฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์จึงได้เปล่ียนแปลงให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีมีความรับผิดชอบต่อการพฒันาอาจารยทุ์กระดบัและทุกเร่ืองท่ีส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพอาจารยคุ์ณภาพทางการศึกษาและคุณภาพสถาบนัการศึกษา  โดยปัจจุบนัอาจารยจ์ะตอ้งมี
ศกัยภาพดา้นการสอน ดา้นท่ีปรึกษา ดา้นวจิยั ดา้นบริการวชิาการและดา้นธรรมภิบาล เป็นตน้ 

การพฒันาอาจารย ์(Faculty Development) เป็นการพฒันาท่ีเนน้สัมฤทธ์ิผลในการปรับปรุง
ศกัยภาพอาจารยเ์ป็นหลัก โดยทัว่ไปสถาบนัอุดมศึกษาจะพฒันาทกัษะด้านการสอนของแต่ละ
บุคคลเป็นหลกั แต่ในความเป็นจริงอาจารยค์วรไดรั้บการพฒันาให้มีทกัษะเสริมต่อพนัธกิจหลกั
ของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ ตลอดจนทกัษะการเป็นคนดี
ของสั งคม  ทั้ ง น้ี เพื่ อให้ เห็นภาพความ เช่ือมโยงของวิว ัฒนาการการพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบนัอุดมศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 5 ยคุสมยั คือ (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2550: 61) 

1. ยุคนักวิชาการ (Scholar Age) ยุคน้ีเป็นยุคต้นๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงยงัมีนิสิต
นกัศึกษาไม่มาก ท าให้การพฒันาอาจารยใ์นยุคน้ี เนน้การพฒันาทกัษะดา้นวิชาการของอาจารยเ์ป็น
หลกั เช่น การใหทุ้นการศึกษา การท าวจิยั เป็นตน้ 

2. ยุคความเป็นครู (Teacher Age) ยุคน้ีเป็นยุคท่ีประชากรโลกมีจ านวนเพิ่มข้ึน (Baby 
Boomers) สถาบนัอุดมศึกษาเร่ิมมีจ านวนนกัศึกษามากข้ึน ท าให้สถาบนัอุดมศึกษาเร่ิมตระหนกัถึง
ความส าคญัของการสอน (Teaching) การพฒันาอาจารยใ์นยุคน้ีจึงเนน้เพิ่มในเร่ืองของการเรียนการ
สอนของอาจารยม์ากข้ึน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นการพฒันาอาจารย ์และการเรียนการสอน 
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3. ยุคการพัฒนา (Developer Age) ยุคน้ีเป็นยุคท่ีมีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ อาจารยเ์ขา้มามี
บทบาทในสถาบนัอุดมศึกษามากข้ึน ซ่ึงในยุคน้ีบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ไดมี้การ
จัดตั้ งองค์กรกลางเพื่อท าหน้าท่ีพัฒนาการเรียนการสอน  และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะ 

4. ยุคผู้เรียน (Learner Age) ในยุคน้ี (ซ่ึงอาจจะนับว่าเป็นยุคปัจจุบันของประเทศไทย) 
สถาบนัอุดมศึกษาเร่ิมตระหนักถึงความตอ้งการของสังคม และความส าคญัของคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องบณัฑิต ซ่ึงเกิดการเปล่ียนแปลงจากการเนน้ “การสอน” ของอาจารย ์เป็นการเนน้ “การ
เรียน” ของนิสิตนกัศึกษา อาจารยเ์ร่ิมเปล่ียนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูช้ี้แนะการสร้างความรู้ ให้
นิสิต นกัศึกษา ความหลากหลายของนิสิตนกัศึกษามีมากข้ึน รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ เร่ิมเขา้มามี
บทบาทในการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษามากข้ึน นั่นคืออาจารยต์อ้งมีทกัษะในมิติอ่ืนๆ เพิ่ม
มากข้ึน 

5. ยุคเครือข่าย (Networking Age) ซ่ึงนับว่าเป็นยุคปัจจุบนัของประเทศพฒันาต่างๆ การ
พฒันาอาจารยเ์ร่ิมมีมิติกวา้งข้ึน เน่ืองจากความคาดหวงัในการให้บริการสถาบนัอุดมศึกษาจะสูง
มากข้ึน ส่งผลให้คณาจารยไ์ด้รับแรงกดดนัมากข้ึนการจา้งงานอาจจะมีกฎเกณฑ์ท่ีมากข้ึน หรือมี
หลายๆ แบบ การพฒันาอาจารยจ์ะตอ้งเช่ือมโยงกบัการแก้ไขปัญหาของสถาบนัอุดมศึกษาจากท่ี
กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การพฒันาอาจารยใ์ห้เป็นอาจารยมื์ออาชีพในสถาบนั อุดมศึกษามี
แนวโนม้ท่ีจะซบัซอ้นมากข้ึน การพฒันาอาจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษา เนน้การปรับปรุงทกัษะการ
สอนของอาจารยแ์ต่ละบุคคลในมิติของการเป็นครู (Teacher) นกัวิชาการและวิชาชีพ (Scholar and 
Professional) นักวิจยั(Researcher) และความเป็นคน (Person) ในมิติของความเป็นครู จะเป็นการ
พฒันาดา้นการสอนของอาจารย  ์ซ่ึงไดแ้ก่ วธีิการสอน การออกขอ้สอบ การจดัการภายในหอ้งเรียน 
ทกัษะการน าเสนอ การวิจยั และการเป็นท่ีปรึกษา เป็นตน้ ส าหรับการพฒันาอาจารยใ์นมิติของ
นกัวิชาการและวิชาชีพ จะเป็นการพฒันาทกัษะอาจารยใ์นดา้นการวางแผนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
การพฒันาทกัษะดา้นวจิยัต่างๆ การส่ือสารและการใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการแก่องคก์รภายนอก การ
บริหารจดัการและทกัษะอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการตามหน้าท่ีท่ีคาดหวงัของอาจารย์ ส าหรับประการสุดทา้ย
คือในมิติของความเป็นคน การพฒันาส่วนใหญ่จะเน้นท่ีจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล การ
เป็นผูน้ า การบริหารจดัการ เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นวา่การพฒันาอาจารยใ์นยคุน้ีเป็นกระบวนการท่ีส าคญั
และตอ้งท าอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อความส าเร็จของสถาบนัอุดมศึกษา 
 

นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผูบ้ริหารสถาบนัยงัจดัว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา
อาจารยแ์ละการวิจยั ผูบ้ริหารตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจน และจริงใจท่ีจะให้การส่งเสริมสนบัสนุนการ
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พฒันาอาจารยแ์ละการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการและแนวคิดทางการ
อุดมศึกษาท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) 
ถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัทางการอุดมศึกษา เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาเป็นแหล่งท่ีผลิตก าลงัคน
ระดบักลางและระดบัสูง เพื่อออกมาพฒันาประเทศ จึงมีความตอ้งการความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลยัได้ประกอบภารกิจหลกัทั้ง 4 ประการ คือ การสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมได้อย่างเป็นผลดี ความเป็นเลิศทาง
วชิาการท าใหก้ารสอนในสาขาวชิาต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประการท่ีสองคือ 
ความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการ (Autonomy) หลกัการของความเป็นอิสระนั้นก็สืบเน่ืองมาจาก
ท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้น นบัไดว้า่เป็นแหล่งท่ีไดร้วบรวมผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ไวม้ากท่ีสุด 
ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในกิจการของอุดมศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  ความมีเสรีภาพทาง
วชิาการ (Academic Freedom) ซ่ึงจดัเป็นพื้นฐานทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ความจ าเป็น ในการ
ทีจะมีเสรีภาพทางวิชาการนั้ น เน่ืองจากความเป็นอิสระในการค้นควา้สร้างสรรค์ความรู้เป็น
ส่ิงจ าเป็น และส าคญัต่อสังคมตลอดมา สังคมไดมี้การพึ่งพาสถาบนัอุดมศึกษาเป็นอยา่งมาก ในการ
ท่ีจะเป็นแหล่งท่ีให้การศึกษา การฝึกอบรม การพฒันาความรู้ให้แก่นิสิตนกัศึกษา และประชาชน
ทัว่ไป จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีอิสระในการแสวงหาความรู้ใหม่ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ตลอดจนแนะวธีิการแกไ้ขปัญหาชุมชนและสังคม (วราภรณ์ บวรศิริ, 2550, น.45) 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ควรตอ้งพฒันาคุณภาพอาจารยใ์นทุก
ดา้น เพื่อใหโ้อกาสอาจารยไ์ดมี้ความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพ  

 

 8.ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 สถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญัเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีให้การศึกษา ผลิตบณัฑิต
เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ โดยพนกังานสายวชิาการเป็นบุคคลส าคญัในการสร้างให้
ความรู้ สร้างคนเก่ง สร้างบณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกมารับใช้สังคม ซ่ึงในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐมีทั้งหมด 79 แห่ง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัของรัฐ มหาวทิยาลยัในก ากบัของ
รัฐ  มหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาจะมี
ความแตกต่างตามวตัถุประสงค์ของการก่อตั้ง การบริหารเฉพาะภายในและบริบททัว่ไปของแต่ละ
สถาบนั 
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                 8.1 ความเป็นมาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   เม่ือปี พ.ศ. 2507 มีการก าหนดให้บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีราชการในสถาบนัอุดมศึกษา                

มีสถานะเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา หลงัจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน ปี พ.ศ. 2540  
หน่ึงในนโยบายของรัฐท่ีใชใ้นการแกปั้ญหานั้น คือ การลดอตัราก าลงัขา้ราชการลง เพื่อลดรายจ่าย
ภาครัฐในระยะยาว จึงเกิดค าวา่ “พนกังานมหาวิทยาลยั” หรือ “พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา” ข้ึน
ในวงการอุดมศึกษาไทย ซ่ึงหมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับการจา้งตามสัญญาจา้ง ให้ท างานใน
สถาบนัอุดมศึกษาโดยไดรั้บค่าจา้งหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผน่ดินหรือเงินรายไดข้อง
สถาบนัอุดมศึกษา พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ.2551. ราชกิจานุเบกษา เล่ม 125,  ตอนท่ี 28 ก (5 กุมภาพนัธ์: 36)                  
               ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จดัจา้งพนักงานทดแทนอตัราขา้ราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลยั เพื่อรองรับการออกนอกระบบในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ไดรั้บเงินเดือนใน
อตัราท่ีมากกว่าฐานเงินเดือนของข้าราชการในปัจจุบัน คือ เพิ่มข้ึน 1.7 เท่า ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยั สายวิชาการ สาย ก. และเพิ่มข้ึน  1.5 เท่า ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน 
สาย ข. และ สาย ค. ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ
(คปร.) จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการก าหนดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอตัราข้าราชการ             
โดยเงินเดือนท่ีรัฐจะจดัสรรให้กบัแต่ละมหาวทิยาลยั จะเป็นในรูปแบบของเงินหมวดอุดหนุนกอ้น
เดียว จากส านักงบประมาณ เพื่อให้อิสระแต่ละมหาวิทยาลยัน าไปจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีข้อแตกแตกต่างจากระบบราชการเดิมท่ีกระทรวงการคลังเป็นผูถื้อจ่ายบญัชี
เงินเดือนขา้ราชการเอง  (วรีะชยั พุทธวงศ,์ 2557: 1)  
 
              8.2 จ านวนพนักงานสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน 

จากข้อมูลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555) ซ่ึงแสดงจ านวนพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา จ าแนกตาม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา และสายงาน ถือได้ว่าเป็นประชากรไทยจ านวนมากกลุ่มหน่ึงของ
ประเทศ แสดงตามตารางท่ี  3 จ านวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ าแนกตามประเภท
สถาบนัอุดมศึกษา และตามสายงานได ้ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.4จ านวนพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาจ าแนกตามประเภทสถาบนัอุดมศึกษาตามสายงาน  

สถาบัน 
อุดมศึกษา 

ข้าราชการ
พลเรือน 
ในสถาบัน 
อุดมศึกษา 

พนักงาน 
มหา 

วทิยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

อืน่ ๆ รวม 

1. มหาวิทยาลยัของรัฐ 
(16 แห่ง)  

17,366 24,338 1,077 4,816 11,950 3,868 63,415 

2. มหาวิทยาลยัใน
ก ากบั (14 แห่ง)  

6,244 25,559 47 7,652 10,804 9,542 59,848 

3. มหาวิทยาลยั 
ราชภฏั (40 แห่ง)  

5,427 13,077 873 950 8,081 184 28,592 

4. มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล 
(9 แห่ง)  

4,612 3,018 407 822 4,560 67 13,486 

รวม  33,649 65,992 2,404 14,240 35,395 13,661 165,341 

 
จ านวนเปอร์เซ็นต์  

20.35% 39.91% 1.45% 8.16% 21.41% 8.26% 100.00% 

 
               8.3 สวสัดิการทีพ่นักงานสถาบันอุดมศึกษาได้รับในปัจจุบัน 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รวบรวมข้อมูลสวัส ดิการท่ีพนักงาน
สถาบันอุดมศึกษาไทยของรัฐทั้ งหมดทั่วประเทศได้รับในปัจจุบัน ณวนัท่ี 30 กันยายน 2557             
ซ่ึงผูว้จิยัไดส้รุป และจดัท าเป็นตารางได ้ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2. 5 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังานสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีไดรั้บปัจจุบนั 
1.สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 16 แห่ง 

 

               มหาวิทยาลยั 
 
สวัสดกิาร 
 
 ม.

เกษ
ตร
ศา
สต

ร์ 

ม.
ขอ

นแ
ก่น

 

ม.
ธร
รม

ศา
สต

ร์ 

ม.
นค

รพ
นม

 

ม.
นเ
รศ
วร

 

ม.
นร

าธิ
วา
สร

าช
นค

ริน
ทร์

 

ม.
มห

าส
าร
คา
ม 

ม.
แม

่ โจ
 ้

1.ประกนัสังคม  

2.การประกนัสุขภาพกลุ่ม  –  – – –  – 
3.ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส  –  – – – – – 
4.การตรวจสุขภาพประจ าปี         –  –  –  – 
5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร  –  –  –  – 
6.เงินช่วยค่าท าศพ  –  – –  

7.การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี  

8.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  – – – 
9.กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร  – –  – – – 
10.การใหเ้งินกู ้  –  –  

11.สหกรณ์ออมทรัพย ์  

12.ท่ีอยูอ่าศยั/หอพกั/ค่าเช่าบา้น  –  

13.ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

14.การลาศึกษาต่อ  

15.อ่ืนๆไดแ้ก่การจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือบุคลากร,
ฝึกอบรมเสริมอาชีพ และ โครงการดูแลเด็ก(บุตรหลาน
บุคลากร)ช่วงปิดภาคเรียน 

– 
 

– 
 

 – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
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ตารางท่ี 2.5 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังานสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีไดรั้บปัจจุบนั (ต่อ) 
1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 16 แห่ง 

               มหาวทิยาลยั 
 
สวสัดกิาร 
 
 ม.

รา
มค

 าแ
หง

 

ม.
ศรี
คริ
นท

รว
ิโร
ฒ 

ม.
ศิล

ปา
กร

 

ม.
สง

ขล
าน
คริ
นท

ร์ 

ม.
สุโ

ขท
ยัธ
รร
มา
ธิร
าช

 

ม.
อุบ

ลร
าช
ธา
นี 

สถ
าบ
นัเ
ทค

โน
โล
ยีป

ทุม
วนั

 

สถ
าบ
นับ

ณัฑิ
ต พ

ฒัน
บริ

หา
ร

ศา
สต

ร์ 

1.ประกนัสงัคม    

2.การประกนัสุขภาพกลุ่ม   – –  

3.ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส   –  – 

4.การตรวจสุขภาพประจ าปี         –  

5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร  – –  

6.เงินช่วยค่าท าศพ  

7.การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี  

8.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  –  

9.กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร  –  – –  

10.การใหเ้งินกู ้  –  

11.สหกรณ์ออมทรัพย ์ –  –  

12.ท่ีอยูอ่าศยั/หอพกั/ค่าเช่าบา้น –  –  – 

13.ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

14.การลาศึกษาต่อ  

15.อ่ืนๆไดแ้ก่การจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือ 
บุคลากร,ฝึกอบรมเสริมอาชีพ และ โครงการดูแล
เด็ก(บุตรหลานบุคลากร)ช่วงปิดภาคเรียน เป็นตน้ 

– 
 

 – 
 

– 
 

– 
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ตารางท่ี 2.5 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังานสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีไดรั้บปัจจุบนั (ต่อ) 
2.  สถาบันอุดมศึกษาในก ากบั 14 แห่ง 

               มหาวทิยาลยั 
 
สวสัดกิาร 
 
 จุฬ

าล
งก
รณ

์มห
าว
ิทย

าล
ยั 

ม.
เชีย

งใ
หม

 ่

ม.
ทกั

ษิณ
 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
ีพร

ะจ
อม

เกล
า้

ธน
บุรี

 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
ีพร

ะจ
อม

เกล
า้

พร
ะน

คร
เห
นือ

 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
ีสุร

นา
รี 

ม.
บูร

พา
 

1.ประกนัสงัคม    –    

2.การประกนัสุขภาพกลุ่ม  –  –    

3.ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส   –    – 

4.การตรวจสุขภาพประจ าปี               

5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร –  –  –   

6.เงินช่วยค่าท าศพ        

7.การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี        

8.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ        

9.กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร – –  – –  – 

10.การใหเ้งินกู ้    – – – – 

11.สหกรณ์ออมทรัพย ์        

12.ท่ีอยูอ่าศยั/หอพกั/ค่าเช่าบา้น    –    

13.ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม        

14.การลาศึกษาต่อ        

15.อ่ืนๆไดแ้ก่การจ่ายเงินสวสัดิกาช่วยเหลือ 
บุคลากร,ฝึกอบรมเสริมอาชีพ และ โครงการ
ดูแลเด็ก(บุตรหลานบุคลากร)ช่วงปิดภาค
เรียน 
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ตารางท่ี 2.5 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังานสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีไดรั้บปัจจุบนั (ต่อ) 
2.  สถาบันอุดมศึกษาในก ากบั 14 แห่ง 

               มหาวทิยาลยั 
 
สวสัดิการ 
 
 ม.

พะ
เยา

 

ม.
มหิ

ดล
 

 ม.
แม

่ ฟ้า
หล

วง
 

ม.
วล

ยัล
กัษ

ณ์ 

สถ
าบ
นัเ
ทค

โน
โล
ยพี

ระ
จอ

ม
เกล

า้ 

ม.
มห

าจุ
ฬา
ลง
กร
ณ์ 

ม.
มห

าม
กุฏ

รา
ชวิ

ทย
าล
ยั 

1.ประกนัสงัคม   –  – – – 
2.การประกนัสุขภาพกลุ่ม  –      
3.ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส       – 
4.การตรวจสุขภาพประจ าปี                   
5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร        
6.เงินช่วยค่าท าศพ        
7.การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี        
8.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ        
9.กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร – – – – – – – 
10.การใหเ้งินกู ้   –  –   
11.สหกรณ์ออมทรัพย ์    –    
12.ท่ีอยูอ่าศยั/หอพกั/ค่าเช่าบา้น      – – 
13.ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม        
14.การลาศึกษาต่อ     –   
15.อ่ืนๆ ไดแ้ก่  การจ่ายเงินสวสัดิการ
ช่วยเหลือบุคลากร,ฝึกอบรมเสริมอาชีพ และ 
โครงการดูแลเด็ก(บุตรหลานบุคลากร)ช่วง
ปิดภาคเรียน  

– 
 

 – 
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 ตารางท่ี 2.5 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังานสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีไดรั้บปัจจุบนั (ต่อ) 
 3. มหาวทิยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง 

               มหาวิทยาลยั 
 
สวัสดกิาร 

 
     ม.

รา
ชภ

ฏัก
าญ

จน
บุรี

 

ม.
รา
ชภ

ฏัก
าฬ
สิน

ธุ์ 
    ม.
รา
ชภ

ฏัก
 าแ
พง

เพ
ชร

 

ม.
รา
ชภ

ฏัจ
นัท

รเก
ษม

 

ม.
รา
ชภ

ฏัช
ยัภ

ูมิ 

ม.
รา
ชภ

ฏัเ
ชีย

งร
าย

 

ม.
รา
ชภ

ฏัเ
ชีย

งใ
หม

 ่

ม.
รา
ชภ

ฏัเ
ทพ

สต
รี 

ม.
รา
ชภ

ฏัธ
นบุ

รี 

ม.
รา
ชภ

ฏัน
คร
ปฐ

ม 

1.ประกนัสังคม  
 

 
 

 –  

2.การประกนัสุขภาพกลุ่ม – 
 

– 
 

 –  – – – 

3.ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส – 
 

 
 

– – – – – –  – 

4.การตรวจสุขภาพประจ าปี                      
 

 
 

 –  –  

5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร – 
 

 
 

– – – – –  – – 

6.เงินช่วยค่าท าศพ  
 

 
 

–  –  –  – – 

7.การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
 

 
 

 
 

 

8.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 

 
 

 –  

9.กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร – 
 

– 
 

– – –  – – – – 

10.การใหเ้งินกู ้ – 
 

– 
 

 –  – – 

11.สหกรณ์ออมทรัพย ์ – 
 

 
 

–  –  – 

12.ท่ีอยูอ่าศยั/หอพกั/ค่าเช่าบา้น  
 

 
 

 –  –  

13.ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
 

– 
 

 –  

14.การลาศึกษาต่อ  
 

– 
 

 

15.อ่ืนๆได้แ ก่การจ่าย เงินสวัส ดิก าร
ช่วยเหลือบุคลากร,ฝึกอบรมเสริมอาชีพ 
และ  โครงก ารดู แ ล เด็ ก (บุ ตรหล าน
บุคลากร)ช่วงปิดภาคเรียน  

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
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ตารางท่ี 2.5 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังานสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีไดรั้บปัจจุบนั(ต่อ) 
3. มหาวทิยาลยัราชภัฏ 40 แห่ง 
               มหาวิทยาลยั 
 
สวัสดกิาร 
 
     ม.

รา
ชภ

ฏัน
คร
รา
ชสี

มา
 

ม.
รา
ชภ

ฏั
นค

รศ
รีธ
รร
มร

าช
 

    ม.
รา
ชภ

ฏัน
คร
สว

รร
ค ์

ม.
รา
ชภ

ฏัน
คร
พน

ม 

ม.
รา
ชภ

ฏับุ
รีรั
มย

 ์

ม.
รา
ชภ

ฏัพ
ระ
นค

ร 

ม.
รา
ชภ

ฏั 

ม.
รา
ชภ

ฏัพ
ิบูล

สง
คร
าม

 

ม.
รา
ชภ

ฏัเ
พช

รบุ
รี 

ม.
รา
ชภ

ฏัเ
พช

รบู
รณ

์ 

1.ประกนัสังคม 
 

 
 

 
 

 

2.การประกนัสุขภาพกลุ่ม 
 

– 
 

–  – – – – 

3.ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส 
 

 
 

– – –  –  – – – 

4.การตรวจสุขภาพประจ าปี        
                

 
 

–  –  – –  

5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร 
 

 
 

– 
 

– –  – – –  

6.เงินช่วยค่าท าศพ 
 

 
 

– 
 

–  –  

7.การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
 

 
 

 
 

 

8.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 

– 
 

 –  

9.กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร – 
 

 
 

– –  –  – – – 

10.การใหเ้งินกู ้  
 

 
 

 –  – – – – 

11.สหกรณ์ออมทรัพย ์  
 

  – – – – 

12.ท่ีอยูอ่าศยั/หอพกั/ค่าเช่าบา้น  
 

 –  

13.ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
 

 
 

– 
 

 

14.การลาศึกษาต่อ  
 

– 
 

 

15.อ่ืนๆได้แ ก่การจ่าย เงินสวัส ดิก าร
ช่วยเหลือบุคลากร,ฝึกอบรมเสริมอาชีพ 
และ  โครงก ารดู แ ล เด็ ก (บุ ตรหล าน
บุคลากร)ช่วงปิดภาคเรียน  

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 
 
 
 

 



  96 

ตารางท่ี 2.5 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังานสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีไดรั้บปัจจุบนั (ต่อ) 
3. มหาวทิยาลยัราชภัฏ 40 แห่ง 
               มหาวทิยาลยั 
 
สวสัดกิาร 
 
     ม.

รา
ชภ

ฏัภู
เกต็

 

ม.
รา
ชภ

ฏัม
หา

สา
รค
าม

 
    ม.
รา
ชภ

ฏัย
ะล

า 

ม.
รา
ชภ

ฏัร้
อย
เอด็

 

ม.
รา
ชภ

ฏัร
าช
นค

ริน
ทร์

 

ม.
รา
ชภ

ฏัร
 าไ
พพ

รร
ณี 

ม.
รา
ชภ

ฏัล
 าป
าง

 

ม.
รา
ชภ

ฏัเ
ลย

 

ม.
รา
ชภ

ฏัว
ไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ 

ม.
รา
ชภ

ฏัศ
รีส

ะเก
ษ 

1.ประกนัสงัคม 
 

 
 

 
 

   

2.การประกนัสุขภาพกลุ่ม 
 

– 
 

– – – – –  – – – 

3.ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส – 
 

– –  – –  – –  

4.การตรวจสุขภาพประจ าปี        
                 

– 
 

– – – –  –   

5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร 
 

– 
 

– 
 

–  –  – –  

6.เงินช่วยค่าท าศพ 
 

– 
 

– 
 

– –  – –   

7.การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
 

 
 

 
 

   

8.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

– 
 

 
 

 –  –   

9.กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร 
 

– 
 

– 
 

– – – – – – –  

10.การให้เงินกู ้
 

 
 

 
 

 – – –  –  – 

11.สหกรณ์ออมทรัพย ์
 

– 
 

– –  – – – –   

12.ท่ีอยูอ่าศยั/หอพกั/ค่าเช่าบา้น 
 

 
 

   

13.ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
 

 
 

   

14.การลาศึกษาต่อ  
 

 
 

   

15.อ่ื น ๆ ได้ แ ก่ ก าร จ่ าย เงิน ส วัส ดิ ก าร
ช่วยเหลือบุคลากร,ฝึกอบรมเสริมอาชีพ 
และ โครงการดูแลเด็ก(บุตรหลานบุคลากร)
ช่วงปิดภาคเรียน  

– 
 

– 
 

– 
 

 – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
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ตารางท่ี 2.5 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังานสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีไดรั้บปัจจุบนั (ต่อ) 
3. มหาวทิยาลยัราชภัฏ 40 แห่ง 
               มหาวิทยาลยั 
 
สวัสดกิาร 
 
     ม.

รา
ชภ

ฏัส
กล

นค
ร 

ม.
รา
ชภ

ฏัส
งข
ลา

 
    ม.
รา
ชภ

ฏัส
วน

ดุสิ
ต 

ม.
รา
ชภ

ฏัส
วน

สุน
นัท

า 

ม.
รา
ชภ

ฏัสุ
รา
ษฎ

ร์ธ
านี

 

ม.
รา
ชภ

ฏัสุ
ริน

ทร์
 

ม.
รา
ชภ

ฏัห
มู่ บ

า้น
 

จอ
มบึ

ง 

ม.
รา
ชภ

ฏัอุ
ดร
ธา
นี 

ม.
รา
ชภ

ฏัอุ
ตร
ดิต

ถ ์

ม.
รา
ชภ

ฏัอุ
บล

รา
ชธ

านี
 

1.ประกนัสังคม  
 

 
 

   

2.การประกนัสุขภาพกลุ่ม  
 

–  – – – – – – – 

3.ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาคู่สมรส 
 

– – –  – – – – – 

4.การตรวจสุขภาพประจ าปี                        
 

  –  

5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร  
 

– 
 

– – – – – – – – 

6.เงินช่วยค่าท าศพ  
 

 
 

 –  –  – – 

7.การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี  
 

 
 

   

8.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 

 
 

 –  – 

9.กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร – 
 

– 
 

 – – – –  – 

10.การใหเ้งินกู ้  
 

– 
 

 –    – – 

11.สหกรณ์ออมทรัพย ์ – 
 

 –  – – 

12.ท่ีอยูอ่าศยั/หอพกั/ค่าเช่าบา้น  
 

 –    

13.ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
 

 
 

  –  

14.การลาศึกษาต่อ  
 

 
 

   

15.อ่ืนๆได้แก่การจ่ายเงินสวสัดิการ
ช่วยเหลือบุคลากร ,ฝึกอบรมเสริม
อาชีพ และ โครงการดูแลเด็ก (บุตร
หลานบุคลากร)ช่วงปิดภาคเรียน  

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
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ตารางท่ี 2.5 สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังานสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีไดรั้บปัจจุบนั 
4. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  แห่ง 
               มหาวิทยาลยั 
 
สวัสดกิาร 
 
 ม.

เท
คโ

น
โล

ยีร
าช

มง
คล

ธญั
บุรี

 
  ม.
เท
คโ
นโ

ลย
รีา
ชม

งค
ล 

กรุ
งเท

พ 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
รีา
ชม

งค
ล 

ตะ
วนั

ออ
ก 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
รีา
ชม

งค
ล 

พร
ะน

คร
 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
รีา
ชม

งค
ล 

รัต
นโ

กสิ
นท

ร์ 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
รีา
ชม

งค
ล 

ลา้
นน

า 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
รีา
ชม

งค
ล 

ศรี
วชิ

ยั 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
รีา
ชม

งค
ล 

สุว
รร
ณภู

มิ 

ม.
เท
คโ
นโ

ลย
รีา
ชม

งค
ล 

อีส
าน

 

1.ประกนัสังคม  
 

        

2.การประกนัสุขภาพกลุ่ม – –  – – – – – – 

3.ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่
สมรส 

– – – – – –  – – 

4.การตรวจสุขภาพประจ าปี                        –    – –  – 

5.เงินค่าเล่าเรียนบุตร – 
 

  – – –  – – 

6.เงินช่วยค่าท าศพ  
 

–    – –   

7.การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี  
 

        

8.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 

– –   – –   

9.กองทุนสวสัดิภาพบุคลากร – 
 

– – – – – – – – 

10.การใหเ้งินกู ้ – 
 

–  – – –    

11.สหกรณ์ออมทรัพย ์
 

 –   –  –   

12.ท่ีอยูอ่าศยั/หอพกั/ค่าเช่าบา้น 
 

   –  –    

13.ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
 

        

14.การลาศึกษาต่อ  
 

        

15.อ่ืนๆไดแ้ก่การจ่ายเงินสวสัดิการ
ช่วยเหลือบุคลากร,ฝึกอบรมเสริม
อาชีพ และ โครงการดูแลเด็ก(บุตร
หลานบุคลากร)ช่วงปิดภาคเรียน 
เป็นตน้ 

- 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

  มีสวสัดิการดงักล่าว   - ไม่มีสวสัดิการดงักล่าว    * มีสวสัดิการท่ีใกลเ้คียงทดแทน 

 
 สรุป  จะเห็นได้ว่า จากตารางแสดงสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทั้ง 79 แห่งมีความแตกต่างกันของรายการและจ านวนสวสัดิการท่ีไม่
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เท่ากนั พบวา่มหาวิทยาลยัท่ีมีจ  านวนรายการสวสัดิการมากนั้นเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐซ่ึง
มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีความเป็นอิสระมากกวา่มหาวทิยาลยัของรัฐและสามารถบริหารจดัการ
รายไดข้องมหาวิทยาลยัไดค้ล่องตวัมากกวา่เพราะไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัรัฐ ดงัน้ีผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกเป็น
กลุ่มตวัอย่างในการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจดัสวสัดิการให้กับพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 

9.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ผูว้จิยัขอจ าแนกประเภทงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย  
 9.1 งานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ รูปแบบความต้องการและความคิดเห็นของพนักงาน
มหาวทิยาลยั 
 9.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
มหาวทิยาลยั  
 9.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นความยติุธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังาน และคุณภาพ
ชีวติในการท างานของพนกังานมหาวทิยาลยั 
 9.4 ดา้นการบริหารงานบุคคล สวสัดิการ และการส่งเสริมสุขภาพ ความผกูพนัต่อองคก์าร
และสวสัดิภาพของพนกังานมหาวทิยาลยั  
 
             9.1 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ รูปแบบ ความต้องการ และความคิดเห็นของพนักงาน
มหาวทิยาลยั  
 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์  (2558: 80-96)  ศึกษาเร่ืองรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัด
สวสัดิการและสวสัดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย  พบวา่ การด าเนินการ
ดา้นสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยมีรูปแบบเหมือนกบั
ต่างประเทศ ทั้งการมีหน่วยงานตามกฎหมายท่ีด าเนินการโดยภาครัฐเป็นหลกัในส่วนท่ีระบุตาม
กฎหมายและในส่วนท่ีนอกเหนือกฎหมายจะมีหลายหน่วยงานเขา้มาร่วมรับผิดชอบ ส่ิงท่ีต่างกนัคือ
การฝึกอบรม การเปิดโอกาสให้เอกชนเขา้มาแข่งขนัในการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพ และการให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียค่าใชจ่้ายบางส่วน ในภาคเอกชนจะเนน้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
สวสัดิการท่ีค่อนขา้งยืดหยุ่น สามารถใช้ไดใ้นชีวิตประจ าวนั ในขณะท่ีสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จะ
สามารถใช้ไดใ้นสภาวะยากล าบากดงันั้นรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพ
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ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความ
หลากหลายของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดทุ้กช่วงชีวติและทุกสภาวการณ์ 
 งามจิต อินทวงศ์ (2556: 90-93)  ศึกษา เร่ืองความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี โดยมีวตัถุประสงค์ คือ 1. เพื่อ
ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต
บางพระ จงัหวดัชลบุรี 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการ
สวสัดิการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือดา้นสุขภาพและอนามยั รองลงมาค่า ดา้นค่าตอบแทน และเม่ือ
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั 
ระดบัการศึกษา และประเภทพนักงานต่างกันมีความต้องการสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่ม
พนกังานท่ีมีอายุต  ่ากว่า 25 ปี มีความตอ้งการสวสัดิการมากว่ากลุ่มพนกังานท่ีมีอายุมากกวา่ 45  ปี
ข้ึนไป ระยะเวลาในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 1 ปี มีความตอ้งการดา้นสวสัดิการมากกว่าพนกังานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกว่า 7 ปีข้ึนไป และระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความตอ้งการ
สวสัดิการมากวา่ระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก และพนกังานสายสนบัสนุนมีความตอ้งการ
สวสัดิการมากกวา่สายวชิาการ  
 คณิศร ภูนิคม (2553)  ศึกษา เร่ืองรูปแบบท่ีเหมาะสมในสิทธิการจดัสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์เพื่อพฒันาองค์กรสู่มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ: กรณีศึกษามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
โดยมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาองค์กรสู่มหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐบาล และเปรียบเทียบปัจจยัดงักล่าวท่ีเอ้ือหนุนต่อขา้ราชการและพนักงานมหาวทิยาลยัใน
มหาวิทยาลยัไทย พร้อมทั้งเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการเอ้ือต่อการพฒันาองคก์รสู่มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ พบว่า มี 2 ประเภทท่ีเอ้ือต่อการพฒันาองค์กรคือ 1) สิทธิสวสัดิการท่ีจดัสรรโดย
รัฐบาลและมหาวิทยาลยัเองและสวสัดิการท่ีบุคลากรสายสอนตอ้งการเรียงจากมากไปน้อยได้แก่
ด้านสุขภาพการประกนัสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านท่ีอยู่อาศยั  ด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการ
ยติุธรรม ดา้นประกอบอาชีพ  และดา้นบริการสังคม ส าหรับสิทธิประโยชน์ไดแ้ก่สิทธิในการไดรั้บ
ค่าตอบแทนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด สิทธิประโยชน์หลงัจากออกจากราชการ และสิทธิในการลาโดย
ได้รับค่าจา้งเงินเดือน ผูบ้ริหารควรก าหนดแผนงานนโยบายด้านสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 
จดัตั้ งคณะกรรมการบริหารสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ มีการติดตามและประเมินผลด้าน
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์รายงานตรงต่อมหาวิยาลยัและประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรไดรั้บทราบ 
และพบตวัช้ีวดัท่ีมีความส าคญั 5 อนัดบัแรกในการจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดแ้ก่  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนมีความส าคญัมากท่ีสุด  



  101 

เงินประจ าต าแหน่ง ตวัประโยชน์หลงัออกจากราชการ ในรูปบ าเหน็จบ านาญ เงินสวสัดิการค่ารักษา 
มหาวทิยาลยัควรจดัตั้งองคก์รท่ีไม่ยดึติดกบัระบบราชการใหม้ากข้ึน 
 องัคณา กนัธิยะ (2553: 125-134)  ศึกษา เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ และ
สวสัดิการระหวา่งขา้ราชการกบัพนกังานมหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค ์2 
ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์  และสวสัดิการ ระหวา่งขา้ราชการ 
กบัพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ 2. เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และการบริหาร 
งานบุคคลในระบบใหม่ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ผลการวจิยั พบวา่ขา้ราชการไดรั้บสิทธิประโยชน ์
และสวสัดิการ ไดเ้ปรียบกวา่พนกังานมหาวิทยาลยัในทุกดา้น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารบุคคลในระบบใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการก าหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนมีขอ้จ ากดั
ดา้นงบประมาณ เช่นเดียวกนักบัการมีขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณของมหาวิทยาลยั ท่ีจะน าไปใช้
ในการจดัสวสัดิการเช่นกนั 
 สุมิตร สุวรรณ และคณะ (2552: 177-178) ศึกษาการจดัระบบเงินเดือนและสวสัดิการเพื่อ
การพัฒนาองค์สู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ:บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัยโดยมี
วตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการจดัระบบเงินเดือนและสวสัดิการ
ขา้ราชการกบัพนกังานมหาวทิยาลยั 2.เพื่อศึกษาและสะทอ้นความคิดเห็นของพนกังานมหาวทิยาลยั
เก่ียวกบัการจดัระบบเงินเดือนและสวสัดิการ และ 3. เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัระบบเงินเดือน
และสวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยัผลการวิจยัพบวา่พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นไม่พอใจในหลายเร่ือง ไดแ้ก่ เงินเดือนขั้นตน้ การเล่ือนขั้นเงินเดือน เงินโบนสั 
และเร่ืองสวสัดิการท่ีไดรั้บ หรือสถาบนัจดัไว ้ซ่ึงมีความคิดจะลาออก หรือเปล่ียนงานถึงร้อยละ 
37.4 รวมทั้งการบริหารงานบุคคลของพนกังานมหาวิทยาลยัยงัขาดความชดัเจน ปัญหาต่างๆของ
พนกังานไม่ไดรั้บการแกไ้ข ต าแหน่งอาจารยเ์ป็นบุคลากรส าคญัแต่ในความเป็นจริงไม่เป็นอยา่งท่ี
คิด และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระดบันโยบายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าใหข้าดความต่อเน่ือง 
 กนกพรรณ สุภลาภ และคณะ (2551: 126-156) ศึกษาแนวทางการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการ
บ าเหน็จบ านาญของพนกังานมหาวิทยาลยั กรณีศึกษาของมหาวิทยาลยันเรศวรโดยมีวตัถุประสงค ์ 
2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจดัท ากองทุนสวสัดิการบ าเหน็จบ านาญ ของพนักงาน
มหาวทิยาลยันเรศวร และ 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการด าเนินงานกองทุนสวสัดิการบ าเหน็จบ านาญ 
ของพนกังานมหาวิทยาลยันเรศวร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหาร และพนักงานมหาวิทยาลยั มีความ
ตอ้งการท่ีจะให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญของพนักงานมหาวิทยาลยั เกิดข้ึนไดจ้ริง แนวทางในการ
จดัตั้งและด าเนินการดงักล่าว จะเป็นทางเลือกท่ีดี เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ สามารถเป็น
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ขอ้มูลให้กบัมหาวิทยาลยันเรศวร น าไปก าหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างขวญั
และก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานมหาวทิยาลยันเรศวร  

สายณัห์ ทุ่งกวา้ง (2551: 101-102) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจดัการ
ดา้นสวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญ ห าแล ะ อุป ส รรค ท่ี เก่ี ย วกับ ก ารบ ริห ารจัด ก ารด้ าน ส วัส ดิ ก ารขอ งพ นั ก งาน ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชในปัจจุบนั  รวมทั้งการเปรียบเทียบสภาพปัญหาและอุปสรรค
เก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นสวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในปัจจุบนั
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่ออุปสรรคของการบริหารจดัการด้าน
สวสัดิการในด้านต่างๆ ได้แก่ ดา้นค่ารักษาพยาบาล ด้านสวสัดิการกองทุนเงินทดแทน และเงิน
สะสมสมทบ ดา้นสวสัดิการรถรับส่งบุคลากรมหาวทิยาลยัโดยรวมอยูร่ะดบัปานกลาง 

มนูญ บรรณวงศิลป์ และคณะ (2550: 61) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้าง
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันารูปแบบ โครงสร้างดา้นเงินเดือนค่าตอบแทนและพฒันาสวสัดิการของพนกังานมหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสาร ระเบียบ ประกาศ และหนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
บริหารงานบุคคล เช่น  ระบบเงินเดือน ค่าจา้ง ระบบสวสัดิการ เป็นตน้ ของมหาวิทยาลยัของรัฐ
จ านวน 21 แห่ง โดยน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกนั และไดร้ายงานผลการวจิยัพบวา่ ในการก าหนด
ค่าจา้งของพนกังานมหาวิทยาลยันั้น มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งไดก้ าหนดค่าจา้งออกเป็น 4 ลกัษณะ 
คือ ก าหนดเป็นเท่าของเงินเดือน ซ่ึงก าหนดตามสายงานไว ้สายอาจารย/์ผูส้อน อยูร่ะหวา่ง 1.5-1.7 
เท่าของเงินเดือนข้าราชการ  และสายสนับสนุนวิชาการ อยู่ระหว่าง 1.25-1.5 เท่าของเงินเดือน
ขา้ราชการ  ก าหนดเพิ่มเป็นร้อยละและตามวุฒิท่ีราชการก าหนด ก าหนดเทียบระดบัของขา้ราชการ 
คูณดว้ยจ านวนเท่าของเงินเดือนขา้ราชการ ก าหนดตามวุฒิการศึกษาของแต่ละสายงาน ส าหรับการ
เล่ือนเงินเดือนประจ าปีพบว่าส่วนมากก าหนดเป็นร้อยละของเงินเดือน และขั้นเงินเดือนส่วนมาก
ก าหนดเป็นขั้นต ่าสุดและขั้นสูงสุด ส าหรับค่าตอบแทนและสวสัดิการพบวา่ มหาวทิยาลยัแต่ละแห่ง
สามารถก าหนดค่าจ้างได้มากกว่าท่ีก าหนดไว้ตามความเหมาะสมความจ าเป็นของแต่ละ
มหาวิทยาลยั แต่อยู่ภายในวงเงินท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ ทั้ งมีการก าหนดการจ่ายเงินสวสัดิการและ
ประโยชน์เก้ือกูลแก่พนักงานมหาวิทยาลยั รวมทั้งมีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพและการเขา้
กองทุนประกนัสังคม 
 ส าหรับรูปแบบโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานมหาวทิยาลยัท่ี
คณะผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ ควรแยกเป็น 2 บญัชี คือ สายผูส้อน สายสนบัสนุน โดยให้เล่ือนเป็นร้อยละ
ของเงินเดือนท่ีได้รับตลอดปี แต่ไม่เกินร้อยละ 5 โดยก าหนดขั้นเงินเดือนเป็นขั้นต ่าสุด และขั้น
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สูงสุด ควรก าหนดอตัราเงินเดือนสายสอน 1.5 เท่าของเงินเดือนขา้ราชการและสายสนบัสนุน 1.4 
เท่าของเงินเดือนขา้ราชการและ ควรเพิ่มค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ในส่วนของสวสัดิการ ควร
จดัตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลท่ีสามารถเบิกจากกองทุนประกนัสังคมไม่ได ้ตลอดจนควรมีกองทุน
สวสัดิการควรมีเงินกูย้มืเพื่อจดัหาซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองรวมทั้งควรมีกองทุนค่ารักษาพยาบาล 
รักษาพยาบาลส าหรับบุตร คู่สมรส  บิดามารดา และกองทุนการศึกษาบุตร 
 อภิชญา  เธียรวรกิจ (2550: 148)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการผลประโยชน์เก้ือกูล
ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมี
วตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์เก้ือกูล ท่ีข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรั้บ  2. เพื่อวิเคราะห์ถึงความตอ้งการ
ผลประโยชน์เก้ือกูลของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขต
กรุงเทพมหานคร และ 3. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการผลประโยชน์เก้ือกูลของ
ขา้ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่าข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจ 3 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งควรให้ขา้ราชการ และ
พนกังานมหาวิทยาลยัของตน มีส่วนร่วมในการออกแบบ หรือเสนอความตอ้งการของตน เพื่อให้
การจดัสรรผลประโยชน์เก้ือกูลภายในส่วนราชการตรงกับความต้องการของบุคลากร 2) การ
ปรับปรุง หรือพัฒนา ผลประโยชน์เก้ือกูล ท่ีรัฐบาลรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  ควรค านึงถึงปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพอนามยัและการ
รักษาพยาบาล ดา้นนนัทนาการ และดา้นการเพิ่มพูนประสบการณ์ และ 3) ควรให้ความส าคญัดา้น
สุขภาพอนามยัและการรักษาพยาบาล และดา้นการเพิ่มพนูประสบการณ์เป็น อนัดบัแรก 
 จากการศึกษางานวิจยัข้างต้น สรุปว่า งานวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ ความ
ต้องการและความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้รูปแบบการจดั
สวสัดิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรน าระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่มา
ขบัเคล่ือนงานสวสัดิการ รวมถึงการจดัสวสัดิการท่ีตอ้งไม่ดอ้ยกวา่สวสัดิการขา้ราชการ ตอ้งการให้
ครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาล  ต้องการให้จัดตั้ งกองทุนบ าเหน็จบ านาญของพนักงาน
มหาวิทยาลยั การจดัตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลส าหรับให้พนกังานและครอบครัวเบิกค่ารักษาใน
ส่วนท่ีประกนัสังคมเบิกไม่ ตลอดจนมีกองทุนสวสัดิการเงินกูย้ืมเพื่อให้พนกังานสามารถกูซ้ื้อท่ีอยู่
อาศยัเป็นของของตนซ่ึงมหาวทิยาลยัตอ้งก าหนดนโยบายการบริหารจดัการให้มีความชดัเจนเพื่อให้
สามารถวางแผนปฏิบติัไดต้รงตามปัญหาและความตอ้งการของพนกังาน 
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                 9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
มหาวทิยาลยั   
                จอห์นนภดล  วศินสุนทร (2557) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและความตอ้งการของพนกังาน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์  1.เพื่อสรุปอภิปรายความคิดเห็นของพนกังาน
มหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในสายวิชาการ ต่อประเด็นค่าตอบแทนและความมัน่คง 
สวสัดิการและขวญัก าลงัใจท่ีดี ความกา้วหนา้และความภาคภูมิใจ 2. เพื่อสรุปอภิปรายความตอ้งการ
ของพนักงานมหาวิทยาลยั ผลการวิจยัท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ความคิดเห็นต่อสวสัดิการ พบว่า 2) ความ
คิดเห็นต่อขวญัก าลงัใจของการปฏิบติัหนา้ท่ี พบวา่ ความคิดเห็นหลายขอ้ปรากฏคะแนนระดบัมาก
สุดมากและน้อย ซ่ึ ง เม่ือแปลความหมายของค่ าท่ี ได้จะ มีผลในแง่ลบ ต่อมหาวิทยาลัย
ทั้งส้ิน 3) ประเด็นค่าตอบแทน พบการแสดงความตอ้งการให้มหาวิทยาลยัปรับปรุงอตัราค่าจา้ง 
เงินเดือน ให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอ่ืน เพื่อการแข่งขนัและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ประเด็นสวสัดิการ พบการแสดงความตอ้งการเพื่อเรียกร้อง การสนบัสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
พฒันาผลงานทางวิชาการหรือความตอ้งการให้ลดเง่ือนไขท่ียุ่งยากซับซ้อนในการขอทุนศึกษาต่อ 
ความตอ้งการให้จดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงานยงัต่างประเทศ  ประเด็นสัญญาจา้ง พบการ
แสดงความตอ้งการเพื่อเรียกร้อง อาทิ ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัมีการต่อสัญญาจา้ง เร่ิมจาก 1 ปี ต่อ
เป็น 4 ปี แลว้ต่อเป็นจนถึงอาย ุ60 ปี และตอ้งการใหม้หาวิทยาลยัด าเนินการต่อสัญญาจา้งถึงอายุ 60 
ปี โดยมีเง่ือนไขของการยกเลิกสัญญาจา้งท่ีเป็นธรรม หรือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย โดยมองว่า
สัญญาจา้งระยะสั้น 4 ปี มีส่วนท าให้ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์การท างานของ
มหาวทิยาลยัอยา่งตรงไปตรงมา และท าใหเ้กิดความไม่มัน่คงในอาชีพ  ดงัน้ีองคก์ารศึกษาของรัฐให้
ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลมากข้ึนเพราะเป็น
ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Capital) และส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองควรสร้างระบบ
ในการพฒันาศกัยภาพ และแรงจูงใจในการพฒันาผลงานทางวชิาการ มีแนวทางการสนบัสนุนการ
พฒันาบุคลากร  มีระบบจูงใจเพื่อให้เกิดการพฒันาผลงานทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจดัสรร สิทธิประโยชน์และพฒันาความสามารถของบุคลากร ควบคู่ไปกบัระบบการรักษา
คนให้อยู่กบัองค์กร โดยใช้การจูงใจ การสร้างขวญัและก าลงัใจให้บุคลากรมีความรู้สึกอยากท่ีจะ
ท างานร่วมกบัองคก์ารนั้นๆ ตลอดไป  
 วิบูลย ์ พุทธวงศ์ (2555: 77-79) ศึกษาการเปรียบเทียบความกา้วหน้าในเส้นทางอาชีพของ
ขา้ราชการกบัพนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค ์4 ประการ คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้ าใน เส้นทางอาชีพของข้าราชการ กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหน้าในเส้นทางอาชีพของขา้ราชการ 
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กบัพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3. เพื่อศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการ กบัพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
4.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของขา้ราชการ กบัพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ต่อองค์กรหรือหน่วยงาน คุณภาพการท างานและการปฏิบติังาน  ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ 
วฒิุการศึกษา  อายงุาน กลุ่มสาขาวิชา และเงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั มีผลต่อความกา้วหนา้ในการ
ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ นอกจากน้ี ยงัให้ขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ คือ ควรมี
หน่วยงานส่วนกลางรับผดิชอบเฉพาะงานพิจารณาความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรมหาวทิยาลยั
โดยตรง และควรจดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรฝ่ายวิชาการอย่างเพียงพอและ
ต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสม 
 สุนทรี ส าเภาทอง  (2554: 62) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในระบบการ
บริหารงานกบัการรับรู้ความกา้วหนา้ในการท างานของพนกังานมหาวิทยาลยั : กรณีศึกษาพนกังาน
มหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาระดบัความพึงพอใจในระบบบริหารงานของพนกังานมหาวิทยาลยัสาย  
สนับสนุนวิชาการ 2. ศึกษาระดับความก้าวหน้าในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ 3. ศึกษา เปรียบเทียบระดบัการรับรู้ความก้าวหน้าในการท างานของพนกังาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุนวิชาการ โดยการจ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล 4) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความพึงพอใจในระบบบริหารงาน กบัการรับรู้ความกา้วหน้าในการท างาน ของพนกังาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการ 
ท่ีมีต าแหน่งงานในระดบัท่ีสูงยอ่มตอ้งมีความรับผิดชอบในงานท่ีมีความส าคญัต่อองคก์าร และตอ้ง
ใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีมีอยูอ่ย่างเต็มท่ี ท าให้ตอ้งมีการรับรู้ความกา้วหน้าในการ
ท างานไดม้ากกวา่ ในขณะท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนวิชาการ ท่ีมีต าแหน่งงานในระดบั
ท่ีต ่ากวา่ ใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีมีอยูก่็จะนอ้ยกวา่ จึงท าใหม้องเห็นความส าคญัใน
การท างานน้อยกวา่ตามไปดว้ย และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนับสนุนวิชาการ ท่ีมีต าแหน่งช านาญการ / ช านาญการพิเศษ มีการรับรู้ความก้าวหน้าในการ
ท างานมากกวา่พนกังานมหาวทิยาลยัสายสนบัสนุนวชิาการท่ีมีต าแหน่งงานระดบัปฏิบติังาน 

 นวระ ทาสุวรรณ และรจนา แสงตาล (2551: 52-58) ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ระดบัความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการมหาวทิยาลยัจนัทรเกษมในการ
ด าเนินการปัจจุบนัและจดัเพิ่มในอนาคต ผลการวิจยัพบว่าความตอ้งการสวสัดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏ ส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้มหาวิทยาลยัจดัให้มี

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=21321&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=8&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=21321&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=8&maxid=108
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สวสัดิการด้านการส่งเสริมทุนการศึกษาบุคลากรมากท่ีสุด ระดับความต้องการสวสัดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นท่ีพกัอาศยัในมหาวิทยาลยั ดา้นการศึกษา ดา้นการสะสมทรัพยแ์ละ
ดา้นอ่ืนๆ ขอ้เสนอแนะปรับปรุงเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการยงัคงสภาพเดิมอยา่งท่ีเป็นอยูแ่ต่ปรับให้ดี
ข้ึน โดยเฉพาะสวสัดิการดา้นทุนการศึกษาแก่บุคลากรให้เพิ่มมากข้ึนเพื่อการพฒันาตนเองควบคู่ไป
กบัความก้าวหน้าทางนวตักรรมและการพฒันาทางด้านเทคโนโลยี ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจให้
พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการสูงข้ึนจากท่ีเป็นอยูไ่ด ้ 
  วรรณะ เวชพราหมณ์ (2551: 131-132) ศึกษาทศันะของพนกังานต่อความมัน่คงในการ
ท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี
วตัถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาทศันะของพนักงาน ต่อความมั่นคงในการท างานของ
พนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุนวิชาการ และ 2. เพื่อศึกษาถึงระดบัความมัน่คงในการท างาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ผลการวิจัยพบข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจ คือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรทบทวนนโยบายด้านค่าจ้าง โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งอ่ืน รวมทั้งมีการวางแผน หรือ ก าหนดทิศทางนโยบายดา้นค่าจา้ง
ในอนาคต ตลอดทั้งทบทวนนโยบายดา้นสวสัดิการในปัจจุบนัว่า มีรูปแบบและอตัราท่ีเหมาะสม 
ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานมหาวทิยาลยัหรือไม่ 
  อมรรัตน์ ทองชุมสิน (2551: 43-46) ศึกษากระบวนการตดัสินใจเปล่ียนสถานภาพจาก
ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ 3 
ประการคือ 1. เพื่อศึกษาทศันะของพนกังาน ต่อความมัน่คงในการท างานของพนกังานมหาวิทยาลยั 
สายสนับสนุนวิชาการ 2. เพื่อศึกษาถึงระดบัความมัน่คงในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลยั 
สายสนับสนุนวิชาการและ 3.เพื่อรวบรวมความสนใจและให้ขอ้เสนอแนะของบุคลากรต่อแนว
ทางการบริหารงานบุคคลรองรับการเป็นองค์กรในก ากบัของรัฐบาล ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนสถานภาพจากขา้ราชการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั คือ เงินบ าเหน็จ
บ านาญท่ีได้รับ มีความส าคัญมากท่ีสุด ความต้องการต่อแนวทางการบริหารงานบุคคลเม่ือ
มหาวิทยาลยัเปล่ียนเป็นองค์กรในก ากบั คือ ให้มหาวิทยาลยัพฒันาบุคลากรในทุกดา้นครอบคลุม
ทุกสายงาน ด้านสวสัดิการ ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัดูแลเร่ืองการรักษาพยาบาลให้กบัพนักงาน
มหาวิทยาลัย และสมาชิก ในครอบครัว และเร่ืองท่ีสนใจในขณะน้ี คือ เร่ืองโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนพนกังานมหาวทิยาลยั โดยมีแนวทางการพิจารณาข้ึนเงินเดือนใหก้บัพนกังานมหาวทิยาลยั 
ไม่แตกต่างไปจากระบบราชการ คือ เป็นไปตามเกณฑแ์ละมาตรฐานระดบัเดียวกนั 
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 ณัทฐา กรีหิรัญ (2550: 28) ศึกษาด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงค์10 ดา้น คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน ต าแหน่งนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ดา้นเงินเดือน และผลประโยชน์เก้ือกูล  
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการท างาน และดา้นความมัน่คง
ในงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงในระดบัมากส่วนด้านอ่ืนๆมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีเพศ อาย ุ
และระดบัการศึกษา บทบาทหนา้ท่ีและประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจท่ี
ไม่แตกต่างกนั 

 สุชาดา แสงดวงดี (2550: 153) ศึกษาการพฒันาอาจารยส์าขานิเทศศาสตร์ในประเทศ
ไทยโดยมีวตัถุประสงค ์ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทัว่ไปของสาขาท่ีท าให้ตอ้งพฒันาอาจารยส์าขา
นิติศาสตร์ในประเทศไทย 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการพฒันาอาจารยส์าขานิติศาสตร์ใน
ประเทศไทย โดยเน้นปัญหาส่วนบุคคล  ปัญหากาบริหารจดัการ และ การพฒันาระบบการส่ือสาร
ของสถาบนัคณะและภาควชิา 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาอาจารยส์าขานิติศาสตร์
ในประเทศไทย  4. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาอาจารยส์าขานิติศาสตร์ในประเทศไทย ท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนัและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดย ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
ปัญหาท่ีตอ้งเร่งพฒันา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพของผลงานวิชาการและมาตรฐานการ
เรียนการสอนของอาจารย ์การพฒันาดา้นจริยธรรมวชิาชีพ และการพฒันาดา้นคุณวฒิุ ต าแหน่งทาง
วชิาการและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงอุปสรรคในการพฒันาไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการส่ือสาร ขาด
เครือข่ายการส่ือสารในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกนั ขาดการบริหารจดัการดา้นการพฒันาอาจารยอ์ย่าง
จริงจงั รวมไปถึงปัญหาส่วนบุคคลของอาจารยท่ี์ขาดความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองและบทบาท
ทางวิชาการ ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ค่อนขา้งเร็วส่งผลให้อาจารย์
ตอ้งพฒันาอยา่งเร่งด่วน ส่วนแนวทางการพฒันาอาจารยใ์นสาขานิเทศศาสตร์ ควรเนน้สร้างความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นให้ชดัเจน พฒันาระบบการส่ือสารในองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกัน องค์กรวิชาการและองค์กรวิชาชีพทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการและ
ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจของอาจารย ์
  จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ สรุปว่า งานวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง 
และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลยั  พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีมี
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ต าแหน่งงานในระดบัท่ีสูงยอ่มตอ้งมีความรับผิดชอบในงานท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ร ท าให้ตอ้งมี
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ดงันั้น มหาวทิยาลยัตอ้งจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคคลากรอยา่งต่อเน่ือง
เพียงพอและเหมาะสม ควรทบทวนนโยบายดา้นค่าจา้ง โดยการศึกษาเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐแห่งอ่ืน รวมทั้งมีการวางแผน หรือ ก าหนดทิศทางนโยบายด้านค่าจา้งในอนาคต 
ตลอดทั้งทบทวนนโยบายดา้นสวสัดิการในปัจจุบนัวา่ มีรูปแบบและอตัราท่ีเหมาะสม ตรงกบัความ
ตอ้งการของพนกังานมหาวิทยาลยัหรือไม่ โครงสร้างบญัชีเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยั ควรมี
แนวทางการพิจารณาข้ึนเงินเดือนให้กบัพนกังานมหาวิทยาลยั ไม่แตกต่างไปจากระบบราชการ ให้
เป็นไปตามเกณฑแ์ละมาตรฐานระดบัเดียวกนั 
 
             9.3 งานวิจัยเกีย่วข้องกับ ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิต
ในการท างานของพนักงานมหาวทิยาลยั   
 ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ (2556) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีต่อความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานผ่านความผูกพนัในอาชีพของอาจารย ์สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ แห่ง
หน่ึง พบวา่ ความสมดุลชีวิตกบัการท างานรวมทั้งค่าตอบแทนและสวสัดิการมีอิทธิพลเชิงบวกกบั
ความผูกพนัในอาชีพอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษา เพราะปัจจุบนัผูค้นต่างให้ความสนใจกับความ
สมดุลกับการใช้ชีวิตมากข้ึน ซ่ึงนับเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาต่างมี
ความตอ้งการความสมดุลในชีวิตทั้งการท างานและชีวิตนอกเวลาท างาน ส่วนเร่ืองค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ หากไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมตามภาระงานในวิชาชีพ เพื่อจูงใจให้มีการปฏิบติังาน 
และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวผูป้ฏิบติังานให้ดีข้ึนก็ยอ่มส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในงานและเกิดความผูกพนัในอาชีพ รวมทั้งการตั้งใจคงอยู่ในอาชีพน้ีอย่างแน่นอนจะเห็นได้ว่า
อาชีพอาจารยเ์ป็นอาชีพชั้นสูงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศท่ีมีความกา้วหน้า ดงันั้นความ
ผกูพนัของอาชีพอาจารยจึ์งนบัวา่มีความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพน้ีจะส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่
เพื่อสร้างคุณประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติต่อไป 
 กัลยรัศม์ิ ทิณรัตน์ (2556) ศึกษาผลกระทบของการบริหารค่าตอบแทนท่ีมีต่อความ
กระตือรือร้น ในการท างานของบุคลากรสายวชิาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตกาฬสินธ์ุ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1.การบริหารค่าตอบแทนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ  2. ความกระตือรือร้นในการท างานของบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตกาฬสินธ์ุ  3.ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารค่าตอบแทน
กบัความกระตือรือร้นในการท างานของหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ 
พบวา่ บุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการบริหารค่าตอบแทนโดยรวม ดา้นความ
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ยติุธรรม ดา้นการจูงใจ ดา้นความมัน่คง ดา้นความควบคุม ดา้นความสมดุล และดา้นความเพียงพอ 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เน่ืองจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ เป็น
องคก์ารทางดา้นการศึกษา และนโยบายของส านกังานการอุดมศึกษาให้มีการพฒันากระบวนการท่ี
เก่ียวกบัค่าตอบแทนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กบัองค์การได้
นาน ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรทั้ งด้านส่วนตวั ด้านครอบครัว และด้านการใช้ชีวิตในสังคมท าให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 
  ชุติมา  คุณนะ (2556: 4-5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน แรงจูงใจในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ของพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี โดยมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังานและแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารจ าแนกตามปัจจยั ส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาอายุงาน และสาย
งาน ของพนักงานมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความ
ยติุธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังานและแรงจูงใจในการท างานกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การของพนักงานมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 1. พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีอยูใ่นระดบัสูง ทั้งในดา้นการให้
ความช่วยเหลือผูอ่ื้น ดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้นดว้ยความรับผิดชอบให้ความร่วมมือ และดา้นความส า 
นึกในหนา้ท่ี แต่พบวา่ดา้นความอดทนอดกลั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่า
โดยรวมพนักงานท่ีมีอายุงานต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  ในด้านการ
ค านึงถึงผูอ่ื้น และดา้นการับผิดชอบให้ความร่วมมือแตกต่างกนั 3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
แรงจูงใจในการท างานของพนกังานมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี พบวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 7-9 ปี 
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดา้นความรับผิดชอบให้ความร่วมมือมากกวา่พนกังานท่ี
มีอายุงาน 1-3 ปี และพนกังานท่ีมีอายุงาน 10 ปีข้ึนไป เน่ืองจากพนกังานท่ีมีอายุงาน  7-9 ปี จะอยู่
ในช่วงท่ีพนักงานตอ้งการสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง และมีความเช่ือมัน่ในองค์การในระดบั
หน่ึง พนักงานมีความเขา้ใจในกระบวนการ กฎเกณฑ์ ขอ้ก าหนดต่างๆ ขององค์การไดดี้ และอยู่
ในช่วงท่ีจะกา้วสู่ต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน ท าให้พนกังานมีความเต็มใจปฏิบติังาน
ใหแ้ก่องคก์รอยา่งเตม็ท่ีและมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ ขององคก์าร 
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  ภคณัฏฐ์ สวสัดิวิศิษฎ์ (2556: 61-64)  ศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจในการ
ท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัในองค์กรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างขา้ราชการ
และพนกังานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีโดยมีวตัถุประสงค ์1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการท างานระหว่างขา้ราชการและพนักงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานระหว่างข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 3. เพื่อศึกษาความผกูพนัในองคก์รระหวา่งขา้ราชการและ
พนกังานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของ
ความพึงพอใจในการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัในองคก์รของขา้ราชการกบั
พนกังานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจยัพบวา่ การศึกษาคุณภาพชีวิตท างาน
ระหวา่งขา้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับุรี พบวา่ การท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดอตัราค่าจา้งท่ีสูง และเหมาะสมกบัปริมาณของงาน รวมถึงผูบ้ริหารใหค้วามเป็นธรรมและมี
การน าเอาระบบการเล่ือนขั้นเงินเดือนมาใช้ ซ่ึงส่งผลให้พนักงานและขา้ราชการ สามารถพฒันา
ตนเองและสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพได้ โดยการให้โอกาสไปศึกษาดูงานจาก
ต่างประเทศ และไดรั้บการส่งเสริมไปฝึกอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพื่อท่ีจะท าให้พนกังานมีความรู้ 
สามารถเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนไปไดใ้นอนาคต  นอกจากน้ีบุคลากรยงัมีความเช่ือถือ และเช่ือมัน่ใน
มหาวทิยาลยั และกลุ่มผูป้ฏิบติังานนั้นรู้สึกมีความสุข สบายใจในการปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั ซ่ึง
เป็นผลมาจากการบริหารงานของมหาวิทยาลยั สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากร
เป็นอยา่งดี 
  มยุรี แกว้ประภา (2552:40) ศึกษาคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานมหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยมีวตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัแม่โจ ้และ 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ คุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ผลการวจิยั
พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลยัอยู่ในระดบัมากคือ ด้านการพฒันา
ความสามารถของบุคคล ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม ท่ี  พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสให้ปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู้ 
ความสามารถ งานท่ีพนักงานมหาวิทยาลยัรับผิดชอบอยู่ ท  าให้พนักงานมหาวิทยาลยัได้พฒันา
ทกัษะในการท างาน ตลอดจนความรู้ความสามารถ พนกังานมีโอกาสรับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานอยู่เสมอ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักับการพฒันาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอยูเ่สมอ และดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ไดแ้ก่ ต าแหน่ง
หรือสายงานท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัปฏิบติัอยู่มีโอกาสกา้วหน้าทดัเทียมกบัต าแหน่งหรือสายงาน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=102133&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=102133&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=102133&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=102133&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=102133&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=102133&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=108
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อ่ืน การปฏิบติังานในหน่วยงานน้ี ท าให้พนกังานมหาวิทยาลยัมีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิต
ตามท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัมุ่งหวงัไว ้พนกังานมหาวิทยาลยัมีโอกาสไดรั้บเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง
ในสายงานอยา่งเหมาะสม 
  อาทิตติยา ดวงสุวรรรณ (2551: 153) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานและ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ระหวา่งขา้ราชการ กบัพนกังานมหาวทิยาลยั กรณีศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลา 
นครินทร์ โดยมีวตัถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง สังกดัคณะ ประเภทสายงาน และระยะเวลาการจา้ง) ท่ีแตกต่าง
ของขา้ราชการกบัพนกังานมหาวิทยาลยั ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างานและความผกูพนัต่อองคก์ร 2. 
เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม ระหวา่ขา้ราชการ  
สาย ก กบั พนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ 3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน และ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ระหวา่งขา้ราชการ สายสนบัสนุน กบั พนกังานมหาวิทยาลยั สายปฏิบติัการ
วิชาชีพ 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัองค์กร และการปฏิบติังานกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างาน กบัความผูกพนัต่อองค์กร และ 5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างาน 
กับความผูกพนัต่อองค์กร ผลการวิจยั พบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีน่าสนใจ คือ 1) รัฐควรมี
นโยบายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน  เช่น  อาจจดัตั้งหน่วยงาน หรือกองทุนในการส่งเสริม
คุณภาพชีวติการท างานแก่ขา้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัร่วมกนั  2) ควรจดัตั้งคณะกรรมการ 
เก่ียวกบัสวสัดิการ หรือกรรมการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานร่วมกนัทุกหน่วยงาน 
และ 3) รัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรท างานร่วมกนัอย่างจริงจงัใน
การพิจารณาความเป็นธรรม และสนบัสนุนคุณภาพชีวิตการท างานให้แก่ขา้ราชการ กบัพนกังาน
มหาวทิยาลยั 
  เวยน์ (Wayne, 2003) ศึกษาผลกระทบจากแรงจูงใจต่อคุณภาพชีวติของการท างานซ่ึง                   
พบวา่แรงจูงใจนั้นมีความส าคญักวา่ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ และถา้หากพนกังานมีการรับรู้
เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลก็จะท าใหผ้ลรางวลัและคุณค่าในตนเองเพิ่มข้ึน แรงกระตุน้ท่ีเพิ่มข้ึนก็
จะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตซ่ึงก็จะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนตามไปด้วย ฉะนั้นเม่ือการท างานมี
แรงจูงใจแก่พนกังานสูงจะแสดงถึงการมีคุณภาพชีวติการท างานตามไปดว้ย 
  แมคโดนลัด์ (McDonald, 2001)  ศึกษาการพฒันาการวดัคุณภาพชีวิตการท างาน  โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา วตัถุประสงคข์องการวจิยั  คือ คน้หาระดบัของการจูงใจ
และความรู้สึกทัว่ไปเก่ียวกบัการท างานทั้งในระดบับุคคลและองคก์ร รวมทั้งวฒันธรรมการไดใ้ช้
ความสามารถอย่างเต็มท่ีซ่ึงหมายถึงการให้ความสนใจจากนายจา้ง โดยใช้การส ารวจความเครียด
และประเมินทศันคติของลูกจา้ง  การศึกษาน้ีจะศึกษาทั้งระดบับุคคล  ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ร
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ซ่ึงการศึกษาน้ีจะใช้ตวับ่งช้ี 7 ดา้นดงัน้ี การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาปราศจากความเครียดใน
การท างาน เงินเดือนและประโยชน์เก้ือกูล  ความพึงพอใจในงาน ความทา้ทาย และการไดใ้ชท้กัษะ
และมีอิสระในการท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความรับผิดชอบในงาน  การส่ือสาร การ
ตดัสินใจและความปลอดภยั  
 จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้ สรุปว่า งานวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยุติธรรมใน
การประเมินผลการปฏิบติังาน และคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัย พบว่า 
พนกังานมหาวิทยาลัยให้ความส าคญัต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน และแรงจูงใจในการ
ท างานดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ประกอบดว้ย โอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ ใน
การปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี โอกาสปฏิบติังานท่ีทา้ทายความรู้ ความสามารถ โอกาสรับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทกัษะผูบ้งัคบับญัชาให้ความส าคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรอยู่เสมอ ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
แรงจูงใจในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ  ควรจดัตั้งคณะกรรมการเก่ียวกบั
สวสัดิการ หรือกรรมการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการท างานร่วมกนัทุกหน่วยงาน 
 
              9.4 ด้านการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการส่งเสริมสุขภาพ ความผูกพันต่อองค์การ
และสวสัดิภาพของพนักงานมหาวทิยาลยั 
 ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ (2559) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีต่อความตั้งใจ
คงอยูใ่นงานผา่นความผกูพนัในอาชีพของอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐแห่งชาติพบวา่ 
ความสมดุลชีวิตกบัการท างานรวมทั้งค่าตอบแทนและสวสัดิการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความผกูพนั
ในอาชีพอาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษา เพราะปัจจุบนัผูค้นต่างให้ความสนใจกบัความสมดุลกบัการใช้
ชีวิตมากข้ึน ซ่ึงนบัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาต่างมีความตอ้งการความ
สมดุลในชีวิตทั้งการท างานและชีวิตนอกเวลาท างาน ส่วนเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการ หาก
ไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมตามภาระงานในวิชาชีพ เพื่อจูงใจให้มีการปฏิบติังาน และเสริมสร้าง
ฐานะความเป็นอยูข่องครอบครัวผูป้ฏิบติังานให้ดีข้ึนก็ยอ่มส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและเกิด
ความผกูพนัในอาชีพ รวมทั้งการตั้งใจคงอยูใ่นอาชีพน้ีอยา่งแน่นอนจะเห็นไดว้า่อาชีพอาจารยเ์ป็น
อาชีพชั้นสูงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศท่ีมีความกา้วหน้า ดงันั้นความผูกพนัของอาชีพ
อาจารย์จึงนับว่ามีความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพน้ีจะส่งผลต่อความตั้ งใจคงอยู่เพื่อสร้าง
คุณประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติต่อไป 
   จรัส ปันธิ และคณะ (2558) ศึกษาสิทธิและสวสัดิการของพนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อต้องการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสิทธิและสวสัดิการของ
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พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านท่ีพักอาศัย สถานท่ีออกก าลังกาย และกองทุน 2. เพื่อ
ต้องการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสิทธิและสวัส ดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในดา้นท่ีพกัอาศยั สถานท่ีออกก าลงักาย และกองทุน พบวา่ ดา้นท่ีพกัอาศยั  
สภาพแวดลอ้มมีความตอ้งการให้มีความสงบร่มร่ืนในระดบัมาก และพนกังานส่วนใหญ่เห็นดว้ย
กบัการสร้างท่ีพกัอาศยัแบบอาคารชุด แม่วา่จะมีการเก็บค่าบริการในการพกัอาศยั ซ่ึงการตดัสินใจ
เขา้พกัจะข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขการบริการ ประเภทท่ีพกัและสถานท่ีตั้ง และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้น
การตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และดา้นเงินช่วยเหลือจากกองทุ โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดั
สิทธิและสวสัดิการในระดบัมาก  ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรจะไดรั้บทราบความคิดเห็นเก่ียวกบัสิทธิ
และสวสัดิการท่ีมหาวิทยาลัยได้จดัให้แก่พนักงานมหาวิทยาลยัว่าปัจจุบันมีการจดัสวสัดิการท่ี
ส าคญั ๆ ให้กบัพนกังานไดเ้หมาะสมมากน้อยเพียงไร หรือตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมในการจดัสวสัดิการ
อย่างไรบา้งควรน าความคิดเห็นเหล่าน้ีไปเป็นแนวทางในการพฒันาสวสัดิการของมหาวิทยาลยั
ต่อไป  
 ศรัณย ์ พิมพ์ทอง (2557)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัเชิงเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคงอยู่ในองค์การของ
พนกังาน มหาวิทยาลยัสายวิชาการ โดยมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อพฒันาแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคงอยู่ ในองค์การของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ พบว่า 
ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นเหมือนทศันคติท่ีเก่ียวขอ้ง ระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร ซ่ึงตวัพนกังานมี
ความยินดีและเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมเป็นสมาชิก รวมถึงการยอมรับเป้าหมายและคุณค่าขององคก์าร 
และยินดีท่ีจะปฏิบติังานในองค์การ ตลอดจนปฏิบติังานของตนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการท่ีมีความผูกพันสูงจึงมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติงานอยู่ใน
สถาบนัการศึกษาของตนนานกว่า2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัเชิงสาเหตุดา้นบุคคล และปัจจยั
ด้านองค์การ ว่า ส่งผลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือไม่ 
อยา่งไร พบวา่การสร้างความพึงพอใจในงานตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล ไม่วา่จะเป็น
ในเร่ือง ของความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความ  
รับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน นโยบาย/แผนและการบริหารงาน เงินเดือนและ 
ผลประโยชน์เก้ือกลู ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา สภาพการท างาน และ ความ
มัน่คงใน เป็นการเพิ่มระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานได ้3. เพื่อบ่งช้ีประเภทของพนกังาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการท่ีมีความคงอยูใ่น องคก์ารในปริมาณนอ้ย รวมทั้งแสวงหาปัจจยัปกป้องท่ี
ส าคญัต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานกลุ่มดงักล่าว  พบว่านโยบายด้านทรัพยากรมนุษยมี์
อิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออ้มต่อ การคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลยัสาย
วิชาการผ่านความพึงพอใจในงาน  องค์ประกอบของนโยบายด้าน  ทรัพยากรมนุษย์จาก 4 
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องคป์ระกอบ คือ 1) การมีส่วนร่วมของพนกังานโดยการแบ่งปันขอ้มูล และรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน 2) ความมัน่คงในการจา้งงาน 3) การจ่ายค่าตอบแทน และ 4) การลดความแตกต่างด้าน
สถานะของแต่ละบุคคลในองค์การ ซ่ึงล้วนแต่เป็นแนวทางการ บริหารงาน ท่ี เน้นการให้
ความส าคญักบับุคลากรทุกระดบัและทุกหนา้ท่ีในมหาวิทยาลยัให้พนกังานรู้สึกมีความผูกพนั ต่อ
องค์การ และความพึงพอใจในงานผูบ้ริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการก าหนดนโยบายด้าน
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นแนวทางและแผนการด าเนินงานในการบริหารและจดัการบุคลากรของตน
อยา่งมีความ ชดัเจน โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานและรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังาน นโยบายการท างานและสวสัดิการท่ีแสดงถึงการมีความมัน่คงในการปฏิบติังาน การจ่าย 
ค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรมตามผลการปฏิบติังาน  

สุภาพร ขนุทอง  และคณะ (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัคือ 1. เพื่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  2. เพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  พบว่ามีความพึง
พอใจในดา้นความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด  คือบุคลากรมหาวิทยาลยัมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานได้ตามหน้าท่ีและไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมาย  และ มีความพึงพอใจต ่าสุดคือ ดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ คือมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา 
อายุการท างาน ความรู้ความสามารถ ดังนั้ นผู ้บริหารควรให้ความส าคัญในด้านการบริหาร
ค่าตอบแทนและสวสัดิการให้แก่บุคลากรเป็นพิเศษ เพราะค่าตอบแทนเป็นส่ิงก าหนดมาตรฐานใน
การครองชีพ การเสริมสร้างสถานะภาพทางสังคม ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจะกระตุน้
ให้ผูป้ฏิบติังานมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานมากเช่นกนั นอกจากน้ีองค์ประกอบในดา้น
ค่าจา้งค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจจากงาน 
 อาทิตยา ลาภผลพูนทวี (2553) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีต่อความผกูพนัในองคก์รและเจตนาในการลาออกของพนกังานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม
โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อความ
ผูกพนัธ์ในองค์กรและเจตนาในการลาออกของมหาวิทยาลยัสารคาม ผลการศึกษา พบว่าจากการ
ส ารวจความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคามจ านวน 400 คน พบว่า 
พนกังานมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องมหาวิทยาลยัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนรายดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ได้แก่ การคดัเลือกพนักงาน การออกแบบงาน ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับการมีความผูกพนัใน
องคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือ การยอมรับเป้าหมาย และการยอมรับค่านิยม
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ขององคก์ร และดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กร อยูใ่นขณะท่ีมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับเจตนาในการลาออกอยู่ในระดับน้อย ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์ผลกระทบผลกระทบเชิงบวกกบัความ
ผูกพันในองค์กร และมีความสัมพันธ์เชิง  และผลกระทบเชิงลบกับเจตนาในการลาออกของ
พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนั้นความผูกพนัในองค์กรยงัมีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงลบกบัเจตนาในการลาออกของพนกังานมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
 ทวิพนัธ์ พวัสรรเสริญ (2552: 4-5)  ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารของอาจารยม์หาวิทยาลยั
ภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค ์1.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัความ
พึงพอใจในงาน แบบของภาวะผูน้ ากบัสภาพจิต แบบของภาวะผูน้ ากบับรรยากาศเชิงจริยธรรม 
ความพึงพอใจในงานกบับรรยากาศเชิงจริยธรรม และความพึงพอใจในงานกับความผูกพนัต่อ
องคก์าร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพจิตกบับรรยากาศเชิงจริยธรรม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพจิต
กับความผูกพันต่อองค์การและบรรยากาศเชิงจริยธรรมกับความผูกพันต่อองค์ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัใน
องค์การของอาจารยปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรม รองลงมาคือ ความพึง
พอใจในงาน ผูน้ าแบบเนน้งาน และสภาพจิตตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่อาจารยม์หาวทิยาลยัในเขต
กรุงเทพมหานครมีความมุ่งหวงัให้มหาวิทยาลยัเป็นแบบอย่างของความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งตอ้งการให้มีธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลยั ในส่วนของภาพรวมไดอ้ธิบายถึง
การวิเคราะห์รายได้ส่วนใหญ่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีพอเล้ียงตัวได ้
เน่ืองจากระบบมหาวิทยาลยัยงัมีรายไดอ่ื้นๆ เช่น เงินประจ าต าแหน่ง สวสัดิการ และผลประโยชน์
เก้ือกูล จากการท าผลงานวิจยั งานบริการสังคมต่างๆ ท าให้สถานภาพทางรายได้ของอาจารย์
มหาวทิยาลยัจดัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  
 พิชญาภา ยนืยาว (2552: 249-250) ศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบนั 
อุดมศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อทราบปัจจยัการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัอุดมศึกษา 
2) เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ี
จ  าเป็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษานั้น มีองคป์ระกอบ 7  ประการ ไดแ้ก่ 1) 
การจดัการองค์การ 2) การติดต่อส่ือสาร 3) ความเช่ียวชาญในดา้นวิชาชีพ 4) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 5) 
การบริหารความเปล่ียนแปลง 6) จรรยาบรรณในวิชาชีพ 7) การบริการท่ีดี รวมทั้ งรูปแบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร 
ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ การบริหารความเปล่ียนแปลง จรรยาบรรณในวชิาชีพ และ การบริการท่ีดี 
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กบักลุ่มตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  การจดัการองค์การ และ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั  

ณัฐพล สมศรี ( 2552 ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจใน
การท างานของขา้ราชการสายสนบัสนุนกบัพนกังานสายสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัรามค าแหง โด
ยมวตัถุประสงค ์คือ 1.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการ
สายสนับสนุนกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามค าแหง2.เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการสายสนบัสนุนกบัพนกังาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามค าแหงผลการศึกษาพบว่า ทั้ งข้าราชการสาย
สนบัสนุนและพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน
ในด้านความรับผิดชอบมากท่ีสุดคือ มีความรับผิดชอบ เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองมา
ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ รองลงมาดา้นบุคลากร ดา้นความตอ้งการทางสังคม ดา้นความมัน่คงใน
งาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาส และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ อยู่ในระดบั
ใกลเ้คียงกนั และเพื่อให้เกิดแรงจูงใจเพิ่มข้ึน ควรหาบุคลากรชั้นหวัหนา้ท่ีมีความเขา้ใจทางดา้นสาย
งาน สถานท่ีท างานบางหน่วยควรจดัให้มีความเป็นสัดส่วนและให้เอ้ือต่อการปฏิบติังาน บุคลากร
ควรไดรั้บโอกาสสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  ควรมีบทลงโทษอยา่งชดัเจนและยติุธรรม
ต่อทุกฝ่าย และควรมีการยกยอ่งใหเ้กียรติ และใหค้วามส าคญักบับุคลากรท่ีท าผลงานปฏิบติังานไดดี้ 

สเตลล่า (Maria Nwokeocha, and Others, 2015) ศึกษาสภาวะการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลยั ความผกูพนัต่อองคก์ร และประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไนจีเรียคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอุปสรรคการรับรู้ของบุคลากรในมหาวทิยาลยั
ท่ีมีต่อความมุ่งมัน่ในการท างานและประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัในไนจีเรีย อีกทั้ง
ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อความผูกพันต่อองค์กร และระดับของประสิทธิภาพการท างานของ
มหาวิทยาลยัในสภาพปัจจุบนั โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 248 คน จากมหาวิทยาลยั 6 แห่ง
ในไนจีเรีย ซ่ึงการศึกษาพบวา่ ปัญหาดา้นความพึงพอใจเก่ียวกบัทรัพยากรการเรียนการสอนและส่ิง
อ านวยความสะดวก เป็นปัญหาท่ียงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ระบบมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรคือ 
ความกา้วหน้าในการท างาน และบุคลากรยงักงัวลในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเงินเดือนและสวสัดิการท่ี
ได้รับ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะท างานอยู่ในองค์กรต่อไปรวมถึงการเทียบเคียงกบัเพื่อนใน
วชิาชีพเดียวกนัท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัอ่ืนดว้ย  
               อบัดุลมูฮมัหมดั (Kadar Masum , and Others, 2015)  ศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานมหาวทิยาลยั: กรณีมหาวทิยาลยัเอกชนในบงักลาเทศ ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค ์คือ 
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ต้องการศึกษาและประเมินปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัเอกชนในบงักลาเทศ มีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 346 คน จากมหาวิทยาลยัเอกชน 10 แห่ง 
ซ่ึงในการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานนั้น ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนบัสนุน
จากหัวหน้างาน  ความปลอดภยัในการท างาน โอกาสในการฝึกอบรมและพฒันาตนเอง การสอน
งาน และโอกาสในความก้าวหน้าในการท างาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตลอดจน
วฒันธรรมองค์กรและนโยบายในด้านการสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร โดย
ประเด็นส าคญัในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน คือ ความปลอดภัยในการท างานและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 ดิคสั นสวิฟท์  และคณะ (Virginia Dickson-Swift and Others, 2014) ศึ กษ าส่ิ ง ท่ี ช่ วย
ปรับปรุงสุขภาพและสวสัดิภาพของพนักงาน ผลจากสถานท่ีท างานวิคตอเรียระดับภูมิภาค                     
โดยศึกษาแบบรายบุคคลในองค์กร 3 แห่ง แต่ละแห่งศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรมสุขภาพและสวสัดิ
ภาพในสถานท่ีท างาน  โดยมีนายจา้งและพนกังานทั้งหมด 42 คน ท าการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวักนั  
การสัมภาษณ์จะถูกถอดออกมาแบบค าต่อค า และ ประมวลผลแบบเชิงคุณภาพเป็นหลัก ผล
การศึกษา พบว่า นายจ้างและคณะผูบ้ริหารระดับสูงให้ความส าคญัในอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยมากกว่าพนักงาน ผูท่ี้ รู้สึกว่าสุขภาพจิตและความสุขนั้ นได้ประโยชน์มากท่ีสุดจาก
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ วฒันธรรมองค์กรซ่ึงเป็นตัวส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของ
พนกังาน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีกระตุน้สวสัดิภาพของพนกังานในภาพรวม  ส่วนการเคารพความเป็น
ส่วนตวัของกนั การท างานท่ียืดหยุ่น การสนับสนุนจากผูบ้ริหาร และการส่ือสารท่ีดี เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีท างาน การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า 
นอกจากสวสัดิการดา้นกายภาพแลว้ พนกังานตอ้งการสวสัดิการการดูแลสุขภาพจิตดว้ย 
 โมนิกา (Elisabeta and Others, 2014) ศึกษาภาวะความเครียดในการท างานของอาจารย์
มหาวทิยาลยั กรณีศึกษามหาวทิยาลยัในประเทศโรมาเนีย ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและอธิบาย
ถึงสาเหตุส าคญัของความเครียดในการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็น
อาจารยม์หาวทิยาลยั 140 คน จากมหาวทิยาลยัในโรมาเนีย 23 แห่ง ซ่ึงการศึกษาพบวา่ สาเหตุส าคญั
ท่ีท าให้เกิดความภาวะความเครียดในการท างาน คือ ค่าจา้งท่ีต ่า รองลงมาคือ ความสมดุลระหวา่ง
ชีวิตท างานและการใชชี้วติประจ าวนั ค่าใชจ่้ายในการท างานวิจยัและการสอนท่ีค่อนขา้งสูง รวมถึง
การไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการลงทุนจากองคก์รตน้สังกดั  
 ลุงแบลด และคณะ (Cecilia Ljungblad and Others, 2014) ศึกษาสภาพแวดล้อมทาง
จิตวิทยาของการท างาน และมาตรการส่งเสริมสุขภาพ (Workplace Health Promotion WHP) อนัมี
ผลสืบเน่ืองต่อการขาดงานอนัเน่ืองจากสุขภาพและความเจ็บป่วยของพนกังานในองคก์รต่าง ๆ ดา้น
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การให้บริการสังคมระดับเทศบาลในประเทศสวีเดน โดยสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างเทศบาลท่ีศึกษา                
60 แห่งจากเจา้หน้าท่ีเทศบาลทั้งหมด 290 แห่งในประเทศสวีเดน ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีเทศบาลทั้งหมด 
15,871 รายท่ีท าหน้าท่ีดูแลผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทาง
จิตวิทยาของการท างาน WHP และสุขภาพของตนท่ีตนประเมินเอง มีผลตอบกลับสมบูรณ์                    
(อตัราตอบกลบัเท่ากบัร้อยละ 58.4) โดยมีการระบุวา่มีการหยุดงานเน่ืองจากการเจ็บป่วย (นอ้ยกวา่ 
14 วนั) รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัระดบับริหาร (ผูจ้า้งงาน)ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารท่ีพนักงานใน
สังกดัท่ีให้คะแนนสภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาในการท างานในระดบัท่ีดีและบ่งช้ีวา่มีมาตรการการ
ส่งเสริมสุขภาพ จะมีพนกังานท่ีประเมินวา่ตนเองมีสุขภาพดีและขาดงานจากการเจ็บป่วยนอ้ยกว่า 
การวิจยัน้ี ช้ีว่าสุขภาพกายและใจเป็นส่ิงส าคญั องค์กรควรมีมาตรการและสวสัดิการท่ีส่งเสริม
สุขภาพของพนักงาน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือการป้องกันโรค อนัจะช่วยป้องกันมิให้พนักงาน                
ขาดงานได ้
 สมิทธ์ิ และคณะ (Steven Smith and Others, 2012) ศึกษาผลจากโครงการสถานท่ีท างาน
เพื่อความสุขเป็นระยะเวลาสามปี อนัเป็นโอกาสเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขภาพขององคก์ร 
ความเครียด และสุขภาพ โดยรวบรวมขอ้มูลจากพนักงาน 325 รายท่ีเข้าร่วมสถานท่ีท างานเพื่อ
ความสุขในองคก์ารรัฐบาลขนาดใหญ่ สุขภาพขององคก์รวดัโดยใชม้าตรวดัสุขภาพองคก์ร 16 ดชันี 
และมาตรวดัสุขภาพวฒันธรรม 4 ดัชนี สุขภาพของพนักงาน วดัด้วย 12 ดชันี ได้แก่ ขอ้มูลด้าน
สวสัดิภาพ อายุของสุขภาพ ความดนัเลือด โภชนาการ การบริโภคไขมนั การบริโภคใยอาหาร การ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ความแข็งแรง การสูบบุหร่ี ความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง และการดูแล
สุขภาพ  ผลการศึกษา พบว่า ในกลุ่มท่ีไม่มีความแตกต่างด้านเพศและอายุ สุขภาพขององค์กร
เก่ียวขอ้งกบัการท่ีบุคลากรมีสวสัดิภาพเพิ่มข้ึน มีโภชนาการโดยรวมดีข้ึน ลดการบริโภคไขมนั เพิ่ม
การบริโภคใยอาหาร ลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย ลดความ
เส่ียงต่อการเป็นมะเร็ง ลดความเครียด และมีการดูแลรักษาสุขภาพท่ีดีข้ึน จากดัชนีหลายดัชนี 
สุขภาพองคก์รมีผลกระทบต่อสุขภาพ  ส่วนบุคคลของพนกังานชายมากกวา่พนกังานหญิง สุขภาพ
ของพนกังานท่ีท างานคุมประพฤติและท่ีท างานเก่ียวกบัผูเ้ยาวไ์ดรั้บผลจากสุขภาพองคก์รมากกว่า 
ทา้ยท่ีสุด ความเครียดส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งสุขภาพองคก์รและสุขภาพของบุคคลในดชันี
ทุกดชันียกเวน้การบริโภคแอลกอฮอล์  งานวิจยัน้ีเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร ความเครียด 
และสุขภาพกาย โดยบ่งช้ีวา่บุคลากรท่ีมีสุขภาพดีมีสวสัดิภาพท่ีดีจะท าใหอ้งคก์รดีข้ึนโดยรวม 
 เยน และคณะ (Louis Yen and Others, 2010)  ศึกษาผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุน
โปรแกรมเสริมสุขภาพของพนักงานท่ี บริษัท ยูทิลิต้ีมิดเวสต์ ตั้ งแต่1999 ถึงปี 2007 ผ่านการ
วเิคราะห์สองแบบท่ีแตกต่างกนั เทคนิคสองแบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ การวเิคราะห์ช่วงเวลาและ
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การวิเคราะห์แนวโนม้ทางประวติัศาสตร์ของระยะช่วงการศึกษาทั้งหมด การวิเคราะห์ช่วงเวลาของ 
ROI ระหวา่งนายจา้งใน 4 ช่วงเวลา คือ  ปี1999- 2001, 2002-2003, 2004-2005 และ 2006-2007 โดย
ใช้ การวิเคราะห์แนวโนม้ทางประวติัศาสตร์ท่ีมีส่วนเก่ียวของกบัการออมเปรียบเทียบกบัแนวโน้ม
ทางการเงินท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูท่ี้มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในโครงการ รวมไปถึงระดบัการมี
ส่วนร่วมสามระดบัท่ีตกต่างกนัของความต่อเน่ือง การกระจดักระจาย และผูท่ี้ไม่ไดมี้ส่วนรวมตั้งแต่
ปี 2000 ในพนกังาน 2,753 คนท่ีท างานให้กบับริษทัและไดรั้บการคุม้ครองแผนประกนัสุขภาพของ
บริษทัตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด ผลการศึกษา พบว่า ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 
ค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพและค่าเสียเวลาจากการท างาน ขยายจาก 1.29 ไปท่ี 2.07 จาก4 ช่วง
ระยะเวลา พร้อมกบัผลตอบแทนการลงทุนสะสมเพิ่มข้ึน 1.66 ตลอดทั้ง 9 ปี การวเิคราะห์แนวโนม้
ทางประวติัศาสตร์พนกังาน 2,753 คนในระยะยาว ส่งผลใหผ้ลตอบแทนการลงทุนเป็น1.57 ส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 2,036 (t-test: p <0.005) โดยมีสถิติลดค่าใชจ่้ายได ้$180 ต่อคนต่อปี ผลการศึกษา
น้ีช้ีให้เห็นวา่การลงทุนในสวสัดิการดา้นสุขภาพของพนกังานจะส่งผลต่อความคุม้ค่าระยะยาว โดย
พิจารณาจากค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ท่ีเพิ่มข้ึน 
 โกเอทเซล และคณะ (Goetzel and Others, 2008) ศึกษาการบูรณาการโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัสุขภาพของนายจา้ง โดยมีวตัถุระสงคเ์พื่อคน้หาการอธิบายวิวฒันาการ
ของการบูรณาการทั้ งระบบเพื่อการจดัการสุขภาพและผลิตภาพท่ีประกอบไปด้วยระเบียบใน
สถานท่ีท างาน การส่งเสริมสุขภาพในท่ีท างาน  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั นอกจากน้ียงั
เสนอแนะวิธีการบูรณาการทั้งระบบอยา่งไรให้ส าเร็จ ซ่ึงใชก้ารทบทวนวรรณกรรม โดยมุ่งเนน้ไป
ท่ีโมเดลด้านจิตใจ องค์กร และทุนมนุษยท่ี์สัมพนัธ์กบัการจดัการสุขภาพและผลิตภาพท่ีประสบ
ความส าเร็จ  ผลการศึกษา พบว่า อาชีวอนามยัและความปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพใน
สถานท่ีท างานแบบมืออาชีพในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน (เร่ิมจากการการปรับตัวด้านจิตใจและ
สาธารณสุข ตามล าดับ ) ท่ีอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน การส่ือสารและการท างาน
ร่วมกนัท่ีดี ขา้มกฎเกณฑต่์างๆ เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการประสบความส าเร็จ โดยน ากรอบทุนมนุษย์
ท่ีพิจารณาถึงสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานเป็นเคร่ืองมือส าคญั การท างานในดา้นสุขภาพ
และผลิตภาพ แนวทางปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจดัการสุขภาพและผลิตภาพ ใช้การบูรณา
การขอ้มูลเพื่อคน้หาวา่ความทา้ทายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานอยูต่รงไหน โดย
มีกลวิธีและแผนการของความท้าทายตามมาด้วย เป็นโปรแกรมท่ีช้ีให้เป็นปัญหาในทุกระดับ 
(ระดบับุคคล องค์กร สภาพแวดลอ้ม) จากนั้นเลือกใช้วิธีการ ตามด้วย ตรวจสอบการประเมินผล
อยา่งเป็นทางกร เขม้งวด และต่อเน่ือง การศึกษาน้ีไดน้ าเสนอแบบจ าลองของการให้สวสัดิการดา้น
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สุขภาพแก่พนักงาน ซ่ึงต้องรวมทั้ งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้ งต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบผลจากการใหส้วสัดิการดว้ย 
 เรนวิกค์ (Douglas Renwick, 2003)  ศึกษาบทบาทของผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) 
ซ่ึงน าบทบาทเชิงกลยทุธ์และงานดา้นทรัพยากรบุคคล ไปด าเนินการในทุกระดบัสายงานในองคก์ร 
เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการสายงานต่าง ๆ 46 ราย จากหลายองค์การและศึกษาโดยการ
ส ารวจสังเกตการณ์องคก์รต่าง ๆ จ านวน 3 องคก์รในประเทศองักฤษภายในเวลา 2 ปี ผลการศึกษา 
ช้ีว่า ผู ้จ ัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถส่งเสริมและขัดขวางสวสัดิภาพของพนักงาน ผล
การศึกษาโดยสรุป คือ แมว้า่การประยกุตแ์นวคิดดา้นบุคคล เพื่อส่งเสริมสวสัดิภาพของพนกังานใน
ระดบัสายงานต่างๆ จะเป็นประโยชน์อยา่งมาก แต่ตน้ทุนของการส่งเสริมสวสัดิภาพพนกังานสูง
เช่นกนั องค์กรต่างๆ ตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหาน้ี เพื่อท่ีจะรักษาสัมพนัธ์กบัพนักงานของตนไวไ้ด้
งานน้ี เน้นว่าผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสวสัดิภาพ (สวสัดิการการรักษาพยาบาลรวมในน้ี
ดว้ย) คือผูจ้ดัการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่ในบางกรณี การส่งเสริมสวสัดิภาพอาจส้ินเปลือง (ซ่ึง
น่าจะเป็นปัญหาเดียวกบัท่ีศึกษา) องคก์รจึงควรมุ่งแกปั้ญหาดงักล่าวใหถู้กจุดดว้ย  
 จากการศึกษางานวจิยัขา้งตน้ สรุปวา่งานวจิยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั ดา้นการบริหารงาน
บุคคล ทรัพยากรมนุษย ์ความผกูพนัต่อองคก์ร และการส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิภาพของพนกังาน
มหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความผูกพันในองค์กร คือ บรรยากาศเชิง
จริยธรรม และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไวว้างใจในองคก์าร ไดแ้ก่ ความยติุธรรมในระบบ และการ
ปฏิบติัด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ด้านการพฒันาอาจารย์  ด้านปัญหาและอุปสรรคของการจดั
สวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยั ดา้นความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยั และ
ดา้นสิทธิประโยชน์ ขอ้เปรียบเทียบสวสัดิการระหวา่งขา้ราชการกบัพนกังานมหาวิทยาลยั ดา้นการ
เปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และด้านกลยุทธ์การจัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีระบบมาตรฐานในการประเมินผล
เดียวกันพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมการพฒันาคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการและ
ความสามารถในการปฏิบติัภารกิจของอาจารย ์ส่วนดา้นสุขภาพและสวสัดิภาพของพนกังานการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของพนกังาน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหพ้นกังานมีความสุขในการท างาน การ
เคารพความเป็นส่วนตวั การท างานท่ียืดหยุ่น การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และการส่ือสารท่ีดี เป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ีท างาน รวมถึง
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพอากาศท่ีบริสุทธ์ิและมีความปลอดภยั 
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 ผู้วิ จัยท าก ารสั ง เคราะ ห์ งาน วิจัย ท่ี เก่ี ยวกับ ก ารจัดส วัส ดิก ารของพนัก งาน ใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยใชต้ารางดงัต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่2.6  สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน     
                    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

      1.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ ความตอ้งการ และความคิดเห็นของพนกังาน  
      มหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 

พสชนนั นิรมิตรไชย
นนท ์(2558)   

ศึกษาเร่ืองรูปแบบท่ีเหมาะสมใน
การจัดสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในประเทศไทย   

พบวา่ การด าเนินการดา้นสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของประเทศไทยมีรูปแบบเหมือนกบัต่างประเทศ ทั้ง
การมีหน่วยงานตามกฎหมายท่ีด าเนินการโดยภาครัฐเป็นหลกัใน
ส่วนท่ีระบุตามกฎหมายและในส่วนท่ีนอกเหนือกฎหมายจะมี
หลายหน่วยงานเขา้มาร่วมรับผิดชอบ ส่ิงท่ีต่างกนัคือการฝึกอบรม 
การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขนัในการจดัสวสัดิการและ
สวสัดิภาพ และการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียค่าใช้จ่าย
บางส่วน  ในภาคเอกชนจะเน้นท่ีตอบสนองความต้องการและ
สวสัดิการท่ีค่อนข้างยืดหยุ่น สามารถใช้ได้ในชีวิตประจ าว ัน 
ในขณะท่ีสวสัดิการและสวสัดิภาพของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จะ
สามารถใช้ได้ในสภาวะยากล าบากดงันั้นรูปแบบท่ีเหมาะสมใน
การจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในประเทศไทย ควรมีลักษณะยืดหยุ่นและตอบโจทย์ความ
หลากหลายของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดทุ้กช่วงชีวิตและ
ทุกสภาวการณ์ 

ง าม จิ ต   อิ น ท ว ง ศ ์
(2556)   

ศึกษา เร่ืองความต้องการการของ
พนักงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ จงัหวดัชลบุรี  

พบว่า ความต้องการสวสัดิการอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือด้าน
สุขภาพและอนามัย รองลงมาค่า ด้านค่าตอบแทน และเม่ือ
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ระดบัการศึกษา และประเภท
พนักงานต่างกนัมีความตอ้งการสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่ม
พนกังานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี มีความตอ้งการสวสัดิการมากว่ากลุ่ม
พนกังานท่ีมีอายมุากกว่า 45  ปีข้ึนไป ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ต ่ ากว่า 1 ปี  มีความต้องการสวัส ดิการมากกว่าพนักงาน ท่ี มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 7 ปี ข้ึนไป และระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมีความต้องการสวัสดิการมากว่าระดับ
ปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก พบวา่พนกังานสายสนบัสนุนมี
ความตอ้งการสวสัดิการมากกวา่สายวิชาการ  
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ตารางที ่2.6  สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน 
                     สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  (ต่อ) 

       1.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ ความตอ้งการ และความคิดเห็นของพนกังาน    
       มหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
คณิศร ภูนิคม (2553)   ศึกษา เร่ืองรูปแบบท่ีเหมาะสมในสิทธิ 

การจดัสวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ 
เพ่ือพฒันาองคก์รสู่มหาวิทยาลยัใน 
ก ากบัของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลยั 
อุบลราชธานี 

พบว่า มี 2 ประเภทท่ีเอ้ือต่อการพฒันาองคก์รคือ 1) สิทธิสวสัดิการ
ท่ีจดัสรรโดยรัฐบาล และมหาวิทยาลยัจดัสรรเอง และสวสัดิการท่ี
บุคลากรสายสอนตอ้งการ เรียงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ดา้นสุขภาพ
การประกันสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านท่ีอยู่อาศยั ด้านเศรษฐกิจ 
และกระบวนการยุติธรรม ด้านประกอบอาชีพ และด้านบริการ
สังคม ส าหรับสิทธิประโยชน์ได้แก่สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทน
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด สิทธิประโยชน์หลังจากออกจากราชการ 
และสิทธิในการลาโดยได้รับเงินเดือน ผู ้บริหารควรก าหนด
แผนงานนโยบายด้านสวัส ดิการและสิทธิประโยชน์  จัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ มีการติดตาม
และประเมินผลด้านสวัสดิการ นอกจากน้ีย ังพบตัวช้ีว ัด ท่ี มี
ความส าคัญ  5 อันดับแรกในการการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลาการมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดแ้ก่  ดา้นการ
ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนมีความส าคญัมากท่ีสุด  เงินประจ า
ต  าแหน่ง ตวัประโยชน์หลงัออกจากราชการ ในรูปบ าเหน็จ บ านาญ 
เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล มหาวิทยาลยัควรจดัตั้งองค์กรท่ีไม่
ยดึติดกบัระบบราชการให้มากข้ึน 

องัคณา กนัธิยะ 
(2553) 

การศึกษาเปรียบเทียบสิทประโยชน์ 
และสวสัดิการระหว่างขา้ราชการกับ
พนกังานมหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พบวา่ ขา้ราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ ไดเ้ปรียบกว่า
พนักงานมหาวิทยาลยัในทุกด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของ
การบริหารบุคคลในระบบใหม่ด้านการก าหนดเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เช่นเดียวกันกับการมี
ขอ้จ ากดัในด้านงบประมาณของมหาวิทยาลยั ท่ีจะน าไปใช้ในการ
จดัสวสัดิการเช่นกนั 

สุมิตร สุวรรณ  และ
คณะ (2552) 

การจดัระบบเงินเดือนและสวสัดิการ
เพ่ือการพฒันาองค์สู่มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ:บทสะทอ้นจากพนกังาน 
มหาวิทยาลยั 

พบวา่ พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่
พอใจในหลายเร่ือง ได้แก่ เงินเดือนขั้นตน้ การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
เงินโบนัส และเร่ืองสวสัดิการท่ีได้รับ หรือสถาบันจัดไว้ ซ่ึงมี
ความคิดจะลาออก หรือเปล่ียนงานถึงร้อยละ 37.4 รวมทั้ งการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยยงัขาดความชัดเจน 
ปัญหาต่างๆของพนักงานไม่ไดรั้บการแก้ไข ต  าแหน่งอาจารยเ์ป็น
บุคลากรส าคัญแต่ในความเป็นจริงไม่ เป็นอย่างท่ีคิด และผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบันโยบายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้ขาดความ
ต่อเน่ือง 
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ตารางที ่2.6  สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน    
                    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  (ต่อ) 

      1.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ ความตอ้งการ และความคิดเห็นของพนกังาน    
      มหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
กนกพรรณ สุภลาภ 
และคณะ (2551) 

แนวทางการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการ
บ า เห น็ จบ าน าญ ของพนั ก งาน
มห าวิท ยาลั ย  ก รณี ศึ ก ษ าขอ ง
มหาวิทยาลยันเรศวร 

พบวา่ ผูบ้ริหาร และพนกังานมหาวิทยาลยั มีความตอ้งการท่ีจะให้
กองทุนบ าเหน็จบ านาญของพนักงานมหาวิทยาลยั เกิดข้ึนได้จริง 
แนวทางในการจดัตั้งและด าเนินการดงักล่าว จะเป็นทางเลือกท่ีดี 
เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ สามารถเป็นข้อมูลให้กับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร น าไปก าหนดเป็นนโยบายในการแก้ไข
ปัญหา เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
นเรศวร  

สายณัห์ ทุ่งกวา้ง 
(2551) 

สภาพปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารจัดการด้านสวสัดิการของ
พนกังานมหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธิราช         

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่ออุปสรรคของการ
บ ริหารจัดก ารด้านสวัส ดิการในด้าน ต่างๆ  ได้แ ก่  ด้านค่ า
รักษาพยาบาล ดา้นสวสัดิการกองทุนเงินทดแทน และเงินสะสม
สมทบ ด้านสวสัดิการรถรับส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่
ระดบัปานกลาง 

มนูญ บรรณวงศิลป์ 
และคณะ (2550) 
 
 

การวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้าง 
เงินเดือนค่าตอบแทนและสวสัดิการ
ของพนกังานมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

พบว่ า ก ารก าห นดค่ าจ้างของพนัก งาน มห าวิท ยาลัยนั้ น 
มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งได้ก  าหนดค่าจา้งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 
ก าหนดเป็นเท่าของเงินเดือน ซ่ึงก าหนดตามสายงานไว้ สาย
อาจารย /์ผูส้อน อยู่ระหว่าง 1.5-1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ  
และสายสนับสนุนวิชาการอยูร่ะหว่าง 1.25-1.5 เท่าของเงินเดือน
ขา้ราชการ  ส าหรับรูปแบบโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนและ
สวสัดิการของพนักงานมหาวิทยาลยัท่ีคณะผูวิ้จยัไดน้ าเสนอ ควร
แยกเป็น 2 บญัชี คือ สายผูส้อน สายสนับสนุน โดยให้เล่ือนเป็น
ร้อยละของเงินเดือนท่ีได้รับตลอดปี แต่ไม่เกินร้อยละ 5 โดย
ก าหนดขั้นเงินเดือนเป็นขั้นต ่าสุด และขั้นสูงสุด ควรก าหนดอตัรา
เงินเดือนสายสอน 1.5 เท่ าของเงินเดือนข้าราชการและสาย
สนับสนุน 1.4 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ ควรเพ่ิมค่าตอบแทน
ตามประสบการณ์ ในส่วนของสวสัดิการ ควรจดัตั้ งกองทุนค่า
รักษาพยาบาลท่ีเบิกจากกองทุนประกนัสังคมไม่ได ้ควรมีกองทุน
สวสัดิการ ควรมีเงินกู้ยืมเพ่ือจดัหาซ้ือท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง 
ควรมีกองทุนค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตร คู่สมรส  บิดามารดา 
และกองทุนการศึกษาบุตร 
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       1.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ ความตอ้งการ และความคิดเห็นของพนกังาน 
       มหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
อภิชญา เธียรวรกิจ 
(2550) 

ปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อความต้องการ
ผลประโยชน์เก้ือกูลของขา้ราชการ 
และพนกังานมหาวิทยาลยั 
เท ค โน โล ยี ร าช ม งค ล ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร 

พบว่า ขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ 3 ประการ คือ 1) มหาวิทยาลยัแต่
ละแห่งควรให้ขา้ราชการ และพนกังานมหาวิทยาลยัของตน มีส่วน
ร่วมในการออกแบบ หรือเสนอความตอ้งการของตน เพื่อให้การ
จัดสรรผลประโยชน์ เก้ือกูลภายในส่วนราชการตรงกับความ
ตอ้งการของบุคลากร 2) การปรับปรุง หรือพฒันา ผลประโยชน์
เก้ือกูล ท่ี รัฐบาลรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ควรค านึงถึงปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ด้าน สุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล ด้าน
นันทนาการ และด้านการเพ่ิมพูนประสบการณ์ และ 3) ควรให้
ความส าคญัด้านสุขภาพอนามยัและการรักษาพยาบาล และด้าน
การเพ่ิมพนูประสบการณ์เป็น อนัดบัแรก 
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ตารางที ่2.6  สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน 
                     สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
        2.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง และโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน    
                     มหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
จอห์นนภดล   
วศินสุนทร (2557) 
 

ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและความ
ตอ้งการของพนักงานมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

ผลการวิจัยท่ีส าคัญดังน้ี  1) ความคิดเห็นต่อสวัสดิการ พบว่า
ประเด็นค่าตอบแทน พบการแสดงความตอ้งการ อาทิ ตอ้งการให้
มหาวิทยาลัยปรับปรุงอัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ให้ เทียบเท่ากับ
มห าวิท ยาลัย อ่ืน  เพ่ื อก ารแข่ งขัน และ รักษ าบุ คล ากร ท่ี มี
ความสามารถไว ้ตอ้งการให้มหาวิทยาลยัให้ ค่าจา้ง/เงินเดือน แก่
พนักงานมหาวิทยาลยัได้ ประเด็นสวสัดิการ พบการแสดงความ
ต้องการเพ่ือเรียกร้อง การสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
พฒันาผลงานทางวิชาการหรือความตอ้งการให้ลดเง่ือนไขท่ียุง่ยาก
ซับซ้ อนในการขอทุน ศึกษาต่อ  ความต้องการให้ จัดสรร
งบประมาณเพ่ือการศึกษาดูงานยงัต่างประเทศ  ประเด็นสญัญาจา้ง 
พบการแสดงความต้องการเพ่ือเรียกร้อง อาทิ  ต้องการให้
มหาวิทยาลยัมีการต่อสัญญาจา้ง เร่ิมจาก 1 ปี ต่อเป็น 4 ปี แล้วต่อ
เป็นจนถึงอายุ 60 ปี หรือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ดังน้ีองค์การ
ศึกษาของรัฐควรให้ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของทรัพยากรบุคคล  และส่ิงท่ีจะต้องด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองควรสร้างระบบในการพฒันาผลงานทางวิชาการ มี
แนวทางการสนับสนุนการพฒันาบุคลากร  มีระบบจูงใจเพ่ือให้
เกิดการพฒันาผลงานทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน
จดัสรร สิทธิประโยชน์และพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
ควบคู่ไปกบัระบบการรักษาคนให้อยู่กบัองค์กร โดยใช้การจูงใจ 
การสร้างขวญัและก าลงัใจให้บุคลากรมีความรู้สึกอยากท่ีจะท างาน
ร่วมกบัองคก์ารนั้นๆ ตลอดไป  

วิบูลย ์พทุธวงศ ์(2555) การเปรียบเทียบความก้าวหน้าใน
เส้นทางอาชีพของข้าราชการกับ
พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ วฒิุการศึกษา  อายงุาน กลุ่มสาขาวิชา และ

เงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนั มีผลต่อความกา้วหนา้ในการไดรั้บการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ นอกจากน้ี มีขอ้เสนอแนะท่ี

น่าสนใจ คือ ควรมีหน่วยงานส่วนกลางรับผิดชอบเฉพาะงาน
พิจารณาความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากรมหาวิทยาลยัโดยตรง 

และควรจดัสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรฝ่ายวิชาการ 

อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
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                   2.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง และโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน 
                   มหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
สุนทรี ส าเภาทอง 
(2554) 

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในระบบบริหารงานกบัการ
รับรู้ความก้าวหน้าในการท างาน
ของพนั ก งาน มห าวิท ยาลั ย  : 
กรณีศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย
ส ายส นั บ ส นุ น วิ ช าก าร ข อ ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีมีต  าแหน่ง
งานในระดบัท่ีสูงยอ่มตอ้งมีความรับผิดชอบในงานท่ีมีความส าคญั
ต่อองคก์าร และตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีมีอยู่
อย่างเต็มท่ี ท  าให้ต้องมีการรับรู้ความก้าวหน้าในการท างานได้
มากกว่า ในขณะท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุนวิชาการ ท่ีมี
ต  าแห น่ งงานในระดับ ท่ี ต  ่ ากว่ า ใช้ ความ รู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ท่ีมีอยูก่็จะนอ้ยกวา่  

นวระ ทาสุวรรณ และ
รจนา แสงตาล (2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 พบว่าความต้องการสวสัดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ส่วนใหญ่ มีความต้องการให้
มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวสัดิการด้านการส่งเสริมทุนการศึกษา
บุคลากรมากท่ีสุด  ระดับความต้องการสวสัดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ด้านสุขภาพอนามยั ดา้นท่ีพกัอาศยัใน
มหาวิทยาลัย ด้านการศึกษา ด้านการสะสมทรัพยแ์ละด้านอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะปรับปรุงเก่ียวกับการจดัสวสัดิการยงัคงสภาพเดิม
อย่าง ท่ี เป็นอยู่แ ต่ป รับ ให้ ดี ข้ึน  โดยเฉพาะสวัส ดิก ารด้ าน
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรให้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือการพฒันาตนเองควบคู่
ไปกับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจให้พนกังานมหาวิทยาลยัสาย
วิชาการสูงข้ึนจากท่ีเป็นอยูไ่ด ้ 

วรรณะ เวชพราหมณ์
(2551) 

ทศันะของพนกังานต่อความมัน่คง
ใน ก ารท าง าน ข อ งพ นั ก ง าน
มห าวิท ย าลั ย  ส ายสนับ ส นุ น
วิชาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พบข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจ คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควร
ทบทวนนโยบายด้านค่าจ้าง โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน รวมทั้งมีการวางแผน หรือ 
ก าหนดทิศทางนโยบายด้านค่าจ้างในอนาคต ทบทวนนโยบาย
สวสัดิการวา่มีรูปแบบและอตัราท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการ 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=273620&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=68&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=21321&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=8&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=21321&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=8&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=21321&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=8&maxid=108
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ตารางที ่2.6 สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน 
                   สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   (ต่อ)  
                   2.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง และโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน     
                   มหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
อมรรัตน์ ทองชุมสิน 
(2551) 

กระบวนการตัด สินใจเป ล่ี ยน
สถานภาพจากข้าราชการ เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนสถานภาพจาก
ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คือ เงินบ าเหน็จบ านาญท่ี
ได้รับ มีความส าคัญมากท่ีสุด ความต้องการต่อแนวทางการ
บริหารงานบุคคล  เม่ือมหาวิทยาลยัเปล่ียนเป็นองคก์รในก ากบั คือ 
ให้มหาวิทยาลยัพฒันาบุคลากรในทุกด้านครอบคลุมทุกสายงาน 
ด้านสวสัดิการ ต้องการให้ดูแลเร่ืองการรักษาพยาบาลให้กับ
ครอบครัวพนกังานโครงสร้างบญัชีเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยั
โดยมีแนวทางการพิจารณาข้ึนเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลยั 
ไม่ต่างไปจากระบบราชการ เป็นไปตามเกณฑแ์ละมาตรฐานระดบั
เดียวกนั 

ณทัฐา กรีหิรัญ (2550) 
 
 
 

ศึกษาด้านความพึงพอใจในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
สนับสนุนวิชาการ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความ
มัน่คงในระดบัมากส่วนดา้นอ่ืนๆมีวตัถุประสงค์10 ดา้น คือ ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ด้านความกา้วหน้า
ในต าแหน่งงาน ต าแหน่งนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้าน
เงินเดือน และผลประโยชน์เก้ือกูล  ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ด้านสภาพการท างาน และด้านความ
มั่นคงในงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีเพศ อายุ และระดบัการศึกษา 
บทบาทหน้าท่ีและประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั 

สุชาดา แสงดวงดี 
(2550)   
 
 
 
 

ศึกษาการพฒันาอาจารยส์าขานิเทศ
ศาสตร์ในประเทศไทย 

พบวา่ สภาพปัญหาท่ีตอ้งเร่งพฒันา 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การพฒันา
คุณภาพผลงานวิชาการ มาตรฐานการเรียนการสอน การพฒันา
ด้านจริยธรรมวิชาชีพ และการพฒันาด้านคุณวุฒิ ต  าแหน่งทาง
วิชาการและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงอุปสรรคในการพฒันา
ไดแ้ก่ ปัญหาการส่ือสาร ขาดเครือข่ายการส่ือสารในกลุ่มสาขาวิชา
เดียวกนั ขาดการบริหารดา้นการพฒันาอาจารยอ์ยา่งจริงจงั อาจารย์
ท่ีขาดความมุ่งมั่นในการพฒันาตนเองและบทบาททางวิชาการ 
ส่วนแนวทางการการพฒันาอาจารยค์วรเน้นสร้างความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นให้ชดัเจน พฒันาระบบการส่ือสารในองคก์รเพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารยใ์นสาขาวิชาเดียวกนั พฒันา
ระบบการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิ  ต  าแหน่ง
วิชาการและความสามารถในการปฏิบติัภารกิจของอาจารย ์
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ตารางที ่2.6  สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน 
                    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   (ต่อ) 

      2.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง และโอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังา    
      มหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
กลัยรัศม์ิ  ทิณรัตน์ 
(2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า รบ ริ ห า ร
ค่ า ต อ บ แ ท น ท่ี มี ต่ อ ค ว า ม
กระตือรือร้น  ในการท างานของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตกาฬสินธ์ุ 

พบว่า บุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการบริหาร
ค่าตอบแทนโดยรวม ดา้นความยติุธรรม ด้านการจูงใจ ด้านความ
มัน่คง ดา้นความควบคุม ด้านความสมดุล และดา้นความเพียงพอ 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ เป็นองค์การทางด้านการศึกษา 
และนโยบายของส านักงานการอุดมศึกษาให้ มีการพัฒนา
กระบวนการท่ีเก่ียวกบัค่าตอบแทนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษาบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์การได้นาน ไม่ว่าจะเป็น
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทั้ งด้านส่วนตัว ด้าน
ครอบครัว และดา้นการใชชี้วิตในสงัคมท าให้บุคลากรเกิดความพึง
พอใจในค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ชุติมา  คุณนะ (2556) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับ รู้
ความยติุธรรมในการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ
ท างาน และพฤติกรรมการเป็น
ส ม าชิ ก ท่ี ดี ข อ งอ งค์ ก ารข อ ง
พนักงานมห าวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  

พบว่า พนักงานท่ีมีอายงุาน 7-9 ปี มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารดา้นความรับผิดชอบให้ความร่วมมือมากกวา่พนกังาน
ท่ีมีอายุงาน 1-3 ปี และพนักงานท่ีมีอายุงาน 10 ปีข้ึนไป เน่ืองจาก
พนักงานท่ีมีอายุงาน  7-9 ปี จะอยู่ในช่วงท่ีพนกังานตอ้งการสร้าง
ความมัน่คงให้กบัตนเอง และมีความเช่ือมัน่ในองค์การในระดบั
หน่ึง พนกังานมีความเขา้ใจในกระบวนการ กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนด
ต่างๆ ขององค์การได้ดี และอยู่ในช่วงท่ีจะก้าวสู่ต  าแหน่ง หน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน ท าให้พนักงานมีความเต็มใจปฏิบติังาน
ให้แก่องคก์รอยา่งเตม็ท่ีและมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ ขององคก์าร 

ภคณฏัฐ์ สวสัดิวิศิษฎ ์
(2556) 

ความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจ
ในการท างานกบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานและความผูกพนัในองค์กร
ศึ ก ษ า เป รี ย บ เที ย บ ร ะ ห ว่ า ง
ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี 

พบว่า การท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดอตัราค่าจา้งท่ีสูง และเหมาะสม
กบัปริมาณของงาน รวมถึงผูบ้ริหารให้ความเป็นธรรมและมีการ
น าเอาระบบการเล่ือนขั้นเงินเดือนมาใช้ ซ่ึงส่งผลให้พนกังานและ
ขา้ราชการ สามารถพฒันาตนเองและสร้างความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพได้ โดยการให้โอกาสไปศึกษาดูงานจากต่างประเทศ 
และได้รับการส่งเสริมไปฝึกอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เพ่ือท่ีจะท า
ให้พนกังานมีความรู้ สามารถเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนไปไดใ้นอนาคต   

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=377561&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=108&maxid=108
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ตารางที ่2.6 สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน 
                    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

      3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยติุธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังานและคุณภาพ          
                    ชีวติในการท างานของพนกังานมหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
มยรีุ แกว้ประภา 
(2552)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพชี วิตในการท างานของ
พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานมหาวิทยาลยัอยูใ่น
ระดับมากคือ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ได้แก่ 
พนักงานมหาวิทยาลัยมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสให้
ปฏิบัติ งาน ท่ีท้าทายความ รู้  ความสามารถ  งาน ท่ีพนักงาน
มหาวิทยาลยัรับผิดชอบอยู ่ท  าให้พนักงานมหาวิทยาลยัไดพ้ฒันา
ทกัษะในการท างาน พนกังานมีโอกาสรับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ผู ้บ ังคับบัญชาให้
ความส าคัญด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ได้แก่ 
ต  าแหน่งหรือสายงานท่ีพนักงานมหาวิทยาลยัปฏิบติัอยู่มีโอกาส
ก้าวหน้าทดัเทียมกบัต าแหน่งหรือสายงานอ่ืน การปฏิบติังานใน
หน่วยงานน้ี  ท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในชีวิตตามท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัมุ่งหวงัไว ้พนกังาน
มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้รับเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งในสายงาน
อยา่งเหมาะสม 

 อาทิตติยา  
ดวงสุวรรรณ (2551)  

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
การท างานและความผูกพัน ต่อ
องค์กร ระหว่างข้าราชการ กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

พบขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีน่าสนใจ คือ 1) รัฐควรมีนโยบาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน เช่น อาจตั้ งหน่วยงาน หรือ
กองทุนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานแก่ขา้ราชการ และ
พนกังานมหาวิทยาลยัร่วมกนั 2) ควรจดัตั้งคณะกรรมการเก่ียวกบั
สวสัดิการ หรือกรรมการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานร่วมกนัทุกหน่วยงาน และ 3) รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรท างานร่วมกันอย่างจริงจงัในการ
พิจารณาความเป็นธรรม และสนับสนุนคุณภาพชีวิตการท างาน
ให้แก่ขา้ราชการ กบัพนกังานมหาวิทยาลยั 

 เวยน์ (2003) ผลกระทบจากแรงจูงใจต่อคุณภาพ
ชีวิตของการท างาน                       

พบวา่ แรงจูงใจนั้นมีความส าคญักวา่ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
และถ้าหากพนักงานมีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลก็จะ
ท าให้ผลรางวลัและคุณค่าในตนเองเพ่ิมข้ึน แรงกระตุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนก็
จะน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตซ่ึงก็จะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึนตามไป
ดว้ย ฉะนั้นเม่ือการท างานมีแรงจูงใจแก่พนักงานสูง  จะแสดงถึง
การมีคุณภาพชีวิตการท างานตามไปดว้ย 

 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=102133&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=102133&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=108
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=102133&query=%BE%B9ѡ%A7ҹ%C1%CB%D2%C7Է%C2%D2%C5%D1%C2&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2558-05-12&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=29&maxid=108
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ตารางที ่2.6 สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน 
                    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
       4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล สวสัดิการและการส่งเสริมสุขภาพ   
                    ความผกูพนัต่อองคก์ารและสวสัดิภาพของพนกังานมหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
แมคโดนลัด ์(2001) การพฒันาการวดัคุณภาพชีวิตการ

ท างาน 
การศึกษาน้ีจะศึกษาทั้ง ระดบับุคคล  ระดบักลุ่ม  และระดบัองคก์ร
ซ่ึงการศึกษาน้ีจะใช้ตัวบ่งช้ี   7 ด้าน ดังน้ี  การสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา  ปราศจากความเครียดในการท างาน  เงินเดือนและ
ประโยชน์เก้ือกูล  ความพึงพอใจในงาน  ความทา้ทาย  และการได้
ใชท้กัษะและมีอิสระในการท างานความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  
ความรับผิดชอบในงาน การส่ือสาร การตัดสินใจ และความ
ปลอดภยั 

ถิตรัน์ พิมพาภรณ์ 
(2559) 

อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีมีต่อความตั้งใจคงอยู่ใน
งานผ่านความผูกพนัในอาชีพของ
อาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาในก ากบั
ของรัฐแห่งชาติ 

พบว่า ความสมดุลชีวิตกับการท างานรวมทั้ งค่าตอบแทนและ
สวสัดิการมีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันในอาชีพอาจารย์
สถาบนัอุดมศึกษา เพราะปัจจุบนัผูค้นต่างให้ความสนใจกบัความ
สมดุลกับการใช้ชีวิตมากข้ึน ซ่ึงนับเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้
อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาต่างมีความต้องการความสมดุลใน
ชีวิตทั้งการท างานและชีวิตนอกเวลาท างาน ส่วนเร่ืองค่าตอบแทน
และสวสัดิการ หากไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมตามภาระงานใน
วิชาชีพ เพ่ือจูงใจให้มีการปฏิบติังาน และเสริมสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของครอบครัวผูป้ฏิบติังานให้ดีข้ึนก็ยอ่มส่งผลต่อความพึง
พอใจในงานและเกิดความผูกพนัในอาชีพ รวมทั้งการตั้งใจคงอยู่
ในอาชีพน้ีอยา่งแน่นอนจะเห็นไดว้่าอาชีพอาจารยเ์ป็นอาชีพชั้นสูง
ท่ีมีความส าคัญต่อการพฒันาประเทศท่ีมีความก้าวหน้า ดังนั้ น
ความผูกพันของอาชีพอาจารย์จึงนับว่ามีความจ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ น้ี จะ ส่ งผล ต่อความตั้ งใจคงอยู่ เพ่ื อส ร้ าง
คุณประโยชน์ให้กบัประเทศชาติต่อไป 
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ตารางที ่ 2.6  สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน 
                      สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
         4.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล สวสัดิการ และการส่งเสริมสุขภาพ             
                      ความผกูพนัต่อองคก์ารและสวสัดิภาพของพนกังานมหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
จรัส ปันธิ และ คณะ 
(2558)  

สิท ธิ และสวัส ดิ ก ารพนัก งาน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พบว่า ด้านท่ีพกัอาศยั  สภาพแวดล้อมมีความต้องการให้มีความ
สงบร่มร่ืนในระดบัมาก และพนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
สร้างท่ีพกัอาศยัแบบอาคารชุด แม่ว่าจะมีการเก็บค่าบริการในการ
พกัอาศยั ซ่ึงการตดัสินใจเขา้พกัจะข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขการบริการ 
ประเภทท่ีพกัและสถานท่ีตั้ง และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการตั้ง
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และด้านเงินช่วยเหลือจากกองทุ โดยมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสิทธิและสวสัดิการในระดับมาก  
ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรจะได้รับทราบความคิดเห็นเก่ียวกบัสิทธิ
และสวสัดิการท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัให้แก่พนกังานมหาวิทยาลยัว่า
ปัจจุบนัมีการจดัสวสัดิการท่ีส าคญั ๆ ให้กบัพนกังานไดเ้หมาะสม
มากน้อยเพียงไร หรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมในการจัดสวัสดิการ
อย่างไรบ้างควรน าความคิดเห็นเหล่าน้ีไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาสวสัดิการของมหาวิทยาลยัต่อไป  

ศรัณย ์ พิมพท์อง 
(2557)  

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัเชิงเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง
กับ ก ารค งอยู่ ใน อ งค์ ก ารขอ ง
พนกังาน มหาวิทยาลยัสายวิชาการ 

พบว่าการสร้างความพึงพอใจในงานตอบสนองความตอ้งการของ
แต่ละบุคคลจะเป็นในเร่ืองความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการ

ยอมรับนับถือ  ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน นโยบายการ

บริหารงาน เงินเดือนผลประโยชน์เก้ือกูล ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงานผูบ้งัคบับญัชา สภาพการท างาน ความมัน่คงใน เป็นการ

เพ่ิมระดบัความพึงพอใจในงานได ้นโยบายดา้นทรัพยากรมนุษยมี์
อิทธิพลต่อการคงอยู ่คือองคป์ระกอบของนโยบายด้านทรัพยากร

มนุษยจ์าก  การมีส่วนร่วมของพนกังานโดยการแบ่งปันขอ้มูล และ

รับฟังความคิดเห็น ความมัน่คงในการจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน 

และการลดความแตกต่างเน้นการให้ความส าคญักับบุคลากรทุก
ระดบัและทุกหน้าท่ีพนักงานรู้สึกมีความผูกพนั ต่อองค์การ และ

ความพึงพอใจในงาน 
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ตารางที ่2.6  สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน 
                    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ต่อ) 
        4.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล สวสัดิการ และการส่งเสริมสุขภาพ   
                    ความผกูพนัต่อองคก์ารและสวสัดิภาพของพนกังานมหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
สุภาพร ขนุทอง และ
คณะ (2555) 

ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชยั 

พบว่ามีความพึงพอใจในด้านความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด 
คือบุคลากรมหาวิทยาลยัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไดต้าม
หน้าท่ีและได้รับความส าเร็จตามเป้าหมาย  และมีความพึงพอใจ
ต ่าสุดดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ คือบุคลาการมีความตอ้งการ
ท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา อายกุารท างาน 
ความรู้ความสามารถ ผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัในดา้นกาบริหาร 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการให้แก่บุคคลากรเพราะค่าตอบแทนเป็น
ส่ิงก าหนดมาตรฐานในการครองชีพการเสริมสร้างสถานะภาพทาง
สงัคม ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจะกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติั 
งานมีขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานมากเช่นกัน นอกจากน้ี
ค่าจ้างค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากงาน 

อาทิตยา ลาภผลพนูทวี 
(2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อ
ความผูกพนัในองค์กรและเจตนา
ใน ก ารล าอ อก ข อ งพ นั ก งาน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

พบว่า พนักงานมหาวิทยาลยัมหาสารคามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การมีประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องมหาวิทยาลัย
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนรายดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดับมาก ได้แก่  การคดัเลือกพนักงาน การออกแบบงาน ส่วน
ความคิดเห็นเกเก่ียวกบัการมีความผูกพนัในองค์กรโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเช่ือ การยอมรับค่า
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความปรารถนาคงความ
เป็นสมาชิกขององคก์ร และมีความคิดเห็นเจตนาในการลาออกอยู่
ในระดบัน้อย ในส่วนการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์ผลกระทบเชิงบวกกบั
ความผูกพนัในองคก์ร และมีความสัมพนัธ์เชิงและผลกระทบเชิง
ลบกบัเจตนาในการลาออกของพนกังานมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
นอกจากนั้น ความผูกพนัในองคก์รมีความสัมพนัธ์และผลกระทบ
เชิ งลบกับ เจตนาในการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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                    ความผกูพนัต่อองคก์ารและสวสัดิภาพของพนกังานมหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ทวิพนัธ์  
พวัสรรเสริญ (2552) 

ความ ผู ก พัน ต่ อ อ งค์ ก ารขอ ง
อาจารยม์หาวิทยาลยัภาครัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร 

พบวา่  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์ารของอาจารยปั์จจยัท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด คือ บรรยากาศเชิงจริยธรรม รองลงมาคือ ความ
พึงพอใจในงาน ผูน้ าแบบเน้นงาน และสภาพจิตตามล าดบั แสดง
ให้เห็นว่าอาจารยม์หาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครมีความ
มุ่งหวงัให้มหาวิทยาลยัเป็นแบบอยา่งของความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งตอ้งการให้มีธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลยั ใน
ส่วนของภาพรวมได้อธิบายถึงการวิเคราะห์รายได้ส่วนใหญ่ของ
อาจารยม์หาวิทยาลยัมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีพอเล้ียงตวัได ้เน่ืองจาก
ระบบมหาวิทยาลัยยงัมีรายได้อ่ืนๆ เช่น เงินประจ าต  าแหน่ง 
สวสัดิการ และผลประโยชน์เก้ือกูล จากการท าผลงานวิจยั งาน
บริการสังคมต่างๆ ท าให้สถานภาพทางรายได้ของอาจารย์
มหาวิทยาลยัจดัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  

พิชญาภา ยนืยาว 
(2552) 
 
 
 
 

รูปแบบการบ ริห ารท รัพยากร
บุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา 

พบว่ า ปั จจัย ท่ี จ  า เป็ น ต่อก ารบ ริห ารท รัพ ยากรบุ คคล ใน
สถาบนัอุดมศึกษา มีองคป์ระกอบ 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) การจดัการ
องคก์าร 2) การติดต่อส่ือสาร 3) ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 4) การ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 5) การบริหารความเปล่ียนแปลง 6) จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 7) การบริการท่ีดี รวมทั้ งรูปแบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในสถาบนัอุดมศึกษา 

ณฐัพล สมศรี (2552) 
 

ศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจใน
การท างานของข้าราชการสาย
ส นั บ ส นุ น กั บ พ นั ก ง าน ส าย
ส นั บ ส นุ น ขอ งม ห า วิท ย าลั ย
รามค าแหง 

พบว่า ทั้งขา้ราชการสายสนบัสนุนและพนักงานมหาวิทยาลยัสาย
สนับสนุนมีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการท างานในด้าน
ความรับผิดชอบมากท่ีสุดคือ มีความรับผิดชอบ เขา้ใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนเองมาปฏิบัติงานอย่างสม ่ าเสมอ รองลงมาด้าน
บุคลากร ดา้นความตอ้งการทางสังคม ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างานและด้านเงินเดือนและสวสัดิการ อยู่
ในระดับใกล้เคียงกัน และเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจเพ่ิมข้ึน ควรหา
บุคลากรชั้นหวัหนา้ท่ีมีความเขา้ใจทางดา้นสายงาน สถานท่ีท างาน
ควรจัดให้ มีความเป็นสัดส่วนและให้ เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรควรได้รับโอกาสสนบัสนุนให้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  
มีบทลงโทษอยา่งชดัเจนและยติุธรรมต่อทุกฝ่าย  
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ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
สเตลล่า (2015)   
 
 
 
 

ศึ ก ษ าสภ าวะก ารท างาน ของ
บุคลากรมหาวิทยาลยั ความผูกพนั
ต่อองค์กร และประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั
ในประเทศไนจีเรีย 

พบว่า ปัญหาด้านความพึงพอใจเก่ียวกับทรัพยากรการเรียนการ
สอนและส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นปัญหาท่ียงัคงมีอยูใ่นปัจจุบนั
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของระบบมหาวิทยาลัย 
ในขณะท่ีปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากรคือ ความก้าวหน้าในการท างาน และบุคลากรยงักงัวลใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัเงินเดือนและสวสัดิการท่ีได้รับ ซ่ึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจท่ีจะท างานอยู่ในองค์กรต่อไปรวมถึงการเทียบเคียงกับ
เพ่ือนในวิชาชีพเดียวกนัท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัอ่ืนดว้ย  

อบัดุลมูฮมัหมดั 
(2015)   
 

ศึกษาปัจจยัความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานมหาวิทยาลยั: 
ก ร ณี มห าวิท ย าลั ย เอกชน ใน
บงักลาเทศ 

พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานนั้น ได้แก่ การ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากหวัหน้างาน  ความปลอดภยัในการท างาน 
โอกาสในการฝึกอบรมและพฒันาตนเอง การสอนงาน และโอกาส
ในความก้าวหน้าในการท างาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายในด้านการ
สงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร โดยประเด็นส าคญั
ในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน คือ ความปลอดภยัในการ
ท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ดิคสนัสวิฟท ์และคณะ 
(2014) 

ศึกษาส่ิงท่ีช่วยปรับปรุงสุขภาพ
และสวสัดิภาพของพนักงาน ผล
จากสถานท่ีท างานวิคตอเรียระดบั
ภูมิภาค                      

พบว่า นายจา้งและคณะผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความส าคญัในอาชีว 
อนามยัและความปลอดภยัมากกว่าพนกังาน ผูท่ี้รู้สึกว่าสุขภาพจิต
และความสุขนั้นได้ประโยชน์มากท่ีสุดจากโปรแกรมการส่งเริม
สุขภาพ วฒันธรรมองคก์รซ่ึงเป็นตวัส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม
ของพนกังาน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีกระตุน้สวสัดิภาพของพนักงาน
ในภาพรวม  ส่วนการเคารพความเป็นส่วนตวัของกนั การท างานท่ี
ยดืหยุน่ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร และการส่ือสารท่ีดี เป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัต่อการสร้างสภาพแวดลอ้มการส่งเสริมสุขภาพในสถานท่ี
ท างาน การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่ นอกจากสวสัดิการดา้นกายภาพแลว้ 
พนกังานตอ้งการสวสัดิการการดูแลสุขภาพจิตดว้ย 

โมนิกา (2014) ศึกษาภาวะความเค รียดในการ
ท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัในประเทศ
โรมาเนีย  

พบว่า สาเหตุส าคัญท่ีท าให้ เกิดความภาวะความเครียดในการ
ท างาน คือ ค่าจ้างท่ีต  ่ า รองลงมาคือ ความสมดุลระหว่างชีวิต
ท างานและการใช้ชีวิตประจ าวนั ค่าใช้จ่ายในการท างานวิจยัและ
การสอนท่ีค่อนขา้งสูง รวมถึงการไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
การลงทุนจากองคก์รตน้สงักดั  
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ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ลุงแบลด และคณะ 
(2014) 

สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาของ
การท างาน และมาตรการส่งเสริม
ด้าน สุขภาพ  (Workplace Health 
Promotion WHP) อนัมีผลสืบเน่ือง
ต่ อ ก ารข าด งาน อัน เน่ื อ งจ าก
สุขภาพและความเจ็บป่วยของ
พนักงานในองค์กรต่างๆ ด้านการ
ให้บริการสังคมระดับเทศบาลใน
ประเทศสวีเดน 

พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีพนกังานในสงักดัท่ีให้คะแนนสภาพแวดลอ้มทาง
จิตวิทยาในการท างานในระดับท่ีดีและบ่งช้ีว่ามีมาตรการการ
ส่งเสริมสุขภาพ จะมีพนักงานท่ีประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดีและ
ขาดงานจากการเจ็บป่วยนอ้ยกวา่ การวิจยัน้ี ช้ีวา่สุขภาพกายและใจ
เป็นส่ิงส าคัญ องค์กรควรมีมาตรการและสวสัดิการท่ีส่งเสริม
สุขภาพของพนักงาน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือการป้องกนัโรค อนั
จะช่วยป้องกนัมิให้พนกังาน ขาดงานได ้

สมิทธ์ิ และคณะ 
(2012) 
 

ศึ ก ษ าค วามสั มพัน ธ์ ระห ว่ าง
สุขภาพขององค์กร ความเครียด 
และสุขภาพ 

พบว่า งานวิจยัน้ีเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร ความเครียด 
และสุขภาพกาย โดยบ่งช้ีว่าบุคลากรท่ีมีสุขภาพดีมีสวสัดิภาพท่ีดี
จะท าให้องค์กรดีข้ึนโดยรวม สุขภาพองค์กรมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ส่วนบุคคลของพนักงานชายมีมากกว่าพนักงานหญิง
ความเครียดส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพองค์กรและ
สุขภาพของบุคคล   

เยน และคณะ (2010) ผลตอบแทนในระยะยาวจากการ
ลงทุนโปรแกรมเสริมสุขภาพของ
พนักงานท่ี บริษทั ยูทิลิต้ีมิดเวสต ์
ตั้งแต่ 1999  ถึงปี 2007 

พบว่า ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพและ
ค่าเสียเวลาจากการท างาน ขยายจาก 1.29 ไปท่ี 2.07 จาก4 ช่วง
ระยะเวลา พร้อมกับผลตอบแทนการลงทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 1.66 
ตลอดทั้ง 9 ปี การวิเคราะห์แนวโน้มทางประวติัศาสตร์พนักงาน 
2,753 คนในระยะยาว ส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนเป็น1.57 
ส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการ 2,036 (t-test: p <0.005) โดยมีสถิติลด
ค่าใช้จ่ายได ้$180 ต่อคนต่อปี ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่การลงทุน
ในสวสัดิการด้านสุขภาพของพนักงานจะส่งผลต่อความคุ้มค่า
ระยะยาว โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ท่ี
เพ่ิมข้ึน 
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ตารางที ่2.6 สรุปการสังเคราะห์งานวจัิยที่เกีย่วข้องกบัการจัดสวสัดิการ ของพนักงานใน 
                    สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ต่อ) 
                   4.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล สวสัดิการ และการส่งเสริมสุขภาพ                
                   ความผกูพนัต่อองคก์ารและสวสัดิภาพของพนกังานมหาวทิยาลยั 

ผู้แต่ง ช่ืองานวจิัย ผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง 
โกเอทเซล และคณะ 
(2008) 

ก ารบู รณ าก ารโป รแกรมก าร
ส่ ง เส ริม สุ ขภ าพ แล ะ ป้ อ งกัน
สุขภาพของนายจา้ง 

พบวา่ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั และการส่งเสริมสุขภาพใน
สถานท่ีท างานแบบมืออาชีพในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั (เร่ิมจากการ
การปรับตวัดา้นจิตใจและสาธารณสุข ตามล าดบั ) ท่ีอาจส่งผลต่อ
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน การส่ือสารและการท างานร่วมกนัท่ีดี 
ขา้มกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการประสบความส าเร็จ 
โดยน ากรอบทุนมนุษยท่ี์พิจารณาถึงสุขภาพและความปลอดภยั
ของพนกังานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการท างานในดา้นสุขภาพและ
ผลิตภาพ แนวทางปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจดัการสุขภาพ
และผลิตภาพ ใช้การบูรณาการขอ้มูลเพ่ือคน้หาว่าความทา้ทายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของผู ้ปฏิบัติงานอยู่ตรงไหน โดยมี
กลวิธีและแผนการของความทา้ทายตามมาดว้ย เป็นโปรแกรมท่ีช้ี
ให้เป็นปัญหาในทุกระดับ ตรวจสอบการประเมินผลอย่างเป็น
ทางการ เขม้งวดและต่อเน่ือง การศึกษาน้ีได้น าเสนอแบบจ าลอง
ของการให้สวสัดิการด้านสุขภาพแก่พนกังาน ซ่ึงตอ้งรวมทั้งด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งต้องมีการติดตามตรวจสอบผล
จากการให้สวสัดิการดว้ย 

ดกักลาส เรนวิกค ์
(2003) 

บทบาทของผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล (HR) 

พบว่า ผู ้จ ัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR สามารถส่งเสริมและ
ขดัขวางสวสัดิภาพของพนักงานองค์กรต่าง ๆ ตอ้งพยายามแก้ไข
ปัญหาน้ี เพ่ือท่ีจะรักษาสัมพนัธ์กับพนักงานของตนไวไ้ด้งานน้ี 
เน้นว่าผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมสวสัดิภาพ คือผูจ้ดัการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่ในบางกรณี การส่งเสริมสวสัดิภาพอาจ
ส้ินเปลือง องคก์รจึงควรมุ่งแกปั้ญหาให้ถูกจุดดว้ย 

   
 จากตารางท่ี 2.6 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูว้จิยัไดแ้นวคิดท่ีจะ
น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ แนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ
แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารค่าจา้งเงินเดือนและค่าตอบแทน แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน  แนวคิดเก่ียวกบัความมัน่คงและความกา้วหน้า
ในการท างาน ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการวิจยัแบบผสมท่ีใช้ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน่ืองจากการวิเคราะห์งานวิจยัทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พบว่าวิธีการดงักล่าวสามารถใชเ้พื่อศึกษา เร่ืองเก่ียวกบัรูปแบบการจดัสวสัดิการของ
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูว้ิจยัเลือกแนวคิดการสร้าง
รูปแบบตามแนวคิดของคีฟ (Keeves, 1988: 566) ซ่ึงจะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง 
(Structural Relationship) เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถจะตรวจสอบได้
โดยการสังเกต รวมทั้ งจะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ของการจัดสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  ร่วมกบัวิธิการศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบการวิจยั จนน าไปสู่การพฒันาการจดัสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย สามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัได ้ดงัภาพท่ี  2.10 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.10 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
 

 

แนวคิดทฤษฎี 
1. ทฤษฎีความตอ้งการของ  
  Maslow and McClellan(1984) 
2. ทฤษฎีสองปัจจยัของ  
  Frederick Herzberg (1969) 
3. ทฤษฎีการจูงใจโดยเสริมแรง 
    ทางบวกของ Skinner (1969) 
4. ทฤษฎีความเช่ือของ  
    Vroom (1964) 
5. ทฤษฎีความเสมอภาคของ               
    Adams (1975) 
6. แนวคิดสวสัดิการอาชีพของ   
     Richard (1974)   
7. แนวคิดคุณภาพชีวิตการ  
    ท  างาน ของ Walton (1974) 

รูปแบบการจดัสวสัดิการของ 

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
ของรัฐส าหรับประเทศไทย 

 7 ดา้น 

 

1. ดา้นความมัน่คงและโอกาส 
    กา้วหนา้ในอาชีพ 
 
2. ดา้นความยติุธรรม 
 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน 
 
4. ดา้นการรักษาพยาบาล 
 
5. ดา้นสิทธิประโยชน์ 
 
6. ดา้นระบบสญัญาจา้ง 
 
7. ดา้นระบบค่าตอบแทน 
 

หลกัการจดัสวสัดิการ  
1. หลกัแห่งความเสมอภาค 
2. หลกัแห่งประโยชน์ 
3. หลกัแห่งการสนองตอบ 
    ความตอ้งการ 
4. หลกัแห่งประสิทธิภาพ 
5. หลกัแห่งงบประมาณ  

 

 
 
 
 
 

ศึกษาความตอ้งการ
สวสัดิการ 

ของพนกังาน 
ในสถาบนัอุดมศึกษา 

ของรัฐ 

 
ศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
ในการจดัสวสัดิการของ

พนกังานใน 
สถาบนัอุดมศีกษาของรัฐ 

 
 

แนวทางการ
พฒันาการ 

จดัสวสัดิการ
ของพนกังาน 

ในสถาบนั 

อุดมศึกษา
ของรัฐ 

ส าหรับ 

ประเทศไทย 
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บทที ่3 

 วธีิด าเนินการวจัิย 

 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับ             
ประเทศไทย  เป็นการวิจยั ท่ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ท่ีใช้ทั้ งการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ   2) 
เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 3) เพื่อ
สร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย และ 
4) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับ
ประเทศไทย   
 โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี            
              

 ขั้นตอนที ่1 การศึกษาความต้องการสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ               
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  มีรายละเอียด ดงัไปต่อน้ี 

การศึกษาความต้องการสวสัดิการ  
 1.วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐโดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2. ประชากร ตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
    ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการในสถาบนั 

อุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 79 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัของรัฐ (16 แห่ง) มหาวิทยาลยัในก ากบั  
(14 แห่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏ (40 แห่ง) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แห่ง) จ านวน 
65,992 คน (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555)  
               ตัวอย่าง (Sample) คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จ านวน 400 คน โดยเลือกขนาดของตวัอยา่งจากสูตรเครจซีและมอร์แกน(Krejice & Morgan, 1970) 
โดยใช้การคดัเลือกตวัอย่างโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ผูว้ิจยัจะใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ (Stratified random Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากร
ออกเป็นชั้น ตามประเภทของมหาวิทยาลัย จากนั้นท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random 
Sampling) (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554: 45) ดงัตารางการคดัเลือกตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.7 ขนาดของตวัอยา่งของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 79 แห่งซ่ึงแบ่งตาประเภท              
                    ของมหาวทิยาลยั 

สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลยั 

(คน) 

สัดส่วน (ร้อยละ) ขนาดของตัวอย่าง   

(คน) 

1. มหาวิทยาลยัของรัฐ 
(16 แห่ง) 

24,338 36.88 148 

2. มหาวิทยาลยัในก ากบั 
(14 แห่ง) 

25,559 38.73 155 

3. มหาวิทยาลยัราชภฏั 
(40 แห่ง) 

13,077 19.81 79 

4. มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล   

(9 แห่ง) 

3,018 4.57 18 

รวม 65,992 100 400 

ท่ีมา  : ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555  จ  านวนพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เพื่อศึกษาความต้องการสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ท่ีเป็นพนกังานสายวิชาการ โดยใชก้าร
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ  านวน  60 คน โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงัน้ี 
 
              1. กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีปฏิบติังานมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
              2. กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีปฏิบติังานมาไม่ 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
              3.กลุ่มพนกังานสายวิชาการเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการสอน การท าวิจยั และมีความรู้เก่ียวกบั
ขอ้มูลการจดัการดา้นสวสัดิการของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีปฏิบติังานมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
               เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย   
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย  
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 1. แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นดา้นสวสัดิการ เพื่อศึกษาระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง 
และระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงัของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  

  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4  ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1  เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของพนกังานในสถาบนัอุดม 

ศึกษาของรัฐ  จ  านวน  9 ขอ้ อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล  เพศ อาย ุสถานภาพ วฒิุการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประสบการณ์ท างานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ และรายไดโ้ดยประมาณ มีลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check - List)  
    ตอนท่ี  2  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับระดับสวสัดิการสภาพท่ีเป็นจริงและสวสัดิการท่ี
คาดหวงัของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจ านวน 29 ขอ้โดยครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 4 ด้าน
ไดแ้ก่ 1.ดา้นผลตอบแทน 2. ดา้นการรักษาพยาบาล 3. ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน 4. ดา้นสิทธิ
ประโยชน์  
     ต อน ท่ี  3 เป็ น ข้อค าถ าม เก่ี ย วกับ ระดับ ก ารจัดส วัส ดิ ก ารของพนั ก ง าน ใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 46 ขอ้โดยครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นความมัน่คง
และโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ  2. ด้านความยุติธรรม  3. ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน  4. ด้านการ
รักษาพยาบาล  5. ดา้นระบบสัญญาจา้ง  6. ดา้นระบบค่าตอบแทน 
      ตอนท่ี  4  เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
ของรัฐจ านวน 7 ขอ้โดยครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหน้า
ในอาชีพ (2) ด้านความยุติธรรม  (3) ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน (4) ด้านการรักษาพยาบาล  (5) 
ด้านสิทธิประโยชน์ (6) ด้านระบบสัญญาจ้าง (7) ด้านระบบค่าตอบแทน มีลกัษณะค าถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท  (Likert’s Rating Scale) (Likert, 1967: 90 – 95) 
โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
 
  ค่าเฉล่ีย   ระดบัสวสัดิการ 
     5        หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงัมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงัมาก 
     3  หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงัปานกลาง 
     2   หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงันอ้ย 
     1 หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 
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                          ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
                          ค่าเฉล่ีย   ระดบัความคิดเห็น 
     5        หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก 
     3  หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     2   หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบันอ้ย 
     1 หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
             ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด (Open-Ended) ท่ีถามเร่ืองความ
คิดเห็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ทั้ง  
7 ดา้น 
                          2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบดว้ยแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์
ระดบัลึก (Indepth Interview) เก่ียวกบัสภาพปัญหา ในการจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
ของพนกังานมหาวทิยาลยั ครอบคลุมประเด็นค าถามดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นความมัน่คง และโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 
2. ดา้นความยติุธรรม 
3. ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน 
4. ดา้นการรักษาพยาบาล  
5. ดา้นสิทธิประโยชน์ 

             6. ดา้นระบบสัญญาจา้ง  
            7. ดา้นระบบค่าตอบแทน          

 
 4. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัมี ดงัน้ี 
                1. แบบสอบถาม 
  1.1 ศึกษาข้อมูลพื้ นฐานด้านแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ                    
การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การบริหารเงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทน ความมัน่คงใน
การท างาน คุณภาพชีวิตในการท างาน แรงจูงใจในการท างาน รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าแนวคิดท่ีไดศึ้กษามาสังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวคิด 
  1.2 น าข้อมูลท่ีได้จากกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง มาสร้างเคร่ืองมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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              1.3 น าแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่ อ
ตรวจสอบและใหค้  าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ข 
  1.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ และแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัสวสัดิการ 3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์2 ท่าน (ดงัรายช่ือในภาคผนวก) 
  1.5 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) ความ
ชดัเจนของขอ้ความ ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือการวิจยั โดยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อ
พิจารณาคดัเลือกเฉพาะขอ้รายการ (Item) ท่ีมีค่า IOC = 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงหมายถึง ขอ้รายการนั้นมีความ  
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีจะวดั ดงัน้ี 
   +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
     0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
                -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
     
 จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดล้งความคิดเห็นแล้วมาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งรวมทั้งแกไ้ข ปรับปรุง ให้
เรียบร้อยตามค าแนะน าท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หไ้วโ้ดยค านวณไดต้ามสูตร ดงัน้ี  

  จากสูตร  IOC = N
ΣR

  

    ΣR       =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
    N   =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
 ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง index of item objective congruence: IOC ของ
ความคิดเห็นของผู ้เช่ียวชาญจ านวน 5ท่าน พบว่า ความต้องการสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่  0.5 ทุกขอ้ (ดงัรายช่ือในภาคผนวก) 
  1.6  น าแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยขอ้ค าถาม ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคล้อง ไปสร้างแบบสอบถามแล้วน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อพิจารณาและให้
ค  าแนะน า 
        1.7  น าแบบสอบถามท่ีพฒันาไดจ้ากขอ้ 1.6  ซ่ึงผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามถาม
ค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวุฒิไปทดลองใช ้(Try Out) กบัพนกังาน
มหาวิทยาลยัสายวชิาการ ท่ีไม่ใช่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 30 คน จากนั้น น าแบบสอบถามท่ี
น าไปทดลองใช้หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
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(Cronbach’s alpha Coefficient, อ้างอิงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 1.7.1 ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริงของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 4 ดา้น
ทั้งหมดมี 29 ขอ้ จ าแนกความเช่ือมัน่ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
              ดา้นค่าตอบแทน                                     จ  านวนขอ้ค าถาม 6 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.742 
              ดา้นการรักษาพยาบาล                     จ  านวนขอ้ค าถาม 8 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.940  
              ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน           จ  านวนขอ้ค าถาม 7 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.780 
              ดา้นสิทธิประโยชน์                         จ  านวนขอ้ค าถาม 8 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.834 
 1.7.2 ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงัของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน 4 ดา้น
ทั้งหมดมี 29 ขอ้ จ าแนกความเช่ือมัน่ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
              ดา้นค่าตอบแทน                            จ  านวนขอ้ค าถาม  6 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.750 
              ดา้นการรักษาพยาบาล                    จ  านวนขอ้ค าถาม 8 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่  0.941  
              ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน           จ  านวนขอ้ค าถาม 7 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.780 
              ดา้นสิทธิประโยชน์                          จ  านวนขอ้ค าถาม 8 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.845 
 1.7.3 ระดบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน  6 ดา้น 
ทั้งหมด 46 ขอ้ จ าแนกความเช่ือมัน่ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
               ดา้นความมัน่คงโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ   จ  านวนขอ้ค าถาม 8 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.764 
               ดา้นความยติุธรรม                                      จ  านวนขอ้ค าถาม 8 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0. 861 

 ดา้นคุณภาพชีวติการท างาน                        จ  านวนขอ้ค าถาม 8 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.823 
               ดา้นการรักษาพยาบาล                                จ  านวนขอ้ค าถาม 7 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.776 

 ดา้นระบบสัญญาจา้ง                                  จ  านวนขอ้ค าถาม 8 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.870 
 ดา้นระค่าตอบแทน                                     จ  านวนขอ้ค าถาม 7 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.840 
             1. ผูว้ิจ ัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อน าส่งผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น

พนกังานสายวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
            2. การเก็บรวบรวมข้อมูลท าได้โดยการส่งแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปยงั

ตวัอยา่งท่ีเลือกไว ้คือพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจ านวน 400 คน 
            3. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ

วจิยัทางไปรษณียถึ์งพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
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            4. ขอความอนุเคราะห์จากพนกังานมหาวิทยาลยัสายวชิาการทั้งหมดดงักล่าวให้ส่ง
แบบสอบถามกลับคืนมายงัผูว้ิจ ัยทางไปรษณีย์ โดยผูว้ิจ ัยได้ติดแสตมป์ในแบบตอบกลับไว้
เรียบร้อย  

            5. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล ท่ีไดรั้บกลบัคืนมา จ านวน 400 ชุด 
 

            6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
            1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถ่ี 

(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
                          2. การวิเคราะห์ระดับสวสัดิการท่ีได้รับระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงัระดับการจดั
สวสัดิการท่ีเป็นจริงโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัในเร่ืองประเด็นค าถาม
ผูว้จิยัใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดบัคะแนนของเบสท ์(Best, 1977)  รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                           ค่าเฉล่ีย   ระดบัความคิดเห็น 
  4.50 – 5.00  หมายถึง เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49  หมายถึง เหมาะสมในระดบัมาก 
  2.50 – 3.49  หมายถึง เหมาะสมในระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถึง เหมาะสมในระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.49  หมายถึง เหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  3.  การประเมินความคาดหวงัในการจดัสวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยั โดยใช้ดชันี

ความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็น หรือ Modified Priority Needs Index: PNIModified ท่ี

ปรับปรุงโดย นงลกัษณ์ วิรัชชยั และ สุวิมล วอ่งวาณิช (สุวิมล วอ่งวาณิช, 2548: 18) ซ่ึงเป็นวิธีการ
หาค่าความแตกต่างของสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นแลว้หารดว้ยสภาพท่ีเป็นจริง เพื่อให้
ไดค้วามตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยูใ่นช่วงพิสัยท่ีไม่มากเกินไป โดยใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี 
 
  PNIModified                 =   (I – D ) 
                                                             D 

เม่ือ     PNI           หมายถึง ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
            I              หมายถึง ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีคาดหวงั 
           D              หมายถึง ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นจริง 
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                     4.  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะจากค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content- 
Analysis) แลว้น าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี 
          ผูว้ิจยัจะรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ เพื่อเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้ช้ในการ
ด าเนินการวจิยัขั้นต่อไป 
 

ขั้นตอนที ่2 การศึกษาวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices)ในการจัดสวสัดิการพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

 ขั้นตอนน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หลงัจากท่ีได้ขอ้มูลเชิงปริมาณ
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขั้นตอนท่ี 1 แลว้ ผูว้จิยัจะใชก้าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) และการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติท่ี เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
วตัถุประสงค์ 
 เป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ในการจดัสวสัดิการ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ในท่ีน้ีผูว้จิยัจะใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 2  รูปแบบ ดงัน้ี 
              2.1.1  แบบสัมภาษณ์ (Indepth interview)   
              2.1.2  แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
การสัมภาษณ์ (Interviews)  
 2.2.1 ผูว้ิจยัจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth interview)  คือแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีขอ้มูลเก่ียวกบั
การจดัสวสัดิการพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นอยา่งดี โดยผูว้จิยัอาจก าหนดผูต้อบบางคนแบบ
เจาะจงไวล่้วงหนา้ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั   
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants)  คือ พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ ในสถาบนัอุดม 
ศึกษาของรัฐ ท่ีสังกดัอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นเลิศตามเกณฑข์อ้มูลดา้นสวสัดิการของสถาบนั 
อุดมศึกษาไทยทัว่ประเทศ จากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีพ.ศ.2557ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนด
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลโดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดย  
 1. เลือกผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี ได้แก่ พนักงานสายวิชาการผูท่ี้มีต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนซ่ึงเป็นผู ้ท่ี
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ปฏิบัติงานในหน่วยงานกองการเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานบริหารบุคคลงานด้าน
สวสัดิการของพนกังานมหาวทิยาลยัโดยตรง  
 2. มีอายกุารท างาน 3-5 ปี ข้ึนไป  จ านวน 30 คน ท่ีปฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ี
มีขอ้มูลสวสัดิการจ านวนมากท่ีสุดจากจ านวนรายการสวสัดิการของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
จ านวน 79 แห่ง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ม่ือ 30 กนัยายน 2557โดย
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลจากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีมีจ  านวนรายการสวสัดิการมากท่ีสุด โดย
กระจายพื้นท่ีออกเป็นแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายตามบริบทของ
พื้นท่ีต่างพื้นท่ีไดส้ถาบนัการศึกษาของรัฐ จ านวน 4 ภูมิภาค ดงัน้ี 

ภาคเหนือ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภาคกลาง : มหาวทิยาลยัท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดีแห่งท่ี 1 จงัหวดันครปฐม 
ภาคตะวนัออก : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา 
ภาคใต ้: มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จงัหวดัสงขลา 
โดยผูว้ิจยัได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง โดยเลือกมหาวิทยาลัยท่ีมีจ านวน

รายการสวสัดิการให้กบัพนักงานในมหาวิทยาลยันั้นๆ มากกวา่มหาวิทยาลยัของรัฐในจ านวน 79
แห่งด้วยกัน  อีกทั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งดังกล่าว ยงัเป็นตวัแทนประชากรซ่ึงอยู่ในกลุ่มของ
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ ซ่ึงอยูใ่นสถานะออกนอกระบบท าใหก้ารบริหารจดัการเร่ืองสวสัดิการ
มีความหลากหลายมากกว่ามหาวิทยาลยัท่ียงัไม่ไดอ้อกนอกระบบ  เพราะการบริหารรายได้ของ
มหาวิทยาลยัท่ีออกนอกระบบจะบริหารงานไดอ้ย่างอิสระไม่ตอ้งรอเบิกงบประมาณจากรัฐบาล  
ผูว้จิยัจึงเลือกมหาวทิยาลยัทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย  ไดแ้ก่  

1. มหาวิทยาลยัท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดีแห่งท่ี 1จงัหวดันครปฐม ไดจ้ดัสนทนากลุ่ม เม่ือวนัท่ี  28 
มิถุนายน 2558  เป็นตวัแทนมหาวทิยาลยัภาคกลาง จ านวน  8  คน   

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ ได้จัด
สนทนากลุ่ม เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2558 เป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยัภาคเหนือ จ านวน 7  คน  

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  เลขท่ี 111  ถนนมหาวิทยาลยั ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยภาค
ตะวนัออกตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 7  คน 

4. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เลขท่ี 71/1 หมู่ 5 ถนนกาญจนวณิชย ์ 
ซอย 15 ต าบลคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี 1  กรกฎาคม  2558  มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ เป็นตวัแทนมหาวทิยาลยัภาคใต ้ จ  านวน  6  คน   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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รวมผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสนทนากลุ่ม จ านวน 28  คน ประโยชน์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลผูว้ิจยัน า
ใชใ้นการสังเคราะห์เป็นขอ้สรุปความคิดเห็น  
 2.2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

ในการสร้างแบบสัมภาษณ์  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 2. จดัท าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) เก่ียวกับวิธีการ

ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา โดยครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

 (1) ดา้นความมัน่คง และโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 
 (2) ดา้นความยติุธรรม 
 (3) ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน 
 (4) ดา้นการรักษาพยาบาล 
 (5) ดา้นสิทธิประโยชน์  
 (6) ดา้นระบบสัญญาจา้ง และ  

               (7) ดา้นระบบค่าตอบแทน 
 3. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อท า

การตรวจสอบและปรับปรุงขอ้ค าถามใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

 2.2.3 การเก็บรวมรวมขอ้มูล และการตรวจสอบ  
 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จะท าการตรวจสอบขอ้มูล และวิเคราะห์
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพน้ี ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation)  คือการไดข้อ้มูลจากหลายฝ่าย หรือหลายวิธีในการรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นการตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นถูกตอ้งหรือไม่  โดยการสอบถามผูใ้ห้ ขอ้มูล  ในเร่ืองท่ีเป็น
ประเด็นเดียวกนัโดยต่างสถานท่ีต่างเวลาและแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกนัพร้อมกบัสังเกตพฤติกรรม  
 2.2.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะใช้การตีความ (Interpretation) ซ่ึงได้จากการ
สังเกตและสัมภาษณ์ ท่ีไดจ้ดบนัทึกไวเ้ป็นรูปธรรม  หรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น  และไดต้รวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้าแล้ว หลังจากนั้นท าการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive) โดยการเขียน
ประโยคหรือขอ้ความตามกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปัญหาของการวิจยัตามท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว ้
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  มีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงัน้ี 
2.3.1 ผูใ้หข้อ้มูลในการเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 

 ในการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยจะคัดเลือกผู ้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ซ่ึงปฏิบัติงานใน                      
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  79  แห่ง  โดยเลือกจดัสนทนากลุ่มเพื่อเก็บขอ้มูล เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) ในการจดัสวสัดิการให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยใน 4 
ภูมิภาค ของประเทศไทย  เน่ืองจากมหาวิทยาลยัทั้ง  4  แห่ง น้ี มีจ  านวนรายการ การให้สวสัดิการ
แก่พนกังานของมหาวิทยาลยั มากกวา่ สถาบนัอุดมของรัฐ แห่งอ่ืนในจ านวน 79  แห่งดว้ยกนั  และ
การเลือกเจาะจงเป็นภูมิภาค เน่ืองจาก จะไดเ้ก็บขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในกรณีท่ีต่างพื้นท่ี   ดงัน้ี 

 ภาคกลาง : มหาวทิยาลยัท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี แห่งท่ี 1 จงัหวดันครปฐม 
 ภาคตะวนัออก : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา 
 ภาคเหนือ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ภาคใต ้: มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จงัหวดัสงขลา 

 โดยผูว้ิจยัก าหนดผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไว ้จ านวน  28 คน ซ่ึงแบ่งสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่ม
ดงัน้ี 

1. กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ คือ ต าแหน่งรองอธิการบดี  
หรือ ต าแหน่งคณบดี หรือ ต าแหน่งรองคณบดี ผูซ่ึ้งท าหน้าท่ีบริหารและดูแลเร่ืองสวสัดิการของ
พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีปฏิบติังานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จ  านวน 1- 2  คน เป็นผูบ้ริหารใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

2. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา คือ หวัหนา้ฝ่าย 
บริหารงานบุคคล และพนกังานกองการเจา้หนา้ท่ี จ  านวนรวม 3 คน ท่ีปฏิบติังานมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

3. กลุ่มพนกังานสายวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษา  คือ อาจารยผ์ูส้อนจ านวนรวม 
 3 คน ท่ีปฏิบติังานมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

2.3.2  เคร่ืองมือในการสนทนากลุ่ม  ไดแ้ก่   แบบสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาวธีิการปฏิบติัท่ี 
เป็นเลิศในการจดัสวสัดิการพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยก าหนดประเด็นสนทนากลุ่ม  
โดยเป็นแนวค าถามท่ีครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 7 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 (1) ดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 
 (2) ดา้นความยติุธรรม 
 (3) ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน  
 (4) ดา้นการรักษาพยาบาล 
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 (5) ดา้นสิทธิประโยชน์ 
 (6) ดา้นระบบสัญญาจา้ง และ 
 (7) ดา้นระบบค่าตอบแทน               

2.3.3 ขั้นตอนการจดัสนทนากลุ่ม 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบชดัเจน  ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการจดัสนทนา

กลุ่ม สอดคลอ้งตามค ากล่าวของ สุวิมล วอ่งวาณิช (2550: 344-345) ท่ีไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนในการใช้
เทคนิคการจดักลุ่มสนทนาของ Stewart and Shamdasani (1990) สรุปได ้ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 การนิยามปัญหาและก าหนดประเด็นค าถามในการศึกษา ผูว้ิจยัจะก าหนดประเด็น
ค าถามเก่ียวกับ วิธีการปฏิบัติท่ี เป็นเลิศในการจัดสวสัดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                       
ท่ีสามารถตอบวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน และเป็นเหตุเป็นผลมากท่ีสุด 

ขั้นท่ี 2 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ในท่ีน้ี ผูว้ิจยัจะคดัเลือกกลุ่ม
ตามแนวทางของ Morgan และ Scannell (1998) เห็นว่าขนาดของการสนทนากลุ่ม  โดยทัว่ไปจะ
ก าหนดขนาดไวท่ี้ 6 – 10 คน  

ขั้นท่ี 3 การก าหนดผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเป็นผูน้ าและก ากบัการ
สนทนาให้ด าเนินไปตามหวัขอ้การวจิยัและตามแนวทางการสนทนา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความ
เป็นจริงและครอบคลุมภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัจะเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
สอดคลอ้งกบั Krueger (1994) วา่ ผูด้  าเนินการอภิปราย(Moderator) ตอ้งให้ความสนใจกบัผูเ้ขา้ร่วม  
มีความรู้สึกทางบวก  แสดงบทบาทเป็นผูด้  าเนินการอภิปราย ไม่ใช่ผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น  
พร้อมท่ีจะฟังส่ิงท่ีอาจจะไม่เป็นท่ีพอใจ  ใชค้วามสามารถเฉพาะตน ในการเป็นผูด้  าเนินการจดักลุ่ม
สนทนาท่ีมีประสิทธิภาพ  

ขั้นท่ี 4 การด าเนินการจดักลุ่มสนทนา ผูด้  าเนินการสนทนาสร้างบรรยากาศให้ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนามีความคุ้นเคย มีการแนะน าตวั การเสนอจุดประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่ม การขอ
อนุญาตบันทึกข้อมูลโดยใช้เคร่ืองบันทึกเสียง การด าเนินการสนทนาให้ครอบคลุมประเด็นท่ี
ตอ้งการให้เกิดการอภิปรายครบถ้วน ควบคุมการสนทนาให้อยู่ในประเด็น เปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี  โดยไม่ช้ีน าค าตอบท่ีตอ้งการให้เกิด ใช้เวลาในการประชุมประมาณหน่ึง
ชัว่โมงคร่ึง แต่เต็มท่ีไม่ควรเกิน 2  ชัว่โมง และการประชุมกลุ่มควรจะอยูภ่ายใตบ้รรยากาศท่ีสบาย
ไม่เป็นทางการ โดยมีการสนทนากลุ่มแบบไม่มีโครงสร้าง  ผูด้  าเนินการอภิปรายท าหนา้ท่ีก ากบัให้
สมาชิกพูดคุยกันในประเด็นท่ีมีการก าหนดล่วงหน้า และสร้างปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม  
ใหก้ลุ่มมีการแลกเปล่ียนความรู้สึก ความคิดเห็น ทศันคติร่วมกนั 
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ขั้นท่ี 5 การแปลผลขอ้มูล ขอ้มูลในเคร่ืองบนัทึกเสียงจะถูกถอดออกมาเป็นค าสนทนา และ
เรียบเรียงเป็นภาษาเขียนดว้ยตวัผูว้ิจยัเอง รวมทั้งทวนความกบัเสียงบนัทึกเพื่อตรวจความถูกตอ้ง
ของการถอดความ และศึกษาท าความเขา้ใจเพื่อการท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดย
การจัดประเด็นความคิด วิเคราะห์ประเด็นส าคัญแล้วเขียนพรรณนาต่อไป โดยใช้วิธีการท า
เคร่ืองหมายในขอ้ความส าคญัแลว้มีการจดัหมวดหมู่   

ขั้นท่ี 6 การจดัท ารายงานผลสนทนา การเขียนรายงานผลการจดักลุ่มสนทนาเหมือนกบัการ
จดัท ารายงานการวิจยัทัว่ไป ศึกษาประเด็น น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นค าตอบในประเด็นวิจยั แลว้เขียน
เป็นขอ้คน้พบ   

2.3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มว่า ขอ้มูลท่ีเป็นถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมาจาก
การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มซ่ึงอาจใช้ค  าท่ีต่างกนั แต่ทว่ามีความหมายเหมือนกัน  
เพราะฉะนั้ นผูว้ิจยัต้องมีการเปรียบเทียบค าตอบว่ามีความคล้ายกัน  เหมือนกัน  เก่ียวข้องกัน  
หรือไม่เก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  สมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม
พูดในบริบทเดียวกันหรือไม่ และค านึงถึงน ้ าหนักของค าตอบ  ความคงเส้นคงวาของค าตอบ               
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการสนทนากลุ่มตอ้งกระท าท าอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอน
ส าคญั 5 ขั้นตอน คือ  
 1. การจดัล าดบัค าถามและการใหเ้วลาผูต้อบคุน้เคยกบัประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการสนทนา 

2. การจบัประเด็นท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มและมีการบนัทึก 
3. การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลซ ้ า ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกระบวนการกลุ่มหรือเกิดข้ึน 

ภายหลงัโดยการใหส้มาชิกตรวจสอบรายงานขอ้เขียน 
4. การตรวจสอบระหวา่งผูด้  าเนินการอภิปรายกบัผูช่้วย หลงัการสนทนากลุ่ม 
5. การแลกเปล่ียนรายงานระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมในกระบวนการกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 ในส่วนของการรายงานผลขอ้มูลนั้น  ผูว้ิจยัจะใช้การถอดความจากเทป  การคิดพิจารณา
จากการบนัทึกยอ่  การตีความจากความจ า และการเรียบเรียงเน้ือหา โดยจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลท่ีได้
จากการสนทนากลุ่ม แลว้สรุปเป็นขอ้คน้พบจากการเก็บขอ้มูล โดยน าเสนอตามหวัขอ้ท่ีก าหนด  
 

ขั้นตอนที ่3 การสร้างรูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ส าหรับประเทศไทย    

 มีรายละเอียดท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
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ลกัษณะของรูปแบบ 
            ในส่วนขั้นตอนการสร้างรูปแบบนั้น ผูว้ิจยัมุ่งเนน้จะสร้างรูปแบบท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผน 
ห รือ  โครงการ (Schematic Models) ตามแนวความ คิดของ คีฟ  (Keeves, 1988: 566) ซ่ึ งจะ
ประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) เป็นแนวทางในการ
พยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถจะตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกต รวมทั้งจะเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างมโนทศัน์ใหม่ของการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศ
ไทย 
วธีิในการสร้างรูปแบบ 
 จากส่ิงท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จะน าไปสู่การวิจยัเพื่อสร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  กล่าวคือ หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดข้อ้มูลจาก
การศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในขั้นตอนท่ี  1 โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และ ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศในการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยวิธีการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่มแลว้ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลทั้งสองขั้นตอนท่ีได้มาท าการสังเคราะห์ขอ้มูล (Synthesis) ให้
เป็นองคป์ระกอบและเง่ือนไขของรูปแบบ เพื่อน ามาสร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย 
การรับรองรูปแบบ  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบรูปแบบ เพื่อรับรองรูปแบบโดย น าร่างรูปแบบ ท่ีสร้างข้ึนไปให้
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  5  ท่าน ประเมินและรับรองรูปแบบ ผลของความคิดเห็นหรือขอ้แนะน าของ
ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูว้ิจยัจะน ามาสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้สรุป ปรับปรุงรูปแบบให้
มีความสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  จนไดรู้ปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย ท่ีมีความเหมาะสม 

คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน  มีดังต่อไปนี้ 
เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการพนกังานในสถาบนั 

อุดมศึกษาของรัฐ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ต าแหน่งคณบดี รองคณบดี อาจารย ์ ผูช้  านาญการ หรือหัวหน้า
ทรัพยากรบุคคล  หวัหนา้งานสวสัดิการ หวัหนา้กองทุนสวสัดิการ เจา้หนา้ท่ีอาวุโสท่ีปฏิบติังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์โดยตรงในเร่ืองสวสัดิการของ
พนกังาน (ดงัรายช่ือในภาคผนวก) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัในขั้นตอนท่ี 3  คือ แบบรับรอง

รูปแบบการวิจยั มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อรับรองรูปแบบการ
วจิยั แบ่งเป็น 2 ตอน  ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1  เป็นการประเมินความเหมาะสมเก่ียวกับ รายละเอียดขององค์ประกอบ และ
ขั้นตอนในการด าเนินการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เป็นแบบรับรอง
รูปแบบส าหรับประเมินรูปแบบท่ีผูว้ิจยัได้สร้างและพฒันาข้ึน ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถามแบบมาตร
ประเมินค่าโดยใช้มาตรประเมินค่าตามแบบของลิเคิร์ท  ท่ีมีระดบัการประเมิน 5 ระดบัไดแ้ก่ มาก
ท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
     5        หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
     3  หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     2   หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
     1 หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 วเิคราะห์ขอ้มูล  โดยใชค้่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)เป็นรายขอ้โดยมี
เกณฑแ์บ่งระดบั (Best, 1977) แบ่งเป็นช่วง แต่ละช่วงมีแปลผลดงัน้ี 
                           ค่าเฉล่ีย   ระดบัความคิดเห็น 
  4.50 – 5.00  หมายถึง เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49  หมายถึง เหมาะสมในระดบัมาก 
  2.50 – 3.49  หมายถึง เหมาะสมในระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถึง เหมาะสมในระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.49  หมายถึง เหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 
 การสร้างแบบรับรองรูปแบบการวจิยัโดยผูท้รงคุณวฒิุ มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. น ารูปแบบการจดัสวสัดิการ ท่ีร่างจากการสังเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามสภาพท่ี
เป็นจริงสวสัดิการท่ีคาดหวงัให้มีข้ึนในอนาคต และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ 
โดยครอบคลุมเน้ือหาทั้ง  7  ดา้น ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ (1) ดา้น ความมัน่คง และโอกาสกา้วหน้าในอาชีพ 
(2) ดา้นความยุติธรรม (3) ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน (4) ดา้นการรักษาพยาบาล (5) ดา้นสิทธิ
ประโยชน์ (6) ด้านระบบสัญญาจา้ง และ (7) ดา้นระบบค่าตอบแทน  เพื่อไดข้อ้มูลความตอ้งการ
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และความคาดหวงั และความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ จากพนกังานสายวิชาการ  พร้อมดว้ย ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการจดัสนทนากลุ่ม เพื่อ
ไดข้อ้มูลวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ของมหาวทิยาลยั 4 แห่ง  โดยสังเคราะห์เขา้กบัความรู้  ความเขา้ใจ
ในเร่ืองหลกัการจดัสวสัดิการ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการจดัสวสัดิการ แนวคิดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน ท่ีไดจ้ากการทบทวนเอกสาร ต ารา 
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแล้วน ามาบูรณาการเขา้กนัเป็นร่างรูปแบบการจดัสวสัดิการท่ี
เหมาะสมท่ีดีส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และเง่ือนไข
ความส าเร็จ มาจดัล าดบัขอ้ค าถามสร้างเป็นแบบสอบถาม เสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
เพื่อพิจารณาและตรวจความความเหมาะสมในการน าไปใช ้ 1. น าแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อ
การรับรองรูปแบบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5  ท่าน ประเมินและรับรองรูปแบบการจดั
สวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย  โดยมีลกัษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรับรองรูปแบบ การจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับ
ประเทศไทย  ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยการน าแบบประเมินรับรองร่างรูปแบบการจดัสวสัดิการของ
พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ  5 ท่าน ประเมินและรับรองร่างรูปแบบ  
โดยมีลกัษณะแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดบั 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูล จากแบบสอบถามสวสัดิการระดบัสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั
และการสัมภาษณ์ในขั้นตอนท่ี 1 และการสนทนากลุ่มในขั้นตอนท่ี 2  ผูว้ิจยัจะใช้การตีความจาก
บทสัมภาษณ์ทั้งหมด รวมทั้งวิเคราะห์เน้ือหา และตีความจากการสนม เพื่อคน้หาประเด็นทางความ
คิดเห็นจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ทั้งประเด็นท่ีเหมือนกนั และแตกต่างกนั และสรุปขอ้คน้พบท่ีได ้และ
น ามาสังเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การสร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย 
โดยน าเสนอดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหาการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั 
                   

ขั้นตอนที ่4  การเสนอแนวทางการพฒันาการจัดสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย 
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วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอแนวทางการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับ
ประเทศไทย โดยผูว้ิจยัก าหนดจะใช้การจดัประชุม เพื่อเสนอแนวทางพฒันาการจดัสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม   
 กลุ่มผู ้เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี คือ กลุ่มผู ้เก่ียวข้องกับแนวทางการจัดสวสัดิการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจ ัยใช้การเลือกแบบเจาะ จง
(Purposive-selection) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในการประชุม ผูซ่ึ้งให้ความร่วมมือในการประชุมวิพากษ ์
โดยผูว้จิยัก าหนดผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด จ านวน 42 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1. กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงในสถาบนัอุดมศึกษา คือ ต าแหน่งคณบดี หรือรองคณบดี 
หรือต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์หรือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์หรือ อาจารย ์ผูซ่ึ้งบริหารจดัการ และดูแล
เร่ืองสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีปฏิบติังานมาไม่น้อยกว่า 5  ปี  จ  านวน 2  คน 
เป็นผูบ้ริหารในสถาบนัอุดมศึกษา 
  2. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยากรมนุษยจ์ากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ คือหัวหน้า
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล และพนกังานกองการเจา้หนา้ท่ี จ  านวนรวม 8  คน ท่ีปฏิบติังานไม่
นอ้ยกวา่ 5 ปี ในสถาบนัอุดมศึกษา  
  3. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากส านกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คือ  นกัวิชาการ หรือ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหน่วยงานราชการท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัสวสัดิการของ
หน่วยงาน และเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดั
สวสัดิการในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน  2  คน 
  4. กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นเลิศ คือ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน   30 คน ท่ีป ฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  ใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แนวค าถามในการประชุม และแบบประเมินความเหมาะสม
เก่ียวกบัแนวทางการพฒันาสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย 
ท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท าข้ึนให้กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อให้ผูร่้วมประชุม ไดท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการ
จดัการประชุมเพื่อพฒันาแนวทางของผูว้ิจยั  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสดงความคิดเห็นและ
วพิากษรู์ปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาส าหรับประเทศไทย และ เสนอ
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แนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับ
ประเทศไทย 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลท าได้โดยการรวบรวมแบบประเมินความเหมาะสม ท่ีให้กลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และส่งคืนกลบัให้ผูว้ิจยั รวมทั้งการถอดขอ้คิดเห็นต่างๆของ
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ  กองการเจา้หนา้ท่ีทรัพยากรบุคคล 
และเจา้หนา้ท่ีจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากเคร่ืองบนัทึกเสียงสรุปประเด็นต่าง ๆ 
ใหช้ดัเจนอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการจดัประชุมการพฒันาแนวทางการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา
ส าหรับประเทศไทย หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลดงักล่าวมา
วเิคราะห์เน้ือหาตีความและการสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั  
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยท าการตรวจสอบร่างรูปแบบการจดั
สวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย โดยผู ้เช่ียวชาญ
ทรงคุณวุฒิ จ  านวน  5 ท่าน  ดว้ยวธีิใชแ้บบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ เป็นลกัษณะมาตรา
ส่วนประมาณ ประกอบดว้ยตวัเลือก 5 ระดบั ดงัน้ี 

   5        หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
     3  หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     2   หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
     1 หมายถึง    มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นรายขอ้โดยมีเกณฑแ์บ่งระดบั 
(Best, 1977) แบ่งเป็นช่วง แต่ละช่วงมีแปลผลดงัน้ี 
                           ค่าเฉล่ีย   ระดบัความคิดเห็น 
     5         หมายถึง เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
     4 หมายถึง เหมาะสมในระดบัมาก 
     3 หมายถึง เหมาะสมในระดบัปานกลาง 
     2   หมายถึง เหมาะสมในระดบันอ้ย 
     1 หมายถึง เหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 ผลการตรวจสอบเพื่อรับรองรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ ส าหรับประเทศไทย  พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และการต่อสัญญาจา้ง 
การท าผลงานทางวชิาการ นโยบายค่าตอบแทน นโยบายพฒันาสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
อยูใ่นระดบัมาก  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน ารูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐ ส าหรับประเทศไทย  ไปจดัประชุมแนวทางในขั้นตอนท่ี 4 
 เพื่ อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล ข้อค้นพบตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยั รูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ส าหรับประเทศไทย  ผูว้ิจยัไดน้ ามาจดัเรียงเป็นขั้นตอนให้ชดัเจน ในการด าเนินการวิจยั ดงัตาราง
สรุปต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  8 สรุปกระบวนการและขั้นตอนในการวจิยั 
ขั้นตอน วัตถุประสงค์ของการ

วิจัย 
แหล่ง/เคร่ืองมือ/
วิธีการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีต้องการ 

1.การศึกษาเอกสาร เพื่อศึกษาความตอ้งการ
สวสัดิการของพนกังาน
ในสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ 

-เอกสารหนงัสือต ารา 
–วทิยานิพนธ์ข่าว
ปัจจุบนั 
-แบบสอบถาม 

-การวเิคราะห์เน้ือหา 
-สถิติเชิงพรรณนา 

-PNIModified 

ความตอ้งการ
สวสัดิการของ
พนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ 

2.ศึกษาการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ ของ
สถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เพื่อศึกษาวธีิการปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศในการจดั
สวสัดิการพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐ 

-แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง 
- สัมภาษณ์ระดบัลึก 
- การสนทนากลุ่ม 

-การวเิคราะห์เน้ือหา วธีิการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศในการจดั
สวสัดิการของ
พนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ 

3.การสร้างรูปแบบ
การจดัสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนั 
อุดมศึกษาของรัฐ 

เพื่อสร้างรูปแบบการ
จดัสวสัดิการของ
พนกังานใสถาบนั
อุดมศึกษาของรัฐ
ส าหรับประเทศไทย 

- สังเคราะห์ ขั้นตอน
ท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 

-การวเิคราะห์ เน้ือหา 
-การสร้างขอ้สรุป
แบบอุปนยั 
 

ร่างรูปแบบการจดั
สวสัดิการของ
พนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ 

4.การจดัประชุม 
 แนวทางการพฒันา 
การจดัสวสัดิการ
พนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ 

เพื่อเสนอแนวทางการ
พฒันาการจดัสวสัดิการ
ของพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐส าหรับประเทศไทย 

- การประชุมกลุ่ม 
- แบบประเมินความ
เหมาะสม 

-การวเิคราะห์ เน้ือหา 
-การตีความ 
-การสร้าง ขอ้สรุป
แบบ อุปนยั 
 

แนวทางการ
พฒันาการจดั
สวสัดิการของ
พนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐส าหรับ
ประเทศไทย 
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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัน้ี เป็นการพฒันารูปแบบสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
ส าหรับประเทศไทย  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ   2) ศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการพนกังานใสถาบนั
อุดมศึกษาของรัฐ 3) สร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ส าหรับประเทศไทย และ 4) เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัส ดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย   
 ซ่ึงขอน าเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั เป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี             

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั 

อุดมศึกษาของรัฐ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
ส าหรับประเทศไทย    
 ขั้ น ตอน ท่ี 4 ก าร เสนอแนวท างก ารพัฒ น าก ารจัดส วัส ดิก ารของพนัก งาน ใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย 
            โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 ผลการศึกษาความต้องการสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 1.1 ผลการศึกษาความต้องการสวสัดิการ  

 ขั้ นตอน น้ี  มีว ัต ถุประสงค์  เพื่ อ ศึกษาความต้องการสวัส ดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จากการตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบค าบรรยายจ าแนกเป็น 4 ตอน ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี  

       ตอนท่ี  1  การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล 
                ตอนท่ี  2  การวิเคราะห์ระดบัสวสัดิการตามสภาพท่ีเป็นจริงและระดบัสวสัดิการท่ี
คาดหวงัของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ   
                     ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของ

รัฐ   
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ   
 
 ตอนที ่1  การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัอยา่งจ านวน 400 คนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิกาพนกังาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่ง
บริหาร  อายุการท างาน รายไดต่้อเดือน ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาในสัญญาจา้ง
ปัจจุบนัโดยการแจกแจงความถ่ี  และค่าร้อยละ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัอยา่ง 

       (n = 400) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
162 
238 

 
40.5 
59.5 

อายุ  
   1.    ไม่เกิน 30 ปี 
   2.    31 - 40  ปี   
   3.    41 – 50 ปี 
   4.    51 – 60 ปี         
   5.    มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 

 
62 

208 
98 
27 
5 

 
15.5 
52.0 
24.5 
6.8 
1.2 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัอยา่ง 
(n = 400) 

ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   1. ปริญญาตรี     
   2. ปริญญาโท 
   3. ปริญญาเอก 

 
14 

219 
167 

 
3.5 

54.8 
41.7 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
   1. อาจารย ์   
   2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   3. รองศาสตราจารย ์
   4.  ศาสตราจารย ์

 
315 
55 
23 
7 

 
78.8 
13.7 
5.8 
1.7 

ต าแหน่งบริหาร 
   1. ไม่มี   
   2. หวัหนา้ภาควชิา 
   3. ประธานหลกัสูตร 
   4.  ผูบ้ริหารระดบัคณะ 
   5.  ผูบ้ริหารระดบัมหาวทิยาลยั 
   6.  อ่ืนๆ  

 
294 
45 
28 
18 
2 

13 

 
73.5 
11.3 
7.0 
4.5 
0.5 
3.2 

อายุการท างาน  
   1.    ไม่เกิน 5 ปี 
   2.    2 - 10    ปี   
   3.    11 – 15 ปี 
   4.    16 ปีข้ึนไป         

 
137 
145 
84 
34 

 
34.3 
36.3 
21.0 
8.4 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัอยา่ง 
(n = 400) 

ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) จ านวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน    
   1.    ไม่เกิน 25,000  บาท 
   2.    25,001 – 30,000 บาท  
   3.    30,001 – 35,000 บาท 
   4.    35,001 – 40,000 บาท 
   5.    40,001 – 45,000 บาท 
   6.    มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป 

 
36 
91 

133 
96 
21 
23 

 
9.0 

22.8 
33.3 
24.0 
5.2 
5.7 

ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวชิาการ     
   1.    ไดรั้บ 1 เท่า 
   2.    ไดรั้บ 2 เท่า 
   3.    ไม่ไดรั้บ 

 
80 
35 

285 

 
20.0 
8.8 

71.2 
ระยะเวลาในสัญญาจ้างปัจจุบัน     
   1.    1 ปี 
   2.    3 ปี  
   3.    5 ปี 
   4.    มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 

 
46 

124 
137 
93 

 
11.5 
31.0 
34.3 
23.2 

 

      จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัอย่างผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 238 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.5  เป็นชาย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5    
 อายสุ่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 - 40  ปี จ  านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมามีอายุ

ระหวา่ง 41–50 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.5  มีอายไุม่เกิน 30 ปี จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อย

ละ 15.5 มีอายรุะหวา่ง 51– 60 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และมากกวา่ 60 ปีข้ึนไปมี

จ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  
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   วุฒิการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.8   รองลงมาคือ ปริญญาเอก  จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7  และ ปริญญาตรี มีจ านวน

นอ้ยท่ีสุดคือ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  

 ต าแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการ คืออาจารย ์จ  านวน  315 คน คิดเป็น

ร้อยละ 78.8 รองลงมาคือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7  รองศาสตราจารย์

จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และศาสตราจารย ์มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7   

 ต าแหน่งบริหารส่วนใหญ่มีต าแหน่งบริหารคือ หัวหน้าภาควิชา  จ  านวน  45  คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.3 รองลงมาคือประธานหลกัสูตร จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ผูบ้ริหารระดบัคณะ  

จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  และ ผูบ้ริหารระดบัมหาวิทยาลยั มีจ านวนน้อยท่ีสุด 2 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.5   

  อายุการท างานส่วนใหญ่มีอายุการท างานอยูร่ะหว่าง 2 - 10 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.3  รองลงมาคือไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 อยูร่ะหวา่ง 11 – 15 ปี จ  านวน  

84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และ16 ปีข้ึนไป มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4   

 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง  30,001 – 35,000 บาท  จ านวน 133 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  รองลงมาคือ อยูร่ะหวา่ง 35,001 – 40,000 บาท จ านวน  96 คน คิดเป็นร้อย

ละ 24.0   อยู่ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท จ านวน  91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ไม่เกิน 25,000  

บาท จ านวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 มากกวา่ 45,000 บาทข้ึนไป จ านวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.7  และ อยูร่ะหวา่ง 40,001 – 45,000 บาท มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ  21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2   

 ต าแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 

71.2  รองลงมาคือ ได้รับค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ 1 เท่า  จ านวน  80 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.0  และ  ไดรั้บค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ 2 เท่า   มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ  35 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.8   

 ระยะเวลาในสัญญาจา้งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในสัญญาจา้งปัจจุบนั  5  ปี จ  านวนมาก 137 

คน คิดเป็นร้อยละ  34.3 รองลงมาคือ  3 ปี จ านวน  124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0   มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 

จ านวน  93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2  และ 1 ปี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ  46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

 



  164 

 ตอนที ่2  การวเิคราะห์ระดับสวสัดิการทีเ่ป็นจริงและ ระดับสวสัดิการทีค่าดหวงัของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นค่ารักษาพยาบาล ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน และดา้นสิทธิประโยชน์ 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) แปลผล และล าดบัดงัรายละเอียด 
ดงัตารางท่ี 4.2 - 4.6 
ตารางท่ี 4.2 การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
                    ของรัฐโดย ภาพรวม   

(n = 400) 

สวสัดิการของพนักงานฯ 
ระดับสภาพทีเ่ป็นจริง ล าดับ

ที่ 
  S.D. แปลผล 

ดา้นผลตอบแทน 3.23 0.63 ปานกลาง 1 
ดา้นการรักษาพยาบาล 2.78 0.84 ปานกลาง 4 
ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน 2.90 1.05 ปานกลาง 2 
ดา้นสิทธิประโยชน์ 2.81 0.84 ปานกลาง 3 

ภาพรวม 3.02 0.60 ปานกลาง  
 
 

                    จากตารางท่ี  4.2 พบวา่ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานใน   ( =3.02) 
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐของตวัอยา่ง โดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นเรียงล าดบัดงัน้ี ดา้นผลตอบแทน ( =3.23 ) รองลงมาคือ  ดา้น
คุณภาพชีวิตการท างาน ( =2.90)  ดา้นสิทธิประโยชน์ ( =2.81)  และดา้นการรักษาพยาบาล(  =2.78) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
                    ของรัฐ ดา้นผลตอบแทน    

(n = 400) 

ด้านผลตอบแทน 
ระดับสภาพทีเ่ป็นจริง ล าดับ

ที่ 
  S.D. แปลผล 

1. เงินเดือน 3.53 0.74 มาก 1 
2. ค่าตอบแทนต าแหน่งวชิาการ 3.27 0.87 ปานกลาง 3 
3. ค่าตอบแทนการสอน 3.36 0.88 มาก 2 
4. ค่าต าแหน่งบริหาร 2.96 0.92 ปานกลาง 6 
5. ทุนวจิยั 3.17 0.89 ปานกลาง 4 
6. ค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการ  3.09 0.86 ปานกลาง 5 

รวม 3.23 0.63 ปานกลาง  

 
                     จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ดา้นผลตอบแทนส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถเรียง 
ล าดบัจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี   เงินเดือน (=3.53)   ค่าตอบแทนการสอน (=3.36) ค่าตอบแทน
ต าแหน่งวิชาการ (=3.27) ทุนวิจยั (=3.17) ค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการ (=3.09) ค่า
ต าแหน่งบริหาร (=2.96)  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4 การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานใสถาบนัอุดมศึกษา 
                    ของรัฐ ดา้นการรักษาพยาบาล 

(n = 400) 

ด้านการรักษาพยาบาล 
ระดับสภาพทีเ่ป็นจริง ล าดับ

ที่ 
  S.D. แปลผล 

1. ค่ารักษาพยาบาลพนกังาน  3.14 1.02 ปานกลาง 2 
2. ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา คู่สมรส บุตร 2.58 1.15 ปานกลาง 7 
3. หอ้งปฐมพยาบาล 2.63 1.09 ปานกลาง 5 
4. ศูนยดู์แลสุขภาพ และฟ้ืนฟู 2.58 1.07 ปานกลาง 8 
5. การประกนัชีวิต อุบติัเหตุ 2.65 1.06 ปานกลาง 4 
6. การประกนัสุขภาพ 2.75 1.08 ปานกลาง 3 
7. การตรวจสุขภาพประจ าปี 3.29 1.01 ปานกลาง 1 
8. ศูนยป์รึกษาดา้นสุขภาพการให้ความรู้และ
การป้องกนัโรค 

2.63 1.02 ปานกลาง 
 

6 

รวม 2.78 0.84 ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ด้านการรักษาพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง (=2.78)ทุกข้อ

สามารถเรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี การตรวจสุขภาพประจ าปี  (=3.29) ค่ารักษาพยาบาล
พนกังาน   (=3.14)  การประกนัสุขภาพ (=2.75) การประกนัชีวิต อุบติัเหตุ (=2.65) ศูนยป์รึกษา
ดา้นสุขภาพการให้ความรู้และการ (=2.63) ห้องปฐมพยาบาล  (=2.63) และศูนยดู์แลสุขภาพ และ
ฟ้ืนฟู (=2.58) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  167 

ตารางท่ี 4.5การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
                   ของรัฐ ดา้นคุณภาพชีวติการท างาน 

(n = 400) 

ด้านคุณภาพชีวติการท างาน 
ระดับสภาพทีเ่ป็นจริง ล าดับ

ที่ 
  S.D. แปลผล 

1. การฝึกอบรม พฒันาทกัษะความรู้ในอาชีพ 3.65 0.84 มาก 1 
2. ทุนการศึกษาต่อในและต่างประเทศ 3.16 0.97 ปานกลาง 4 
3. ทุนการฝึกอบรม ดูงานในและต่างประเทศ 3.07 0.96 ปานกลาง 6 
4. การจดัวนัลาเพื่อการจดัท าผลงานทางวชิาการ 2.90 1.05 ปานกลาง 7 
5. สิทธิในวนัลาและการสะสมวนัลาจาก
หน่วยงาน 

3.13 0.94 ปานกลาง 5 

6. สภาพแวดลอ้มท่ีท างานมีระบบการรักษา
ความปลอดภยัให้แก่บุคคลและทรัพยสิ์น 

3.36 0.88 ปานกลาง 3 

7. สถานท่ีท างานสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม
ปราศจากมลพิษ 

3.59 0.88 มาก 2 

รวม 3.27 0.71 ปานกลาง  

 
         จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ดา้นคุณภาพชีวติการท างาน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

(=3.27)  สามารถเรียงล าดับ จากมากไปน้อยได้ ดงัน้ี การฝึกอบรมการพฒันาทกัษะความรู้ใน
อาชีพ (=3.65)  สถานท่ีท างานสะอาด ร่มร่ืน สวยงามปราศจากมลพิษ  (=3.59)  สภาพแวดลอ้มท่ี
ท างานมีระบบการรักษาความปลอดภยัให้แก่บุคคลและทรัพยสิ์น (=3.36) ทุนการศึกษาต่อในและ
ต่างประเทศ (=3.16) สิทธิในวนัลา และการสะสมวนัลาจากหน่วยงาน  (=3.13)  ทุนการฝึกอบรม 
ดูงานในและต่างประเทศ ( =3.07) การจัดว ันลาเพื่อการจัดท าผลงานทางวิชาการ ( =2.90) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั 
                    อุดมศึกษาของรัฐ ดา้นสิทธิประโยชน์   

(n = 400) 

ด้านสิทธิประโยชน์   
ระดบัสภาพทีเ่ป็นจริง ล าดบั

ที ่
  S.D. แปลผล 

1. สิทธิประโยชน์จากประกนัสงัคม 3.30 0.97 ปานกลาง 1 
2 . เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานถึงแก่กรรม 2.98 1.04 ปานกลาง 2 
3. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว 2.68 1.12 ปานกลาง 5 
4. เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตร 2.49 1.13 นอ้ย 8 
5. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2.85 1.06 ปานกลาง 4 
6. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 2.94 1.02 ปานกลาง 3 
7. เงินกูเ้พ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 2.71 1.12 ปานกลาง 6 
8. กองทุนสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  (อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั) 2.51 1.06 ปานกลาง 7 

รวม 2.81 0.84 ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ ดา้นสิทธิประโยชน์  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง  (=2.81) 

 ซ่ึงสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม (=3.30) เงิน
ช่วยเหลือกรณีพนกังานถึงแก่กรรม (=2.98) สหกรณ์ออมทรัพย ์ (=2.94)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(=2.85) เงินกู้เพื่อซ้ือท่ีอยู่อาศยั (=2.71) เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว (=2.68) 
กองทุนสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั (อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั) (=2.51)  เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของ
บุตร   (=2.49)  ตามล าดบั 

 
        ผลการวิเคราะห์ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกับสวสัดิการของพนักงานในสถาบนั 

อุดมศึกษาของรัฐภาพรวม ดา้นค่าตอบแทน ดา้นค่ารักษาพยาบาล  ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน และ
ด้านสิทธิประโยชน์ โดยการใช้ค่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ดงัรายละเอียด ดัง
ตารางท่ี 4.7 - 4.11 
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ตารางท่ี 4.7  การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั 
                     อุดมศึกษาของรัฐโดยภาพรวม    

(n = 400) 

ด้านสวสัดิการของพนักงานฯ 
ระดับสภาพทีเ่ป็นจริง ล าดับ

ที่ 
  S.D. แปลผล 

ดา้นผลตอบแทน 4.32 0.62 มาก 2 
ดา้นการรักษาพยาบาล 4.26 0.68 มาก 3 
ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน 4.36 0.60 มาก 1 
ดา้นสิทธิประโยชน์ 4.22 0.71 มาก 4 

ภาพรวม 4.29 0.54 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าระดับสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกับสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐของตวัอยา่ง โดยภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัดงัน้ี ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน ( =4.36)  รองลงมา
ดา้นผลตอบแทน ( =4.32)  ดา้นการรักษาพยาบาล  ( =4.26)  และ ดา้นสิทธิประโยชน์  ( =4.22) 
ตามล าดบั 

   
ตารางท่ี  4.8  การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั                       
                      อุดมศึกษาของรัฐดา้นผลตอบแทน        

(n = 400) 

ด้านผลตอบแทน 
ระดับสภาพทีค่าดหวงั ล าดับ

ที่ 
  S.D. แปลผล 

1. เงินเดือน 4.49 0.61 มาก 1 
2. ค่าตอบแทนต าแหน่งวชิาการ 4.34 0.70 มาก 4 
3. ค่าตอบแทนการสอน 4.40 0.69 มาก 2 
4. ค่าต าแหน่งบริหาร 4.12 0.91 มาก 6 
5. ทุนวจิยั 4.36 0.71 มาก 3 
6. ค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการ  4.23 0.77 มาก 5 

รวม 4.32 0.62 มาก  
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จากตารางท่ี  4.8  พบว่า ด้านผลตอบแทน   อยู่ในระดับมาก (  =4.32) สามารถ
เรียงล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี เงินเดือน (  =4.49) ค่าตอบแทนการสอน  (  =4.40)  ทุนวิจยั 
(  =4.36) ค่าตอบแทนต าแหน่งวิชาการ (  =4.34)  ค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการ (  =4.23) 
และค่าต าแหน่งบริหาร (  =4.12)  ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.9  การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั 
 อุดมศึกษาของรัฐ ดา้นการรักษาพยาบาล 

(n = 400) 

ด้านการรักษาพยาบาล 
ระดับสภาพทีค่าดหวงั ล าดับ

ที่ 
  S.D. แปลผล 

1. ค่ารักษาพยาบาลพนกังาน  4.44 0.71 มาก 1 
2. ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา คู่สมรส บุตร 4.35 0.77 มาก 2 
3. หอ้งปฐมพยาบาล 4.15 0.80 มาก 7 
4. ศูนยดู์แลสุขภาพ และฟ้ืนฟู 4.15 0.85 มาก 6 
5. การประกนัชีวิต อุบติัเหตุ 4.26 0.79 มาก 5 
6. การประกนัสุขภาพ 4.32 0.77 มาก 3 
7. การตรวจสุขภาพประจ าปี 4.31 0.78 มาก 4 
8. ศูนยป์รึกษาดา้นสุขภาพการใหค้วามรู้การป้องกนัโรค 4.09 0.84 มาก 8 

รวม 4.26 0.68 มาก  
  
         จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ดา้นการรักษาพยาบาลอยูใ่นระดบัมาก (  =4.26) สามารถเรียง 

ล าดบัดงัน้ี ค่ารักษาพยาบาลพนกังาน  (  = 4.44) ค่ารักษาพยาบาล บิดามารดา คู่สมรส บุตร (  =4.35) 
การประกนัสุขภาพ (  =4.32) การตรวจสุขภาพประจ าปี (  =4.31) การประกนัชีวิต ประกนัอุบติัเหตุ 
(  =4.26) ศูนยดู์แลสุขภาพ และฟ้ืนฟู (  =4.15)  ห้องปฐมพยาบาล (  =4.15)  และศูนยป์รึกษาด้าน
สุขภาพการใหค้วามรู้และการป้องกนัโรค (  =4.09) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10  การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั 
                       อุดมศึกษาของรัฐ ดา้นคุณภาพชีวติการท างาน   

  (n = 400) 

ด้านคุณภาพชีวติการท างาน   
ระดับสภาพทีค่าดหวงั ล าดับ

ที่ 
  S.D. แปลผล 

1. การฝึกอบรม พฒันาทกัษะความรู้ในอาชีพ 4.39 0.67 มาก 4 
2. ทุนการศึกษาต่อในและต่างประเทศ 4.40 0.71 มาก 1 
3. ทุนการฝึกอบรม ดูงานในและต่างประเทศ 4.41 0.70 มาก 2 
4. การจดัวนัลาเพื่อการจดัท าผลงานทางวชิาการ 4.33 0.76 มาก 5 
5. สิทธิในวนัลาและการสะสมวนัลาจากหน่วยงาน 4.27 0.79 มาก 7 
6. สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานมีระบบการรักษาความ 
    ปลอดภยัสูงใหแ้ก่บุคคลและทรัพยสิ์น 

4.32 0.74 มาก 6 

7. สถานท่ีท างานสะอาด ร่มร่ืน สวยงามปราศจากมลพิษ 4.39 0.69 มาก 3 
รวม 4.36 0.60 มาก  

 
   จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ดา้นคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัมาก (  =4.36) สามารถ
เรียงล าดบัได้ดงัน้ี ทุนการฝึกอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ (  =4.41) ทุนการศึกษาต่อในและ
ต่างประเทศ (  =4.40) สถานท่ีท างานสะอาด ร่มร่ืนสวยงามปราศจากมลพิษ (  =4.39) การฝึกอบรม
และการพฒันาทกัษะความรู้ในอาชีพ (  =4.39) การจดัวนัลาเพื่อการจดัท าผลงานทางวิชาการ ( 

=4.33) สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานมีระบบการรักษาความปลอดภยัสูงให้แก่บุคคลและทรัพยสิ์น  ( 

=4.32) และสิทธิในวนัลาและการสะสมวนัลาจากหน่วยงาน (  =4.27) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4.11  การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั 
                        อุดมศึกษาของรัฐ ดา้นสิทธิประโยชน์ 

                                                                                                                                (n = 400) 

ด้านสิทธิประโยชน์ 
ระดับสภาพทีค่าดหวงั ล าดับ

ที่ 
  S.D. แปลผล 

ด้านสิทธิประโยชน์ 
1. สิทธิประโยชน์จากประกนัสังคม 4.39 0.73 มาก 1 
2. เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานถึงแก่กรรม 4.29 0.76 มาก 2 
3. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจของบุคคลในครอบครัว 4.19 0.80 มาก 6 
4. เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตร 4.19 0.85 มาก 5 
5. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 4.24 0.82 มาก 4 
6. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 4.24 0.83 มาก 3 
7. เงินกูเ้พื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 4.14 0.88 มาก 7 
8. กองทุนสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั (อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั) 4.08 0.89 มาก 8 

รวม 4.22 0.71 มาก  

  
    จากตารางท่ี  4.11 พบว่าด้านสิทธิประโยชน์อยู่ในระดับมาก (  =4.22) สามารถ
เรียงล าดบัไดด้งัน้ี สิทธิประโยชน์จากประกนัสังคม (  =4.39) เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานถึงแก่กรรม    
(  =4.29) สหกรณ์ออมทรัพย ์ (  =4.24) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (  =4.24) เงินช่วยเหลือค่าการศึกษา
ของบุตร  (  =4.19) เงินช่วยเหลือฌาปนกิจของบุคคลในครอบครัว  (  =4.19) เงินกูเ้พื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  
(  =4.14)  และกองทุนสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั (อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั) (  =4.08) ตามล าดบั 
 

    ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งภาพรวม ดา้นค่าตอบแทน ดา้นการรักษาพยาบาล ดา้นคุณภาพชีวติการ
ท างาน และด้านสิทธิประโยชน์ ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และเรียงล าดบัความส าคญัของขอ้มูล (PNI) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.12 - 4.23 
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ตารางท่ี4.12   การวเิคราะห์ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงท่ีคาดหวงั และค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น  
                      เก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดย ภาพรวมแต่ละดา้น 

                                                                                                                                      (n = 400) 

สวสัดิการของพนักงานฯ 
ระดับสภาพทีเ่ป็นจริง ระดับสภาพทีค่าดหวงั 

PNI ล าดับ 
  S.D. แปลผล 

  S.D. แปล
ผล 

ดา้นผลตอบแทน 3.23 0.63 ปานกลาง 4.32 0.62 มาก 0.34 3 
ดา้นการรักษาพยาบาล 2.78 0.84 ปานกลาง 4.26 0.68 มาก 0.53 1 
ดา้นคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

3.27 0.71 ปานกลาง 4.36 0.60 มาก 0.33 4 

ดา้นสิทธิประโยชน์ 2.81 0.84 ปานกลาง 4.22 0.71 มาก 0.50 2 
ภาพรวม 3.02 0.60 ปานกลาง 4.29 0.54 มาก 0.42 

 

 

 
  จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.02) ระดับสภาพท่ี
คาดหวงักบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  โดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ( =4.29) และมีค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น (PNI) เท่ากบั 0.42  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
สามารถเรียงล าดับค่าดัชนีระดับความต้องการจ าเป็น (PNI) จากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านการ
รักษาพยาบาล  (PNI=0.53) รองลงมาคือด้านสิทธิประโยชน์  (PNI=0.50) ด้านผลตอบแทน 
(PNI=0.34) และดา้นคุณภาพชีวติการท างาน (PNI=0.33) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4.13 การวเิคราะห์ระดบัความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั  
                      อุดมศึกษาของรัฐ ดา้นผลตอบแทน    

                                                                                                                                       (n = 400) 

ด้านผลตอบแทน 
ระดบัสภาพทีเ่ป็นจริง ระดบัสภาพทีค่าดหวงั 

PNI ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

  S.D. แปลผล 

1. เงินเดือน 3.53 0.74 มาก 4.49 0.61 มาก 0.27 6 
2. ค่าตอบแทนต าแหน่งวิชาการ 3.27 0.87 ปานกลาง 4.34 0.70 มาก 0.33 4 
3. ค่าตอบแทนการสอน 3.36 0.88 มาก 4.40 0.69 มาก 0.31 5 
4. ค่าต าแหน่งบริหาร 2.96 0.92 ปานกลาง 4.12 0.91 มาก 0.39 1 
5. ทุนวจิยั 3.17 0.89 ปานกลาง 4.36 0.71 มาก 0.38 2 
6. ค่าตอบแทนในการเดินทางไป
ราชการ  

3.09 0.86 ปานกลาง 4.23 0.77 มาก 0.37 3 

รวม 3.23 0.63 ปานกลาง 4.32 0.62 มาก 0.34  

  
  จากตารางท่ี 4.13  ดา้นผลตอบแทน   พบว่า ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการ
ของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.23)  ระดับ
สภาพท่ีคาดหวงักบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  =4.32) และมีค่าดัชนีระดับความต้องการจ าเป็น ( PNI=0.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถเรียงล าดบัค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น จากมากไปน้อยไดด้งัน้ี  ค่าต าแหน่งบริหาร 
(PNI=0.39) รองลงมาคือทุนวิจยั ( PNI=0.38) ค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการ ( PNI=0.37) 
ค่าตอบแทนต าแหน่งวิชาการ (PNI=0.33) ค่าตอบแทนการสอน (PNI=0.31) เงินเดือน ( PNI=0.27) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.14   การวเิคราะห์ระดบัความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั 
                        อุดมศึกษาของรัฐ ดา้นการรักษาพยาบาล 
                                                                                                                                            (n = 400) 

ด้านการรักษาพยาบาล 
ระดบัสภาพทีเ่ป็นจริง ระดบัสภาพทีค่าดหวงั 

PNI ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

  S.D. แปลผล 

1. ค่ารักษาพยาบาลพนกังาน  3.14 1.02 ปานกลาง 4.44 0.71 มาก 0.41 7 
2. ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา 
คู่สมรส บุตร 

2.58 1.15 ปานกลาง 4.35 0.77 มาก 0.69 1 

3. หอ้งปฐมพยาบาล 2.63 1.09 ปานกลาง 4.15 0.80 มาก 0.58 4 
4. ศูนยดู์แลสุขภาพ และฟ้ืนฟู 2.58 1.07 ปานกลาง 4.15 0.85 มาก 0.61 2 
5. การประกนัชีวติ อุบติัเหตุ 2.65 1.06 ปานกลาง 4.26 0.79 มาก 0.61 3 
6. การประกนัสุขภาพ 2.75 1.08 ปานกลาง 4.32 0.77 มาก 0.57 5 
7. การตรวจสุขภาพประจ าปี 3.29 1.01 ปานกลาง 4.31 0.78 มาก 0.31 8 
8. ศูนยป์รึกษาดา้นสุขภาพการ
ใหค้วามรู้และการป้องกนัโรค 

2.63 1.02 ปานกลาง 4.09 0.84 มาก 0.56 6 

รวม  2.78 0.84 ปานกลาง 4.26 0.68 มาก 0.53  
 

 
 จากตารางท่ี  4.14 ด้านการรักษาพยาบาล  พบว่า ระดับสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกับ
สวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =2.78) 
และระดบัสภาพท่ีคาดหวงักบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( =4.26)  และมีค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น( PNI= 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ สามารถเรียงล าดบัค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี   ค่ารักษาพยาบาล 
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร  (PNI=0.69) รองลงมาคือศูนย์ดูแลสุขภาพ และฟ้ืนฟู  (PNI=0.61) การ
ประกนัชีวิต อุบติัเหตุ  (PNI=0.61) ห้องปฐมพยาบาล ( PNI=0.58) การประกนัสุขภาพ  (PNI=0.57)  
ศูนยป์รึกษาด้านสุขภาพการให้ความรู้และการป้องกันโรค  (PNI=0.56) ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน  
(PNI=0.41) การตรวจสุขภาพประจ าปี  (PNI=0.31)  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4.15  การวเิคราะห์ระดบัความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั 
                        อุดมศึกษาของรัฐ ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน 
                                                                                                                                                                 (n = 400) 

ด้านคุณภาพชีวติการท างาน 
ระดบัสภาพทีเ่ป็นจริง  ระดบัสภาพทีค่าดหวงั 

PNI ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

  S.D. แปลผล 

1. การฝึกอบรม พฒันาทกัษะ
ความรู้ในอาชีพ 

3.65 0.84 มาก 4.39 0.67 มาก 0.20 7 

2. ทุนการศึกษาต่อในและ
ต่างประเทศ 

3.16 0.97 ปานกลาง 4.40 0.71 มาก 0.39 3 

3. ทุนการฝึกอบรม ดูงานใน
และต่างประเทศ 

3.07 0.96 ปานกลาง 4.41 0.70 มาก 0.44 2 

4. การจดัวนัลาเพื่อการจดัท า
ผลงานทางวชิาการ 

2.90 1.05 ปานกลาง 4.33 0.76 มาก 0.49 1 

5. สิทธิในวนัลาและการสะสม
วนัลาจากหน่วยงาน 

3.13 0.94 ปานกลาง 4.27 0.79 มาก 0.36 4 

6. สภาพแวดลอ้มท่ีท างานมี
ระบบการรักษาความปลอดภยั
ใหแ้ก่บุคคลและทรัพยสิ์น 

3.36 0.88 ปานกลาง 4.32 0.74 มาก 0.29 5 

7. สถานท่ีท างานสะอาด ร่มร่ืน 
สวยงามปราศจากมลพิษ 

3.59 0.88 มาก 4.39 0.69 มาก 0.22 6 

รวม  3.27 0.71 ปานกลาง 4.36 0.60 มาก 0.33  

 
        จากตารางท่ี 4.15 ดา้นคุณภาพชีวติการท างาน พบวา่ ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบั 

สวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.27)   
ระดบัสภาพท่ีคาดหวงักบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( =4.36)  และมีค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น( PNI=0.33)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
สามารถเรียงล าดบัค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี   การจดัวนัลาเพื่อการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ (PNI=0.49)รองลงมาคือทุนการฝึกอบรมดูงานในและต่างประเทศ 
(PNI=0.44) ทุนการศึกษาต่อในและต่างประเทศ (PNI=0.39) สิทธิในวนัลาและการสะสมวนัลาจาก
หน่วยงาน ( PNI=0.36)  สภาพแวดลอ้มท่ีท างานมีระบบการรักษาความปลอดภยัให้แก่บุคคลและ
ทรัพย์สิน ( PNI=0.29) สถานท่ีท างานสะอาด ร่มร่ืน สวยงามปราศจากมลพิษ (PNI=0.22) การ
ฝึกอบรม พฒันาทกัษะความรู้ในอาชีพ ( PNI=0.20) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16   การวเิคราะห์ระดบัความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั 
                        อุดมศึกษาของรัฐ ดา้นสิทธิประโยชน์ 

                                                                                                                                       (n = 400) 

ด้านสิทธิประโยชน์ 
ระดบัสภาพทีเ่ป็นจริง  ระดบัสภาพทีค่าดหวงั 

PNI ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

  S.D. แปลผล 

1. สิทธิประโยชน์จาก
ประกนัสงัคม 

3.30 .97 ปานกลาง 4.39 0.73 มาก 0.33 8 

2. เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน
ถึงแก่กรรม 

2.98 1.04 ปานกลาง 4.29 0.76 มาก 0.44 7 

3. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุคคล
ในครอบครัว 

2.68 1.12 ปานกลาง 4.19 0.80 มาก 0.56 3 

4. เงินช่วยเหลือค่าการศึกษา
ของบุตร 

2.49 1.13 นอ้ย 4.19 0.85 มาก 0.68 1 

5. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2.85 1.06 ปานกลาง 4.24 0.82 มาก 0.49 5 
6. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 2.94 1.02 ปานกลาง 4.24 0.83 มาก 0.44 6 
7. เงินกูเ้พ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 2.71 1.12 ปานกลาง 4.14 0.88 มาก 0.53 4 
8. กองทุนสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยั (อุทกภยั  วาตภยั 
อคัคีภยั) 

2.51 1.06 ปานกลาง 4.08 0.89 มาก 0.63 2 

รวม  2.81 0.84 ปานกลาง 4.22 0.71 มาก 0.50  
 

  จากตารางท่ี  4.16 ดา้นสิทธิประโยชน์ พบวา่ ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการ 
ของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =2.81)ระดบัสภาพ

ที่คาดหวงัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( =4.22) และมีค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น( PNI) 0.50  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถ

เรียงล าดบัค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของ

บุตร (PNI=0.68)  รองลงมาคือ กองทุนสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั (อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั) ( PNI=0.63) 

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว (PNI=0.56) เงินกูเ้พื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ( PNI=0.53) กองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ( PNI=0.49) สหกรณ์ออมทรัพย์ (PNI=0.44)  เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่

กรรม( PNI=0.44)  และสิทธิประโยชน์จากประกนัสังคม (PNI=0.33) ตามล าดบั 
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ตอนที ่3  การวเิคราะห์ระดับการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
               การวเิคราะห์ระดบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในภาพรวม  
โดยการใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดใน ตารางท่ี 4.17 -4.23  
 
ตารางท่ี 4.17แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลระดบัการจดัสวสัดิการของพนกังาน 
                    ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดยภาพรวม 
                                                                                                                                                   (n=400) 

 

              จากตารางท่ี 4.17  พบวา่ ระดบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 

ของรัฐ เก่ียวกบัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  โดยภาพรวมทุกดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก (  =3.59)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัดงัน้ี 

ด้านความมัน่คงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ (  =3.79) รองลงมาคือ  ด้านระบบสัญญาจ้าง 

( =3.77)   ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน (  =3.77) ดา้นความยุติธรรม  ( =3.60) และดา้นระบบ

ค่าตอบแทน ( =3.50)  ตามล าดบั  ยกเวน้ ดา้นการรักษาพยาบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

 

 

 

 

 

ข้อความ 
ระดบัการจดัสวสัดกิาร 

ล าดบั 
        S.D. แปลผล 

ดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 3.79 0.52 มาก 1 

ดา้นความยติุธรรม 3.60 0.63 มาก 4 

ดา้นคุณภาพชีวติการท างาน 3.77 0.54 มาก 3 

ดา้นการรักษาพยาบาล 3.13 0.79 ปานกลาง 6 

ดา้นระบบสญัญาจา้ง 3.77 0.59 มาก 2 

ดา้นระบบค่าตอบแทน 3.50 0.68 มาก 5 

ภาพรวม 3.59 0.47 มาก  
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ตารางท่ี  4.18   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลระดบัการจดัสวสัดิการของ  
                        พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 
                                                                                                                                         (n=400) 

 

             จากตารางท่ี 4.18   พบว่า ดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหน้าในอาชีพ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  =3.79)  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับได้ดังน้ี 

ลกัษณะงานของท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี  ( =4.07)  ท่านน าผล

การประเมินการปฏิบติังานของท่านมาพฒันาตนเอง ( =4.02) ท่านมีการวางแผนในการท างานและ

สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  ( =4.01) ท่านได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะในการ

ปฏิบติังาน  ( =3.96) ท่านไดท้  างานท่ีมีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของงานเพิ่มข้ึน ( =3.95) 

ท่านได้รับการสนับสนุนให้โอนยา้ยสังกัดเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ( =3.98) การได้รับการ

สนบัสนุนให้ศึกษาต่อ ( =3.39)  และการไดรั้บการสนบัสนุนให้โอนยา้ยสังกดัเพื่อความกา้วหน้าใน

อาชีพ ( =3.29)  ตามล าดบั   

ด้านความมัน่คงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
ระดบัการจดัสวสัดกิาร 

ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีการวางแผนในการท างานและสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ย

ตนเอง      

4.01 0.62 มาก 3 

2. ลกัษณะงานของท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน

อยา่งเตม็ท่ี 

4.07 0.71 มาก 1 

3. ท่านไดท้ างานท่ีมีอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของงาน

เพ่ิมข้ึน 

3.95 0.75 มาก 5 

4. ท่านน าผลการประเมินการปฏิบติังานของท่านมาพฒันาตนเอง 4.02 0.71 มาก 2 

5. ท่านไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะในการปฏิบติังาน 3.96 0.77 มาก 4 

6. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหโ้อนยา้ยสงักดัเพ่ือความกา้วหนา้ใน

อาชีพ 

3.29 1.10 ปานกลาง 8 

7. ท่านไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง  ท่ีค  านึงถึงความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ท างาน ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

3.58 0.92 มาก 6 

8. ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ 3.39 1.09 ปานกลาง 7 

รวม 3.79 0.52 มาก  
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ตารางท่ี 4.19   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดบัการจดัสวสัดิการของ                        
                       พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐดา้นความยติุธรรม   
                                                                                                                                                      (n=400) 

 

 ตารางท่ี 4.19  พบว่า ด้านความยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.60)  เม่ือ

พิจารณารายขอ้  สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ท่านไดป้ฏิบติังานท่ีตรงกบัความรู้และความสามารถ

ของท่าน ( =3.95)  ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ( =3.88) 

ท่านพอใจกบัการไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน / ค่าจา้งค่าตอบแทน ในแต่ละคร้ัง ( =3.65)  ท่านมีขวญัและ

ก าลงัใจในการท างาน ( =3.56)  ตามล าดบั  ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ท่านไดรั้บการ

ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยความเป็นธรรม  ( =3.49)  ท่านไดรั้บสิทธิในการแสดงความคิดเห็นท่ี

เป็นปะโยชน์อย่างเท่าเทียม  ( =3.47) ท่านได้รับค าปรึกษาการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากผูบ้งัคบับญัชา

ของท่าน  ( =3.45)  ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัของหน่วยงาน ( =3.36) 

ตามล าดบั 

 

ด้านความยุตธิรรม 
ระดบัการจดัสวสัดกิาร 

ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านพอใจกบัการไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน / ค่าจา้งค่าตอบแทนในแต่

ละคร้ัง  

3.65 0.83 มาก 3 

2. ท่านไดรั้บสิทธิในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นปะโยชน์อยา่งเท่า

เทียม 

3.47 0.89 ปานกลาง 6 

3. ท่านไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยความเป็นธรรม 3.49 0.87 ปานกลาง 5 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัของ

หน่วยงาน 

3.36 1.01 ปานกลาง 8 

5. ท่านมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 3.56 0.90 มาก 4 

6. ท่านไดรั้บค าปรึกษาการแกปั้ญหาต่างๆจากผูบ้งัคบับญัชาของ

ท่าน 

3.45 0.94 ปานกลาง 7 

7. ท่านไดป้ฏิบติังานท่ีตรงกบัความรู้และความสามารถของท่าน 3.95 0.77 มาก 1 

8. ท่านไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 3.88 0.76 มาก 2 

รวม 3.60 0.63 มาก  
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ตารางท่ี 4.20   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดบัการจดัสวสัดิการของ 
                       พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน   
                                                                                                                                                    (n=400) 

   

 จากตารางท่ี 4.20  พบวา่ ดา้นคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.77)   

เม่ือพิจารณารายขอ้  สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ท่านมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้ ังคบับญัชาของหน่วยงานท่าน  ( =4.05)  ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถและทกัษะในการ

ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี ( =3.99)  ท่านไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์ในการปฏิบติังาน ( =3.92) ท่านได้

รับผดิชอบหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน ( =3.91)  สถานท่ีท างานของท่านเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

มีความปลอดภยัต่อสุขภาพ ( =3.66)  ท่านมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการท างานอยา่งเพียงพอ อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีระบบการบ ารุงรักษา (  =3.59) ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความ

ด้านคุณภาพชีวติการท างาน 
ระดบัการจดัสวสัดกิาร 

ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์ในการปฏิบติังาน 3.92 0.76 มาก 3 

2. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมขวญัก าลงัใจผูป้ฏิบติังานอยา่ง

สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

3.52 0.87 มาก 8 

3. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

หนา้ท่ีของท่าน 

3.54 0.91 มาก 7 

4. สถานท่ีท างานของท่านเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความ

ปลอดภยัต่อสุขภาพ 

3.66 0.85 มาก 5 

5. ท่านมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการท างานอยา่งเพียงพอ อยูใ่น

สภาพพร้อมใชง้าน และมีระบบการบ ารุงรักษา 

3.59 0.87 มาก 6 

6. ท่านมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา

ของหน่วยงานท่าน 

4.05 0.71 มาก 1 

7. ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานอยา่ง

เตม็ท่ี 

3.99 0.70 มาก 2 

8. ท่านไดรั้บผิดชอบหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน 3.91 0.80 มาก 4 

รวม 3.77 0.54 มาก  
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เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีของท่าน ( =3.54)  หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมขวญัก าลังใจ

ผูป้ฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ( =3.52)  ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.21  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดบัการจดัสวสัดิการของ                      

                      พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐดา้นการรักษาพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                            (n=400) 

  

           จากตารางท่ี 4.21  พบวา่ ดา้นการรักษาพยาบาล ในภาพรวมนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

( =3.13)  เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถเรียงล าดบัได้ ดังน้ีท่านสามารถเลือกโรงพยาบาล ในการ

รักษาพยาบาลด้วยตวัเอง (  =3.38) ท่านได้รับสวสัดิการการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอมีความ

เหมาะสม ( =3.32)  ท่านไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานของท่านอยา่งเท่าเทียม 

 ( =3.30)  ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วด้านเอกสารของการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานของ

ท่าน ( =3.12)  ท่านไดรั้บผลประโยชน์ดา้นประกนัสุขภาพส่วนบุคคล  ( =3.30)   ท่านมีสิทธ์ิใน

การเลือกระดับของแผนการรักษาพยาบาลได้  ( =2.93) หน่วยงานท่านให้ความส าคัญเร่ือง

สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัโดยการอบรมสัมมนาสม ่าเสมอ ( =2.88) ตามล าดบั 

 

ด้านการรักษาพยาบาล 
ระดบัการจดัสวสัดกิาร 

ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลอยา่งเพียงพอและ

เหมาะสม 

3.32 0.92 ปานกลาง 2 

2. ท่านไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานของท่าน

อยา่งเท่าเทียม 

3.30 0.90 ปานกลาง 3 

3. ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลดว้ยตวัเอง 3.38 0.93 ปานกลาง 1 

4. ท่านไดรั้บความสะดวกรวดเร็วดา้นเอกสารการรักษาพยาบาล

จากหน่วยงานของท่าน 

3.12 1.03 ปานกลาง 4 

5.ท่านไดรั้บผลประโยชน์ดา้นประกนัสุขภาพส่วนบุคคล 3.00 1.09 ปานกลาง 5 

6.ท่านมีสิทธ์ิในการเลือกระดบัของแผนการรักษาพยาบาลได ้ 2.93 1.10 ปานกลาง 6 

7. หน่วยงานท่านใหค้วามส าคญัเร่ืองสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั

โดยการอบรมสมัมนาสม ่าเสมอ 

2.88 1.07 ปานกลาง 7 

รวม 3.13 0.79 ปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.22   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดบัการจดัสวสัดิการของ   
                        พนกังานในสถาบนั อุดมศึกษาของรัฐดา้นระบบสัญญาจา้ง 
                                                                                                                                         (n=400) 

 

         จากตารางท่ี 4.22  ดา้นระบบสัญญาจา้งในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.77)  เม่ือได ้

พิจารณารายขอ้  สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ท่านท าสัญญาจา้งกบัสถาบนัตามระเบียบสถาบนัอยา่ง

ชัดเจน ( =3.91) ท่านได้รับการต่อสัญญาจา้งจากผลการประเมินท่ีเป็นรูปธรรม ( =3.88) ท่าน

ปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีตรงตามสัญญาจา้งระบุไว ้( =3.86) การใช้ภาระการสอน เป็นส่วน

หน่ึงของการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อต่อสัญญามีความเหมาะสม ( =3.76) ท่านท าสัญญาจา้ง

เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัอย่างเป็นธรรม ( =3.74)  การใช้ผลงานวิชาการ เป็นส่วนหน่ึงของการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อต่อสัญญามีความเหมาะสม  ( =3.71)  การใช้การบริการวิชาการ 

เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อต่อสัญญามีความเหมาะสม ( =3.70) พนกังาน

มหาวิทยาลยั ไดรั้บการประเมินผลตามระยะเวลาการต่อสัญญาจา้งแต่ละช่วงเหมาะสม ( =3.61)  

ตามล าดบั 

ด้านระบบสัญญาจ้าง 
ระดบัการจดัสวสัดกิาร 

ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านท าสญัญาจา้งกบัสถาบนัตามระเบียบสถาบนัอยา่งชดัเจน 3.91 0.82 มาก 1 

2. ท่านท าสญัญาจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัอย่างเป็นธรรม 3.74 0.84 มาก 5 

3. ท่านปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีตรงตามสญัญาจา้งระบุไว ้ 3.86 0.83 มาก 3 

4. ท่านไดรั้บการต่อสญัญาจา้งจากผลการประเมินท่ีเป็นรูปธรรม 3.88 0.76 มาก 2 

5. การใช้ผลงานวิชาการ เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน เพ่ือต่อสญัญามีความเหมาะสม 

3.71 0.79 มาก 6 

6. การใช้ภาระการสอน เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน เพ่ือต่อสญัญามีความเหมาะสม 

3.76 0.77 มาก 4 

7. การบริการวิชาการ เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน เพ่ือต่อสญัญามีความเหมาะสม 

3.70 0.81 มาก 7 

8. พนักงานมหาวิทยาลยั ได้รับการประเมินผลตามระยะเวลาการ

ต่อสญัญาจา้งแต่ละช่วงเหมาะสม 

3.61 0.85 มาก 8 

รวม 3.77 0.59 มาก  
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ตารางท่ี  4.23   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดบัการจดัสวสัดิการของ                   

                         พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐดา้นระบบค่าตอบแทน 

                                                                                                                                         (n=400) 

 
     จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ดา้นระบบค่าตอบแทน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.50)   

เม่ือพิจารณารายขอ้  สามารถเรียงล าดับได้ดงัน้ีท่านได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีกฎหมาย
ก าหนด ( =3.74)  ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั ( =3.57) ตามล าดบั  
นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ ท่านไดรั้บค่าตอบแทนจากต าแหน่งทางวชิาการอยา่งเป็นธรรม 
( =3.47) ท่านได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานสอนอย่างเป็นธรรม ( =3.42) ท่านได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานหนา้ท่ีความรับผดิชอบของท่าน ( =3.34)  ท่านคิดวา่
โดยภาพรวมผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บคุม้ค่ากบัความอุตสาหะของท่าน ( =3.34)  หลกัเกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทนในหน่วยงานมีความยติุธรรมและใชเ้กณฑเ์ดียวกนั ( =3.28) ตามล าดบั 
 

 ตอนที ่4  การวเิคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัสวสัดิการของพนักงานในสถาบัน 
 อุดมศึกษาของรัฐ   

1. ด้านสวสัดิการ 
        แบบสอบถามในตอนท่ี  4 ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการจดัสวสัดิการของ 

ด้านระบบค่าตอบแทน 
ระดบัการจดัสวสัดกิาร 

ล าดบั 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั 3.57 0.85 มาก 2 

2. ท่านไดรั้บเงินเดือนตามวฒิุการศึกษาท่ีกฎหมายก าหนด 3.74 0.87 มาก 1 

3. ท่านไดรั้บค่าตอบแทนจากต าแหน่งวชิาการอยา่งเป็นธรรม 3.47 0.82 ปานกลาง 3 

4. ท่านไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานสอนอยา่งเป็นธรรม 3.42 0.87 ปานกลาง 4 

5. ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของท่าน 

3.34 0.92 ปานกลาง 5 

6. ท่านคิดว่าโดยภาพรวมผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บคุม้ค่ากบั

ความอุตสาหะของท่าน 

3.34 0.88 ปานกลาง 6 

7. หลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนในหน่วยงานท่านมีความ

ยติุธรรมและใชเ้กณฑเ์ดียวกนั 

3.28 0.93 ปานกลาง 7 

รวม 3.50 0.68 มาก  
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พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามได้ให้
ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ทางอาชีพในหลายประเด็น กล่าวคือ 
 1.1 ระบบการจา้งงาน 

                           สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐควรก าหนดนโยบายการต่อสัญญาจา้งงานใหม่ใหเ้ป็น 
แบบสัญญาจา้งคงท่ีระยะยาวถาวร สามารถท างานไดจ้นถึงอายคุรบ 60  ปี โดยการใชม้าตรฐานเดียว 
กนัทุกสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่พนกังานวา่จะไม่ถูกประเมินใหอ้อก
จากงานกลางคนัอยา่งไม่เป็นธรรม  
 1.2 การจดัสรรงบประมาณ 
                                 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรจะจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการใน
พฒันาให้พนกังานอย่างเพียงพอและต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ทุนการศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ  และเปิดโอกาสให้พนกังานไดไ้ปฝึกอบรมเพื่อพฒันาเพิ่มพูนทกัษะความรู้ให้มีความ
เช่ียวชาญมากข้ึนในสาชาวิชาท่ีท าการสอนและท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะเป็นการเสริมสร้างความกา้วหน้า  
ในหน้าท่ีการงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและช่วยให้รู้สึกว่ามีความมัน่คงในอาชีพมากข้ึน 
  1.3 การสร้างธรรมาภิบาล 

                         1.3.1 สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ควรจดัตั้งหน่วยงานกลางเพื่อรับฟังถึงขอ้ปัญหา 
และความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัความมัน่คงและโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพโดยไม่เปิดเผย
รายช่ือของผูแ้สดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาไดต้รงประเด็นและสนองความตอ้งการของ
พนกังานไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการ 
       1.3.2   สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐควรทบทวนแกไ้ขปรับปรุงระบบเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมความกา้วหน้าทางอาชีพให้แก่พนกังานอยา่งเป็นระบบ พฒันาวิธีการด าเนินงานและมีการ
ปฏิบติัการท่ีรวดเร็วไม่ยุง่ยากซบัซ้อนรวมถึงพนกังานมหาวิทยาลยัทุกคนสามารถไดรั้บสิทธิเสมอ
ภาคเท่าเทียมกนั 
              1.3.3  สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ควรเร่งแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจในทางมิ
ชอบ อยา่งไม่ยุติธรรมของผูบ้ริหารระดบัสูงขจดัระบบอุปถมัภมุ์่งส่งเสริมธรรมาภิบาลในองคก์รให้
เกิดความเสมอภาคข้ึนและมีความเป็นธรรมแก่พนกังาน ในการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนตามระดบั
ความรู้ความสามารถ และผลงาน  เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่พนักงาน
มหาวทิยาลยัยา่งแทจ้ริง  
  2. ด้านความยุติธรรม  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นของความยติุธรรมไวห้ลายประเด็น กล่าวคือ   
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  2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้ นควรปฏิรูป
กฎระเบียบ ท่ีออกมาลิดรอนสิทธิของพนกังาน เช่น การไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่พนกังานผูท่ี้อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบติังานเม่ือบรรจุเป็นพนักงานประจ าแล้ว หรือการท่ีพนักงานไม่ได้รับการ
พิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปี เม่ือปฏิบติังานมาครบปี ควรมีความโปร่งใสในการประเมินผล
งานทุกรูปแบบโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกันและช้ีแจงให้ผูถู้ก
ประเมินรับทราบวิธีการร่วมกันก่อนปรับปรุงระบบการประเมินผลงานให้มีตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน
สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
  2.2 การมีส่วนร่วมของพกังานมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการเสริมสร้างความยุติธรรม
ให้มีมากข้ึน การให้พนกังานทุกระดบัไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ มีส่วนร่วมในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงจะท าให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมช่วยลดปัญหาความขดัแยง้และเกิดการยอมรับได้
ง่ายข้ึน 
  2.3 ระบบอุปถมัภ ์และระบบอาวุโส  ถา้มีในองคก์รจะส่งผลให้ความเป็นธรรมลด
นอ้ยลง ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรบริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล รวมทั้งควรก าหนดนโยบายใน
การพิจารณาให้รางวลัความดีความชอบต่อการประพฤติดี ปฏิบติัดี และการสร้างสรรค์ผลงานดี  
ของพนักงาน เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 
  2.4 สถาบนัอุดมศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดกลาง หรือขนาดเล็กไม่ควรก าหนด
ฐานค่าตอบแทนในระดบัเดียวกนั ควรมีการจดัล าดบัตามภาระของงานและความยากง่ายของการ
เรียนการสอน ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความสามารถท่ีสูงกวา่ เก่งกวา่ ควรไดรั้บค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถท่ีจะผลิตผลงานคุณภาพใหก้บัสถาบนัมากกวา่   เพราะวา่มีอ านาจ
ต่อรองต่อในภาระงานท่ียากกวา่ หรือเป็นสาขาท่ีขาดแคลนผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ใน
การสอน ยอ่มมีความยากง่ายไม่เท่ากนั อีกทั้งศกัยภาพในการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละสถาบนัก็มี
เสถียรภาพทางดา้นการเงินแตกต่างกนั ดงันั้น จึงควรพิจารณาใหร้อบดา้นเพื่อลดความเหล่ือมล ้า 
  2.5 ควรส่งเสริมและรณรงคใ์หบุ้คลากรยดึหลกัธรรมาภิบาลในการการปฏิบติังาน
ในทุกระดบัของการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั 
  3. ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีความ
คิดเห็นในคุณภาพชีวิตในการท างานหลายประเด็น กล่าวคือ 
     3.1 ภาระงาน ควรจดัเวลาในการสอนอยา่งเหมาะสมเพื่อให้คณาจารยมี์เวลาใน
การสอน การวางแผนงาน การท าวจิยั และการพกัผอ่นใชชี้วติส่วนตวัไดอ้ยา่งสมดุลกบังาน 
                   3.2  สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศในการท างาน ควรให้ความส าคญัดา้นความ
ปลอดภยัให้มากข้ึน  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้รู้สึกผ่อนคลาย 
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รวมทั้งจดัระเบียบการจราจรและการจอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลยัให้มีความสะดวกและมี
ความปลอดภยัทั้งในชีวติและทรัพยสิ์น 
     3.3 อาคารสถานท่ีบ้านพักอาจารย์ควรจะจดัให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับ
จ านวนอาจารยท่ี์เดินทางมาท างานในสถาบนัอุดมศึกษาในต่างจงัหวดัมากข้ึน  บา้นพกัมีจ านวนไม่
เพียงพอ รวมทั้งเพิ่มจ านวนพื้นท่ีการจอดรถ สงวนสิทธ์ิให้อาจารยม์ากข้ึน เพื่ออ านวยความสะดวก
และสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานมากข้ึน  

    3.4 โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชท้  างานให้มีความทนัสมยั และมีประสิทธิภาพเพื่อ
ความสะดวกในการใชท้  างานและเพิ่มจ านวนให้เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองขยาย
เสียงในห้องเรียน และควรติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศเพิ่มข้ึน เน่ืองจากภาวะโลกร้อน และภาระงาน
หนกั หากตอ้งท างานภายใตค้วามกดดนัสูง และบรรยากาศในสถานท่ีท างานท่ีร้อนจดั ส่งผลให้เกิด
ความเครียดในการท างาน และมีผลกระทบเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพตามมาได ้
  4. ด้านการรักษาพยาบาล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองการ
รักษาพยาบาลในหลายประเด็นกล่าวคือ 
      4.1 การรักษาพยาบาลการใชสิ้ทธิกองทุนประกนัสังคมให้สิทธิการักษาพยาบาล
เฉพาะผูป้ระกนัตนฝ่ายเดียว ไม่ครอบคลุมบุคคลในครอบครัว ไดแ้ก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร  
ควรมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ให้ครอบครัวของพนกังานมหาวิทยาลยั ไดรั้บสิทธิ
การรักษาพยาบาลดว้ย รวมไปถึงการอ านวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล โดยจดัโรงพยาบาล
ในความตกลงเฉพาะใหพ้นกังานไดเ้ขา้รับบริการทางแพทยโ์ดยตรง 
      4.2 การประชาสัมพนัธ์  ควรส่ือสารขอ้มูลด้านสิทธิประโยชน์ให้พนักงานใน
ฐานะท่ีเป็นผูป้ระกนัตนของกองทุนประกนัสังคมไดรั้บทราบ เพื่อการรับบริการทางการแพทย ์และ
การรักษาพยาบาลรวมไปถึงการเคลมสิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆไดเ้ตม็สิทธ์ิ 

4.3 ควรมีหน่วยงานโดยตรงท่ีให้เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลใหค้  าแนะน า 
หรือค าปรึกษาเก่ียวกบัดา้นสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลอยา่งชดัเจนเน่ืองจากปัจจุบนัยงัมี
พนกังานจ านวนมากไม่ค่อยเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวมากเท่าท่ีควร 
                         5. ด้านสิทธิประโยชน์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะในสิทธิประโยชน์
ท่ีน่าสนใจหลายประการ กล่าวคือ 
       5.1 วนัลาควรเพิ่มสิทธิประโยชน์จากการลาคลอดบุตรให้ลาคลอดไดโ้ดยท่ียงั
ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามปกติ และให้สิทธิแก่พนักงานผูช้ายในการลาเพื่อช่วยภรรยา
เล้ียงดูบุตรไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนดโดยไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งการลา 
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      5.2 อาคารสถานท่ี ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านบ้านพกัจ านวนบ้านพกั พื้นท่ี
จอดรถ และปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการเร่ืองอาคารสถานท่ีให้คล่องตวัมากกว่าน้ี นอกจากน้ี 
ควรมีค่าชดเชย ในกรณีเช่าท่ีพกั และควรเพิ่มสวสัดิการค่าเช่าบา้นเหมือนขา้ราชการ 
      5.3 ระบบกองทุนกู้ยืม ควรจดัท าระบบกองทุนให้พนักงานสายวิชาการได้ใช้
สิทธิกู้เงินจากมหาวิทยาลยัในการซ้ือบา้นท่ีอยู่อาศยัได้โดยคิดดอกเบ้ียต ่า เน่ืองจากรายได้ของ
พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บในแต่งละต าแหน่งหนา้ท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้พนกังานไดมี้โอกาสใน
การท่ีจะไดมี้เงินกอ้นในการจบัจ่ายใชส้อยในส่ิงท่ีจ  าเป็นและเพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายใหก้บัพนกังาน
มหาวทิยาลยั ควรมีการลดหยอ่นอตัราดอกเบ้ียในการกูย้มืเงินจากกองทุนของมหาวทิยาลยั  
     5.4 สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การขายอาหาร เคร่ืองด่ืม ขายในราคาสวสัดิการ
ของบุคลากรหรืออาจมีส่วนลดราคาถูก มีการบริการท่ีจอดรถในมหาวิทยาลยัเพื่อเป็นขวญัและ
ก าลงัใจกบัพนกังานท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 

  6. ด้านระบบสัญญาจ้าง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะในเร่ืองของการ
ท าสัญญาจา้งท่ีน่าสนใจหลายประการ กล่าวคือ 
      6.1 ระยะเวลาในการท าสัญญาจา้ง ควรท าสัญญาจา้งเพียง 2 คร้ัง และควรเป็น
สัญญาจา้งตลอดชีพ ท างานไดต้ลอดจนเกษียณ สัญญาจา้งตอ้งมีความเป็นธรรม ยดึหลกัสากล และ
เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สัญญาจา้งควรมีความชดัเจนสัญญาจา้งกบัภาระงานท่ีท าควรสัมพนัธ์กนั 
        6.2 กฎเกณฑ์ในการท าสัญญาจา้งควรก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนในเร่ืองของ
การนบัเวลาในการต่อสัญญาจา้งเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั มีความเหมาะสมและยติุธรรม 
      6.3 แบบประเมินการท าสัญญาจา้งควรเป็นรูปธรรมตรวจสอบไดมี้ความชดัเจน 
และโปร่งใส  
           6.4 คณะกรรมการพิจารณาสัญญาจา้งควรก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนในเร่ือง
ของการนบัรวมระยะเวลาการปฏิบติังานในการต่อสัญญาจา้งและการใชผ้ลงานทางวิชาการ การใช้
ภาระการสอน และการใช้บริการวิชาการให้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลต่อสัญญาจา้งด้วย
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีความยุติธรรม ควรมีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองสัญญาจา้งใน
รูปแบบคณะกรรมการท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารส่วนงาน / มหาวิทยาลยั / กรรมการส่วนงาน เพื่อน
อาจารย์ในสาขา/ภาควิชา และบุคคลท่ีพนักงานเลือกได้เองอีก 1-2 คน เป็นกรรมการประเมิน 
เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมมากข้ึน 

7. ด้านระบบค่าตอบแทน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะในเร่ืองระบบ
ค่าตอบหลายประการ กล่าวคือ 



  189 

      7.1 การเพิ่มค่าตอบแทนควรปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมและตามสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบนัให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต รวมถึงการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนพิเศษ ควรมี
ค่าเฉล่ียค่าตอบแทนในการสอนรายวชิาท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรปกติ และหลกัสูตรพิเศษท่ีมีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอตัราพิเศษ 
      7.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือน ควรมีหลกัเกณฑพ์ิจารณาค่าตอบแทนท่ีใชห้ลกัเกณฑ ์
เดียวกนั มีความเหมาะสมกบัภาระงานและปริมาณงานท่ีรับผดิชอบและผลงานท่ีประสความส าเร็จ     
                         7.3 ค่าสนับสนุนในการก าหนดค่าต าแหน่งทางวิชาการ ควรก าหนดเป็น
นโยบายท่ีชดัเจน ให้ไดรั้บค่าตอบแทนจากต าแหน่งทางวิชาการอยา่งเป็นธรรมโดยในแต่ละระดบั
ของต าแหน่งทางวิชาการ ให้เท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ และ
ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้โอกาสท างานวชิาการใหม้ากข้ึน  
 
 ด้านการจัดสวสัดิการ 

1. ด้านความมั่นคง และ โอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ 
นโยบายการต่อสัญญาจา้งงานแบบระยะยาวถาวรเพื่อให้พนกังานสามารถท างานได้

จนถึงอายคุรบ 60 ปี เป็นแบบมาตรฐานเดียวกนัทุกมหาวิทยาลยั  ในการจดัสรรงบประมาณ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการและพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้มีความเพียงพอและต่อเน่ืองบนพื้นฐาน
แห่งความเท่าเทียมยติุธรรม 
              2.  ด้านความยุติธรรม 
      ระบบการประเมินผลงาน ใหมี้ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบไดก้ารมีส่วนร่วมการ
เขา้ถึงสวสัดิการต่างๆไดท้ัว่ถึงเท่าเทียมเสมอภาคกนัพร้อมทั้งไดรั้บโอกาสในการแสดงควาคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะในสวสัดิการเก่ียวขอ้งกบัพนกังานโดยตรงอยา่งเปิดเผย 

 3.  ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 
           ภาระงานทางดา้นการสอนจดัให้เหมาะสม เพื่อมีเวลาในการท าผลงานทางวิชาการมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง จดัให้มีอาคารสถานท่ี
ท างานและบา้นพกัสวสัดิการของอาจารย ์ใหเ้พียงพอเหมาะสมและถูกสุขลกัษณะ     

   4. ด้านการรักษาพยาบาล 
            การรักษาพยาบาลควรมีสวสัดิการทางเลือกเสริมเพื่อให้ครอบคลุมบุคคลในครอบครัว

ของพนกังานไดแ้ก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร รวมทั้งมีบริการให้ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ส่ือสาร
ขอ้มูลดา้นสิทธิประโยชน์ใหพ้นกังานไดรั้บทราบเป็นปัจจุบนัเสมอ 
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5. ด้านสิทธิประโยชน์ 
     สิทธิประโยชน์ วนัลา สิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยความสมคัรใจ และสิทธิในการกูเ้งินจากกองทุนพนกังานมหาวทิยาลยัใน
การซ้ือบา้นท่ีอยูอ่าศยัไดโ้ดยคิดดอกเบ้ียต ่าและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆท่ีปฏิบติังานกบัมหาวทิยาลยั 
             6. ด้านระบบสัญญาจ้าง 
     ระยะเวลาในการท าสัญญาจา้งมีความส าคญัต่อพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีจะท าให้ทุกคน
สามารถปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองได ้ควรท าสัญญาจา้งเป็นแบบสัญญาจา้งตลอดชีพท างานตลอดจน
เกษียณ และกฎเกณฑ์ในการท าสัญญาจ้างควรก าหนดให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันการ 
ประเมินผลงานเพื่อน ามาพิจารณาต่อสัญญาจา้งควรมีความชดัเจนเป็นรูปธรรมตรวจสอบได ้ส่วน
คณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาจา้งควรก าหนดให้มีการน าผลงานทางวิชาการดา้นการสอน
และการใหบ้ริการทางวชิาการมาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจา้งดว้ย  
   7. ด้านระบบค่าตอบแทน 
        การเพิ่มค่าตอบแทนควรค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และให้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตการบริหาระบบค่าตอบแทน โดยการส ารวจค่าจา้งค่าตอบแทนของสถาบนัศึกษาอ่ืนของ
รัฐเพื่อน ามาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ และทบทวนปรับปรุงระบบการจ่ายค้าจ้างค่าตอบแทนของ
บุคลากรเพื่อป้องกนัมิให้เกิดแความเหล่ือมล ้ าระหวา่งสถาบนั เป็นวิธีการท่ีบุคลากรให้การยอมรับ  
การเล่ือนขั้นเงินเดือน มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน  ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
ดงันั้ น ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยจึงควรน าข้อมูลความต้องการดังกล่าวน้ีเข้าสู่กระบวนการบริหาร
จดัการสวสัดิการอนัพึงประสงค์ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ให้เป็นรูปธรรมและ เกิด
ประโยชน์ตอบสนองความตอ้งการมากท่ีสุดเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อความสุขของทุกคน 
 

ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาวธีิการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศในการจัดสวสัดิการพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

ขั้นตอนน้ีเป็นวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยศึกษา
ขอ้มูลวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ จากมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยท่ีมีการ
ปฏิบัติทีเป็นเลิศแห่งท่ี1  2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 4) 
มหาวทิยาลยัสงขลาครินทร์  
 2.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของมหาวิทยาลัย
ทีม่ีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิแห่งที ่1 
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1.1 ประวตัิความเป็นมา 
 มหาวิทยาลยัท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1 เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัชั้นน าของประเทศ
ไทย  และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลยัวิจยั
แห่งชาติและเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน (AUN)ปัจจุบนัจดัการเรียนการสอน 6 พื้นท่ี 
มีบุคลากรจ านวนทั้งส้ินสามหม่ืนกวา่คน การจา้งพนกังามหาวทิยาลยัโดยตอ้งท าสัญญาตามก าหนด
ระยะเวลาการจา้ง ดงัน้ี      
 1. สัญญาระยะแรกใหมี้ก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี 
 2. สัญญาระยะท่ีสองก าหนดให้มี 2 ประเภท คือ สัญญาท่ีมีระยะเวลาการจา้งจนถึงวนัครบ
เกษียณอายงุานของปีท่ีมีอายคุรบเกษียณอายงุาน  
1.2  สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ทีพ่นักงานได้รับในปัจจุบันประกอบด้วยสวสัดิการทั้งหมด
จ านวน  9 รายการ ดังนี้ 
 1. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

2. สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลกองทุนประกนัสังคม  
3. เงินช่วยพิเศษกรณีพนกังานมหาวทิยาลยัถึงแก่กรรม  
4. เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม  กรณีถึงแก่กรรมด้วยเหตุปกติ 

50,000 บาท และกรณีถึงแก่กรรมดว้ยอุบติัเหตุ 100,000 บาท 
 5. สิทธิการลาหยดุงานโดยไดรั้บเงินเดือน ลาป่วย พนกังานมหาวิทยาลยัมีสิทธิลาป่วยเพื่อ
รักษา การลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลงัคลอด ลากิจส่วนตวั ลาพกัผอ่นประจ าปี ลาอุปสมบทหรือ
ลาไปประกอบพิธีฮจัญ์ ลาเก่ียวกบัราชการทหาร ลาติดตามคู่สมรส และการไปถือศีลและปฏิบติั
ธรรม  

 6. การไดรั้บเงินชดเชย เม่ือพนักงานมหาวิทยาลยัท่ี พน้สภาพจากการเป็นพนักงานของ
มหาวิทยาลยั จะมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย ไดแ้ก่ การครบเกษียณอายุงาน การถูกสั่งให้ออก การครบ
ก าหนดระยะเวลาการจา้งตามสัญญาโดยไม่มีการขยายระยะเวลา   

   7. การไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ตามบญัชี 18 (ท่ีปรับปรุงใหม)่ 
               8. การลาประเภทต่าง ๆ ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาหลงัคลอดบุตร การลา
กิจส่วนตวั พกัผอ่นประจ าปี อุปสมบท ไปประกอบพิธีฮจัญ ์ลาเก่ียวกบัราชการทหาร การลาติดตาม
คู่สมรส 
                

        9. ดา้นสิทธิประโยชน์ ไดแ้ก่    
 9.1 การสั่งพวงหรีดเคารพศพบุคลากรถึงแก่กรรม  

https://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%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://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%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov01-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov02-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov03-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov04-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov04-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov05-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov06-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%97.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov07-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov08-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov09-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/AboutHR/Welfare/about/Leave/document/Government/gov09-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA.pdf
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    9.2 การมอบเขม็เคร่ืองหมายมหาวทิยาลยัแก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานครบตาม 
ก าหนดเวลาในช่วงต่างๆ  

    9.3 การเสนอขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญดุษฎีมาลา 
เขม็ศิลปวทิยา   

    9.4 การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนกังานมหาวทิยาลยั  
    9.5 การขออนุมติัค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินของพนกังานมหาวทิยาลยั    
    9.6 การข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตนกองทุนประกนัสังคม  
    9.7 ประสานงานกองทุนประกนัสังคมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
    9.8 การใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆการเบิกจ่ายเงินชดเชย 

                9.9 การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์บุคลากรและเงินช่วยเหลือครอบครัวของบุคลากร
ถึงแก่กรรม (มหาวทิยาลยัท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี1: 2559) 
        จากสภาพสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและสวสัดิการท่ี
เป็นจริง และความตอ้งการสวสัดิการในปัจจุบนั ผูว้ิจยัได้ร่วมสนทนากลุ่มเรียนเชิญคณะผูบ้ริหาร
และผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัท่ีมีวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ แห่งท่ี 1 รวมจ านวนทั้งหมด 8 คน เม่ือ
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ  มีความสนใจท่ีจะศึกษาทั้งหมด 7 ดา้น ดงัน้ี 
 

2.2.2 ระบบการจัดการสวสัดิการของมหาวทิยาลยัทีม่ีวธีิการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิแห่งที ่1 
           1.  ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ  มหาวิทยาลยัให้ความส าคญักับ
บุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเพื่อให้มหาวิทยาลยับรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจและแผนยุทธศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไวด้ังนั้นเพื่อให้ มี
วิธีการด าเนินงานในการบริหารจดัการสวสัดิการในดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหน้าในอาชีพ  
คิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี  สวสัดิการด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ เก่ียวข้อง
กล่าวคือ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1 ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
  “ …ในเร่ืองของความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ อาจารย์คิดว่า สวัสดิการท่ีมีให้

มันต้องตีความกันว่ามันเป็นสวัสดิการอะไร ถ้าเกิดว่าเป็นเร่ืองของความเจริญก้าวหน้า อาจารย์เป็น
สายวิชาการ ท าต าแหน่ง ผศ. รศ.แบบนีเ้รียกว่าสวัสดิการหรือป่าวไม่แน่ใจ เน่ืองจากอาจารย์ท าจาก
ความเจริญก้าวหน้าในตัวอาจารย์เอง ส าหรับการพิสูจน์เร่ืองของความก้าวหน้าของตนเองนั้น
สามารถท าได้  สมมุติคนหน่ึงได้ต าแหน่งช านาญการพิเศษ แต่ว่าพอท างานไปแล้ว ผลออกมาไม่ได้
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัของคณะนั้น กอ็าจจะไม่ต่อสัญญาได้ ความมัน่คงจะอยู่ในระดับใด แบบนีค้ง
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ต้องลองพิจารณาดู แต่เร่ืองของการพิสูจน์เร่ืองของความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการนั้นสามารถ
ท าได้ ซ่ึงอาจารย์ได้ไปดูงานท่ีมหาวิทยาลัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เราไม่มีปัญหา ซ่ึงงานวิจัยของ
ปริญญาเอก อาจารย์ก็มีความหวังว่าแนวทางท่ีเราจะน าไปเสนอต้องมาจากความเป็นจริง และ
มหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถท าได้ด้วย…” 

 

นอกจากน้ี  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและ
พฒันาคุณภาพ  คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองความมัน่คง
กา้วหน้าของสายวิชาการวา่ส่ิงส าคญัคือ ระบบสัญญาจา้งและการก าหนดโยบายอตัราก าลงัคนของ
รัฐดว้ย  ดงัท่ีไดก้ล่าว 

 
  “…ความมั่นคงและโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ขึน้อยู่กับระยะเวลาของสัญญาจ้าง รวม
ท้ังตัวแปรส าคัญในเร่ืองดังกล่าว คือ นโยบายของรัฐท่ีจะก าหนดในเร่ืองอัตราก าลังของพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วย…” 
 
 เช่นเดียวกบั  ผูใ้ห้ขอ้มูลอีกท่านหน่ึง จากส่วนงานกองการเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัท่ีมีวธีิการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1 ไดแ้สดงความเห็นวา่ ดา้นความมัง่คงในสายอาชีพนกังานท่ีปฏิบติังานใน
มหาวิทยาลยัฯไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการหรือสายสนับสนุนก็มีความมัน่คงทั้งคู่ แต่จะแตกต่างกนั 
โดยมีขั้นของความก้าวหน้าแตกต่างกันทั้ งช่ือเรียกต าแหน่ง และรายได้ แต่ส่ิงท่ีเหมือนกันคือ 
พนกังานสายวิชาการและสายสนบัสนุน มีสิทธิไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และไดรั้บเงินประจ า
ต าแหน่งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 

  “ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  ต าแหน่งประเภทวิชาการประกอบด้วย  ต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีวิธีการการเสนอขอต าแหน่งได้ 2วิธี  คือ วิธี
ปกติ หมายถึง ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ วิธีพิเศษ หมายถึง ผู้ขอ
มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่ครบ 
การเสนอขอต าแหน่งข้ามขั้น การเปล่ียนแปลงสาขาวิชา โดยจะมีข้อก าหนดว่า ระดับท่ีจบวฒิุอะไร
จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดในการท าผลงานวิชาการ วุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งอาจารย์ไม่
น้อยกว่า 2 ปี วุฒิ ปริญญาโท และด ารงต าแหน่งอาจารย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และวุฒิ ปริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ไม่น้อยกว่า  9 ปี ส่วนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต าแหน่ง
ประเภทสนับสนุน ต าแหน่งระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญและ
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เช่ียวชาญพิเศษโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ และกลุ่มสนับสนุน
ท่ัวไป ซ่ึงต่างกมี็ความก้าวหน้าตามสายงานของตนเองค่ะ...’’ 
 
   ดา้นความกา้วหน้าและมัน่คงในอาชีพ มหาวิทยาลยัใช้การประเมินผลการปฏิบติังานมา
ประกอบการพิจารณาเก่ียวกบัความกา้วหน้าในสายอาชีพ  โดยใช้รูปแบบการจดัท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติงานล่วงหน้า (Performance Agreement) ร่วมกันระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ผูบ้ ังคบับัญชา เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกันทั้ งสองฝ่ายและยอมรับผลการประเมินร่วมกันได้โดย 
มุ่งเนน้การพฒันาพนกังานมหาวิทยาลยั การสร้างสรรคง์านใหม่และพฒันาคุณภาพ ของหน่วยงาน
ด้วย ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานต าแหน่งประเภทวิชาการจะได้รับโอกาสในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไดน้ั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณใน
การสอน การวิจยั และวิชาการ มีความรู้ ความสามารถด้านการสอน ผลงานทางวิชาการ  และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ท่ีมีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงถึงความเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ใน
สาขาวชิานั้น มหาวิทยาลยั มีระบบบริหารจดัการท่ีให้ความส าคญักบับุคลากรทุกกลุ่มงาน ซ่ึงถือวา่
เป็นทรัพยากรส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการมหาวทิยาลยั เพื่อใหม้หาวทิยาลยับรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ แผนยุทธศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว ้ในการปฏิบติัตนและปฏิบติังาน
ในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย  จะได้รับความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ  เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าส าหรับตนเองและร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า 
นอกจากน้ี มหาวทิยาลยัยงัมีแผนยทุธศาสตร์ท่ีจะพฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน า 
ท่ีมีคุณภาพสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกดว้ย มีแนวทางการปฏิบติัท่ีดี คือ 

1. การปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเสนอขอต าแหน่งของสายวชิาการและสาย 
สนบัสนุนใหมี้ความยดืหยุน่และเหมาะสมกบัภาระงานมากยิง่ข้ึน 

2. การจดัท า Career Development โดยมีพี่เล้ียงในการจดัท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

แนวทางการสร้างความมั่นคงในระยะยาว   
ประกอบดว้ย  การบริหารจดัการท่ีดีควรน าหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารจดัการ จะสามารถ

ช่วยสร้างคุณภาพชีวติและความผาสุกในการปฏิบติังานของบุคลากรในมหาวทิยาลยั ดงัเช่นค ากล่าว
ของผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านจากการสนทนากลุ่มท่ี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยั
แห่งท่ี 1 ไดเ้สนอความคิดเห็นร่วมเป็นขอ้สรุปไว ้ดงัน้ี 
 1. มหาวทิยาลยัควรส่งเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหพ้นกังาน การปรับปรุงหลกัเกณฑว์ธีิการ 

จา้ง จะเป็นแรงจูงใจพนกังานใหอ้ยูก่บัมหาวทิยาลยั มีขวญัก าลงัใจท่ีดีข้ึน 
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 2. ผูบ้ริหารควรให้ความใส่ใจต่อบุคลากรใหก้ารดูแลเร่ืองสิทธิประโยชน์ และจดัสวสัดิการ
ท่ีเหมาะสมกบัพนกังานมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพนกังานสายวิชาการเพราะเป็นกลุ่มคนท่ี
ท าหนา้ท่ีในการให้ความรู้การพฒันาแก่เยาวชนและเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในระบบอุดมศึกษา
ไทย  
 3. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัตอ้งวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้าง
ความมัน่คงระยะยาวและสร้างความผกูพนัต่อองคก์รใหก้บัพนกังานท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั  
  3.1 การจดัสวสัดิการท่ีสร้างความมัน่ใจวา่จะมัน่คงไดใ้นอนาคตเม่ือพนกังานมีการ
ลาออจากงานหรือเกษียณอาย ุเช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เงินบ านาญ เงินชดเชย ประกนัชีวติ 
   3.2 การใหทุ้กศึกษาต่อ โดยให้ลาศึกษาต่อโดยใชทุ้นของสถาบนั เม่ือศึกษาจบแลว้
ท างานใชทุ้นก าหนดระยะเวลาใหเ้หมาะสม 
  3.3 การพฒันาระบบค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิผลโดยวิธีการกระจายค่าตอบแทนและ
การจดัสวสัดิการใหมี้ความเหมาะสมยติุธรรมโดยเป็นท่ียอมรับของบุคลากร  

  3.4 การพฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัธรรมาภิบาล ปัจจยัท่ี 3 คือการ
จดับทบาทภารกิจและโครงสร้าง เพื่อการกระจายภาระงานของพนกังานสายวิชาการให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม 
   3.5 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรมองค์การเพื่อลดความรู้สึกแตกต่างระหวา่ง
สถานภาพพนกังานมหาวทิยาลยักบัขา้ราชการ 

  3.6 การเสริมสร้างสัมพนัธภาพและความเอ้ืออาทรให้เพิ่มข้ึนในบรรยากาศการ
ท างาน หน่วยงานมีส่วนร่วมกนัหาจุดท่ีสมดุลในการปรับปรุงพฒันาให้เกิดความผาสุกในการ
ท างานร่วมกนั เช่น การประเมินสภาพแวดลอ้มในหน่วยงาน บรรยากาศในการท างาน ความสัมพนัธ์
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา/เพื่อนร่วมงาน การกระจายภาระงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปัญหา/
อุปสรรคในการท างานภายในหน่วยงาน   
  3.7 มีระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลท่ีดี และมีประสิทธิภาพเพื่อช่วย
สร้างขวญัและก าลงัใจสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมหาวิทยาลยัมีรายได้ท่ีเหมาะสมกบัฐานะทาง
สังคมและวิชาชีพ นอกจากจะจดัระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนให้เหมาะสมแลว้ระบบสวสัดิการและ
สิทธิประโยชน์เก้ือกลูนบัวา่มีความส าคญัซ่ึงจะตอ้งจดัใหมี้ความเหมาะสมและเพียงพอเช่นเดียวกนั  

 
 สรุปว่าผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย ต้องใช้แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วย
ด าเนินการ ควรมีการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแนวปฏิบติัทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ตอบสนองสนบัสนุนและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัยุทธศาสตร์การพฒันาระยะยาวของสถาบนั 
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คือควรสนับสนุนให้มีการพฒันาบุคลากรทุกรูปแบบ ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
รวมทั้ งพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้เป็นผู ้มีความสามารถพิเศษ  มีระบบบริหารบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยทุกสายงานตอ้งมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพท่ีชัดเจน 
เพื่อให้บุคคลการท างานได้เต็มศักยภาพและมีความสุขในการท างานโดย การสร้างระบบให้
เอ้ืออ านวยและสนบัสนุน การเขา้สู่ต าแหน่งความกา้วหน้าทางวิชาชีพให้แก่พนกังานทุกกลุ่มของ
มหาวทิยาลยั  
                 2.  ด้านความยุติธรรม  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจดัการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน เช่น 

        2.1 ระบบการจ่ายค่าตอบแทนจะก าหนดบญัชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย      
ตามโครงสร้างต าแหน่ง จ านวน 4 บญัชี ซ่ึงก าหนดเฉพาะอตัราเงินเดือนขั้นต ่าและอตัราเงินเดือน
ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลยั บญัชีหมายเลขท่ี1 เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง (อธิการบดี) ผูบ้ริหาร
ระดับกลาง (รองอธิการบดี/คณบดี) ผูบ้ริหารระดับต้น (ผูช่้วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา) ผูบ้ริหาร (ผูอ้  านวยการ)  บญัชีเงินเดือนหมายเลข  2 ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ช่วง
อตัราเงินเดือนก าหนดตามระดบัคุณวุฒิแรกบรรจุ ไดแ้ก่ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี(กรณี
จ าเป็น) บญัชีเงินเดือนหมายเลข  3  ส าหรับต าแหน่งประเภทสนบัสนุน ช่วงอตัราเงินเดือนก าหนด
ตามระดบัคุณวุฒิแรกบรรจุ และบญัชีเงินเดือนหมายเลข 7 ส าหรับต าแหน่งระดบัหวัหนา้หน่วยงาน
ในโรงพยาบาลและระดบัหัวหน้างานในส่วนงาน/หน่วยงาน อตัราเงินเดือนของแต่ละต าแหน่ง
(กรณีบุคคลภายนอก) ให้เป็นไปตามท่ีกองบริหารงานบุคคล โดยก าหนดนโยบายมีความชัดเจน 
โปร่งใสตรวจสอบไดย้ติุธรรมกบัทุกกลุ่มพนกังาน   

        2.2 การประเมินผลงานมีเกณฑก์ารวดัผลการปฏิบติังาน  
                            2.2.1  การพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานใหมี้ความโปร่งใสเป็นธรรม 
                            2.2.2  การพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะ (Competency)ให้มี
ความชดัเจน เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาบุคลากร 
                           2.2.3  การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากร 
                           2.2.4  การก าหนดนโยบาย/แนวทางในการใชง้านระบบประเมินผล การปฏิบติังาน
ออนไลน์ให้มีความชดัเจน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งมหาวทิยาลยัตามท่ี
มหาวิทยาลยัไดใ้ห้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็นผูร่้วมสร้างความส าเร็จในองคก์รนั้น ผูใ้ห้
ข้อมูลหลักท่านหน่ึง จากงานบริหารสวัสดิการและสิทธ์ิประโยชน์ กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัย ได้แสดงความเห็นถึงเร่ืองความยุติธรรมในการบริหารงาน ในส่วนของงานด้าน
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์วา่ ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัชีวิตความเป็นอยูข่องบุคลากรทุกคนท่ี
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ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัทุกคนให้มีความสุขในการท างาน นั้น จึงไดน้ าค ากล่าวของ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1  ท่ีไดก้ล่าวไว ้เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยัพบประชาคม คร้ังท่ี 4  เร่ืองนโยบายและทิศทางมหาวิทยาลยัก าหนดแผน
ยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2559-2562  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “…ในเร่ืองทรัพยากรบุคคล ประชาคมมหาวิทยาลัยของเราต้องมีความสุข การด าเนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลต้องปกป้องบุคลากร  ไม่ได้ปกป้องกฎระเบียบ  ซ่ึงเป็นอันต้องปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอือ้อ านวยความสะดวกให้บุคลากรท างานได้ เติบโตได้ และพัฒนาตนเองได้
อย่างมีความสุข  ซ่ึงผมเช่ือว่าถ้าบุคลากรมีความสุขในการท างานแล้วผลงานจะออกมาดีและ
มหาวิทยาลัยของเรากจ็ะดีขึน้แน่นอน...” 
 
 ผูใ้ห้ข้อมูลท่านหน่ึง ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคลและการจดัการ
ทัว่ไป ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งท่ี 1 ได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองของนโยบาย
ประชาคมมหาวิทยาลยัตอ้งมีความสุขมีความเป็นรูปธรรม เพราะไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์ในการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลมารองรับ โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “…การจัดท าแผนยทุธศาสตร์ฯ คร้ังนี ้เป็นการด าเนินงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ท้ังในระดับส่วนงานและกองทรัพยากรบุคคล  โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารท่ีก ากับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละส่วน
งาน อีกท้ังยงัมีการพิจารณาสถานการณ์รอบข้างในหลากหลายมมุมองด้วย ผู้บริหารให้ความส าคัญ
มาก มีการแสดงออกถึงความเท่าเทียมเป็นธรรมและท่ัวถึงทุกคน ท้ังนีก้เ็พ่ือให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยมีทิศทางท่ีชัดเจน และไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย…” 
 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้ข้อมูลหลักท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลัยแห่งท่ี 1 ได้อธิบายเพิ่มเพิ่ม
เก่ียวกบัเร่ืองการประเมินผลของพนกังานวา่มีความชดัเจนเป็นรูปธรรมและโป่รงใส มีเกณฑ์ในการ
ประเมิน รูปแบบการประเมินรอบด้าน เพื่อความเป็นธรรมมากท่ีสุด และเป็นท่ียอมรับของผูถู้ก
ประเมินทุกคน  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

“…การประเมินพิจารณาการขึน้เงินเดือน เป็นระบบแบบ 360 องศา เป็นการประเมินจาก
เพ่ือนร่วมงานท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้บริการ การประเมินจะมีกรรมการประเมิน 
จ านวน 2 ชุด กรรมการชุดท่ี 1 จะประเมินเฉพาะผลการปฏิบัติงาน และกรรมการชุดท่ี 2 จะเป็น



  198 

กรรมการชุดกลั่นกรองผลจากการประเมินจากกรรมการชุดท่ี 1 อีกต่อหน่ึง ซ่ึงกรรมการชุดท่ี 2 จะ
ได้รับการแต่งตั้งจากทางมหาวิทยาลัย…”   

 
             สอดคล้องกับค ากล่าวของ  ผูใ้ห้ข้อมูลหลักอีกท่านหน่ึง จากงานสวสัดิการงานบุคคล 
บณัฑิตวิทยาลยัแต่ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นว่า จริง ๆ แลว้ตอ้งให้ผูรั้บบริการประเมินอีกทางจึงจะครบ 360 
องศาแต่วา่เท่าท่ีปฏิบติัมาก็มีการยอมรับกนัไม่มีขอ้ขดัแยง้ และการท่ีจะใหผู้รั้บบริการประเมินถา้จะ
ปฏิบติัจริงๆ ตอ้งแบ่งเป็นส่วนงานไปน่าจะดีกวา่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

  
“…ทางมหาวิทยาลัยใช้การประเมินแบบ 360 องศากับเกือบทุกหน่วยงาน ยกเว้นบัณฑิต

วิทยาลัยท่ียังใช้รูปแบบการประเมินแบบ 270 องศา จะมีการประเมินสามส่วนก่อน คือการประเมิน
จากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน โดยยงัขาดการประเมินจากผู้รับบริการ...” 
 
              นอกจากน้ี ยงัมีประเด็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นความยุติธรรม ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
อีกท่านหน่ึง กล่าวว่า มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับผูใ้ห้ข้อมูลทุกท่านในเร่ืองความ
ยติุธรรม  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 

 “…ทางมหาวิทยาลัยให้ความยุติธรรมแก่พนักงานมาก มีการบริหารจัดการในเร่ืองของการ
สามารถย่ืนค า้ร้อง หรือร้องเรียนในปัญหาต่างๆท่ีตนเองเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าท่ีควร
โดยผ่านช่องทาง การย่ืนทางหลักสูตร ภาควิชา และคณะท่ีตนเองสังกัดอยู่  คณะกรรมการท่ี
ด าเนินการในเร่ืองนีก้จ็ะด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อร้องทุกข์เพ่ือแก้ไขปัญหานั้นๆ...”  

 
 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสวสัดิการเป็นเร่ืองของทุกคน จึงจ าเป็นตอ้งใหทุ้กคนมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ เพื่อเกิดการยอมรับในสวสัดิการดงักล่าว จึงจะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกนั ไม่แบ่งแยกกนั 
ความส าคญัของการจดัสวสัดิการก็เพื่อเป็นผลประโยชน์เก้ือกูลแก่พนกังานนอกเหนือจากเงินเดือน
หรือค่าจา้ง เป็นแรงจูงใจให้เกิดก าลงัใจในการปฏิบติังานซ่ึงเป็นการบ ารุงขวญั ช่วยสร้างให้เกิด
ความจงรักภกัดีให้กบัองค์กร สร้างพฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีในองค์กร และผลประโยชน์
ทางออ้มขององค์กรก็คือประสิทธิภาพการท างาน ดงันั้นการจดัสวสัดิการท่ีจะสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัพนกังานจะตอ้งให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความตอ้งการ เพื่อการยอมรับ เป็นปฏิบติัท่ีเป็น
ธรรมเท่าเทียม ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่พนกังาน ซ่ึงพนกังานทุกคนยอ่มหวงัท่ีจะมีคุณภาพ
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ชีวติท่ีดีข้ึน ดงันั้นการน าหลกัความเสมอภาคมาปรับใชใ้นการจดัสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูล
ทุกชนิดจะแสดงถึงความยติุธรรมและแสดงถึงความเท่าเทียมกนัมากท่ีสุด 

 

 สรุป ไดว้า่ ความยติุธรรมเป็นหน่ึงในหลกัของการจดัสวสัดิการท่ีดี แนวคิดเก่ียวกบัการจดั
สวสัดิการท่ีดีมีความเสมอภาค มีความยุติธรรม จดัเพื่อคนส่วนใหญ่ การใช้หลกัประชาธิปไตยมา
ช่วยให้เกิดกระบวนการยุติธรรมข้ึน มีความเท่าเทียม เป็นหลกัท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิมี
เสียงในการแสดงความคิดเห็น  แสดงความต้องการ ตลอดจนมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน สวสัดิการทุกดา้น จึงจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานจึงจะเกิดผลดี และการ
น าไปสู่ผลงานท่ีมี ประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดผลคุม้ค่าต่อการด าเนินการจดัสวสัดิการ และสามารถ
ท าให้พนักงานเพิ่มผลผลิตให้สูงข้ึน เพื่อก่อให้เกิดความผูกพนัและสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ช่วยใหเ้กิดการยอมรับโดยทัว่ไปภายในองคก์ร 

 

 3. ด้านสิทธิประโยชน์     สิทธิประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ท่ีได้ตามสิทธ์ิ คือส่ิงท่ีเป็น
ผลดีท่ีบุคคลใด ๆพึงจะไดรั้บตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น เช่น พนกังาน
ของมหาวิทยาลยัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากสวสัดิการท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน
และท างานกบัมหาวทิยาลยั  สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ จะเป็นส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนใน
การท างาน เช่น เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุ เช่น เบิกค่า
รักษาพยาบาลหลงัเกษียณ เงินบ าเหน็จ เงินตอบแทนการท างานนาน  สิทธ์ิในการท าประกนัสุขภาพ 
การท าประกนัชีวิต เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินช่วยค่าท าศพ การยกหน้ีให้กรณีถึงแก่กรรมระหวา่ง
เป็นพนกังาน หรือสิทธิใน การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

 

              เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ มหาวิทยาลยัท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1 เป็นมหาวิทยาลยั
ขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ การบริหารจัดการด้านสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ค านึงถึงความตอ้งการและประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรบุคคลเป็นส าคญั  มุ่งให้
บุคคล ท างานตอ้งมีความสุข มีสุขภาพดี อยูภ่ายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีปลอดภยั มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีอยูดี่มีสุข  และให้ความส าคญัในการมีส่วนร่วมแสดงความตอ้งการความเห็น เสนอความตอ้งการ
อยา่งเท่าเทียมกนัดงัท่ีเจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคลท่านหน่ึง ไดอ้ธิบายถึงการด าเนินการของกอง
ทรัพยากรบุคคล ผูมี้หน้าท่ีน านโยบายมาปฏิบติั ซ่ึงมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจดัการสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆใหก้บับุคลากร ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
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 “...ในเร่ืองสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับตามสิทธิมีอยู่
ด้วยกันหลายประการ ซ่ึงทุกเร่ือง มหาวิทยาลัยมุ่งเป้าไปสู่ความสุขถ้วนหน้าของพนักงานทุกกลุ่มท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย คือท างานแล้วต้องมีความสุข มีความปลอดภัย มีบรรยากาศดีให้มี
ความรู้สึกอยากมาท างานทุกวัน ถ้าพูดถึงเร่ืองสิทธิประโยชน์ เช่น การท่ีพนักงานได้สิทธิเลือกการ
รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลอันนีเ้ป็นสิทธิประโยชน์ท่ี
พนักงานทุกคนได้รับ...” 
 
 อยา่งไรก็ตามสิทธิประโยชน์ ของพนกังานมหาวิทยาลยัจะไดใ้ชสิ้ทธิ ยงัมีอีกหลายประการ 
เช่น สิทธิในการลาต่างๆ หรือสิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ซ่ึงพนักงานจะต้อง
ปฏิบติังานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวนัท่ี 5 ตุลาคมของปีท่ีจะเสนอขอ
พระราชทานฯ) และตอ้งมีวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป หรือไดรั้บเงินเดือนขั้นต ่าของวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป 
โดยการเล่ือนชั้นตราตอ้งเวน้ระยะไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี ดว้ย 
 
            เช่นเดียวกับ ผูใ้ห้ข้อมูลหลักอีกท่านหน่ึง จากงานบริหารและทรัพยากรบุคคล บัณฑิต
วิทยาลัย ได้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติม เร่ืองการได้สิทธิขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  พนักงานท่ี ไม่ใช่สาย
วิชาการ คือ ต าแหน่งหัวหน้างานผูอ้  านวยการมีสิทธิขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นตรา
เร่ิมต้น สูงสุดจะไม่เท่ากบัของพนักงานสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารยร์องศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึงตนเองปฏิบัติงานในสายสนับสนุนก็รู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีไดรั้บถึงแมจ้ะไม่เทียบเท่ากบัสายวิชาการก็ถือวา่มหาวิทยาลยัให้สิทธิประโยชน์น้ีดว้ย 
ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “…เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับข้าราชการได้รับสิทธ์ิตามท่ีมีการก าหนดไว้ ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันแรกเม่ือมีอายงุานได้ 5 ปี ส่วนบุคลากรสาย
วิชาการ สามารถได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ถึงขั้นสายสะพาย หากได้รับต าแหน่งทาวิชาการ ตั้งแต่
รองศาสตราจารย์ เป็นต้นไป  และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) มี
สิทธิเสนอขอรับพระราชทาน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามร่างบัญชีท่ี 18 (ปรับปรุง
ใหม่)…” 
 อยา่งไรก็ตาม สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จะตอ้งมีแนว
ปฏิบติัท่ีดีของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นภารกิจในการท่ีจะตอ้งวางแผน ก าหนดทิศ
ทางการจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานและการด ารงชีพ 
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ดงัท่ี กลัยารัตน์ ธีระธนชยักุล (2557)  กล่าววา่ หน่ึงใน ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือ 
การบริหารงานสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจคนท างานให้ปฏิบติักบั
องคก์รและเพื่อการเปรียบเทียบแข่งขนัท่ีดีกวา่ 
 
 สรุปได้ว่า  สิทธิประโยชน์เป็นสิทธิท่ี เอ้ือประโยชน์ต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานกับ
มหาวิทยาลยั ทั้งท่ีเป็นทั้งตวัเงินและเป็นเกรียติยศช่ือเสียง เหมือนเป็นสวสัดิการตอบแทนให้กบั
พนกังาน เม่ือปฏิบติังานให้กบัมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัควรพิจารณาก าหนดสิทธิดา้นต่าง ๆ ท่ีจะ
เป็นประโยชน์มากกว่าสวสัดิการท่ีมีอยู่ในแก่พนักงานได้   หากมีสวสัดิการท่ีดี ตรงต่อความ
ตอ้งการ และมีให้ต่อเน่ืองอย่างเพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน ก็จะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวให้
พนักงานมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างาน สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ท่ีดีนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานรายบุคคล ท่ีมี
ต่อการตอบแทนองคก์ร และยิ่งสิทธิประโยชน์นั้นดูแลครอบคุลมไปถึงครอบครัวของพนกังานดว้ย
แลว้ จะยิง่ส่งผลดีต่อองคก์รอยา่งมาก ในขณะเดียวกนัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ดี ก็เป็นการจูง
ใจบุคคลภายนอกให้ตอ้งการมาท างานกบัองคก์ร และยงัจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังานมี
ความมัน่คงมากยิง่ข้ึน  

 
4. ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน  การปฏิบติังานท่ีมีความสุขยอ่มท าใหง้านมีคุณภาพ และ  

ก่อให้เกิดผลดีต่อผูป้ฏิบติังานและองค์กร  ดงัค ากล่าวของอธิการบดีมหาวิทยาลยัท่ีมีการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศแห่งท่ี 1 ท่ีกล่าวว่าผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความสุขในการท างานการด าเนินงานดา้นทรัพยากร
บุคคลตอ้งปกป้องบุคลากร ไม่ไดป้กป้องกฎระเบียบซ่ึงเป็นอนัตอ้งปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้
เอ้ืออ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรท างานได ้เติบโตได ้และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงเช่ือ
วา่ถา้บุคลากรมีความสุขในการท างานแลว้ผลงานจะออกมาดีและมหาวทิยาลยัก็จะดีข้ึนแน่นอน  
 
 แนวปฏิบติัท่ีดีของการบริหารจดัการเร่ืองสวสัดิการของมหาวิทยาลยั มุ่งให้คนท างานทุก
คนมีความสุขในการท างาน มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะท างานนั้นๆใหป้ระสบผลส าเร็จและ
มีคุณภาพโดยคนตอ้งมีคุณภาพก่อน ดงันั้นจึงมีการจดัสวสัดิการในดา้นอบรมพฒันาให้ความรู้แก่
พนกังานทั้งสายวชิาการและสายสนบัสนุนเพื่อใหป้ฏิบติัของตนเองโดยใชค้วามรู้ความสามารถของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความสุข ความภาคภูมิใจในงานท่ีท า และรวมไปถึงสถาบนั ส่ิงแล้วล้อม การ
บงัคบับญัชา นโยบาย เพื่อนร่วมงาน ทุกอยา่งลว้นเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหเ้กิดคุณภาพชีวติท่ี
ดีได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแนวคิดดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เชอร์มาฮอร์น, ฮั้นทแ์ละ
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ออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn ค.ศ.2007) ท่ีได้เสนอกิจกรรมในท่ีท าให้มีคุณภาพ
ชีวิตการท างาน คือการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  การจดัโครงสร้างงานใหม่ปรับปรุงให้
ผลตอบแทนและการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และควิเบิ้ล (Quible, 1996: 326) กล่าวถึง
คุณภาพชีวิตการท างานว่า เป็นกระบวนการบริหาร มีผลต่อส่ิงท่ีตามมาท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของ
สถานภาพของพนักงาน สภาพแวดล้อมการท างาน การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและการสนบัสนุนขององคก์รซ่ึงจะมีผลดีต่อความรู้สึกทางบวกกบังาน
และตอ้งการปฏิบติังานกบัองคก์รตลอดไป 
 
 อย่างไรก็ตาม การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีปฏิบัติ
มากกวา่กิจกรรมใดๆ คาดกนัวา่มนุษยไ์ดใ้ชเ้วลาถึงหน่ึงในสามของชีวติเป็นอยา่งนอ้ยอยูใ่นสถานท่ี
ท างาน ดงันั้นสภาพส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศ อากาศท่ีปราศจากมลพิษต่างๆ ในการท างานจึงนบัวา่มี
ความส าคญัต่อคุณภาพชีวิตของการท างานทั้งส้ิน ดงัท่ี  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง ได้แสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองของ คุณภาพชีวติการท างานท่ีดีวา่มีหลายเร่ืองดว้ยกนัไว ้ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “…คุณภาพชีวิตในการท างาน จะกล่าวถึงความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย  ของเราก็ถือว่ามี
ความปลอดภัยในระดับหน่ึง คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีคุณภาพและกล้องวงจรปิด  ต่อมา
จะพูดถึงเร่ืองสุขภาพซ่ึงมหาวิทยาลัยของเราก็ได้มีการสนับสนุนนักศึกษา และบุคลากรเล่นกีฬา
และมีการส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันและทางมหาวิทยาลัยของเรากมี็การให้ลาศึกษาต่อ 
แต่ต้องเสนอเร่ืองแก่ผู้บริหารก่อน ส าหรับการลาศึกษานั้นมี 2 แบบ คือ แบบเตม็เวลาและแบบเวลา
ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีได้รับการอนุมติัจากผู้บริหารคือการลาเรียนไม่เตม็เวลา ส่วนคนท่ีลาศึกษาเตม็เวลาจะ
ได้เงินเดือนแต่ไม่ได้รับการขึน้เงินเดือน ส าหรับเร่ืองของท่ีพัก ทางมหาวิทยาลัยก็มีคอนโดเป็นท่ี
พักให้แต่ต้องจ่ายเงินบางส่วนส าหรับการเดินทางใน  มหาวิทยาลัยมีรถรางฟรี และมีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของท่ีคณะ…” 
 
 สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองคุณภาพชีวติ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
     “…คุณภาพชีวิตในการท างานภาพรวมดี  มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน

หน่วยงานโดยมีการจัดระบบ รักษาความปลอดภัย  และติดกล้องวงจรปิดท่ัวมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
สนับสนุนด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรเล่นกีฬา และมีการจัดการแข่งขนักีฬาบุคลากรบ่อยๆ 
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นอกจากนี้ ยังสนับสนุนด้านการเดินทางของบุคลากร โดยจัดรถบัสของมหาวิทยาลัย คอยรับส่ง
บุคลากร ท่ีส าคัญมีการจัดท่ีพักอาศัยภายในหน่วยงานให้กับบุคลากรด้วย…” 
 
 สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง จากส่วนงานบุคคล บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี1 ไดแ้สดงความคิดเห็นเร่ืองสภาพบรรยากาศแวดลอ้ม
ภายในมหาวิทยาลยัท่ีมีความปลอดภยัร่มร่ืน มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีดี เหมาะกบัการ
ท างาน ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 

“…ชอบท างานท่ีน่ี เพราะประทับใจท่ีมหาวิทยาลัยมีรถสวสัดิการให้บริการรับ-ส่งบุคลากร 
และมีบริเวณภายในร้ัวมหาวิทยาลัยท่ีร่มร่ืนปลอดโปร่งและปลอดภัยสูง...” 

 

 นอกจากน้ี  ผูใ้ห้ขอ้มูล  จากงานบริหารและทรัพยากรบุคคล บณัฑิตวิทยาลยั และผูใ้ห้
ขอ้มูลอีกท่านหน่ึง  จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ มีความคิดเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนัไดก้ล่าวถึงเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมหาวทิยาลยัมีให้นั้น มีสวสัดิการท่ีจะเป็นการ
ส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดี ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
 “…คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ คือ การอนุญาตให้บุคลากรสามารถ

ลาศึกษาต่อได้ โดยจะมีการพิจารณาจากอัตราก าลังพลก่อนว่าจะกระทบการท างานหรือไม่ ซ่ึงการ
ลาต่างๆยึดตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยการลามี 2 แบบ คือ 1.การลาเต็มเวลาจะได้รับ
เงินเดือนตามปกติ แต่ไม่ได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีและ2. การลาเป็นบางเวลา สัปดาห์ละ
ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง จะได้รับเงินเดือนปกติ และได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าปี…” 
 
 สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิตในการท างาน  ท่ีดีคือค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ
ท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความมัน่คงและความกา้วหน้าในการท างาน 
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกัน 
ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงาน และชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม คุณภาพชีวิตการท างานในลกัษณะของความพึงพอใจในการท างานนั้น จะ
ส่งผลต่อการปฏิบติังาน และยงัเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการท างาน ซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพต่อ
องคก์รในท่ีสุด เรียกไดว้า่ บรรลุเป้าหมาย ถา้องคก์รใดก็ตามตอ้งการสร้างความจงรักภกัดีให้เกิดข้ึน
ในใจของพนักงานทุกคนแลว้ คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีจะช่วยเพิ่มความผูกพนัท่ีพนักงานมีต่อ
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องค์กรได้เป็นอย่างดี ผูบ้ริหารทุกมหาวิทยาลยัจึงควรมีการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีดี เพื่อจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อมหาวทิยาลยั 

     5. ด้านการรักษาพยาบาล  มหาวิทยาลัยท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1 เขา้โครงการ
กองทุนประกนัสังคม สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลในสิทธิการรักษาแบบประกนัสังคม และ
อ านวยความสะดวกดา้นการรักษาพยาบาล  โดยใหส้ามารถเลือกเขา้รับการบริการทางแพทยไ์ดเ้ป็น
สถานพยาบาลหลกัตามบตัรรองสิทธิกองทุนประกนัสังคม และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
และศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัเพิ่มสวสัดิการการรักษาพยาบาลให้แก่
ครอบครัวพนกังานมหาวทิยาลยั 

    ดว้ย เจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล อธิบายเพิ่มเติมวา่ มหาวิทยาลยั มีสวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาลดูแลถึงครอบครัวของพนกังานดว้ย โดยมีหลกัเกณฑ์ก าหนดเร่ืองสิทธิการเบิกและ
วงเงินท่ีสามารถเบิกได ้โดยประกาศเป็นระเบียบสวสัดิการเพื่อให้ทุกคนไดรู้้และไดรั้บประโยชน์
จากสวสัดิการอยา่งเตม็ท่ีดว้ย  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 

 “…พนักงานท่ีท างานในมหาวิทยาลัยเราโชคดีท่ี มีโรงพยาบาล ก และโรงพยาบาล ขเป็น
ของมหาวิทยาลัย และเป็นโรงพยาบาลช้ันน าขนาดใหญ่ การท่ีพนักงานได้สิทธิเลือกเข้ารับการ
บริการทางการแพทย์ ท าให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของเราท่ีจัดให้แก่พนักงานทุกกลุ่ม
พอใจ และย่ิงไปกว่านั้น เราดูแลรักษาคนในครอบครัวของพนักงานอีกด้วย เช่น บิดามารดา บุตร คู่
สมรส โดยสามารถเบิกเงินสดได้ปีละไม่เกิน 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน50,000 บาท ต่อปี...” 

  
 ความโดดเด่นประการส าคญั ดา้นการจดัสวสัดิการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลยัมีปัจจยั
แห่งความส าเร็จมีหลายปัจจยัด้วยกนั เช่น การให้สิทธิพนักงานได้เลือกโรงพยาบาลหลกัโดยใช้
สิทธิเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ก และโรงพยาบาล ข ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั และ
เป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงคุณภาพการรักษาเป็นท่ียอมรับของสังคม  และยงัมี
โรงพยาบาลส ารองให้เลือกไดอี้ก คือ ดงันั้นสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลของมหาวทิยาลยั เป็น
การดูแลให้สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลทั้งตวัพนักงานและครอบครัวพนักงานได้เป็น
อยา่งดี 
 6. ด้านระบบสัญญาจ้าง  ปัจจุบนัมหาวิทยาลยั แบ่งการบริหารงานออกเป็น 36 ส่วนงาน มี
บุคลากรจ านวนทั้งส้ิน 33,325 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเงินอุดหนุน (ร้อยละ 
34.90) และเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากกว่าสายวิชาการ โดยบุคคลการสายวิชาการมีจ านวน 
3,871 คน (11.62%) และสายสนับสนุน  29,495 คน (88.38%) (ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การ
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บริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย พ .ศ.2559-2562 นโยบายและทิศทางมหาวิทยาลัยสภา
มหาวิทยาลัย และผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่านหน่ึงจากกองทรัพยากรบุคคลได้อธิบายเพิ่มเติมว่า  
มหาวทิยาลยั ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “… มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยต้องท าสัญญา
ตามก าหนดระยะเวลาการจ้าง จะเป็น สัญญาระยะแรก ให้มีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีแต่ไม่
เกิน 2  ปีโดยวันส้ินสุดสัญญาให้เป็นวันท่ี30 กันยายน ประการท่ีสอง คือ จะเป็นสัญญาระยะท่ีสอง
ก าหนดให้มี 2 ประเภท อีก คือ (1) เป็นสัญญาท่ีมีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันครบเกษียณอายุงาน ให้
ส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 30  กันยายน ของปีท่ีมีอายุครบเกษียณอายุงาน และ (2) สัญญาท่ีมีก าหนด
ระยะเวลาให้ส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีผู้นั้นครบสัญญา  
 
 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยงัได้มีการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุอีกด้วยโดยมีการต่อ
สัญญาจา้งอีกเป็นปีๆไปตามความรู้ ความสามารถท่ีพนกังานผูน้ั้นมี และตอ้งค านึงถึงอตัราก าลงัพล
ของกองทรัพยากรบุคคลดว้ยว่าจา้งต่อไดห้รือไม่ เพราะจะตอ้งค านึงถึงการจ่ายเงินเดือนวา่จะตอ้ง
จา้งภายใตง้บใดของมหาวิทยาลยั  ดงัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากงานทรัพยากรบุคคลและการ
จดัการทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแห่งน้ี  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “...นโยบายการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ  ท าให้ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถยังคง
ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิยาลัยได้ต่อ ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดีมากๆ ส าหรับมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสตรงนี้
และในนโยบายยังมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วย ทุกกลุ่มพนักงาน 
เราจ้าง และ มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีจูงใจให้เข้ามาปฏิบัติงาน เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ของ
เราอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยช้ันน าอยู่ค่ะ...” 
 
 อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรบุคคลวา่มีคุณค่ากบัองคก์รมากท่ีสุด  เพราะเป็นพลงัในการช่วยขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ และ
พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  มีการพฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
เขม้แข็ง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของบุคลากร อนัเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน
องคก์รไปสู่ความกา้วหนา้ มุ่งเนน้การสร้างความสุขและความผกูพนัของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีมีความสุขในการท างานและมีความมัน่คงในระยะยาวในการท างานกบัมหาวทิยาลยั 
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 สรุปไดว้า่  ถึงแมว้า่ปัจจุบนัอาจารยจ์ะมีสถานะเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัสายวชิาการ และ
ตอ้งท างานภายใตเ้ง่ือนไขของระบบสัญญาจา้งก็ตาม แต่มหาวิทยาลยัก็มีแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสามารถ
บริหารจดัการได้เป็นอย่างดีจากการท่ีได้มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีจูงใจ สามรถแข่งขันได้ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัองค์กรอ่ืน ๆ ท าให้มีผูส้นใจตอ้งการท่ีจะท างานกบัมหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึน และยงัมี
ระบบการพิจารณาจา้งงานต่อเม่ือพนกังานเกษียณอายโุดยค านึงถึงผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ และมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยก าหนดเป็นนโยบายการขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ ท าให้ผูท่ี้มี
ความรู้ ความสามารถยงัคงปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รไดต่้อไป 
 7. ด้านระบบค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับประกอบด้วย 
เงินเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เงินประจ าต าแหน่ง และเงินค่าล่วงเวลามหาวิทยาลยัจะ
ก าหนดบญัชีเงินเดือนของพนกังานมหาวิทยาลยัตามโครงสร้างต าแหน่ง จ านวน 4 บญัชี ซ่ึงก าหนด
เฉพาะอตัราเงินเดือนขั้นต ่าและอตัราเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานไว ้ส าหรับต าแหน่งประเภท
วิชาการ ช่วงอตัราเงินเดือนก าหนดตามระดบัคุณวุฒิแรกบรรจุ  พนักงานมหาวิทยาลยัอาจได้รับ
เงินเดือนแรกบรรจุสูงกวา่อตัราเงินเดือนขั้นต ่าท่ีก าหนดในบญัชีเงินเดือนไดใ้นกรณีเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถสูงเป็นพิเศษ เป็นต าแหน่งท่ีมีการแข่งขนัในตลาดแรงงานสูง เป็นสาขาวิชาชีพท่ีขาด
แคลน  หรือเป็นต าแหน่งท่ีจ าเป็นต้องอาศัยผู ้มีประสบการณ์ในการท างานเข้ามาปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ียงัมีค่าตอบแทนจากการเสนอผลงานวิจยัดีเด่นให้กบัผูส้ร้างผลงานวิจยัส่วนการเล่ือน
เงินเดือนประจ าปีให้มีการเล่ือนเงินเดือนประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง ในวนัท่ี 1 ตุลาคม โดยให้น าผลการ
ประเมินการปฏิบติังาน การรักษาจรรยาบรรณและวินยั ตลอดจนความสามารถ และความอุตสาหะ
ในการปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยัมาประกอบการพิจารณา การเล่ือนเงินเดือนคิดเป็นร้อย
ละของอตัราเงินเดือนแต่ตอ้งไม่เกินอตัราเงินเดือนขั้นสูงของบญัชีเงินเดือน กรณีท่ีไดรั้บเงินเดือน
ถึงขั้นสูงของต าแหน่ง ให้ไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษเป็นร้อยละของอตัราเงินเดือน ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลย
พินิจของผูมี้อ านาจในการเล่ือนเงินเดือนพิจารณาตามความเหมาะสม  
 
 พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมีสิทธิไดรั้บการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

1) ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 8 เดือน  
2) ไม่อยูใ่นระหวา่งการทดลองปฏิบติังาน  
3) ตอ้งไม่ขาดงานถา้ไม่ใช่เหตุสุดวสิัย และไม่ลาเกินสิทธิในการลาประเภทต่างๆ  

  
 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น จากผูใ้ห้ข้อมูลหลักท่านหน่ึง ต าแหน่งรองคณบดีฝ่าย
บริหารและพฒันา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ืองของเงินเดือน
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ค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการเป็นอาจารย ์ท่ีมหาวิทยาลยัวา่เป็นไปตามท่ีสถาบนัก าหนด เป็นบญัชีไป ของ
อาจารยจ์ะเป็นต าแหน่งประเภทวชิาการ ช่วงอตัราเงินเดือนก าหนดตามระดบัคุณวุฒิแรกบรรจุ ดงัท่ี
ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
 “…ในส่วนค่าตอบแทน หากเป็นเร่ืองของอัตราเงินเดือนทางมหาวิทยาลัยของเราสามารถ

ดูจากเอกสารได้ ซ่ึงเราจะใช้เกณฑ์เดียวกันในการให้อัตราเงินเดือน และให้ตามวุฒิการศึกษา หาก
เป็นบางมหาวิทยาลัยเขาจะไม่ให้ค่าตอบแทนเต็มจ านวน จะหักเงินไว้ 2 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือเป็นค่า
สวัสดิการต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยของเรา  การขึน้อัตราเงินเดือนจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงแต่ละ
คณะกเ็ป็นจ านวนเงินท่ีไม่เท่ากัน แล้วแต่เงินท่ีแต่ละคณะมีในเวลานั้น…”   

 
อย่างไรก็ดี กองทรัพยากรบุคคลจะตั้งเลขบญัชีเงินเดือนไวเ้ป็น  4 บญัชี โดยก าหนด

ค่าจา้งไวช้ดัเจน ประกอบดว้ยค่าจา้งส าหรับต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ก าหนดช่วงอตัราเงินเดือน
เป็น 4 กลุ่ม  บญัชีเงินเดือนส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ช่วงอตัราเงินเดือนก าหนดตามระดบั
คุณวุฒิแรกบรรจุ ส าหรับต าแหน่งประเภทสนบัสนุน ช่วงอตัราเงินเดือนก าหนดตามระดบัคุณวุฒิ
แรกบรรจุ บญัชีเงินเดือนหมายเลข 4 ส าหรับต าแหน่งระดบัหัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาล และ
ระดบัหัวหน้างานในส่วนงาน/หน่วยงาน อตัราเงินเดือนของแต่ละต าแหน่ง(กรณีบุคคลภายนอก) 
ให้เป็นไปตามท่ีกองทรัพยากรบุคคลก าหนด จะเห็นไดว้่าอตัราการจา้งงานตั้งแต่แรกเขา้ไม่เท่ากนั
แลว้แต่สายงาน   

 
      สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากกองทรัพยากรบุคคล ได้
กล่าวถึง การจดัการค่าตอบแทนของมหาวทิยาลยัท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1วา่แตกต่างกนัตาม
หมวดบญัชีและสายงาน ตั้งแต่แรกเขา้ การปรับข้ึนเงินเดือนจะน าระบบสมรรถนะมาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานก็จะมีความยติุธรรมดี ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “…อัตราเงินเดือนสายวิชาการและสายสนับสนุนนั้นจะมีอัตราเร่ิมต้นท่ีต่างกันส่วน
ค่าตอบแทนนั้นจะเป็นไปตามบัญชีไม่มีการหักแต่อย่างใดและการปรับขึน้เงินเดือนของท่ีน่ีจะเป็น
อัตราร้อยละ โดยปรับขึน้ปีละคร้ัง ใช้วิธีการประเมินผล ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินสมรรถนะไว้ มีความชัดเจน เหมาะสม
ต่อบุคลากร…” 
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 จากการจดัสนทนากลุ่มผูว้ิจยัพบแนวทางปฏิบติัท่ีดีของมหาวทิยาลยั ในดา้นระบบบริหาร
ค่าตอบแทน คือ การบริหารงานของกองทรัพยากรบุคคล มีการด าเนินการทบทวนหลกัเกณฑ์ และ
วธีิการเล่ือนเงินเดือนของบุคลากรให้มีความสอดคลอ้งกนักบัผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลงาน  
นอกจากน้ีมีการพิจารณาระบบบริหารค่าตอบแทน และสวสัดิการเพื่อจูงใจบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้ท างานให้เต็มท่ีทุ่มเทก าลงัความรู้ความสามารถในการท างานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
             
 สอดคล้องกับ ผู ้ให้ข้อมูลหลักท่านหน่ึง จากเจ้าหน้าท่ีกองงานทรัพยากรบุคคล จาก
มหาวทิยาลยัท่ีมีวธีิการปฏิบติัท่ีเลิศแห่งท่ี 1 ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“…ตนเองท างานท่ีมหาวิทยาลัยท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเลิศ แห่งท่ี 1 กค่็อนข้างพอใจกับค่าตอบแทนท่ี

ได้รับจากท่ีน่ีอัตราเงินเดือนเป็นไปตามวุฒิและมีบัญชีการจ่ายค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้
แน่นอน และได้รับเงินประจ าต าแหน่งท่ีค่อนข้างคุ้มค่ากับการท างานและยังมีค่าครองชีพช่ัวคราวแก่
พนักงานมหาวิทยาลยัผู้ ท่ีได้รับอัตราเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์อีก…” 

 
 จะเห็นไดว้่ามหาวิทยาลยั สามารถหาวิธีปฏิบติัท่ีดีในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้แตกต่าง
จากองคก์รอ่ืน เพื่อการแข่งขนัและจูงใจพนกังานปฏิบติังานอยูก่บัองคก์รสามารถรักษาบุคลากรไว้
กบัองค์กร และยงัท าให้บุคคลภายนอกสนใจเขา้มาท างานการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่จะเป็นการ
ได้เปรียบทางสังคมเม่ือมีการเปรียบเทียบกัน  ทั้ งน้ีก็ต้องค านึงถึงความสามารถในการจ่ายต้อง
สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กรดว้ย ถึงแมว้่าแต่ละองค์กรจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีต่างกนัเพื่อการ
แข่งขนั แต่ทั้งหมดน้ีก็ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการมีจุดมุ่งหมายของการบริหารค่าจา้งเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน  
 สรุปไดว้า่  ค่าตอบแทนท่ีพนกังานมหาวทิยาลยัจะไดรั้บในส่วนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย 
เงินเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว เงินประจ าต าแหน่ง และเงินค่าล่วงเวลา การจ่ายค่าตอบแทน
ของพนกังานมหาวทิยาลยัจะจ่ายตามวุฒิการศึกษา ซ่ึงแต่ละแห่งอาจแตกต่างกนัในเงินค่าตอบแทน
ต าแหน่งทางวิชาการ หรือ เงินค่าตอบแทนพิเศษ แล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยจะก าหนดมาเป็น
สวสัดิการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบับุคลากร หรือเพื่อเป็นการจูงใจในการท างาน หรือจูงใจให้มี
ผูส้นใจภายนอกเขา้มาปฏิบติังาน โดยจ่ายใหใ้นอตัราท่ีสูงกวา่ ซ่ึงก็เป็นความสามารถในการจ่ายของ
แต่ละสถาบนัแต่ละแห่งท่ีมีศกัยภาพในการจ่ายเพื่อจูงใจ นอกจากค่าตอบแทนประเภทเงินเดือนแลว้
นั้น พนกังานมหาวทิยาลยัอาจไดรั้บเงินค่าตอบแทนประเภทอ่ืนดว้ย 



  209 

  สรุปจากการศึกษารูปแบบการจ ัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบ ันอุดมศึกษา
ของรัฐ ได้แก่  1) ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 2) ด้านความยุติธรรม 3) 
ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน  4) ด้านการรักษาพยาบาล 5) ด้านสิทธิประโยชน์ 6) ด้าน
ระบบสัญญาจ้าง  7) ด้านระบบค่าตอบแทน ได้แนวปฏิบัติที่ ดีและวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ
ของการจ ัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบ ันอุดมศึกษาของรัฐของมหาวิทยาล ัย ที่ มี
วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศแห่งที่  1 ดัง ตารางท่ี 4.24 
 

ตารางท่ี  4.24  แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 

                       ของรัฐของมหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1  
แนวปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ การจดัสวสัดกิาร 

1. ดา้นความมัน่คงและโอกาส 

กา้วหนา้ในอาชีพ 

 

- การใหทุ้นศึกษาต่อก าหนดระยะเวลาการใชทุ้นคืน 

- การอบรมพฒันาในสาขาอาชีพ 

- การสนบัสนุนทุนวจิยั 

- การใหว้นัลาในการท าผลงานทางวชิาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวชิาการ 

- สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้โครงการแข่งขนัผลงานวจิยัดีเด่น 

- เล่ือนต าแหน่งและการปรับเงินเดือนตามผลงาน 

- ปรับปรุงหลกัเกณฑป์ระเมินผลใหมี้ความชดัเจน 

2. ดา้นความยติุธรรม - บริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

- ทุกคนท่ีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการ  

- มีความยติุธรรมใหค้วามเสมอภาคเท่าเทียม 

- พิจารณาค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์  

  ท่ีความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสม และก าหนดโครงสร้างบญัชี  

   เงินเดือนสูง-ต ่า  

3. ดา้นสิทธิประโยชน์ - สิทธิประโยชน์ในการไดเ้ขา้ร่วมสิทธิในกองทุนประกนัสงัคม 

- กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั  

- สิทธิในการลาหยดุตามระกฎระเบียบ  

- สิทธิในการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราเชิดชูเกียรติ 

-ไดสิ้ทธิในการรักษาพยาบาลในสงักดัโรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั 

- พิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบดา้นสวสัดิการใหมี้ความเหมาะสม 
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ตารางท่ี  4.24  (ต่อ) 

แนวปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ การจดัสวสัดกิาร 

4.ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน 

 

 

- พนกังานทุกคนตอ้งท างานอยา่งมีความสุข 

- ทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบใหมี้ความยดืหยุน่ 

- การมีวนัลาส าหรับการท าวจิยั เพ่ือใหชี้วติมีความสมดุลระหวา่งกบั 

  ชีวติส่วนตวั 

- การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการด ารงชีพและ   

  สามารถแข่งขนัได ้

- สวสัดิการสนองตอบความตอ้งการพนกังานและใหดี้กวา่ของรัฐ 

5. ดา้นการรักษาพยาบาล 

 

 

- สวสัดิการรักษาพยาบาลดูแลครอบครัวพนกังานเบิกไดต้ามสิทธิท่ี 

   ก าหนด 

- มีประกนัสุขภาพเลือกแผนตามสมคัรใจโดยการจ่ายร่วม 

- สิทธิการรับบริการทางแพทยก์บัโรงพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยั 

- ตรวจสุขภาพประจ าปีเบิกจากองทุนสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั 

- การรักษากบัแพทยท์างเลือกโดยเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้

6. ดา้นระบบสญัญาจา้ง 

 

- สวสัดิการรักษาพยาบาลพนกังานและครอบครัวพนกังาน สามารถ 

  เบิกไดต้ามสิทธิท่ีก าหนด 

- มีประกนัสุขภาพเลือกแผนตามสมคัรใจโดยจ่ายร่วม 

- สิทธิการรับบริการทางแพทยใ์ชก้บัโรงพยาบาลสงักดั 

  มหาวทิยาลยั 

- ตรวจสุขภาพประจ าปีสามารถเบิกจากกองทุนสวสัดิการพนกังาน 

  ของมหาวทิยาลยัได ้

7. ดา้นระบบค่าตอบแทน - ก าหนดระเบียบชดัเจน เงินเดือน เงินเพ่ิม เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่า 

   ล่วงเวลา 

- อตัราเงินเดือนตามระดบัคุณวฒิุแรกบรรจุ   

  จ่ายค่าตอบแทนสูงกวา่ท่ีก าหนดส าหรับต าแหน่งงานท่ีมีความรู้พิเศษ 

   หรือ/สาขาวชิาชีพท่ีขาดแคลน  

-  ปรับเงินเดือนปีละ 1 คร้ัง 

-  เล่ือนเงินเดือนถึงขั้นสูงของต าแหน่งแลว้ให ้ปรับพิเศษเป็นร้อยละ 

   ของอตัราเงินเดือน 

-  ค่าตอบแทนผลงานวจิยัดีเด่น ผลงานวจิยัคุณภาพ 
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2.2 ผลการศึกษา วเิคราะห์ข้อมูลวธีิการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี  จังหวดั

นครราชสีมา 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  จงัหวดันครราชสีมา  เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ

แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา ไดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็นมหาวิทยาลยัเม่ือ

วนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยจดัการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน 7 ส านกัวิชาและ 1 สถาบนัสมทบ โดยมี

หลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี 32 หลกัสูตร ปริญญาโท 34 หลกัสูตร และปริญญาเอก 28 หลกัสูตร 

(ขอ้มูลในปีการศึกษา 2553) ปัจจุบนัไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ 

นอกจากน้ียงัเป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีคณาจารยคุ์ณวฒิุปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงท่ีสุดในประเทศไทย 

(ร้อยละ 80.21) และเป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีผลงานวจิยัต่อหวัคณาจารยสู์งท่ีสุดในประเทศไทย  มีกลไก

การก าหนดนโยบายการวางแผนการควบคุมติดตามประการเมินผลงาน รวมทั้ งการส่งเสริม

สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยองค์กรส าคัญจ านวน  2 องค์กรได้แก่สภา

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดท าหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปโดยเฉพาะด้านนโยบายแผน

งบประมาณการและทรัพยสิ์นการแบ่งส่วนงานการออกระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุ

คลการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดับสูง การอนุมติัปริญญาสภามหาวิทยาลัย ภารกิจของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยสุีรนารีมีภารกิจหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่  

             1. ผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัสูงดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของการพฒันาประเทศ 

              2. วจิยัและคน้ควา้เพื่อสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการและการน าผลการวจิยั

และพฒันาไปใชใ้นการพฒันาประเทศ  

              3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อใหป้ระเทศไทยพึ่งพาตนเอง

ทางเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาไดม้ากข้ึน  

              4.ใหบ้ริการทางวชิาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

              5. ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ และของทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในศิลปะ

และวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  แนวปฏิบติัท่ีดี ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีมุ่งการด าเนินการใน 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 

https://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%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://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%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A
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1.การพฒันาระบบบริหารจดัการของ มหาวิทยาลยัโดยมุ่งการพฒันาบริหารงานบุคคล การพฒันา 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการบริหาร การส่งเสริมการสร้างและใชน้วตักรรมดา้นการบริหาร 
2.การสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้าง
บรรยากาศและคุณภาพชีวติท่ีดีในการด ารงชีวติในมหาวทิยาลยั การพฒันาดูแลสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยัในมหาวิทยาลยั  และ 3.การเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า  
  การบริหารจดัการภายใตธ้รรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัได้ให้ความส าคญักบัการบริหาร
จดัการท่ีดี พฒันาบุคลากร เช่น จดัด าเนินการให้มีการพฒันา คณาจารยเ์ป็นอาจารยมื์ออาชีพและ
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  ส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนของคณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานสากล  และใหค้วามใส่ใจในเร่ืองสวสัดิการ
แวดลอ้มในการท างาน โดยดูแลให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสมต่อ การด ารงชีวิตในการท่ีได้
ท างานในมหาวทิยาลยั ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ มหาวทิยาลยัไดใ้หก้ารส่งเสริมการพฒันาระบบงานบริหาร
บุคคลของมหาวิทยาลยั เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เช่นการ
พฒันาบุคลากรให้ขีดความสามารถและมีศกัยภาพสูง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานเพื่อผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารท่ี
ทนัสมยั เหมาะสม และเพียงพอใหบุ้คคลการไดรี้บทราบอยา่งทัว่ถึง 
 การบริหารจดัการโดยก าหนดยุทธศาสตร์นั้นมหาวิทยาลยัมีเป้าประสงค ์ของมหาวิทยาลยั
ท่ีเก่ียวขอ้งการการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง เช่น ดา้นการจดัการสวสัดิการท่ีดีในการท างาน
ของบุคลากร ได้แก่ การพฒันาระบบบริหารและการจดัการของมหาวิทยาลัยตอ้งการให้มีความ
คล่องตวัมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เฉพาะประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบั
การใช้หลกับริหารงานงานทรัพยากรมนุษยม์าใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการบุคลากรใน
มหาวทิยาลยั มาเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ดงัน้ี  
 แนวทางท่ี 1  การบริหารจดัการท่ีดีภายใตธ้รรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั โดยการปรับปรุง
และพฒันาระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เอ้ือต่อระบบบริหาร
จดัการของมหาวทิยาลยั มีความคล่องตวัโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมการพฒันาระบบงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลยั เพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงาน ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลยัวิเคราะห์ปรับและวิเคราะห์โครงสร้างอตัราก าลงัสายวิชาการและสายปฏิบติัการให้
สอดคลอ้งและเอ้ือต่อการปฏิบติังานเพื่อพฒันามหาวิทยาลยั สรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ เป็นคนดี 
คนเก่ง เข้ามาร่วมงานกับมหาวิทยาลัยโดยมีจ านวนท่ีสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
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มหาวิทยาลยั รวมถึงสร้างกลไกในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรทุกระดบัให้มีความ
เหมาะสมส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพและความสามารถในดา้นวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักและภกัดีต่อองค์กร เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันามหาวทิยาลยั 
 แนวทางท่ี 3  สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี และเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตการ
ท างานภายในมหาวิทยาลยั ปรับปรุงระบบสวสัดิการให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั ส่งเสริม
การจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรโดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีท่ี
เหมาะสม ต่อการด ารงชีวติในมหาวทิยาลยั 
 แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันามหาวทิยาลยั สนบัสนุนให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนการดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
คุม้ค่า ส่งเสริมการประหยดัและอนุรักษพ์ลงังาน รณรงคส์ร้างจิตส านึกให้กบับุคลากรต่อการมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัให้มีความร่มร่ืน สวยงาม เป็นสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดีใหก้บับุคลากร 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการใน
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลยั โดย จดัท าแผนพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   เช่น 
มีระบบคลงัขอ้มูลแบบแหล่งเดียวมีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางท่ี 6 สนบัสนุนและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี และเหมาะสมต่อการด ารงชีวติภายใน
มหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสีเขียว 
 การบริหารโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ การบริหารจดัการทุกระดบัตอ้ง
ยึดผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นหลกัและสร้างความเขา้ใจก าหนดบทบาทในการท างานให้
ชดัเจน  เน้นการท างานเป็นทีมให้โอกาสคนเก่งในการสร้างผลงานให้กบัมหาวิทยาลยั  และการ
บริหารและทรัพยากรบุคคล  โดยจดัท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย  
โครงสร้างองคก์รท่ีก ากบัดูแลการบริหารงานบุคคลท่ีมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและเอ้ือต่อ
ภารกิจมหาวทิยาลยั ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จะเห็นไดว้า่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี มี
ระบบการบริหารจดัการท่ีดีโดยได้น าหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารจดัการท่ีดีมาปฏิบติัอย่าง
ต่อเน่ือง มีความเป็นอิสระ คล่องตวัมีประสิทธิภาพ มุ่งท่ีจะส่งเสริมการพฒันาระบบงานบริหาร
บุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างมี
แนวทาง เช่น  การทบทวนและจดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เร่งรัดการ
น าระบบความกา้วหน้าทางอาชีพของบุคลากรทุกระดบัสู่การปฏิบติัให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  และ 
ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบติัการฯท่ีมีศกัยภาพให้มีความพร้อม เพื่อ
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กา้วสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน รวมถึงต าแหน่งบริหารของมหาวิทยาลยั  อีกทั้งยงัรณรงค์และส่งเสริมให้
บุคลากรมีความจงรักและภกัดีต่อองค์กร เพื่อสนับสนุนการพฒันามหาวิทยาลยัไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนและหรือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีและให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสุขในการท่ีได้ท างานกับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี: 2559) 
 
2.1 สวสัดิการ ทีพ่นักงานได้รับในปัจจุบัน ประกอบด้วยสวสัดิการทั้งหมดจ านวน  24 รายการ ดังนี้ 

1. การรักษาดา้นทนัตกรรมบุคลากรในวงเงิน 5,000  บาท/ปี 
2. การรักษาดา้นทนัตกรรมครอบครัวบุคลากรในวงเงิน  3,000  บาท/ปี 
3. ค่ารักษาพยาบาลของบิดาและหรือมารดา 
4. เงินสวสัดิการช่วยเหลือค่าท าศพส าหรับพนกังาน และครอบครัวพนกังาน 
5. การประกนัชีวิตกลุ่ม 
6. สวสัดิการการรักษาพยาบาล 
7. เงินสงเคราะห์กรณีพนกังานถึงแก่กรรม 
8. เงินทดแทน 
9. สิทธิการลาการไดรั้บเงินชดเชย 
10. การไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
11. สวสัดิการเงินยมืเพื่อซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
12. การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)  

และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ในกรณี 
คู่สมรถถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) 

13.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
14. รถรับ-ส่งนกัเรียน 
15. สถานพฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 
16. กิจกรรมนนัทนาการต่างๆ 
17. ขอยมืเงินเพื่อตดัชุดเคร่ืองแบบปกติขาวมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
18. ค าขอมีบตัรประจ าตวัผูไ้ดรั้บสวสัดิการส าหรับครอบครัวของพนกังาน 
19. ท่ีพกัเด่ียวของมหาวทิยาลยักรณีผูไ้ม่มีสิทธ์ิไดรั้บสวสัดิการท่ีพกัอาศยั 
20. ท่ีพกัอาศยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
21. เงินฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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22. การตรวจรักษาโรคฟันและโรคเหงือก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
23. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 
24. การคดัเลือกพนกังานดีเด่น 

           จากสภาพสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐสวสัดิการท่ีเป็นจริง  
และความตอ้งการสวสัดิการในปัจจุบนั ผูว้ิจยัไดร่้วมสนทนากลุ่ม โดยเรียนเชิญคณะผูบ้ริหารและ
คณะผูเ้ช่ียวชาญของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี รวมจ านวนทั้งหมด 7 คน  เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 
2559 เวลา  10.00–11.50 น .  ณ  อาคารวิชาการ  1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   จังหวัด
นครราชสีมา มีความสนใจท่ีจะศึกษาทั้งหมด 7 ดา้น ดงัน้ี 
 
 1. ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ พบวา่ พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ
หรืออาจารย ์ท่ีปฏิบติังานสอน ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ไดรั้บโอกาส ท่ีจะมีความมัน่คง
และกา้วหนา้ในอาชีพสูง  เน่ืองจากสถานภาพของมหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมในหลายดา้น คือใน
ฐานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การจดัโครงสร้างองค์กรและระบบบริหาร จะยึดหลักการ
กระจายอ านาจ ท่ีมีลกัษณะของการปกครองตนเอง โดยให้การตดัสินใจ วินิจฉยั สั่งการ ส้ินสุดใน
ระดับสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็น องค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ท าให้มหาวิทยาลัยมีขีด
ความสามารถในการบริหาร และการจดัการในเร่ืองการพฒันาองคก์รอยา่งคล่องตวั การด าเนินการ
ยุบรวม และจดัตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั ทั้งในระดบัส านักวิชา ศูนย ์สถาบนั ฯลฯ 
สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ภายใตค้วามเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัท่ีเป็นองค์กรการบริหาร
สูงสุด  มีการจดัตั้งสถานพฒันาคณาจารย ์ท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่ท่าน
คณาจารย ์พฒันาอาจารยใ์นทุกดา้น  มีสภาวิชาการเป็นองค์กรท่ีรองลงมาจากสภามหาวิทยาลยั ท า
หน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทางวิชาการ ไดแ้ก่ การสอน การวิจยั และบริการทางวิชาการโดยเฉพาะ
การก ากบัดูแลดา้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ของมหาวิทยาลยัสภาวิชาการ ประกอบดว้ย   
งานบริหารและธุรการ งานสอน งานวิจยัและพฒันา งานบริการวิชาการ งานปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพฒันาเทคโนโลย ีและงานทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การจดัองคก์รของมหาวทิยาลยั ดงัท่ี 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “...ถ้าจะเปิดประเด็นในการสนทนาอันแรก ด้วยเร่ืองของความก้าวหน้า และความมั่นคง
ของพนักงานสายวิชาการเราขออธิบายว่า มหาวิทยาลัยของเรามีผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์เป็นเลิศค่ะ ท่าน
อธิการบดีได้วางแผนและเป็นผู้ก  าหนดนโยบายต่าง ๆ ภายใต้ความคิดเห็นของคณะผู้บริหารร่วมซ่ึง
เป็นผู้ทรงคุณวฒิุในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ซ่ึงมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีมาก สวสัดิการท่ีพวก

http://web.sut.ac.th/qa/n-council/Picture-council.htm
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เราได้รับไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการอาจารย์ผู้ท าการสอน และงานวิจัย หรือพนักงานสายสนับสนุน 
หรือลูกจ้างช่ัวคราวได้รับ ส่วนใหญ่แล้วมีความพึงพอใจทุกกุล่มงานเพราะว่าสถาบันของเราก่อตั้ง
ออกนอกระบบราชการตั้งแต่แรก มีระบบเดียวไม่มีการเปรียบเทียบเร่ืองสวสัดิการว่าได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบอย่างไร เราใช้คุณภาพชีวิตของพนักงานประสิทธิภาพผลงานมาเป็นฐานการก าหนด
เพ่ือให้ทุกคนมีความอยู่ดีกินดี และพร้อมท่ีจะท าผลงานและมีใจภักดีต่อสถาบันมากกว่า คือเราเลีย้ง
ดู เร่ืองค่าตอบแทนเราให้สูงกว่าสถาบันอ่ืนท่ีเทียบเคียงแล้วว่าอยู่ในระดับเดียวกัน หรืออาจมากกว่า
ด้วยซ ้า  เราขออนุญาตไม่เอ่ยนามละกัน เรามีสถาบันพัฒนาอาจารย์ เป็นศูนย์รวมของการให้มี
ความรู้ต่อเน่ืองให้อาจารย์มีความทันต่อสถานการณ์ เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 1ใน 9 
สถาบัน ผลงานวิจัยต้องผลักดันให้น ามาใช้ประโยชน์ได้จริง มหาวิทยาลัยเร่าส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ อาจารย์ท่ีนีท้ างนสัปดาห์ละ 7 วนั ไม่หยดุพัก มีความสุขดีค่ะ... 

 
   จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อประโยชน์ใน
ดา้นความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพให้แก่พนกังานมหาวทิยาลยัค่อนขา้งมาก และ อาจารยท่ี์ปฏิบติังาน
ท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีความยินดีท่ีจะอยู่กับมหาวิทยาลัย  ถึงแม้จะมีภารกิจในการปฏิบัติงาน
มากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืนก็ตาม  ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง   จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 

  “ …ความก้าวหน้า และความมั่นคง มหาวิทยาลัยของเรามีมาก เพราะเป็นมหาวิทยาลัย ท่ี
เน้นการวิจัย เรามีศูนย์วิจัย ท่ีสนับสนุนการวิจัย อาจารย์แต่ละท่านมีภาระงานมากกว่าอาจารย์ท่ี
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพราะเรามีภาระงาน 5 ข้อ คือด้านงานสอนผลิตและพัฒนาคน ด้านงานวิจัย 
ค้นคว้าส่ิงใหม่ ๆ เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและวิจัยด้วย แล้วกด้็านให้บริการทางวิชาการ
แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และด้านท่ีเพ่ิมขึน้ของ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ ต้องน าผลงานวิจัยนั้น ๆ มาปรับแปลงถ่ายทอดน ามาใช้จริงให้
ได้ และพัฒนาไปให้ได้มากขึน้อีก เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆ…” 

 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาระงานส าหรับอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมี
มากกว่า 4 ประการหากเทียบกับภาระงานของอาจารยใ์นมหาวิทยาลัยอ่ืนๆก็ตามอาจารยก์็ยงัมี
ความสุขท่ีจะท างานท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ี เพราะโอกาสในการท่ีจะพัฒนาตนเองด้านความรู้ 
ความสามารถท่ีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอาชีพสูง และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงตามดว้ย  ท่ีเห็นได้
ชดัเจนคือการจดัตั้งสถาบนัพฒันาอาจารยซ่ึ์งจะเป็นฐานท่ีให้ความรู้ มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนบัสนุน

http://technopolis.sut.ac.th/sip/
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การพฒันาศกัยภาพของอาจารย ์ให้ไดรั้บโอกาสในการพฒันาในทุก ๆ ดา้น เพื่อความมัน่คงในสาย
วชิาการเป็นสวสัดิการท่ีดีของมหาวิทยาลยั  เช่นเดียวกบั คุณจุฑามาศ สวสัดี ต าแหน่งหวัหน้าส่วน
การเจา้หนา้ท่ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “…มหาวิทยาลัยของเราออกนอกระบบตั้งแต่แรกก่อตั้ง ดังนั้นในเร่ืองของสวสัดิการต่างๆ 
เราคิดว่ามั่นคงอย่างมากและไม่เคยมีใครมาวิจารณ์เร่ืองไม่ดีของสวัสดิการความมั่นคงในอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เราออกนอกระบบตั้งแต่แรกก่อตั้ง เราไม่มีสวัสดิการดีหรือไม่ดี 
เพราะเราไม่มีข้าราชการมาเปรียบเทียบ แต่เราจัดให้บนพืน้ฐานความจ าเป็นก่อน แล้วปรับให้ดีขึน้
ตรงกับความต้องการเร่ือย ๆ โดยใช้วิธีให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ท า paper employment choice 
ทุกปีหรือ 2 ปี ท่ีกล่าวแบบนีเ้พราะว่า เราจะมีกล่องความคิดเห็นให้อาจารย์เสนอความต้องการหรือ
ให้ข้อแนะน าเร่ืองต่างๆได้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม  กองการเจ้าหน้าท่ีบุคคล และส่วนงาน
สวัสดิการจะท าหน้าท่ีน าเสนอท่านอธิการดีพิจารณาเห็นชอบหรือไม่อย่างไรเพ่ือปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม…” 
 
                สรุปไดว้า่  ความมัน่คงกา้วหน้าในอาชีพนั้นเป็นเร่ืองของการพฒันาศกัยภาพของบุคคล
เพื่อการยกระดบัความรู้ความสามารถให้สูงข้ึน  กล่าวไดว้า่มีความส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้
องค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได ้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัจะประสบผลส าเร็ จตาม
เป้าหมายตอ้งอาศยัก าลงัพลบุคลากร ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆพร้อมทั้งเร่ืองผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า เพื่อท่ีจะน าไปสู่ความพยายาม
ของบุคลากรท่ีตอ้งการจะพฒันาตนเอง เพื่อให้มีความมัง่คงในอาชีพเกิดความพอใจในการท างานมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อมหาวทิยาลยัต่อไป ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ถึง
ความตอ้งการของบุคลากรทุกระดบัและผสมผสานความตอ้งการให้สอดคลอ้งเขา้กบัเป้าหมายของ
มหาวทิยาลยัเพื่อประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 
 

2. ด้านความยุติธรรม  พบวา่การบริหารจดัการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี น าหลกั 
ธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยและมุ่งมัน่ส่งเสริเสรีภาพทาง
วิชาการเสรีภาพแห่งการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น การเคารพเสียงส่วนใหญ่  บุคลากร
ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากสวสัดิการของมหาวิทยาลยัอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั
การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมทั้งระดบับุคคล ครอบครัวและหน่วยงาน ดงัท่ี ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง ภาควชิาวศิวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าก าลงั กล่าววา่ 

http://technopolis.sut.ac.th/sip/
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 “…การได้รับความเสมอภาค ความเท่าเทียมเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการท างานร่วมกันสิทธิการ
เข้าถึงสวัสดิการท่ี มหาวิทยาลัยมีทุกคนได้ตามสิทธิเม่ือต้องการ งานในสายวิชาการอาจมีส่วน
ต่างกันไปบ้างกับสายงานอ่ืนๆ  เพราะมหาวิทยาลัย มทส. เน้นการสอนการวิจัย และการลงพื้นท่ี 
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอย่างเต็มท่ี เราเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ในย่านนี ้นักศึกษามีจ านวนมาก อาจารย์ก็มี
มากระดับ ดร. ถึง80 % และมีต าแหน่ง ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
มากกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนการสร้างผลงานวิจัยท่ียากมากและมีคุณภาพควรได้รับค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่า 
ซ่ึงมหาลัยเรากใ็ห้อย่างทัดเทียมกัน เท่าท่ีทราบความเสมอภาคท่ีเราได้รับมีความยติุธรรมมากอยู่…” 
 
 จะเห็นไดว้่า บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของผูบ้ริหารในการบริหารงานสถาบนัอุดมศึกษา
นั้นได้น าหลกัธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ การไม่เลือกปฏิบติั การก าหนด
กฎเกณฑ์เพื่อให้ทุกคนยึดเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติัเหมือนกนั จะสร้างความเป็นธรรมและลด
ความขดัแยง้ในการท างานร่วมกนัของคนหมู่มากได ้ และยงัสามารถท่ีจะท าให้เกิดความรู้สึกของ
การไดรั้บความยุติธรรม เป็นความเสมอภาคท่ีเท่าเทียมและเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน สอดคลอ้งกบั
ค ากล่าวของ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จากสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร ดงัท่ี
ไดก้ล่าววา่ 
 

“…มหาวิทยาลัยของเราไม่มีปัญหาเพราะเราอยู่ไกลปืนเท่ียง คือจะไม่ออกไปสอนท่ีอ่ืนนอกจาก 
ได้รับเชิญไป เท่านั้น เพราะงานสอนในมหาวิทยาลัยเรามีมาก กิจกรรมก็มาก  แถมอาจารย์ทุกคน
ต้องเข้ารับการอบรมทุกเดือน มีอาคารตั้งเป็นสถาบันพัฒนาอาจารย์ขึน้ เพ่ือท าการสอนอาจารย์ดัวย 
สอนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจารย์ต้องถ่ายทอดวิชา
ความรู้และสอดแทรกจริยธรรม ให้นักศึกษา สอนการเป็นคนดี การอยู่ในสังคม การเป็นท่ีพ่ึงพา 
การช่วยเหลือสังคม เพ่ือการถ่ายทอดกับผู้ เรียน ท าให้พวกเราไม่มีเวลาไปสอนท่ีอ่ืนเลย ซ่ึงทุกวันนี้
อาจารย์อย่างพวกเรากยิ็นดีและมีความสุขท่ีได้เป็นอยู่อย่างนี ้และคิดไม่ไปท่ีอ่ืน อันนีเ้ป็นความเห็น 
และความรู้สึกส่วนตัวของกลุ่มพวกเรานะ คนอ่ืนเราไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างเราไหม อาจารย์รู้สึกว่าเรา
ได้รับความยติุธรรมอย่างมากในการท างานท่ีน่ี…”  
 
 อยา่งไรก็ตาม ตราบใดท่ีบุคลากรมีความรู้ความสามารถ แต่ยงัขาดการไดรั้บความยุติธรรม 
จะท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะการรับรู้ความยุติธรรมมีผลต่อการท างานของ
บุคลากร อาจสังเกตไดจ้ากบุคคลท่ีท างานต าแหน่งเดียวกนักลบัไดรั้บผลตอบแทนในหลายดา้นไม่
เท่าเทียมกนั บุคคลจะรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บความยติุธรรม 
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“ …ในเร่ืองความยติุธรรมความเท่าเทียม เราจัดให้มีการท าต าแหน่งผลงานทางวิชาการ ท้ั ง
สายสนับสนุนและสายวิชาการด้วย ได้ค่าต าแหน่งเป็นไปตามระเบียบก าหนด และจัดท าแผนการ
ประเมินผลความส าเร็จของการรับบริการสวัสดิการและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนความเท่าเทียมของเงินค่า
ต าแหน่ง  ของมหาลัยเราจะมี  คณะอนุกรรมการฯ รับด าเนินการจัดท ามาตรฐานภาระงานผู้ด ารง
ต าแหน่ง เช่นเดียวกับสายวิชาการ มหาวิทยาของเรา การบริหารจัดการเราน าหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใสตรวจสอบได้ หลักประชาธิปไตยในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆท่ีจะเป็นสิทธิ
ประโยชน์ต่อพนักงาน รวมไปถึงเร่ืองการตอบแบบสอบถามความต้องการในการจัดสวัสดิการ
ด้วย พนักงานกใ็ห้ความร่วมมือดี…” 
 
         จะเห็นไดว้า่ ความยุติธรรมนั้นเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบริหารจดัการท่ีดี การน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัจะมีความโปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมส่งเสริมให้
บุคลากรมีคุณธรรมในการปฏิบติังาน สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีดี บุคลากรปฏิบติังานดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตช่วยเหลือกนัเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดีร่วมกนั ทั้งน้ีเพื่อก่อให้เกิดผลดีทางดา้นจิตใจ
ส่งผลต่อการผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและด้วยความเต็มใจทุกคนรับรู้ได้ถึงการได้รับการ
ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมดว้ยเหตุและผลท่ีสมควร มีความชอบธรรม การไดรั้บความเสมอภาค เท่ากบั
ไดรั้บความเป็นธรรมแลว้ 

  
           3. ด้านสิทธิประโยชน์ การด าเนินการสวสัดิการด้านสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ว่าดว้ยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2546 ซ่ึงมีสิทธิประโยชน์ให้กบัพนกังานมหาวิทยาลยัและครอบครัวของพนกังานดว้ย
ซ่ึงพนกังานท่ีปฏิบติังานกบัมหาวิทยาลยัจะไดรั้บสิทธ์ิตามขอ้ก าหนดท่ีประกาศไว ้ เช่น สวสัดิการ
เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่กรรม เงินทดแทน  สิทธิการลาการได้รับเงินชดเชย การไดรั้บ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สวสัดิการเงินยืมเพื่อซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนสมาชิกคุรุสภาและบุคลาการทางการศึกษา(ช.พ.ค.) การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อน สมาชิก
คุรุสภาและบุคลาการทางการศึกษา และคู่สมรส (ช.พ.ส.)โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี รถรับ-ส่ง
นกัเรียน สถานพฒันาเด็กก่อนวยั  เรียน กิจกรรม 5 ส กิจกรรมนนัทนาการต่างๆ  
             จาการสนทนากลุ่ม ผูว้จิยั พบวา่ มีสวสัดิการท่ีเพิ่มข้ึนพิเศษ คือสิทธิสวสัดิการบุคลากรและ
ครอบครัวบุคลากรของมหาวิทยาลยั ในการเขา้รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี หรือโรงพยาบาลท่ีก าหนด ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเฉลิมชยั  โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี 
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โรงพยาบาล ป.แพทย ์โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล และโรงพยาบาลเม
โยโดยใชสิ้ทธิสวสัดิการขอมหาวิทยาลยัการรักษาดา้นทนัตกรรม บุคลากรในวงเงิน 5,000  บาท/ปี 
การรักษาด้านทันตกรรม ครอบครัวบุคลากรในวงเงิน  3,000 บาท/ปีบุคลากรและบุคคลใน
ครอบครัวตอ้งช าระเงินเอง  กรณี  ศลัยกรรมความงาม, การตรวจครรภแ์ละการฝากครรภ,์การท าร้าย
ตนเอง,ด่ืมสุรา, ยาเสพติด, กามโรค  ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนตวัให้กบัพนกังาน
มหาวิทยาลยัเป็นการช่วยเหลือครอบครัวพนกังาน  ส่วนตวัของพนกังานก็มีสิทธิในเร่ืองของการลา
งานต่างๆ  และ การขอสิทธิต่าง ๆ  ซ่ึงผูว้ิจยัแยกออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปน้ีสิทธิการลางาน 
ไดแ้ก่ กรณีลาศึกษา ลาฝึกอบรม  ลาสัมมนา  ลาศึกษาดูงาน  ลาประกอบพิธีฮจัญ์  ลารับราชการ
ทหาร  ลาอุปสมบท การลาป่วยการลากิจส่วนตวั  การลากิจส่วนตวัการลาพกัผอ่นประจ าปี  การลา
คลอดบุตรโดยมหาวิทยาลยัใช้การลาผ่านระบบการลา Online เท่านั้น สิทธิท่ีควรได ้ ไดแ้ก่  สิทธิ
ขอมีบตัรประจ าตวัผูไ้ด้รับสวสัดิการครอบครัวพนักงาน ขอหยุดงาน ขอมีบตัรประจ าตวัผูไ้ดรั้บ
สวสัดิการครอบครัวพนกังาน  ใช้สิทธ์ิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดาและหรือมารดา ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  ขอรับเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่าท าศพส าหรับพนกังาน และครอบครัวพนกังาน  ขอ
ยืมเงินเพื่อตดัชุดเคร่ืองแบบปกติขาวมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ขอเขา้พกัอาศยัในท่ีพกัเด่ียว
ของมหาวิทยาลัยกรณีผู ้ไม่มีสิทธ์ิได้รับสวสัดิการ ขอท่ีพักอาศัยขอท่ีพักอาศัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี  ขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ขอใบรายงานการ
ตรวจรักษาโรคฟันและโรคเหงือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมัครสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ขอหนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บเงินทดแทนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์  การขอรับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

     
 เช่นเดียวกบั ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง จาก ส านกัวิชาคณิตศาสตร์ ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์
ไดใ้ห้ค  าอธิบายในเร่ืองของการไดสิ้ทธิสวสัดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัฯว่า พนักงานมีสิทธิใน
เร่ืองสวสัดิการการรักษาพยาบาลทั้งของตนเองและครอบครัว และส่วนตวัพนกังานสายวิชาการ ก็
ยิ่งมีความส าคญัมาก เพราะเป็นการจูงให้ให้พนกังานท างานกบัมหาวิทยาลยัไปนานๆ ไม่ตอ้งการ
ใหล้าออกโดยเฉพาะสายอาจารยผ์ูส้อน เทคโนโลยกีารเกษตร ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 

“ …ในด้านสิทธิประโยชน์ อาจารย์ มีความคิดว่า ท่ีสวัสดิการของเราดีมาก เพราะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท าให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเรียกร้องมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
จัดการให้ทุกส่ิง เช่น การขอต าแหน่งทางวิชาการ การขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ต้องใช้ระยะเวลา
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เราเป็น ม.ในก ากับมาตั้งแต่ก่อตั้งจึงไม่มีข้าราชการมาเปรียบเทียบว่า
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สวัสดิการใครดีกว่าใครประกอบกับความมีศักยภาพของมหาลัย นโยบายผู้บริหาร รวมไปถึงการ
แข่งขันกันของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เราจึงให้ความส าคัญในเร่ืองสวัสดิการให้มาก เพราะอาจารย์ไม่ใช่
ข้าราชการอีกต่อไป แต่อาจารย์ที มสท.เราเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับตั้งแต่ก่อตั้งสวัสดิการของเราจัด
ให้ตามความจ าเป็นพื้นฐานท่ีครอบคลุมอยู่แล้วและมีการปรับปรุงตามความทันสมัยและความ
ต้องการอย่างเหมาะสม ผู้ วิจัย ต้องหาข้อมูลเพ่ิมจาก กองการสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีดู อาจารย์ไม่ได้จ า 
แต่รู้ว่ามีมากอยู่…”  

 
 เช่นเดียวกับ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้ความเห็น เร่ือง
สวสัดิการท่ีเป็นสิทธิประโยชน์ต่อพนักงานว่าท่ีมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับสายวิชาการ
ค่อนข้างมาก เช่น การขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การขอต าแหน่งวิชาการ เจ้าหน้าท่ีกองการ
ทรัพยากรบุคคล ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
         “ …การได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ กองการจัดสวัสดิการส่วนกลางจะมีหน้าท่ีด าเนินการ
ให้กับอาจารย์ทุกท่านเอง ถึงเวลาก็บอกให้เตรียมตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีกองการ
บริหารบุคคลหน่วยงานเดียว ดูแลท้ังมหาวิทยาลัยไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีแต่ละคณะมีส่วน
งานบุคคลแยกออกไปดูแล เช่น  มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี เขาจะมีกองการเจ้าหน้าท่ีบุคคลดูแลแต่ละ
คณะ และมีกองทรัยพากรบุคคลกองกลางใหญ่ดูแลท้ังหมดอีกที…” 

  

                สรุปไดว้่า สิทธิประโยชน์ต่างๆคือส่ิงท่ีจะเอ้ืออ านวยให้ความสะดวกเพิ่มเติมจากการ
ไดรั้บเงินเดือนประจ า  ซ่ึงสิทธิประโยชน์เหล่าน้ีจะไดม้าจากการท่ีไดป้ฏิบติังานเป็นพนกังานของ
มหาวิทยาลัย  ระเบียบข้อบงัคบัของแต่ละมหาวิทยาลัย  จะก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ
พนกังานไว ้เพื่อให้พนกังานไดรั้บรู้ขอ้มูลถึงสิทธิประโยชน์และสวสัดิการท่ีไดรั้บจากการปฏิบติั
หน้าท่ีทั้ งในด้านสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
พฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน อนัส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สถาบนัและสังคมต่อไป 
      

4. ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี มีสภาพพื้นท่ีท่ีตั้งอยูใ่น 
พื้นทีป่าเส่ือมโทรมบริเวณอ่างเก็บน ้ าห้วยบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เน้ือท่ีประมาณ 
7,000ไร่ ดงันั้นสภาพความร่มร่ืนและบรรยากาศภายในบริเวณของมหาลยัตอ้งมีความปลอดภยัสูง
การสร้างหอพกั บ้านพกัของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  มีคุณภาพมีความปลอดภยั 
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พนกังานมีสุขภาพท่ีดีในการท างาน มีส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งครบครันเพื่อรองรับความสมดุล
ระหวา่งการท างานกบัชีวติส่วนตวั ท าให้บุคลากรทุกคนท่ีท างานในมหาวทิยาลยัมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานท่ีดี  งบประมาณท่ีจะน ามาบริหารจดัการให้มหาวิทยาลยัมีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน 
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินการให้พร้อม เพราะศกัยภาพการท างานของบุคคลในองค์กร มีความส าคญั
โดยตรงท่ีจะท าให้องคก์รประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างเอาไว ้ ดงัท่ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่าน
หน่ึง ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
 “…เราต้องพิจารณาเร่ืองงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยว่า การสนับสนุนส่งเสริมนั้น เรามี

ก าลังมากแค่ไหนด้วย  การบริหารนโยบายเม่ือมหาวิทยาลัยอ่ืนออกนอกระบบ อาจารย์ทุกท่านมี
ความเห็นว่าเป็นการบริหารท่ีคล่องตัวและมีอิสระทางด้านการเงินเร็วไม่ต้องรอ การปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติมกระท าได้โดยเร็วใช้เงินรายได้ของสถาบัน ดังนีจึ้งเป็นผล ท าให้มหาวิทยาลัยต้องขยายต้อง
โตขึน้การให้ความส าคัญต่อบุคลากร กองการบริหารงานบุคคล ต้องสรรหาคัดเลือกบุคลากรทุกคน
อย่าง มืออาชีพ มีการทดสอบ  ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความรู้ การสร้างปัญหา ให้แก้ไขปัญหา เรา
พิถีพิถันในการเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในมหาวิทยาลัยทุกต าแหน่ง อย่างมีขัน้ตอน  และพยายาม
รักษาและสร้างความสุขในท่ีท างานให้เป็น happy work place ด้วย เพ่ือรักษาบุคลากรให้อยู่กับ
มหาวิทยาลัยให้นานท่ีสุด…” 

 
โดยท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีอยูใ่นการด าเนินงานภายใตก้ารเป็นมหาวทิยาลยัใน

ก ากับของรัฐท่ีมีการตัดสินใจวินิจฉัย และการสั่งการส้ินสุดในระดับสภามหาวิทยาลัย ท าให้
มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหาร  และการจดัการในเร่ืองการพัฒนาองค์กรอย่าง
คล่องตวั การด าเนินการยุบรวม และจดัตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั ทั้งในระดบัส านัก
วชิา ศูนย ์สถาบนั ฯลฯ สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ภายใตค้วามเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยัท่ีเป็น
องค์กรการบริหารสูงสุด ระบบบริหารท่ียึดหลักการกระจายอ านาจมีคณะกรรมการประจ าสภา
มหาวิทยาลยัคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์นคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เหล่าน้ีท าใหม้หาวทิยาลยัมีศกัยภาพเพียงพอในการด าเนินการเร่ืองการจดัสรรสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือ
ต่อคุณภาพชีวติท่ีดีของพนกังานในมหาวทิยาลยัได ้

 
นอกจากน้ี ในประเด็นคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานท่ีมหาวิทยาลยัโดยเน้นท่ี

พนกังานสายวิชาการ ในเร่ืองของจ านวนอาจารยท่ี์เลือกเขา้มาท างาน กบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
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สุรนารี เพราะเป็น มหาวิทยาลยัท่ีใหญ่สุดในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีช่ือเสียงด้านงานวิจยั
และมีอาจารยร์ะดบัผูท้รงคุณวุฒิมาก ค่าตอบแทนและสวสัดิการเหมาะสมแข่งขนัได้ท าให้มีคน
สนใจเขา้มาท างาน สภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลยัร่มร่ืนปลอดภยั  ดงัท่ี คุณอิสราภรณ์ วทิยากรณ์  
ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“…ท่ีมหาวิทยาลัยฯของเรามีอาจารย์ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละสูงท่ีสุดในประเทศ

(ร้อยละ 80.21 %) และเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงท่ีสุดในประเทศไทย 
ต าแหน่งศาสตราจารย์  16  ท่าน   รศ. 64 ท่าน ผศ.  137 ท่าน การท่ีเรารับอาจารย์ จบ ป.เอก จะท า
ให้เขาท าผลงานได้ในระยะเวลาส้ันลง 2 ปีขึ้นสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้หากเป็น ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ต้องใช้เวลาหลายปี ซ่ึงเร่ืองนีเ้ราจึงพิถีพิถันให้ความส าคัญในการคัดเลือกบุคลากรมาก 
มีการทดสอบ การสัมภาษณ์ และท่ีส าคัญเราเน้นในเร่ืองการแสดงออกถึงทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพและ
ต่อสถาบันเป็นส าคัญ เพ่ือจักได้บุคคลการท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้อย่างสร้างสรรค์ เราให้
ความส าคัญกับบุคลากรมาก ดังนี ้ เราจ าเป็นต้องหาวิธีการท่ีจะธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีค่ าเหล่านีไ้ว้
ในสถาบันให้นานท่ีสุดดังนั้นการน าเสนอ หรือการส ารวจความต้องการสวสัดิการของพนักงานจึงมี
ความจ าเป็นและความส าคัญส ารับงานของเราอย่างมาก  และในมหาวิทยาลัยของเราไม่ค่อยมีปัญหา
เร่ืองความเหล่ือมล า้ของสวัสดิการ เพราะเราจัดดูแลให้อย่างดี สภาพบรรยากาศกร่็มร่ืนปลอดภัยสูง 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยของเรา ออกนอกระบบตั้งแต่ก่อตั้ง จึงไม่มีระบบข้าราชการมาเป็นคู่เทียบ 
ให้เกิดความไม่เท่าเทียมแต่อย่างใด คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานส่วนใหญ่จึงอยู่ในระดับ
ดี…” 

 
          สรุปไดว้า่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนกังานมหาวทิยาลยั โดยดูแลสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู ่ ค  านึงถึงความสุขโดยรวมของพนกังาน
ไม่วา่จะเป็นค่าตอบแทน สวสัดิการโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ  

 
 5.  ด้านการรักษาพยาบาล  เป็นท่ีทราบโดยทัว่ไปว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารี เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาลตั้งแต่แรกก่อตั้ง ปีพ.ศ.2533 มีการจา้งงานลูกจา้งประจ า 
ชัว่คราวและพนกังานมหาวิทยาลยั โดยท่ี พนกังานมหาวิทยาลยัไม่เขา้กองทุนประกนัสังคม  แต่
ลูกจ้างชั่วคราว ต้องแจ้งเข้าประกันสังคม ส่วนลูกจ้างประจ าจะมีสวสัดิการรักษาพยาบาลให้
ครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) เบิกเงินค่ารักษาตามสิทธิท่ีก าหนดไว ้มหาวิทยาลยั ก าหนด
เป็นระเบียบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวของพนกังาน โดยให้สามารถ
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เขา้รับบริการทางแพทยไ์ดท่ี้โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลในเครือท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดไว ้การเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามระเบียบการเบิกเงินสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2558 ดงัท่ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึงจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ดงัท่ีได้
กล่าววา่ 

 
 “…สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล พ่อแม่มีงบเบิกได้ต่อปี เร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ ทุกคนไม่
ค่อยสนใจหรือรับรู้ เม่ือเกิดกรณีใดขึน้กับตนเองหรือครอบครัว จะไปด าเนินการทีหน่ึง  สวัสดิการ
ต่าง ๆ หากมองในภาพรวม คนโสดจะขาดทุน เพราะไม่ค่อยได้ใช้สิทธิต่าง ๆ สักเท่าใดนัก แต่ก็
เข้าใจว่าสวัสดิการเป็นประโยชน์ท่ีเราได้รับ นอกเหนือจากเงินเดือน เป็นการช่วยพนักงานแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายได้…” 
  
 นอกจากน้ี ผู ้ให้ข้อมูลหลักท่านหน่ึง เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ขอ้มูลเร่ืองสวสัดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลยัว่า เป็น
นโยบายของผูบ้ริหารทีเอาใจใส่ต่อพนักงาน และครอบครัว ของพนักงาน แต่ถึงย่างไรก็ตาม 
พนกังานแต่ละคนก็มีความตอ้งการและความจ าเป็นแตกต่างกนัไป จึงควรมีการจดัสวสัดิการแบบ
ยดืหยุน่จะดีกวา่  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
   “…นโยบายหลักของการด าเนินการจัดสวัสดิการ ด้านการรักษาพยาบาล ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี คือ สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างรอบด้าน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จใน
การเรียนการสอนมาก ในเร่ืองสวัสดิการพนักงาน พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม ท่ีมี
ความต้องการไม่เหมือนกัน เพ่ือให้สนองตอบความต้องการโดยเฉพาะอย่างย่ิงสวัสดิการด้าน
รักษาพยาบาล ให้ความส าคัญในการดูแลและรักษาสุขภาพของพนักงานท่ีมีความต้องการแตกต่าง
ให้มากย่ิงขึน้…” 

 
สอดคลอ้งกบั ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง กล่าวถึงเร่ืองการจดัสวสัดิการวา่ ท่ีส่วนงานมี

การส ารวจความพึงพอใจเก่ียวกบัสวสัดิการทุกปี หรือ 2-3 ปี เพื่อท่ีจะท าไดป้รับปรุงให้ทนัสมยั 
และตรงความจ าเป็นมากท่ีสุด ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 

  “…   เราเป็นส่วนงานกลางแต่เพียงผู้ เดียวในมหาวิทยาลัยท่ีดูแลเร่ืองสวัสดิการท้ังหมด
ของบุคลากรภายในสถาบันเพราะเราตระหนักเสมอว่า  สวัสดิการท่ีดีนั้นจะเป็นการเสริมสร้าง
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สุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพการปรับปรุงสวัสดิการจะท าทุก 2-3 ปี ดูความต้องการจ าเป็นด้วย งบประมาณ 
สังคมเศรษฐกิจสภาวะการเมืองดูจนเหมาะสม…” 
  
 สรุปได้ว่า  การบริหารสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลมีความส าคญัและจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัของพนกังาน  และตอ้งใหเ้พื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนกังานและ
ครอบครัวให้มากท่ีสุด  เพราะการให้ความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพการเจ็บป่วยเป็นเร่ืองส าคัญ 
พนกังานหากมีสุขภาพกายใจท่ีดีก็จะสามารถผลิตผลงานท่ีดีต่อองคก์รไดอ้ยา่งเต็มท่ีเวลาไม่ลาป่วย 
หรือขาดงาน  การจดัสวสัดิการการดา้นรักษาพยาบาลสามารถกระท าไดห้ลายวธีิการ  
 
 6. ด้านระบบสัญญาจ้าง พบว่า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ไดอ้อกนอกระบบตั้งแต่
ก่อตั้งมหาวิทาลยั การจา้งอาจารย ์ท าเป็นสัญญาจา้ง ทดลองงาน 1 ปี ผ่านแลว้ต่ออีก 3 ปี ต่อ 5 ปี 
และต่ออายุยาวถึง 60ปีเกษียณ อาจารยต์อ้งท าผลงานทางวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัการต่อสัญญาดว้ย 
มหาวิทยาลยั น าผลงานภาระงานสอน งานวิจยั และการบริการวิชาการแก่ชุมชน มาประกอบการ
พิจารณาในการต่อสัญญาจา้งดว้ย   ดงัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จากสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตรจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
  

 “…สัญญาจ้างของเราเป็นแบบ 1 หรือ 2  ปีก่อน แล้วไปต่อ 3-5 ปี ต่อยาวไป 60 ปี ทุก 
คน ภาระงานสอน งานวิจัยมีค่อนข้างมาก ท าให้การท างานในบางสัปดาห์ท างานกัน  7 วันบ่อยคร้ัง
ไม่มีวันหยุดบ้างก็มี ส่วนการประเมินผลงานเพ่ือต่อสัญญา น าเอาผลงานมาประกอบการพิจารณา
ด้วยซ่ึงทุกคนดูพึงพอใจนะค่าตอบแทนสูง…” 

 
โดยท่ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีค  าสั่งการจา้งงานตามตกลงกนั โดยการจา้งงาน

พนกังานสายวิชาการจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) (3+2 ยาวถึง 60 ปี )    เร่ิมตน้ท่ีสัญญาจา้ง 2 
ปีก่อน เม่ือผลประเมินผ่าน จึงจะต่อสัญญาจา้งอีก 3 ปีและเม่ือครบ  5 ปีตามเกณฑ์แลว้ ก็จะบรรจุ
เป็นพนกังานแบบประจ า  ต่อจากนั้นก็เขา้ระยะตามเกณฑ์ท่ีตอ้งท าต าแหน่งทางวชิาการ  คือ ครบ 5 
ปีแล้วต้องขอต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ จึงจะต่อไปครบอายุ 60 ปีจนเกษียณ  ประเภทท่ี 2) 
พนักงานสายวิชาการท่ีเขา้มาปฏิบติังานสอนมีต าแหน่งทางวิชาการ คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รอง
ศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ ติดตวัมาแลว้ก็จะบรรจุเลยไม่ตอ้งทดลองปฏิบติังานสอน ใชว้ิธีเทียบ
ต าแหน่ง เทียบเงินประจ าต าแหน่ง และกรณีจบ ปริญญาเอก แล้วมีอายุงานสอนได้ 2 ปี ก็ขอ
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ต าแหน่งวิชาการไดเ้ลย ไม่ตอ้งรอ 5 ปี และท าผลงานวชิาการตามระยะเกณฑท่ี์ก าหนดจะปฏิบติังาน
ได้ถึงอายุเกษียณ 60 ปี แต่ทั้งหมดน้ีก็มีกรณีท่ีพิจารณาจากผลงานหากผลประเมินงานสอนและ
งานวิจยัดีมาก ก็จะไดรั้บการบรรจุก่อนดงัท่ี นางสาวศรีวิสา ตลบัทอง  ต าแหน่งเจา้หน้าท่ีบริหาร
ทัว่ไปส่วนงานสวสัดิการ  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“...การจ้างงานของมหาวิทยาลัยฯจะเป็นแบบตกลงกัน พนักงานสายวิชาการมาใหม่ต้อง

ทดลองปฏิบัติงาน รอบแรก 2 ปี แล้วประเมินผลก่อน หากผลประเมินผ่านจะต่อสัญญาจ้างให้อีก
ระยะ 3 ปี เม่ืออยู่สอนครบ 5 ปีตามเกณฑ์ ต้องสร้างผลงานทางวิชาการ  หากประเมินระดับดีมาก ก็
จะได้พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาประจ าทันที  แต่การจะอยู่ ต่อจนเกษียณอาย ุ60 ปี ต้องท าผลงานทาง
วิชาการตามรอบระยะปีตามเกณฑ์ของระดับปีท าผลงานอันนี้มีรายละเอียดอยู่มาก  ท่ีจะไปสู่
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ค่ะ...” 

 
             ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู ้ให้ข้อมูลหลักอีกท่านหน่ึง  จากส่วนการเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้ อธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองการสัญญาจา้ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วชิาการ  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “…เร่ืองสัญญาจ้างท่ีน่ี เราก าหนดตามจ านวนปี เร่ิมท่ี 3 ปี บวก 2 ปี ยาวถึง 60 ปี  เม่ือ ครบ 
60 ปีแล้ว สามารถต่อได้อีก 1 ปี หรือ 3 ปีตามคุณสมบัติของผู้นั้น อยากเสริมว่า กองการเจ้าหน้าท่ี
ของท่ีน่ี เป็นศูนย์กลางใหญ่แห่งเดียวท่ีดูแลสวัสดิการและสรรหาบุคลากรให้ให้กับ มหาวิทยาลัย
เพียงแห่งเดียว ไม่มี บุคคลประจ าคณะเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เราจัดสวัสดิการให้บนพื้นฐาน
ความจ าเป็นครอบคลุมปัจจัยส่ีในการด ารงชีวิตประจ าวัน  เราค านึงถึงความสุขของพนักงานเป็น
ส าคัญ  ผู้บริหารให้ความส าคัญ บุคคลจะจัดสรรงบประมาณในแต่ละหมวดของการจัดสวัสดิการ
ประจ าปี โดยค านึงถึงสภาวะสถานการณ์ปัจจุบันควบคู่โดยตลอด ท้ังนีเ้พ่ือป้องกันความผิดพลาด
หรือความสูญเสียโอกาสในการจัดสวัสดิการท่ีพนักงานไม่ต้องการออกไป เรามีข้อเสนอ เพ่ิมหรือ
ลด เสมอ เพ่ือความเหมาะสมและทันสมัย หลักการจัดสวัสดิการของเรา อยู่บนพื้นฐานความ
ต้องการอยู่แล้ว  หากมีความต้องการมาเป็นพิเศษ เราจะเสนอในแพ็คเกจแบบมีส่วนร่วมในการจ่าย
กันไป...”  
 
 สรุป ในปัจจุบนัมีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดเ้ปล่ียนสถานภาพการบริหารเป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ จ านวน 22 สถาบนั คงเหลืออีก 57 สถาบนั ท่ียงัไม่ไดเ้ปล่ียนสถานภาพการบริหารได ้
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อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่สถาบนัอุดมศึกษาไม่สามารถเปล่ียนสถานภาพการบริหารเป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐได้ทั้งหมด แต่บุคลากรท่ีเขา้มาใหม่ได้ถูกเปล่ียนสถานภาพจาก ขา้ราชการ เป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผน่ดินกบัพนกังานมหาวทิยาลยัเงินรายได ้ซ่ึงมีจ  านวนหลายหม่ืนคน การปรับสถานะภาพดงักล่าว 
ไดผ้กูมดัไวด้ว้ยระบบ “สัญญาจา้ง” ท่ีมีระยะเวลาการวา่จา้งตามสัญญา ซ่ึงหากจะกล่าวถึงดา้นความ
มัน่คงในการท างาน ของอาจารยม์หาวิทยาลยั ก็อาจตอ้งกงัวลกบัสัญญาจา้งงานท่ีอาจถูกประเมินให้
ออกจากงานได ้อีกทั้งยงัไม่สามารถด าเนินการธุรกรรมทางการเงินหรือการค ้าประกนัไดเ้พราะอายุ
งานไม่ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามจะพบว่า มหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบ มีการด าเนินการในเร่ือง
สัญญาจา้งท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยใชห้ลกัการบริหารทรัพยากรบุคคลเขา้มีบทบาทต่อการด าเนินการดา้น
การจา้งการรักษาบุคลากรเพื่อใหมี้ความทดัเทียมกบัสถาบนัอ่ืนสามารถแข่งขนักนัได ้
 

8. ด้านระบบค่าตอบแทน พบวา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีจดัสวสัดิการดา้นระบบ 

การจ่ายค่าตอบแทนพนกังานตามวฒิุการศึกษาและบวกค่าประสบการณ์ตามความสามารถท่ีตรงกบั
สายงานท่ีปฏิบติั ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถสูง หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะจะไดรั้บค่าตอบแทนสูง 
ซ่ึงค่าตอบแทนอยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัได้ เน่ืองจากมหาวิทยาลยัไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ การจูงใจให้
บุคคลเขา้มาท างานโดยเฉพาะสายวชิาการ ตอ้งมีค่าตอบแทนสูง การจดัเตรียมท่ีพกั พร้อมสวสัดิการ
ด้านต่างๆ พร้อม และมหาวิทยาลัยมีระบบการคดัเลือกบุคลากรท่ีเข้มขน้มาก การทดสอบ การ
สัมภาษณ์ การทดลองงาน สรรหาคนท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ท างานและจ่ายค่าตอบแทนสูง 
สวสัดิการดีบุคลากรท างานนาน ๆ ไม่คิดลาออกไปท างานท่ีสถาบนัอ่ืน ดงัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่าน
หน่ึงจากสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

                                     
       “…ค่าตอบแทนของท่ีน่ีได้รับมากกว่าท่ีอ่ืน  ระยะเวลาท าผลงาน  3 ปี บวก 2 ปี ท าต าแหน่ง

ทางวิชาการ  เม่ือได้ต าแหน่งจะได้ค่าต าแหน่ง 2 เท่า  โดย 1 เท่าแรกได้รับทุกเดือน อีก 1 เท่า ได้รับ
ส้ินปี  อาจารย์ขอเสริมเร่ืองการขอรับเงินค่าต าแหน่ง เราได้รับเท่าแรกเป็นไปตามกฎของอาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่อีก 1 เท่า อาจารย์ต้องน าเสนอผลงานค่ะ ไม่ส่งผลงานตอนส้ินปีด้วยค่ะ ไม่
ส่งผลงงานก็จะไม่ได้รับค่าต าแหน่งค่ะรอเสนอผลงานผ่านพิจารณาจึงได้รับ เท่ากับว่าสุดท้ายแล้ว 
คือ กไ็ด้รับ 2 เท่า  แต่ต้องการให้อาจารย์สร้างผลงาน  ผลงานท่ีมีคุณภาพ และสามารถน าไปพัฒนา
ได้จริงจึงจะได้รับค่าต าแหน่งอีกเท่าหน่ึง…”  
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               สอดคล้องกับ  ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้
อธิบายใหฟั้งวา่ 

 

  “...ในเร่ืองค่าตอบแทน เราได้สูงกว่าท่ี อ่ืน เราแข่งขันได้ตั้งแต่ 20 กว่าปีท่ีแล้ว ดูว่า
เงินเดือนอาจารย์ท่ีน่ีสูงมาก ๆ แต่ปัจจุบันมีการแข่งขนั การออกนอกระบบกันมาก ท าให้รายได้ของ
เรากไ็ม่ได้โดดเด่นนัก แต่กย็งัสูงกว่าท่ีอ่ืนบาง มหาวิทยาลัยนะ  แต่สวสัดิการของเรากเ็หมาะสมกับ
เราพวกเราพอใจ เพราะเราออกนอกระบบมาตั้งแต่ก่อตั้ง  จึงไม่รู้ว่าตัวเองด้อยอะไรไปหรือไม่   
เพราะมหาวิทยาลัยเรา ไม่มีข้าราชการในมหาวิทยาลัย...”  
 

 เช่นเดียวกับ  ผู ้ให้ข้อมูลหลักอีกท่านหน่ึง  จากสาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับสภาพการท างานของอาจารย์มีภาระงานหนักมาก
เหมาะสมกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
        “…ค่ะ เรามีระบบพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเท่านั้นการท างานเราท างานกันหนักมาก 

ท าหน้าท่ีสอน วิจัย  บริการวิชาการแก่ชุมชนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเพ่ิมภารกิจข้อท่ี  5 ท่ี 
มหาวิทยาลัยอ่ืนไม่มี คือ การปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี…” 
 
 สรุป ระบบการด าเนินการเร่ืองสวสัดิการในดา้นค่าตอบแทนของพนกังานมหาวทิยาลยัจะ
ให้ค่าตอบแทนสูงเหมาะกับภาระงานกิจอาจารย์ท่ีมี 5 ประการ ได้แก่ 1. การสอน  2.การวิจัย 
คน้ควา้ 3.ปรับแปลง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  4. การให้บริการทางวิชาการแก่
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน   และ 5. การทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติและของท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ศิลปะ และวัฒนธรรมของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงภารกิจมีมากกวา่มหาวิทยาลยัอ่ืน  ภารกิจท่ี  มากกวา่ 1  ขอ้ คือ การน าวิจยั
มาปรับแปลงให้เกิดเป็นรูปธรรมใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามผลของการ บรรลุเป้าหมายของ
มหาวทิยาลยั ทุกคนท่ีเขา้มาสอนตอ้งเป็นหนา้ท่ีเพราะค่าตอบแทนสูงสวสัดิการดีเป็นท่ีพึงพอใจของ
บุคคลการส่วนใหญ่ และ การน าหลกัการบริหารงานบุคคลน ามาใช้อยา่งเต็มรูปแบบ  เร่ิมจากการ
สรรหรคดัเลือกผูเ้ขา้สัมภาษณ์ทุกขั้นตอนตามหลกัสมรรถนะ มุ่งการพฒันาการบริหาร และการ
บริการด้านงานบริหาทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว  ทนัสมยั  มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ดึงดูด พฒันา และรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงการมีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีมาตรฐานสากล  มีคณะกรรมการการบริหารงานสวสัดิการ
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ส่วนกลางคอยปฏิบัติงานเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ เราก็มี
หน่วยงานดูแลโดยเฉพาะ 

 
 กล่าวไดว้่า  การด าเนินการดา้นการจดัสวสัดิการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ดา้น
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า มหาวิทยาลัย จัดให้มีสถาบันพัฒนาอาจารย์
โดยเฉพาะ ทุกคนมีก าหนดระยะเวลาตอ้งไดรั้บการอบรมพฒันาตามหลกัสูตร เช่นการพฒันาเร่ือง
จริยธรรม เทคนิคการสอน การถ่ายทอด รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ดา้นเทคนิคและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาใหม่ๆ การสร้างนวตักรรม ดา้นความยุติธรรมใชห้ลกัในการบริหารจดัการมีความเป็นธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ออกเสียง ยอมรับเสียงขา้งมากเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไดน้ าเอาระบบการบริหารงานบุคคลมา
เป็นหลกัในหารบริหารงานบุคคลการสรรหาบุคลากรท าอยา่งใหค้วามส าคญัสรรหาคนดีคนเก่งและ
มีความสามารถ มุ่งมัน่พฒันาระบบบริหารงานบุคคลอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมและพฒันาบุคลากร ดา้น
ความก้าวหน้าในอาชีพบุคลากรท่ีเป็นอาจารย์ให้โอกาสในการศึกษาต่อ ให้ทุนการศึกษา และ
สนับสนุนให้สร้างงานวิจยั ท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาท่ี 
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั บรรยากาศดีต่อสุขภาพ มีสถานท่ีออกก าลงักาย  มีระเบียบ
ปฏิบติัท่ีเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั มีการประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถึง ทุกคนทราบความเคล่ือนไหว
สารของมหาวิทยาลยั  ด้านสุขภาพอนามยัของพนักงานให้การดูแลรักษาพยาบาลครอบคลุม ถึง
สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ดว้ย เพื่อแบ่งเบา บรรเทาภาระ
ค่าใชจ่้ายของพนกังานเพื่อไม่ตอ้งกงัวล และสามารถทุ่มเทการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
ดา้นสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไดรั้บตามสิทธิเป็นการสมคัรใจเลือกใช้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ส่วนตน พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนใช้ระบบสัญญาจ้างงานตามระยะปีมีการประเมินผลท่ีมี
มาตรฐาน เป็นธรรมตามความรู้ความสามารถอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ เพื่อดึงดูด  และรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ รวมทั้ งมีคุณธรรม จริยธรรม อนัจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัและด าเนินภารกิจไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีดี  
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 สรุป   จากการศึกษา รูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ได้แก่  1) ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 2) ด้านความยุติธรรม 3) 
ด้านสิทธิประโยชน์  4) ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  5) ด้านการรักษาพยาบาล  6) ด้าน
ระบบสัญญาจ้าง7)ด้านระบบค่าตอบแทนได้แนวปฏิบ ัติที่ ดีและวิธีการปฏิบ ัติที่ เป็นเลิศ
ของการจ ัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบ ันอุดมศึกษาของรัฐมหาวิทยาล ัยที่วิธีการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 2 ดัง ตารางท่ี 4.25 
 

ตารางท่ี   4.25 แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
                       ของรัฐ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

แนวปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ การจดัสวสัดกิาร 
1.ด้านความมั่นคงและโอกาส  
ก้าวหน้าในอาชีพ  
 

 

 

- มุ่งส่งเสริมพฒันาบุคลากรและการสร้างนวตักรรมใหม่ๆเป็นองค ์
  ความรู้แก่อาจารย ์
- มีสถาบนัพฒันา อาจารย ์ส่งเสริมทางดา้นวชิาการ 
- สนบัสนุนใหศึ้กษา ต่อและท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวชิาการ 
-โครงการแข่งขนัวจิยัดีเด่นและการปรับแปลงงานวจิยัน าไปใช ้ 
  ประโยชน์ไดจ้ริง 
- มีระบบความกา้วหนา้ทางอาชีพ 

2. ดา้นความยติุธรรม - บริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
- ปรับปรุงพฒันาขอ้บงัคบัระเบียบวนิยัใหเ้อ้ือต่อการบริหารจดัการ 
- มีเกณฑก์ารประเมินผลท่ีความเหมาะสมใชร้ะบบขอ้ตกลงการท างาน 

3. ดา้นสิทธิประโยชน ์ -สิทธิประโยชนใ์นการไดเ้ขา้ร่วมสิทธิในกองทุน  
-ประกนัสงัคม 
-กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
-กองทุนพนกังานมหาวทิยาลยั  
-สิทธิในการลา  
-สิทธิในการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์โดยกองการเจา้หนา้ท่ีดูแลเฉพาะ 
-ไดสิ้ทธิในการรักษาพยาบาลในสงักดัโรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั 
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ตารางท่ี   4.25  (ต่อ) 

แนวปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ การจดัสวสัดกิาร 

4. ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน - ส่งเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะต่อการด ารงชีวติในการท างาน 
- ปรับปรุงสวสัดิการใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นของพนกังาน 
- ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและระหวา่งกนัและจงรักภกัดี 
   ต่อองคก์ร 
- ส่งเสริมการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาชีวติพฒันางาน 
- ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ช่วยในการปฏิบติังานเพ่ือ 
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
- สถานท่ีท างานของอาจารยแ์ละบา้นพกัมีความปลอดภยัสูง 
- มีงบกิจกรรมสร้างความสุขในการท างาน 

5. ดา้นการรักษาพยาบาล 

 

 

 

-ไม่เขา้กองทุน ประกนัสงัคม 

- ครอบครัวพนกังานเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต้ามเง่ือนไข 

- สิทธิรับบริการทางแพทยใ์ชก้บัโรงพยาบาลสงักดั มหาวทิยาลยั 

- ตรวจสุขภาพประจ าปีท่ี โรงพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยัตามวงเงิน  

  ตามสิทธิปีมีการจ่ายร่วมค่ารักษาพยาบาลใหเ้ลือก ตาม   

  สมคัรใจ 

6. ดา้นระบบสญัญาจา้ง 

 

- การจา้งงานระบบสญัญาจา้ง 1-2 ปี ต่อ 3-5 ปี และยาวถึงอาย ุ60 ปี 

- เร่ิมจา้งมีต าแหน่งวชิาการแลว้ไม่ตอ้งทดลองงาน 

- การท าผลงานวชิาการตามเกณฑปี์ท่ีก าหนด 

7. ดา้นระบบสญัญาจา้ง - เงินเดือนตามวฒิุ 

- เงินค่าต าแหน่งทางวชิาการ  

- ค่าตอบแทนสูงส าหรับผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถสูงมีความ 

  เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
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    2.3  ผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวดัเชียงใหม่ 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของ
รัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนยก์ลางทางวชิาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่อ
อ านวยประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติโดยส่วนรวม มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม
คน้ควา้ วิจยั และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมัน่ในสัจธรรมและ
คุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกเรียกช่ือตามช่ือ
เมือง และเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของไทยท่ีรัฐบาลจดัตั้งข้ึนในส่วนภูมิภาค ตามโครงการพฒันา
การศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพื้นท่ีขนาบขา้งดว้ยถนนห้วยแกว้และถนนสุเทพห่างจากตวัเมืองประมาณ 4 
ก.ม. และมีเน้ือท่ีประมาณ 2,000 ไร่เศษ 
 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เปิดการเรียนการสอน 20 คณะ 2 วทิยาลยั คือบณัฑิตวทิยาลยั 
และมีสถาบนัวิจยั 4 สถาบนั  โดยเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีมีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในแต่ละคณะ
จ านวน 340 หลกัสูตร โดยมีการจ าแนกหลกัสูตรออกเป็น หลกัสูตรภาคปกติ หลกัสูตรภาคพิเศษ 
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรต่อเน่ือง และหลักสูตรสาขาวิชาร่วม หลักสูตรระดับปริญญาโท 
แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข และหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1 
เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และแบบ 2 เป็นการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั โดยมี
การท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความกา้วหนา้ทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษา
กระบวนวิชาเพิ่มเติม  บุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีจ  านวนทั้งหมด 11,482 คน   จ  าแนกเป็น 
1.ขา้ราชการ1,163 คน  2.พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า จ  านวน 5,045 คน  3. พนกังานมหาวิทยาลยั
ชั่วคราว (ส่วนงาน) 4,652 คน 4. ลูกจ้างประจ า 622 คน 5.บุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาจ านวน 2,250คน (นับเฉพาะบุคลากรท่ีเป็นอาจารย ์ยกเวน้อาจารยโ์รงเรียนสาธิต)  6. 
ระดบัปริญญาเอก 1,594 คน ปริญญาโท  584 ปริญญาตรี 72  คน   7. บุคลากรตามต าแหน่ง
ทางวิชาการ  จ านวน  2,250  คน (นบัเฉพาะบุคลากรที่เป็นอาจารย ์ ยกเวน้ อาจารยโ์รงเรียน
สาธิต) 8.ระดบัศาสตราจารย ์  3% ระดบัรองศาสตราจารย ์16% ผูช่้วยศาสตราจารย ์31% และ 
อาจารย ์ 50% (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559) 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%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%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%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%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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2. สวสัดิการ ทีพ่นักงานได้รับในปัจจุบัน ประกอบด้วยสวสัดิการทั้งหมดจ านวน  21 รายการ ดังนี้ 
 1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 2. สิทธิในการลา  
 3. ค่ารักษาพยาบาล  
 4. ค่าเล่าเรียนบุตร   
 5. ค่าเช่าบา้น  
 6. ค่าสงเคราะห์ศพ  
 7. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  
 8. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)  
 9. บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
10. กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งประจ า (กสจ.)  
11. กองทุนประกนัสังคม  
12. กองทุนส ารองเล้ียงชีพมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
13. กองทุนสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
14. กองทุนสวสัดิการมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 
15. เงินชดเชยกรณีออกจากงาน  
16. เงินสะสม/สมทบ พนกังานมหาวทิยาลยั  
17. สวสัดิการท่ีพกัอาศยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
18. สวสัดิการเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั  
19. สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม ่จ ากดั  
20. สโมสรขา้ราชการมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

             21. สิทธิและสวัสดิการอ่ืนๆได้แก่ สิทธิกู้เงินสวัสดิการจาก ธนาคารออมสินสาขา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  สิทธิเป็นผูป้ระกอบการและใช้บริการตลาดร่มสัก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
สิทธิใช้บริการระบบขนส่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิทธิใช้สนาม และร่วมกิจกรรมกีฬา 
นนัทนาการ  สิทธิใชบ้ริการอ่ืนๆ ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ก่  ธนาคารต่างๆ  ป๊ัมน ้ามนั ของการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)  อินเทอร์เน็ตไร้สาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ ศูนยสุ์ขภาพมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คลินิก
ทนัตกรรม โรงพยาบาลสัตวเ์ล็ก ห้องสมุดกลางในมหาวิทยาลยัฝ่ังเชิงดอยประจ าคณะท่ีเปิดการ
เรียนการสอน บริการซักอบ รีด บริเวณหอพกันักศึกษา บริการจองตัว๋เดินทาง เคร่ืองบิน รถไฟ 
รถทวัร์  บริการท าผม/เสริมสวย บริการร้านสะดวกซ้ือ  และบริการร้านคา้ร้านอาหาร พนักงาน
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มหาวิทยาลยัมีการทดลองปฏิบติังาน เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า ทุกรอบปีงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบติัตามประกาศมหาวิทยาลยัเชีย
ยงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑ์กาประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยัประจ าพนกังานสาย
วชิาการตอ้งปฏิบติังานตามมาตรฐานก าหนดตามภาระงานขั้นต ่าพนกังาน ประเภทคณาจารยป์ระจ า 
ภาระงานการเรียนการสอน ท่ีไดรั้บมอบหมายไม่นอ้ยกว่า 35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ โดยเป็น
ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์วิจยั งานเชิงพฒันา บริการวิชาการ 
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ : 2559)สภาพสวสัดิการและสภาพแวดลอ้มท่ีพนกังานมหาวทิยาลยัตอ้งการ
ในปัจจุบัน ผู ้วิจ ัยด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเชิญคณาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา13.00 -14.30 น. ณ ห้องประชุม 
1360A ชั้น3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
การจดัสนทนากลุ่มดังกล่าว ผูใ้ห้ข้อมูลหลักทั้งหมดได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายการ
พฒันาบุคลากรสายอาจารย ์ในส่วนของการท าผลงานวิชาการเพราะเป็นมหาวิทยา 1ใน 9 ของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติด้วย ดังนั้ นการท าผลงานวิจัยก็จะได้ทั้ งต าแหน่งทางวิชาการ ได้
ค่าตอบแทนทางต าแหน่งวชิาการและส่งผลต่อความมัน่คงกา้วหนา้ในอาชีพตามมา ดงัท่ี ผูใ้หข้อ้มูล
ท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
                 “ …หากถามเร่ืองความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพนั้น มีความมั่นคงอยู่ เพราะเรา
สามารถสอนท่ีนีไ้ด้ตลอดไปจนเกษียณอายุ  เราท าผลงานทางวิชาการควบคู่กัน เราสอน เราปฏิบัติ   
4 ภารกิจหลักได้แต่เรากย็งัต้องการได้รับการดูแล…” 
 
                  จะเห็นไดว้่า ภารกิจอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษามีภาระงานสอน ผลิตบณัฑิตสร้างผลงาน
ทางดา้นวิชาการ  บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และ งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมแลว้ ภารกิจดา้น
การวิจยั เป็นภารกิจของอาจารยร์ะดับอุดมศึกษาท่ีส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ  
อาจารย์ท่ีท  าผลงานทางวิจัยตามเกณฑ์  จะสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ส่งผลให้มี
ความกา้วหนา้ในอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ตนเองดว้ย ไดท้ั้งต าแหน่งทางวชิาการและไดรั้บ
ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการดว้ยสร้างความมัน่คงในอาชีพให้กา้วหนา้ต่อไปจนถึงระดบัสูงสุด
ได ้

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
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  สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่านหน่ึง  จากมหาวิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีกล่าวถึงเร่ือง
ความกา้วหนา้มัน่คงส าหรับอาชีพการเป็นอาจารยว์า่ เป็นการสนบัสนุนให้อาจารยมี์ความกา้วหนา้ท่ี
ดี ให้ทุกคนตอ้งท าผลงานวิชาการและก็ไดรั้บค่าต าแหน่งทางวิชาการ2 เท่าเทียบเท่ากบัสถาบนัอ่ืน
และก็ยงัมีการส่งเสริมเร่ืองการใหทุ้นการศึกษาหรือส่งใหศึ้กษาต่อ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “ …ความก้าวหน้าในอาชีพ มีความน่าพอใจอยู่พอสมควรเพราะมหาวิทยาลัยกส่็งเสริมใน
การศึกษาต่อให้ทุนการศึกษา อบรมเพ่ิมความรู้ส่วนเร่ืองความเท่าเทียมของสวัสดิการ ถ้าพูด
ภาพรวม แล้ว อาจารย์มองว่า เขาจัดรายการไว้ครอบคลุมพื้นฐานปัจจัยส าคัญเท่าท่ีคนท่ัวๆไปจะ
จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตอยู่นะ แต่ถ้ามีความต้องการมากกว่าท่ีให้ไว้ กค็งต้องจัดหาเพ่ิมเติมด้วยเงินของ
ตัวเอง แต่ก็มีการน าเสนอความคิดเห็นได้นะ เพราะเรามีคณะกรรมการ การบริหารงานสวัสดิการ
ส่วนกลางอยู่ งานสายความก้าวหน้าทางวิชาการการของพนักงานสายวิชาการ เรากมี็หน่วยงานดูแล
โดยเฉพาะ รวมท้ังค่าตอบแทนการท าต าแหน่งทางวิชาการก็เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยช้ันน าท่ัวไป
คือได้ 2 เท่าเช่นกัน…” 
 
  ตามท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีหน่วยงานท่ีดูแลดา้นความกา้วหนา้ของพนกังานสายวชิาการ
โดยเฉพาะ ท่ีคอยดูแลติดตามการท าต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์ติดตามเร่ืองส่งผลงานวิจยั
ประเมิน การขอต าแหน่งทางวชิการการไดรั้บเงินค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ โดย คุณสิทธิพร  
ชมพรัูตน์  เจา้หนา้ท่ีดูแลดา้นความกา้วหนา้สายวชิาการ ไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
  “…ผมดูแลเร่ืองสายความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานสายวิชาการ  คือการท าผลงาน 
หากเลือกรับอาจารย์ท่ีจบ ป .เอกมาแล้ว ระยะการท าผลงานทางวิชาการจะน้อย  2 ปีก็ขึน้ระดับ
ต าแหน่งได้ หากเป็น ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ต้องใช้ระยะเวลาการท าผลงานทางวิชาการนาน
กว่า และหากว่าท่านใดต้องมีภาระการสอนมากอยู่แล้ว กจ็ะท าให้มีปัญหา ท าให้รู้สึกมีภาระมากไป 
ข้อนีห้น่วยงานประเมินหรือบริหารงานบุคคลกพ็ยายามคอยให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูล และติดตาม
ผลการประเมินการต่อสัญญาอย่างใกล้ชิดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานสายวิชาการ
ด้วย…” 
 
                อย่ างไรก็ ดี  ผู ้ให้ ข้อมู ลท่ านห น่ึ ง   จ าก ส่ วน งานกองทุนสวัส ดิก ารพนัก งาน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ท่ีมีหน้าท่ีดูแลดา้นความกา้วหนา้พนกังานสายวิชาการ ไดอ้ธิบายให้ขอ้มูล
ในประเด็นของความกา้วหนา้ ส าหรับพนกังานสายวิชาการ คือ พนกังานสายวิชาการสามารถด ารง
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ต าแหน่งทางวิชาการไดด้ว้ย สายวิชาการ สามารถด ารงต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 1) อธิการบดี 2) 
รองอธิการบดี 3) คณบดี ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั 4) รองคณบดี รองผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั 
 
 สรุป พนักงานสายวิชาการ เป็นบุคลากรหลกัในสถาบนัอุดมศึกษา การส่งเสริมทางหลกั
วชิาการใหก้บัอาจารยส์ายสอนเพิ่มศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ ส่งผลถึงการสอนท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน การ
ท าผลงานทางวิชาการเพื่อให้ไดรั้บต าแหน่งทางวิชาการ เป็นการเพิ่มความกา้วหน้าให้กบัอาจารย ์
อีกทั้งยงัสร้างความภาคภูมิใจต่อตนเองและสถาบนัท่ีอาจารยป์ฏิบติังานอยูด่ว้ย 
 

2. ด้านความยุติธรรม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จดัสวสัดิการโดยค านึงถึงความจ าเป็นขั้น
พื้นฐานในการด ารงชีวิตปัจจุบนัของพนกังานและให้ทุกคนไดรั้บตามสิทธิอยา่งเท่าเทียมเสมอภาค
กนัหากมีกรณีท่ีมีพนกังานร้องเรียน หรือคิดวา่ตนเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ก็สามารถยื่นค าร้อง
หรือสอบถามได้โดยตรงกับส่วนงานกองทุนสวสัดิการได้เพื่อน าเข้าคณะกรรมการบริหารงาน
สวสัดิการพิจารณาต่อไป ดงัท่ี ผูใ้หข้อ้มูลท่านหน่ึง จากส่วนงานดูแลงานสวสัดิการ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 
 “…สวัสดิการท่ีเราดูแลมาโดยตลอดก็ไม่ค่อยพบปัญหาพนักงานไม่พอใจอะไรมากนัก มี  
แต่เสนอความต้องการได้เรากน็ าเข้าคณะกรรมการเพ่ือปรึกษาหารือในข้อต้องการนั้น หากจัดให้ได้
กด็ าเนินการให้หากจัดไม่ได้ตามต้องการกจ็ะชี้แจงเหตุผลให้ทราบกไ็ม่มีปัญหาอะไร สวัสดิการ ท่ี
มหาวิทยาลัยจัดให้ตามรายการในคู่มือมีมากถึง 20 กว่ารายการซ่ึงถือว่ามากสุดและครอบคลุมความ
จ าเป็นขั้นพืน้ฐานในชีวิตประจ าวันโดยท่ัวไปของลูกจ้างซ่ึงพึงมีพึงได้อยู่หากนอกเหนือกว่านีต้้อง
เสนอความคิดเห็นและเข้าคณะกรรมการบริหารต่อไปโดยภาพรวมดูแล้วมีความยุติธรรมต่อ
พนักงาน…” 
 
     อยา่งไรก็ตามการจดัสวสัดิการท่ีดีนั้นควรจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัอีกหลายประการท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดความ
ยุติธรรมข้ึนได ้เช่น การให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความตอ้งการ การจดัให้ตอบสนอง
ต่อ เพศ และวยั และความจ าเป็นของพนกังานกลุ่มใหญ่ แต่ควรมีทางเลือกส าหรับพนกังานกลุ่มเล็ก
ดว้ย เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียม และเป็นธรรมยิง่ข้ึน 
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 3.  ด้านสิทธิประโยชน์  งานกองทุนและสวสัดิการ กองบริหารงานบุคคลในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานในส่วนงานส านกังานมหาวทิยาลยั ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบดูแลกิจกรรมสวสัดิการ 
ทั้งส่วนในท่ีทางราชการจดัใหแ้ละท่ีมหาวทิยาลยัจดัเสริมเพิ่มเติม เห็นวา่สวสัดิการของมหาวทิยาลยั 
มีหลากหลาย เช่นสิทธิในการลา สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
สิทธิประโยชน์จากกองทุนพนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกนัสังคม 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และอ่ืนๆ ตามระเบียบการจดัสวสัดิการเพิ่มเติมของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีพนกังานท่ีปฏิบติังานภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ก็จะไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกนัแล้วแต่กรณีท่ี
ตอ้งการใช้สิทธิโดยเคารพและปฏิบติัตามระเบียบของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดงัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ท่านหน่ึง  จากงานกองทุนและสวสัดิการ การบริหารงานบุคคล ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 
 “ …มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกระบบปี 2551 มีข้อบังคับเก่ียวกับสวสัดิการพนักงานใช้
อยู่  ต่อมาปี2553 ได้ปรับปรุงใหม่ให้มีสิทธิประโยชน์ดีขึน้กว่าเดิม ใช้มาถึงปัจจุบัน ซ่ึงทางกอง
บริหารงานบุคคลได้จัดท าเป็นคู่มือเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับด้วย  เรามีการพิจารณา ทุกปี โดยน าเอาสถานการณ์ปัจจุบันเข้าเทียบ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ภาวะเงินเฟ้อมาประกอบ หากว่าต้องปรับเปล่ียนสวัสดิการต่างๆ เม่ือมหาวิทยาลัยออก
นอกระบบ ท าให้เราต้องด าเนินการเร่ืองสวัสดิการแยกแยะกันออกไปตามกลุ่มประเภทของการจ้าง
งาน คือ เรามีพนักงานประจ า  พนักงานช่ัวคราว   ข้าราชการ สวัสดิการบางรายการแตกต่างกัน มี
ปัญหา อยากจะให้ข้อสรุปว่า หลักการจัดสวัสดิการท่ีดีท่ีสุด คือจัดให้ตอบสนองความเดือนร้อน
มากท่ีสุด และควรจัดแบบมีความยืดหยุ่นแบ่งกลุ่ม เพศ วัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆ ต่อ
ผู้รับบริการสวสัดิการ อีกประการท่ีส าคัญมาก คือ งบประมาณท่ีสถาบันต้องพร้อมในระยะยาว…” 
  
       จะเห็นได้ว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการด าเนินการบริหารจดัการด้านสวสัดิการต่อ
พนกังานหลายกลุ่มให้ความส าคญัเพื่อป้องกนัการสับสนและการเสียสิทธิ ไดจ้ดัท าคู่มือและมีการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้พนักงานได้รู้ทัว่ถึง ป้องการการเสียสิทธ์ิ มีวตัถุประสงค์ตอ้งการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการท างาน และให้ทุกคนได้รับสิทธ์ิอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมเสมอภาคกันของ
พนักงานทุกกลุ่มท่ีปฏิบติังานให้กบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงสอดคลอ้ง ผูใ้ห้ขอ้มูลอีกท่านหน่ึง จากส่วน
งานดูแลงานสวสัดิการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กล่าววา่  
 
 “… เรามีการส ารวจความต้องการทุกปีเพ่ือหาความต้องการจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่
เพ่ือปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพความต้องการ เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะนั้นด้วย  สวัสดิการจาก
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กองทุนประกันสังคมดูเหมือน จะเป็นสวัสดิการบังคับ ท่ีทุกมหาวิทยาลัยต้องเข้า และได้รับสิทธิ
ด้านการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับบริษัท ห้างร้านเอกชนท่ัวไป กถื็อว่าได้ประโยชน์ต่อตัวพนักงาน
คนเดียวครอบครัวไม่ได้รับ ซ่ึงข้อนีพ้นักงานมหาวิทยาลัย มกัจะน ามาเปรียบเทียบกับสวสัดิการของ
ข้าราชการเสมอ เราเองกพ็ยายามปรับปรุงให้มีความเหมาะสมอยู่ แต่ท้ังนีก้ต้็องพิจารณางบประมาณ
ด้วย…” 
 
    อยา่งไรก็ตาม การท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญั โดยก าหนดให้มีหน่วยงาน
และคณะกรรมการบริหารงานสวสัดิการเฉพาะในการดูแลเร่ืองสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานท่ีปฏิบติังานกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ถือว่าเป็นการบริหารจดัการท่ีดีมีการประเมินผล 
การติดตาม และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ สังคมใน
ปัจจุบนัเป็นจุดแข็งท่ีสามารถดึงดูด หรือเก็บรักษาพนักงานให้ปฏิบติังานกบัองค์กรได้ตลอดไป
สิทธิและสวสัดิการอ่ืนๆของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มี ดงัน้ี สิทธิกูเ้งินสวสัดิการในธนาคารออมสิน 
สาขมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สิทธิเป็นผูป้ระกอบการและใชบ้ริการตลาดร่มสักมหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
สิทธิใชบ้ริการระบบใชส้นามและร่วมกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ สิทธิใชบ้ริการอ่ืนๆ ในธนาคาร
ต่างๆ ป๊ัมน ้ ามันของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) อินเทอร์เน็ตไร้สาย โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ศูนย์ศรีพฒัน์ ในคณะแพทยศาสตร์ศูนย์
สุขภาพมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  คลินิกทนัตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสัตวเ์ล็ก  ห้องสมุดกลางใน
มหาวิทยาลยัฝ่ังเชิงดอย และประจ าคณะท่ีเปิดการสอน  บริการซักอบรีด บริเวณหอพกันักศึกษา 
บริการจองตัว๋เดินทาง เคร่ืองบิน รถไฟ บริการท าผมเสริมสวย บริการร้านสะดวกซ้ือ บริการร้านคา้
ร้านอาหาร 
 
                 4. ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีดินแดนลา้นนามี
สภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอนัเป็นธรรมชาติบริเวณเชิงดอยสุเทพ ภายใน
บริเวณร้ัวมหาวิทยาลยัก็มีความร่มร่ืนและและปลอดภยั มีศูนยสุ์ขภาพ อากาศบริสุทธ์ิไม่เป็นย่าน
โรงงานอุตสาหกรรมไม่มีมลพิษ พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีมหาวทิยาลยัส่วนมากจะเป็นคนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ การพฒันาสุขลกัษณะหรืออาชีวอนามยันั้น มีมหาวิทยาลยัท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
แห่งท่ี 1 แบบ ในการจดัระบบสวสัดิการท่ีดี  ดังท่ี ผูใ้ห้ข้อมูลท่านหน่ึง จากส่วนงานดูแลงาน
สวสัดิการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กล่าววา่  
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             “…การเป็นอาจารย์ท่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสุขในการท างานพื้นฐานตามสถานะ
ของก าลังของมหาวิทยาลัย  แต่เรามีเครือข่ายร่วมมหาวิทยาลัยในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ือง
ต่าง ๆ เรามีเป็นต้นแบบในการจัดกระบวนการเร่ืองสวัสดิการ เขาส่งตัวแทนมาช่วยอบรมและ
วางแผนงานให้มหาลัยฯ ของเราด้วย…” 
 
               เช่นเดียวกบั  ความคิดเห็นผูใ้ห้ขอ้มูลอีกท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดอ้ธิบายให้
ฟัง ว่า ท่ีแสดงความคิดเห็นเร่ือง การก าหนดนโยบายเร่ืองการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลยั เพื่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานให้ไดท้  างานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีมีความ
ปลอดภยัสูง บรรยากาศร่มร่ืน ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพทางใจ อีกทั้งในเร่ืองภาระการ
มอบหมายงานก็ต้องเหมาะสมตามต าแหน่งหน้าท่ี และความถนัดความสนใจ เพื่อส่งเสริมให้
พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีสมบูรณ์แบบดว้ย  ดงัท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการท่าน
หน่ึง กล่าววา่ 
 
   “…นโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความสามารถของการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้บริหารมีบทบทส าคัญมาก  ในภาพรวมของการสอน การวิจัย เรามองว่าควรชัดเจน หากต้องการ
ผลงานด้านการวิจัยอย่างเข้มข้น ก็ควรเพลาเร่ืองการสอน มิฉะนั้นอาจารย์จะไม่มีเวลาของการพัก
เลย จนมีค าทักกันในกลุ่มอาจารย์ว่า จริง ๆ มหาวิทยาลัยน่าจะชัดเจนไปเลยว่า รับพนักงานสาย
วิชาการมาแล้ว ท่านต้องการให้เราสอนเป็นหลัก หรือท าวิจัยเป็นหลัก แล้วเราถนัดหรือไม่ ท้ังนีเ้พ่ือ
ความสุข และเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตในการท างานด้วย หากมีการท าท้ังสองอย่างและเข้มงวดมาก 
อาจารย์กจ็ะรู้สึกบั่นทอนเวลา สุขภาพไป และไม่ได้รับอิสระในการสอนเท่าไรนักแต่ท่ีอยู่มาได้นาน 
ๆกันกเ็พราะว่าเรารักอาชีพนี ้และบ้านเราอยู่ ท่ีน่ี…” 
               ในเร่ืองของคุณภาพชีวิตการท างาน พนกังานสายวิชาการมองวา่เป็นเร่ืองใหญ่เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัอาจารย ์ตอ้งท าสัญญาจา้ง ตอ้งท าผลงานทางวิชาการตามเง่ือนไขในการต่อสัญญาจา้งดว้ย 
อีกทั้งภารกิจหลกัของอาชีพอาจารย ์4 ประการมีมากพอประมาณ ปัจจุบนัตอ้งท าวิจยั ส่ือการเรียน
การสอน อาจารยไ์ม่ค่อยมีเวลาส่วนตวัมากนัก ส่งผลให้ความสุขในการท างานน้อยลง  ซ่ึงผูใ้ห้
ขอ้มูลท่านหน่ึง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เสนอความคิดเห็น เร่ืองของคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ
ท างาน ว่าควรต้องมีความสุขกาย สุขใจและปลอดภยั รวมถึงเร่ืองรายได้และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานท่ีเหมาะสม เพียงพอ ท่ีจะท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกอยากท างานกบัมหาวิทยาลัย
ตลอดไป กล่าววา่  
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 “…การท่ีรัฐบาลมีมติให้มหาวิทยาลัยของรัฐ ทยอยกันออกนอกระบบเพ่ือให้มีโอกาส
บริหารจัดการโดยล าพังเพ่ือความคล่องตัวนั้น ดูเหมือนกับปล่อยลอยแพ งบประมานก้อนเดียวท่ี
สนับสุนนอยู่ไม่มากนักเงินก้อนเดียวท่ีมอบให้ ไม่สามารถน ามาจัดสวัสดิการช้ันดีได้ การก าหนด
ต้องท าต าแหน่งทางวิชาการโดยผลิตผลงานวิจัยออกมาเยอะๆ ในขณะท่ีต้องการให้อาจารย์ท าการ
สอนอย่างหนัก เพราะมีข้อก าหนดว่าต้องสอนให้ได้ ก่ีชม. ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ในขณะท่ีภาระงาน 4 
ภารกิจต้องไม่บกพร่องเลย  อาจารย์สอน และท าวิจัย คู่กันไป ทุกวนันีท้ า 2 หน้าท่ีภาระใหญ่พร้อมๆ 
กันคุณภาพชีวิตเวลาพักผ่อนไม่มี  ควรให้อาจารย์เลือกตามความชอบและถนัดของตัวเอง เช่น จะ
เน้นสอนเป็นหลัก หรือท าวิจัยเป็นหลัก  ข้อนีส่้งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยตรง...” 
 

สรุปไดว้า่  คุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นมีองค์ประกอบหลายประการเช่น ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
และยุติธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได ้เน่ืองจากบุคคลมีความตอ้งการ
ทางเศรษฐกิจ และมุ่งท างานเพื่อไดรั้บค่าตอบแทนซ่ึงความตอ้งการน้ีเป็นความจ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตอยู่รอด ฉะนั้ นต้องควรได้รับอย่างเพียงพอและมีความยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลยัของรัฐแห่งอ่ืน ๆอีกประการ คือการไดอ้ยู่ภายในส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
สุขภาพรวมไปถึงการมีประชาธิปไตยในองค์กรท่ีทุกคนก็สามารถเลือกส่ิงท่ีตนเองชอบเลือก
ประกอบอาชีพท่ีถนดัได ้

 
  5. ด้านการรักษาพยาบาล  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พนกังานมหาวิทยาลยัทุกคนใช้
สิทธิในการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกนัสังคม และสามารถเบิกส่วนเกินค่ารักษาพยาบาลได้
จากกองทุนพนกังานมหาวทิยาลยั  รวมทั้งครอบครัวของพนกังานมหาวิทยาลยั จะไดสิ้ทธิพิเศษใน
การเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามข้อก าหนดและตามเกณฑ์จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
นอกจากครอบครัวของพนักงานท่ีเป็นญาติสายตรงสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามวงเงินท่ี
ก าหนด ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  

 
 “…สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลท่ีน่ีรวมๆดีแล้ว การท่ีจะวิจารณ์ว่า สวสัดิการเร่ืองใดดี
ไม่ดีคิดว่ามันอยู่ ท่ีการสนองความต้องการความเดือดร้อนในเร่ืองนั้นมากกว่า เพราะถ้าหากเรา
เปรียบเทียบสวัสดิการของแต่ละมหาวิทยาลัยก็ อาจจะแตกต่างกันไป แต่ด้านความจ าเป็นขั้น
พื้นฐานน่าจะคล้ายคลึงกันมาก  และอาจแตกต่างท่ีกระบวนการทางด้าน เอกสาร ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย  และสิทธ์ิการได้รับมากกว่านะ …”             
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 อยา่งไรก็ตาม สวสัดิการนั้นเป็นการบริการอยา่งหน่ึงของมหาวิทยาลยัท่ีจดัให้แก่พนกังาน 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลงัและสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่พนกังานก่อให้เกิดความภกัดีของพนกังาน 
กับ องค์ก ร  รวมทั้ ง ช่ วยในการสรรห าบุ คคล เข้าท างานกับ มห าวิท ยาลัยด้วย   ดังนั้ น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงไดมี้การจดัสวสัดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  เช่น 
การจัดให้มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีพนักงาน ไม่ได้เข้ารับบริการทางแพทย์ จาก
โรงพยาบาล แต่ไปรักษาดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก ซ่ึงสามารถเบิกค่าบริการได ้ 
ค่ารักษาดว้ยการฝังเขม็ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัในการรักษา เบิกไดต้ามเกณฑ ์แลว้แต่ละกรณีไป 
 
 สรุปได้ว่า  การด าเนินการด้านการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงาน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดจ้ดัหรือให้บริการแก่บุคลากรนอกเหนือจากสวสัดิการตามกฎหมาย เป็น
สวสัดิการทางด้านเศรษฐกิจท่ีช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของพนักงานช่วยเหลือแบ่งเบาความจ าเป็น
เดือดร้อนใชห้ลกัการสนองความตอ้งท่ีแทจ้ริงของบุคลากร คือประเภทของสวสัดิการท่ีจะจดัใหน้ั้น 
จะตอ้งมิใช่ตรงกบัความตอ้งการหรือความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงเพียงบางคนเท่านั้น  ดว้ย
เหตุน้ีก่อนท่ีจะจัดสวสัดิการใด ๆ  จึงควรให้มีการส ารวจความต้องการท่ีแท้จริงของบุคลากร
เสียก่อน มิเช่นนั้นแล้วอาจมีการสูญเปล่าหรือไม่คุ ้มค่าแก่การด าเนินการได้ การค านึงถึงความ
แตกต่างหลากหลายของความตอ้งการของแต่ละกลุ่มพนกังานท่ีมีความตอ้งการไม่เหมือนกนั นบัได้
วา่เป็นการจูงใจอยา่งหน่ึงท่ีท าให้พนกังานไดรู้้สึกวา่ตนเองไดรั้บการดูแลท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
องคก์ร   
                   6. ด้านระบบสัญญาจ้าง  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการจา้งพนักงานมหาวิทยาลยัแบบ
สัญญาจา้ง มีการทดลองงาน 1 ปี ใน1 ปีน้ีมีการประเมินผล 3 รอบ รวมทั้งมีขอ้ก าหนดระยะปีใน
การท าผลงานทางวิชาการตามระดบัวุฒิท่ีเขา้มาท างานใหม่ และตามต าแหน่งวิชาการท่ีมีมาก่อน
หนา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงทุกคนอยูภ่ายใตร้ะเบียบกฎเกณฑ์เดียวกนั เทียบไดก้บั
สถาบนัอ่ืน ระยะเวลาเหมือน ๆ กนั แตกต่างกนัท่ีรายได ้และการพิจารณาผลงาน ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลอีก
ท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 
 “… ในเร่ืองสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มีปัญหาเลย รายได้เราพอประมาณกอ็ยู่ได้
ภายในพืน้ท่ีของเราพนักงานส่วนใหญ่กเ็ป็นคนภายในพืน้ท่ีส่วนมาก การด ารงชีพและรายได้อยู่ใน
ระดับพอใจ แต่ไม่มากนักกค็วรปรับฐานคนเก่าให้เท่ากับคนใหม่ด้วย การท างานวิจัยเป็นข้อก าหนด
ท่ีอาจารย์ต้องท าตามระยะปี เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ทุกคนก็ปฏิบัติตามระเบียบการสอน การ
วิจัย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับ…” 
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               นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง จากกองทุนสวสัดิการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใน
ฐานะท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลเร่ืองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั และควบคุมดูแลเร่ืองสวสัดิการ
โดยตรง มีความคิดเห็นตอ้งการเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การเขา้สู่การจา้งเป็นพนักงานประจ าจะตอ้ง
ผ่านการประเมินผลตามระยะท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว ้ และการประเมินผลก็จะพิจารณาถึงผล
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจา้งและประเมินเพื่อพิจารณาเพื่อเพิ่มค่าจา้ง ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 
 “…การท่ีพนักงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน มีการท างานท่ีไม่ได้เหมือนกับข้าราชการ
อีกแล้ว คือเราใช้เป็นระบบสัญญาจ้าง มีการประเมินผล โดยใช้การท าผลงานทางวิชาการ ผลการ
ประเมินการสอน จ านวนช่ัวโมงการสอน และการปฏิบัติภารกิจท้ัง 4 ประเภทครบถ้วนมา
ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลเพ่ือต่อสัญญาจ้างด้วย  การท่ีจะเข้าสู่การจ้างเป็นพนักงาน
ประจ า 60 ปี จะต้องผ่านการประเมิน 1 ปี (ประเมินรอบ 4 เดือน คือ 3 คร้ัง / ปี 1ก่อน)…” 
 
 เช่นเดียวกบั ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้ให้ขอ้คิดเห็นในเร่ือง
สัญญาจา้งพนกังานมหาวิทยาลยัโดยไดเ้ปรียบเทียบกบัอาจารยท่ี์เป็นขา้ราชการพลเรือนในประเด็น
ของความมัน่คงในอนาคตกบัสถานะปัจจุบนัท่ีเป็นสัญญาจา้งตอ้งมีการประเมินผลการท างานตาม
ระยะปีตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนดไว ้ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 “…เม่ือสถานภาพของอาจารย์เปล่ียนไปเป็นพนักงานสายวิชาการต้องยอมรับโดยปริยายก็
ว่าได้ คือต้องท าสัญญาจ้างถ้าต้องการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่า การต่อสัญญาจ้าง 
โดยท่ัวไปเกือบทุกมหาวิทยาลัยท่ีอาจารย์รู้มาคือจะใช้ผลงานสอน การวิจัย และภาระงานตาม
หลักเกณฑ์การจ้างงานอาจารย์ โดยน ารูปแบบการประเมินผลงานมาใช้คือถ้าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
เห็นว่า มีความเหมาะสม  (จ้างต่อ)ไม่ผ่านเกณฑ์  (เลิกจ้าง)  ข้าราชการพลเรือนปัจจุบัน ได้รับ
เงินเดือน พออายุครบ 60 ปีได้รับ รับบ าเหน็จ หรือบ านาญ (กองทุน กบข.)พนักงานมหาวิทยาลัย 
ได้รับเงินเดือนท่ีอัตราสูงกว่าข้าราชการ พออายุครบ  60 ปีไม่มีบ าเหน็จ และไม่มี บ านาญ  การต่อ
สัญญาจ้างกต็ามระยะท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด กว่าจะถึง 60 ปี กป็ระเมินหลายรอบค่ะ...” 
 
     สรุปไดว้่า การด าเนินการดา้นสัญญาจา้งท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัทุกแห่งไดรั้บการปฏิบติั
นั้น เป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาสาย
วชิาการในปัจจุบนัและอนาคต   ระยะเวลาการจา้งและเง่ือนไขการต่อสัญญาจา้งส าหรับสายวชิาการ
นั้น สัญญาจ้างแบ่งเป็นรอบระยะปีซ่ึงแต่ละสถาบันอาจแตกต่างกันไปแต่ในอนาคตพนักงาน
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มหาวิทยาลยัจะตอ้งมีความกา้วหนา้ทางดา้นวชิาการหรือเติบโตเป็นผูบ้ริหาร เพื่อน าพามหาวิทยาลยั
ให้มีความเจริญกา้วหนา้ได ้การใชร้ะบบสัญญาจา้งและการประเมินผลกบัพนกังานมหาวทิยาลยัใน
ปัจจุบนั เหมือนกบัวา่การน าแนวทางการบริหารงานบุคคลของเอกชนเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการ
สวสัดิการเพื่อการดูแลพนกังานในสถาบนัทุกขั้นตอนให้ความส าคญักบัการบริหารงานบุคคลมาก
ข้ึนเพื่อการแข่งขนัท่ีจะเป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าสู่สากล 
 
  7. ด้านระบบค่าตอบแทน  การออกนอกระบบของมหาวทิยาลยัของรัฐนั้น มีผลให ้
พนกังานมหาวิทยาลยัไดรั้บการปรับเพิ่มอตัราเงินเดือนท่ีสูงข้ึนท าตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีให้ไวว้่า
เงินเดือนสายวชิาการได1้.7 เท่าของเงินเดือนแรกเขา้ของขา้ราชการปัจจุบนั แต่ในปัจจุบนัน้ียงัไดรั้บ
การปรับให้เท่าเทียมได้ซ่ึงอาจารย์ต้องเสนอต่อคณะผูบ้ริหารเพื่อให้พิจารณาต่อไป เน่ืองจาก 
อาจารยท่ี์มีวุฒิระดบัปริญญาเอกท่ีเขา้มาใหม่ ไดรั้บอตัราการจา้งระบบใหม่ อาจารยท่ี์อยูก่่อน หลาย
ปีบางท่านไดอ้ตัราเท่ากนัหรือนอ้ยกวา่ควรมีการพิจารณา ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 
 “…อยากให้มีการปรับฐานเงินเดือน เน่ืองจากปัจจุบันอาจารย์ท่ีเข้ามาบรรจุ รุ่นใหม่ๆจะได้ 
ฐานเงินเดือนสูงกว่าอาจารย์ท่ีอยู่มาหลายปี  ระดับท่ีจบปริญญาเอก ควรปรับฐานเงินเดือนของคน
เดิมให้เท่าเทียมคนใหม่  และปรับประจ าปีละ 2 คร้ังเหมือนข้าราชการ เพ่ืออาจารย์จะได้ไม่คิด
ลาออกไปท่ีอ่ืน ท างานอยู่กับสถาบันตลอดไปซ่ึงอาจารย์มีความเห็นส่วนตัวนะว่าควรปรับให้ด่วน
ท่ีสุด…” 
 
    นอกจากน้ี  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง  จากกองทุนและสวสัดิการ การบริหารงานบุคคล 
ไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีน่าสนใจ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 
 “…การท่ีภาครัฐ ก าหนดปรับอัตราค่าจ้างแรกเข้าให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
เพ่ิมขึน้1.7 เท่า คือปรับขึน้ 70% ของอัตราเงินเดือนแรกเข้าก่อนบรรจุ และสายสนับสนุน ได้รับ 
1.5% คือ ปรับขึน้ 50 เท่าของอัตราเงินเดือนแรกเข้าก่อนบรรจุนั้น ทางรัฐบาลเขาได้ค านวณค่าตัว
เงินสวัสดิการมารวมด้วยแล้วแต่ไม่ได้อธิบายออกมา จึงท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าใจไปว่า 
ตนเองถูกตัดเงินเพ่ิมจาก 1.7 หรือ 1.5 เท่านีอ้อกไป0.2 % เพ่ือจัดสวสัดิการให้กับพวกเขา เป็นความ
เข้าใจผิดอย่างมาก ข้อนี ้เราได้ประชุมหารือกันในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ก็ได้ให้ข้อคิดเห็นเร่ืองนีว่้า  
เป็นการเข้าใจความหมายกันผิดๆ ไป เพราะรัฐบาลก็ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยจึง
จ าเป็นต้องด าเนินการตามนั้น…” 
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  อย่างไรก็ ตาม  ย ังข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติมจาก  ผู ้ให้ ข้อมู ลหลัก อีกท่ านห น่ึ ง จาก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในประเด็นของสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกรณีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บทราบดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 
 “…ส่วนตัวผมเองไม่ค่อยได้รับทราบเร่ืองข่าวสารสวสัดิการเท่าไรนัก เม่ือมีประเดน็คร้ังใด
ต้องใช้สิทธิกจ็ะสอบถามไปท่ีกองการบริหารงานบุคคลเอง อย่างเช่น เพ่ือความมัน่คงปลอดภัยของ
ชีวิต อาจารย์ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตส่วนตัว เพราะของมหาวิทยาลัยท่ีมีให้ได้สิทธิไม่มากนัก แต่ 
เราสบายใจซ้ือเอง จ่ายเอง อันนีส่้วนตัว   แต่ถ้าจะให้เสนอความเห็นเร่ืองการจัดสวัสดิการอย่างไร
ให้ได้ดี ก็คงต้องบอกว่า จัดให้ตรงตามความต้องการเป็นดีท่ีสุด ซ่ึงในพนักงานท่ีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยก็มีหลายกลุ่ ม เพศ วัย ต่างกันความต้องการย่อมแตกต่าง แต่อย่างไรก็ดี ส่วนงาน
สวัสดิการกองทุน มีการให้แสดงความคิดเห็นต่อสวัสดิการท่ีมีว่าเป็นอย่างไร  เราก็สามารถแสดง
ความเห็นได้  ซ่ึงเขาจะน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน และน าเรียนต่ออธิการบดีเห็นชอบอีก
ว่ากันไปตามขัน้ตอน…” 
 
 สรุปไดว้า่  จากผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม และผูใ้ห้ค  าสัมภาษณ์ทุกท่าน  พบวา่ สวสัดิการของ
มหาวิยาลยัเชียงใหม่ในภาพรวมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัพนกังานสายวิชาการส่วนใหญ่พึงพอใจในการ
ได้รับสวสัดิการทุกประเภท ซ่ึงได้จ  าแนกออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงและโอกาส
กา้วหน้าในอาชีพ  ด้านความยุติธรรม ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน   ดา้นการรักษาพยาบาล  ด้าน
สิทธิประโยชน์ ดา้นระบบสัญญาจา้ง  และดา้นระบบค่าตอบแทน  เป็นดงัน้ีคือดา้นความมัง่คงและ
โอกาสกา้วหน้าในอาชีพ พนักงานสายวิชาการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีค่อนขา้งพอใจ ความมัน่คงใน
อาชีพ มีระบบการประเมินตามผลงาน มหาวิทยาลยัส่งเสริมดา้นการศึกษาต่อให้กบัพนกังานสาย
วิชาการ หาทุนให้ศึกษาต่อหาทุนให้ท าวิจยัเพื่อไดต้  าแหน่งทางวิชาการ มีการส ารวจความตอ้งการ
ในสวสัดิการ ด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  ด้านการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ
ประกนัสังคมรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซ่ึงมหาวิทยและมีคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการให้คลินิกทันตกรรมพิเศษให้อีกด้วย  อีกทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ไกลจากการ
เดินทาง จึงมีการบริการเร่ือง จองตัว๋เดินทางให้ ทั้ งเคร่ืองบินซ่ึงก็เพิ่มความสะดวกให้พนักงาน
ได้มากข้ึน  ระบบการจา้งมีการทดลองงาน 1 ปี และมีการประเมินผล 3 รอบ รวมทั้งมีขอ้ก าหนด
ระยะปีในการท าผลงานทางวิชาการตามระดบัวุฒิตอ้งท าต าแหน่งความก้าวหน้าทางอาชีพ ส่วน
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ค่าตอบแทน มหาวิทยาลยัจ่ายตามวุฒิการศึกษาและปรับเพิ่มให้ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี     
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  สถาบันอุดมศึกษาทีม่ีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ แห่งที ่ 3  
ตารางท่ี   4.26  แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานใสถาบนัอุดมศึกษา 
                         ของรัฐของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

แนวปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ การจดัสวสัดกิาร 

1.ดา้นความมัน่คงและโอกาส 

กา้วหนา้ในอาชีพ 

- การใหทุ้นศึกษาต่อ 

- การส่งเสริมการท าผลงานวจิยั เพ่ือขอต าแหน่งทางวชิาการ 

- มีหน่วยงานเฉพาะติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการใหพ้นกังาน 

2. ดา้นความยติุธรรม - ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

- สวสัดิการไดรั้บตามสิทธิทุกคนอยา่งเสมอภาคกนั 

3. ดา้นสิทธิประโยชน ์ - สิทธิประโยชน์ในการไดเ้ขา้ร่วมสิทธิในกองทุนประกนัสงัคม 

- กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

- กองทุนพนกังาน มหาวทิยาลยั สิทธิในการลา  

- สิทธิในการขอเคร่ืองราชฯเชิดชู เกียรติ 

-ไดสิ้ทธิในการรักษาพยาบาลในสงักดัขอมหาวทิยาลยั 

4. ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน - สภาพส่ิงแวดลอ้มบรรยากาศดีและมีความปลอดภยัสูง 

- บริการบา้นพกัอาจารยเ์พียงพอ 

- ภาระงานแยกตามความถนดัและสนใจอยา่งเหมาะสม 

5. ดา้นการรักษาพยาบาล 

 

 

- กองทุนประกนัสงัคม 

- ครอบครัวพนกังานเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้

- รักษาดว้ยวธีิการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกเบิกค่าบริการได ้  

  ค่ารักษาดว้ยการฝังเขม็ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัในการรักษาเบิกไดต้าม 

  เกณฑ ์แลว้แต่ละกรณีไป 

- ครอบครัวพนกังานท่ีเป็นญาติสายตรงค่ารักษาพยาบาลไดต้ามวงเงิน 

  ท่ีก าหนด 

6. ดา้นระบบสญัญาจา้ง 

 

- การจา้งงานระบบสญัญาจา้ง 1ปี มี ระยะการประเมินผลงาน      

  3 รอบ/ปี  ต่อถึงอาย ุ60 ปี 

- การท าผลงานทาง วชิาการตามระยะปีท่ีก าหนด 

7. ดา้นระบบค่าตอบแทน - เงินเดือนตามวฒิุ 

- เงินค่าต าแหน่งทางวชิาการ 
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2.4  ผลการศึกษา วเิคราะห์ขอข้อมูลวธีิการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
1.1 ประวตัิความเป็นมา 
 มหาวิท ยาลัยส งขลานครินท ร์  เป็นมหาวิท ยาลัยแห่ งแรกของภาคใต้  ปั จ จุบัน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประกอบดว้ย 5 วทิยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ 
วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรังและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2559  ก าหนดให้มหาวิทยาลยัเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐ ซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการ เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน   2559  และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจโดย
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 21กรกฎาคมพ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป  ปัจจุบนั มหาวิทยาลยั
ไดเ้ปิดคณะวิชาต่าง ๆ 25 คณะ โดยเปิดสอนสาขาวิชาการต่าง ๆ จ านวน  236 สาขา เป็นการศึกษา
รยะดบัปริญญาเอก และเทียบเท่า 20 สาขาและหลกัสูตรหลกัสูตรฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 9 สาขา 
ปริญญาโท 86 สาขา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขา และปริญญาตรี (4-6 ปี) 121 สาขาเป็น
สถานศึกษาทางวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง ส่งเสริมและพฒันวชิาการ วชิาชีพ และงานวจิยั เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเทคโนโลยี ท่ีจะน าไปใช้พฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ มี
ภารกิจดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลป
และวฒันธรรม  ปี พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบุคลากร  ซ่ึงจ าแนกตามสายงาน
(ขอ้มูลส ารวจ ณ 16 กนัยายน 2558) รวมวิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตปัตตานี  วิทยาเขตภูเก็ตรวม
วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี และวทิยาเขตตรัง มีจ  านวนพนกังานทุกกลุ่มรวมทั้งหมด จ านวน 12,229 คน 
แบ่งพนกังานออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ 1. พนกังานสายวิชาการ  มีจ  านวนพนักงาน เท่ากบั 2,447 คน  
2. พนกังานสายสนบัสนุน มีจ านวนพนกังาน เท่ากบั 9,782 คน 
       
1.2  สวสัดิการทีพ่นักงานได้รับในปัจจุบัน ประกอบด้วยสวสัดิการทั้งหมดจ านวน  16 รายการ ดังนี้ 
 ดังนี ้

  1 .เงินยมืในมหาวทิยาลยั 
  2. เงินกูเ้พื่อซ้ือหรือซ่อมแซมยานพาหนะ 
  3. เงินกูเ้พื่อซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั 
  4. เงินกูเ้พื่อซ้ือคอมพิวเตอร์ 
  5. เงินกูเ้พื่อทศันศึกษาต่างประเทศ 
  6. เงินกูค้่าเล่าเรียนบุตรในส่วนท่ีเกินสิทธิ 
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  7. เงินกูเ้พื่อการศึกษาของตนเอง 
  8. เงินกูเ้พื่อซ้ือวสัดุอุปกรณ์การศึกษาของบุตรบุคลากร 
  9 .การใหกู้ย้มืเงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  10. ทุนการศึกษา จาก ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)(ใหบุ้ตรของครูระดบัมธัยมศึกษา)และบุคลากรทางการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก 

  11. การยมืเงินเพื่อประกอบกิจกรรมดา้นวฒันธรรม 
  12. เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบ าเพญ็กุศลศพบุคลากร 

  13. กองทุนพนกังานมหาวทิยาลยั สวสัดิการรักษาพยาบาลเบิกไดไ้ม่เกิน 10,000/ปี 
สะสมได2้ ปี ไม ่เกิน 20,000 บาท 

  14. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  15. การรักษาพยาบาล ใชสิ้ทธ์ิกองทุนประกนัสังคมส่วนเกินสิทธิเบิกกบักองทุน 

มหาวิทยาลยัได ้ไดแ้ก่  การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีคลอดบุตร การเบิกจ่ายเงิน
สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีทนัตกรรม สิทธิสวสัดิการเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาลกรณีผูป่้วยนอก
สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 

                    16. กองทุนประกนัสังคม สามารถเคลมสิทธ์ิประโยชน์ทดแทนได ้7 กรณี 
1.3  สภาพการบริหารจัดการภายใน 
  มหาวทิยาสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ มีการจา้งบุคลากร แบ่งเป็น  6  กลุ่ม 
ได้แก่   1)กลุ่มข้าราชการ  2) กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 3)กลุ่มพนักงานราชการ 4) กลุ่ม
ลูกจ้างประจ า  5) กลุ่มเงินร้ายได้และอ่ืน ๆ 6) กลุ่มลูกจ้างต่างประเทศ ซ่ึงมีการจัดสวสัดิการ
แตกต่างกนัไป เพื่อให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลือไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด สนองความตอ้งการ
ของแต่ละกลุ่มงานของบุคลากร แต่อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม ก็จะมีสวสัดิการกลาง ท่ีออกเป็น
ประกาศให้ทุกคนไดรั้บเท่าเทียมกนัเป็นพื้นฐาน โดยการปฏิบติัของพนกังานสายวิชาการสามารถ
เลือกสายงานได ้ 2 ทางเลือก คือเน้นงานสอน หรือ เน้นการวิจยั อย่างไรก็ตาม สวสัดิการส าหรับ
การสร้างผลงานทางวิชาการ ยงัมีเงินค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษอีก โดยจะใชภ้าระงานเป็นเกณฑ์ แบ่ง
ออกไดเ้ป็น  2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเนน้งานสอน และกลุ่มท่ีเนน้การวจิยั ดงัน้ี 

1. กลุ่มอาจารยท่ี์มีอายงุานสอนไม่เกิน 5 ปี   ใหมี้ภาระสอน 50-60 %  ภาระงานวจิยั  
30-40 % และภาระงานบริการวชิาการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และภาระอ่ืนๆ  5-10 %   

     2. กลุ่ม ส่วนอาจารย ์ท่ีมีอายงุานสอนมากวา่ 5 ปี จะมีใหเ้ลือกอีก 2 กรณี คือ 
         2.1  เนน้การสอนภาระงานสอน 60-70% ภาระงานวจิยั 25-35 % งานบริการวชิาการ 
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ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภาระอ่ืนๆ  5-10 %   
          2.2  เนน้การสอนภาระงานสอน 25-35%  ภาระงานวจิยั 60-70 % งานบริการวชิาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภาระอ่ืนๆ  5-10 %   

         ขั้นตอนวิธีการประเมินผล มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบนับหน่วยการท างานเรียกว่า 
“LU”(Unite load) น ามาใชป้ระเมินผล แลว้ก าหนดระดบัผลการประเมินภาระงานรวมโดยตั้งเกณฑ์
ก าหนดค่าคะแนนไว ้ 4  เร่ิมจาก ระดบั 0-3 และจ่ายให้พนกังานสายวิชาการตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้
ไป โดยให้คณะกรรมการประจ าคณะ หรือหน่วยงานท่ีพิจารณาผลงานต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามปีปฏิทินและใหค้  านวณค่าตอบแทนผลงาน12 เดือน แลว้จ่ายค่าตอบแทนปีละ1คร้ังโดยจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษค านวณ 12 เดือน จ่ายค่าตอบแทนปีละคร้ัง  ส่วนสวสัดิการพนกังาน
มหาวิทยาลยั (สายวิชาการ) ไดรั้บในปัจจุบนั คือ  1. การขอต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่ง
อาจารย ์ ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และต าแหน่งศาสตราจารย ์ 2. การ
ลาไปศึกษาต่อ  การฝึกอบรม ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ  3. การรับทุนวิจยั ทุนศึกษาต่อทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  (มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2559) 
   เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัในขั้นตอนท่ี 2  ผูว้ิจยัศึกษาวิธีการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ โดยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้หข้อ้มูลหลกัส าคญัจากมหาวทิยาลยัสงขลา 
นครินทร์และน าเสนอขอ้มูล ดงัน้ี  
 
2.2  ระบบบริหารจัดการสวสัดิการของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

            1.  ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์จดัสวสัดิการดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ 
โดยมีการจดัการในดา้นการท าผลงาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่งทางวชิาการ และการ
ส่งเสริมพฒันาความรู้โดยให้ทุนการศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ และ การสนบัสนุนในการวิจยั  
ดงัท่ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี กล่าววา่  

 
“…พนักงานสายวิชาการมีความมั่นคงสูงอยู่  เพราะได้รับการดูแลค่อนข้างดีในเร่ืองของ 

ผลงาน ภารกิจ 4 หลักใหญ่ ท่ีท าคือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมชุมชน  และการ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมด้วย ซ่ึงท้ังหมดนีต้้อง สอดคล้องกับแผน ของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ โอกาส
และความก้าวหน้านั้นอาจารย์ใหม่ๆ ประสบการณ์น้อย ต้องท างานพัฒนาการเรียนการสอนไป
เร่ือยๆ เพ่ือให้มีประสบการณ์มากขึ้น จึงจะมีโอกาสก้าวหน้าได้ ถ้าสอนดีมีนักเรียนสนใจมา
ลงทะเบียนเรียนเยอะ  แสดงว่าผู้สอนเป็นคนท่ีน่านิยม (Popular)ท าให้ผู้ เรียนชอบ และสนใจท่ีจะ
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เรียนในสาขาวิชานั้นๆ  การท่ีมีผู้สนใจมาลงทะเบียนเรียนมากจะเป็นการสะท้อนถึง ศักยภาพ
ความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ได้ดี หากเป็นเช่นนี้อาจารย์ได้รับโอกาสในการ
ก้าวหน้าต่อสายอาชีพตนเอง…”         
 
 นอกจากน้ีภารกิจดา้นการวิจยัเป็น 1 ภารกิจของอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษางานวิจยัเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ ท่ีอาจารยต์อ้งท า นอกเหนือจาก ภารกิจ ด้านการพฒันาคุณภาพ
บณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การท าวิจยัสร้าง
ผลงานทางวิชาการ ถือไดว้า่เป็นอีกส่วนหน่ึงของความมัง่คงกา้วหนา้ในอาชีพของอาจารย ์ดว้ย ซ่ึง
จะได้รับค่าตอบแทนทางวิชาการเล่ือนต าแหน่งได้  มี เกียรติในสังคม เกิดความภาคภูมิใจ 
เช่นเดียวกบั ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง มหาวทิยาลยัสงขานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ กล่าววา่  

 
“... นอกเหนือจากภารกิจหลัก 4 งานของอาจารย์แล้ว การท าวิจัยเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ก็ต้องท าภายในระยะเวลาก าหนดอีกด้วย  ระยะปีของการท าคือ 
ภายใน 4 ปี ต้องท าผลงานขอต าแหน่ง ผูช่วยศาสตราจารย์ และหลัง  5 ปี ต้องได้ต าแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ตามมาอีก  ต่อจากนี้ อาจารย์ก็จะสามารถท างานต่อเน่ืองใน
มหาวิทยาลัยได้ถึงอาย ุ60 ปี โดยไม่ต้องประเมินผลต่อสัญญาจ้างอีก  นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยยงัจะ
ปรับขึน้เงินเดือนให้อีก 4-6 % โดยใช้วิธีการส่งผลงานวิจัยก่อนจึงปรับให้ ปีละ 2 คร้ัง ก็ถือได้ว่า
เป็นความมัน่คงในอาชีพของอาจารย์นะ...” 

  
 จะเห็นไดว้า่ความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพเป็นนโยบายหลกัของมหาวิทยาลยั ท่ี
ตอ้งการใหอ้าจารยเ์ล่ือนต าแหน่งและฐานรายไดข้องตนเองให้สูงข้ึน โดยผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน 
ซ่ึงเกิดผลดีต่อมหาวิทวิทยาลยัท่ีมีจ  านวนคณาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนมาก  ดงัท่ี ผูใ้ห้
ข้อมูลหลักท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ให้ความเห็น
สอดคลอ้งในประเด็นดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ กล่าววา่  

 
 “…มีความก้าวหน้าในงานสายการสอน เน่ืองด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท า

การส่งเสริมการพัฒนาความรู้อาจารย์ โดยให้ทุนไปศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศ และก าหนดให้
กลับมาใช้ทุนตามระเบียบรวมท้ังสนับสนุนงานวิจัยท่ีส าคัญคือ ท่ีน่ีอาจารย์มีการวางแผนการท าการ
สอนได้ด้วยตนเอง มีอิสระทางความคิด การแสดงความเห็น ได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่าง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
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เต็มท่ี และได้ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือ เล่ือนต าแหน่งและให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นตามท่ีสถาบัน
ก าหนด…”   
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ ใหค้  าอธิบายเก่ียวกบัประเด็นของความมัน่คงแลความกา้วหนา้ในอาชีพของ
อาจารย ์วา่ 

 
“…การท าผลงานทางวิชาการ หรือวิจัยเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ และโดยท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของประเทศ
ไทย ย่ิงต้องสร้างผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ มาปรับใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
นักศึกษา และเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึน้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่ึงในเก้า ของ
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยแห่งชาติ ของประเทศไทย  ท่ีสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยทางวิชาการ 
สร้างผลงาน นวตักรรมใหม่ ๆ จึงมีโอกาสได้ต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างเร็ว และ การประเมินผล
งานใช้ระบบ KPI อาจารย์ท่ีน่ี มีโอกาสความก้าวหน้าและความมัน่คงทางอาชีพค่อนข้างสูง...”     
          
              โดยท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดรั้บการจดัให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ดงันั้น 
เพื่อสนบัสนุนการท าวิจยัของอาจารย ์ ผูบ้ริหารจึงไดมี้การปรับเปล่ียนระยะอายุของสัญญาการจา้ง
ให้เหมาะสมกับการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาจารย ์
มหาวทิยาลยัจึงให้การสนบัสนุนการท าผลงาน และไดพ้ิจารณาขยายระยะเวลาในการท าสัญญาจา้ง
ออกไปเป็นระยะยาวเพื่อให้อาจารยไ์ดมี้เวลาสร้างผลงานไดอ้ย่างไม่ตอ้งกงัวลถึงระยะเวลาส้ินสุด
การจา้ง ดงัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง   จากงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ กล่าววา่  

 
 “…พนักงานสายวิชาการ มีการก าหนดให้ท าผลงานเพ่ือเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการซ่ึงเป็น
ความก้าวหน้าพืน้ฐานของอาจารย์ผู้สอนอยู่แล้ว และตอนนีม้หาวิทยาลัยได้ออกนอกระบบแล้ว การ
ต่อสัญญา จึงเป็นระยะยาวเลย คือ เดิม 1-3-5-60 ปี  แต่ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยฯได้ปรับเปล่ียนการ
ทดลองงาน 1 ปี ต่อ 60 ปีเลย ดังนั้น สายอาจารย์จึงมีความมั่นคงมาก หากมีต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์จะสามารถท างานได้ถึงอายคุรบ 65 ปี…”  

 
อยา่งไรก็ตาม จะเห็นไดว้า่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ใน

ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ให้กบัพนกังานสายวชิาการอยา่งมาก ส่วนหน่ึงเพื่อเป็นการรักษา
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บุคลากรไวใ้ห้ท างานกับมหาวิทยาลยัให้นานท่ีสุด ดังท่ี ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัท่านหน่ึง จากกองการ
เจา้หนา้ท่ี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  

 
 “…มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้วางแผนการให้สวสัดิการแก่พนักงานสายวิชาการ โดย

มุ่งเป้าไปท่ีความสุขครบถ้วน เน้นให้พนักงานสายการสอนเกิดความมั่นใจ มัน่คง และไม่ให้มีความ
กังวลในการท างาน เพ่ือหลีกเล่ียงการลาออก เพราะพนักงานสายวิชาการถือเป็นก าลังส าคัญของ
สถาบัน ดังนั้น จึงไม่ต้องการให้เปล่ียนคนบ่อย... ”   

 
  สรุป  ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นควรใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองความมัน่คง และความกา้วหน้าในอาชีพของพนกังานสายวิชาการให้มากเพราะเป็นสายงาน
หลกัท่ีจะท าหนา้ท่ีสอนให้ความรู้และเผยแพร่วทิายาการใหม่ๆ ใชอ้งคค์วามรู้สนบัสนุนงานวิจยัให้
อาจารย์พยายามสร้างสรรค์นว ัตกรรม หรือค้นพบส่ิงใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผู ้เรียน ให้มีความรู้ 
ความสามารถ ท่ีจบจากสถาบนัออกไปประกอบสัมมาอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้ โดยมี 
การอบรม เพื่อเพิ่มทกัษะ มีความเช่ียวชาญในสายงานตามถนดัของอาจารยใ์ห้มากข้ึน  รวมไปถึง
ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังานสายวิชาการ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
ควรก าหนดไวเ้ป็นองค์ประกอบส าคญัของการจดัระบบสวสัดิการท่ีดีและเหมาะสมควรจดัตาม
ความตอ้งการ และการใชป้ระโยชน์เของพนกังานเป็นหลกั   
 

2. ด้านความยุติธรรม   
          มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น "มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ" โดยท่ี 

มหาวิทยาลัย จะต้องมีอาจารยท่ี์จบระดับปริญญาเอก ไม่ต ่ากว่า 40 % ของอาจารย์และผูท้  าวิจยั
ทั้งหมด และตอ้งมีผลงานวิจยัเป็นท่ีประจกัษ์ในประเทศไทย ดงัน้ี ท าให้อาจารย ์มีภาระงานมากข้ึน
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  อาจารยทุ์กคนจะตอ้งใช้เวลาทั้งหมดอย่างคุม้ค่าไม่มีเวลาพกัผ่อนเป็นการ
ส่วนตวั ตอ้งสละเวลาเพื่องานวจิยั  ประกอบกบัภาระงานสอนตอ้งสอนเป็นหลกั จึงมีการก าหนดให ้
อาจารยเ์ลือกสายงานหลกัได ้คือมุ่งสอน หรือมุ่งท าวิจยัเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัท่านหน่ึง  จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตหาดใหญ่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 
 “…โอกาสท่ีพนักงานสมารถแสดงความต้องการ ความชอบความถนัด ถือเป็นส่ิงท่ีดีท่ี
มหาวิทยาลัยไม่มองข้าม ของตัวเลือกการวิจัยตามท่ีเราถนัดและมีความสนใจ แต่ท้ังนีก้ต้็องมีความ
พอดีด้วย คือ จ านวนของอาจารย์ท่ีเลือกการสอนน าหรือวิจัยน า…” 
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    การจดัสวสัดิการมีหลกัในการจดัหลายประการดว้ยกนั การมีความเสมอภาคเท่าเทียม
ในสิทธิโยชน์ประต่างๆ ท่ีทุกคนจะได้รับจากสวสัดิการนั้นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุด  หรือการใช้
หลักความยุติธรรม เพื่อให้ทุกคนได้รับความเสมอภาคกันไม่เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน การ
ปฏิบติังานของบุคลากร ภาระงานสอนของอาจารย ์ควรให้ตรงกบัความรู้ความสามารถท่ีมีความ
ช านาญตรงกบัความความรู้ในเร่ืองนั้น ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานบรรลุตามเป้าหมาย  อีก
ทั้งยงัช่วยพฒันาทกัษะใหอ้าจารยมี์ความเช่ียวชาญเพิ่มข้ึนในเร่ืองนั้นดว้ย ดงัท่ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่าน
หน่ึง  จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ กล่าววา่  

   
“…การท าผลงานวิชาการหรือการวิจัยปัจจุบันเป็นเง่ือนไขในการเล่ือนต าแหน่งทางวิชา 

การ และประเมินผลงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างด้วย  พนักงานวุฒิปริญญาโทให้เวลา 5 ปี ขึน้ ผศ. และ 
เพ่ิมให้อีก  2 ปี กรณีวุฒิปริญญาเอก ให้เวลา 2 ปี ในการท าผลงาน  เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานสาย
วิชาการท าผลงาน  นโยบายของ มอ. ต้องการให้ทุกคนอยู่ได้ ไม่มีข้อเรียกร้อง ส่วนมากอาจารย์จะมี
ข้อเสนอแนะมากกว่าเรียกร้อง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้ส่ิงท่ีไม่ด้อยกว่าระบบราชการ
จนเกินไป อะไรปรับให้ได้จะพยายามปรับ แต่ต้องค านึงภาพรวม และงบประมาณด้วย…”  

 
 นอกจากน้ี เร่ืองของความเท่าเทียมนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึงจากกองการเจา้หนา้ท่ีท่ีได้
ปฏิบติังานรับผิดชอบ เร่ืองการส ารวจหาขอ้มูลความตอ้งการเพื่อเขา้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
การจดัสวสัดิการ ได้ท าการส ารวจความต้องการ และมีกล่องแสดงความคิดเห็นร่วมอยู่แล้ว น า
ขอ้เสนอแนะมาร่วมเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเป็นไปไดเ้สมอ   
 
 “…มหาวิทยาลัย เน้นในเร่ืองความเท่าเทียมความยุติธรรมอยู่ แ ล้วไม่ ว่าจะภายใน
มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างออกไป ในการให้สวัสดิการเราจะมีการส ารวจเป็นระยะๆว่า 
มหาวิทยาลัยอ่ืนให้กันอย่างไร เรามีเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้วย ท่ีร่วมกันจัดสวัสดิการ เพ่ือให้
สวสัดิการท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือรักษาอาจารย์ไว้ให้ท างานกับมหาวิทยาลัยคงอยู่ได้ต่อไป…” 

 
                 สรุป  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรน าหลกัธรรมาภิบาลมาบริหาร
จดัการมหาวทิยาลยัเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยมีหลกัการสามารถตรวจสอบการท างานได ้
โดยจัดท าเป็นกฎระเบียบ หรือข้อต้องลงใช้บังคับกับทุกคนในหน่วยงานให้เกิดการยอมรับ 
ปราศจากขอ้ขดัแยง้ ทุกคนมีสิทธิได้รับการบริการต่าง ๆ  มหาวิทยาลยัตอ้งปฏิบติัต่อทุกคนด้วย
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ความเสมอภาคกันจะท าให้ เกิดความสามคัคีปรองดองช่วยเหลือกัน พนักงาน มีก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีความสุข ความยติุธรรมเสมอภาคจะช่วยลดความขดัแยง้ และเกิดการยอมรับ  
 

3. ด้านสิทธิประโยชน์  
     สวสัดิการด้านสิทธิประโยชน์ส าหรับอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานในต่างจังหวดัในถ่ิน

ทุรกนัดารโดยทัว่ไปมหาวิทยาลยัท่ีตั้งอยูต่่างจงัหวดัจะมีสวสัดิการดา้นท่ีพกัส าหรับอาจารย ์ และ
ถา้เป็นมหาวิทยาลยัท่ีตั้งอยู่ในถ่ินทุรกนัดาร ก็จะไดรั้บเบ้ียทุรกนัดาร หรือถา้เป็นมหาวิทยาลยัท่ี
ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภยัสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้จะได้สวสัดิการเบ้ียเส่ียงภยั นอกจากน้ียงัมี
สว ัสดิการด้านเชิดชูเกรียติให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย คือการเสนอขอพระราชทานขอ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ด้วย ดงัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง  จากมหาวิทยาลยัสงขานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี กล่าววา่  

 
 “…สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ เช่น การได้อยู่ บ้านพักอาศัยส าหรับอาจารย์ท่ีเดินทางมา

จากจังหวัดอ่ืน ตัวอาจารย์ไปสอนประจ าท่ี วิทยาเขตปัตตานี ซ่ึงเป็นพืน้ท่ีเส่ียงภัย มหาวิทยาลัยกจ็ะ
มีเบีย้เส่ียงภัยให้  ซ่ึงก ็เป็นสวัสดิการท่ีช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายให้กับอาจารย์ แต่เราไม่มีเบีย้กันดาร
นะ สิทธิอีกอย่างหน่ึงท่ีเราได้ด้วยอาชีพ คือ การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มหาวิทยาลัย
มีระเบียบปฏิบัติ จะมีอายุงานการสอนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย มีเกณฑ์การขอตามล าดับช้ัน แต่อาจารย์ก็
ภูมิใจนะถ้ามีโอกาสได้รับ...”    

 
จะเห็นได้ว่าสวสัดิการท่ีไดรั้บอาจแตกต่างกนัได้ตามความจ าเป็น เช่นการได้รับเบ้ีย

กนัดารเบ้ียเส่ียงภยั ส าหรับอาจารยท่ี์ไปสอนท่ี มหาวทิยาลยัพื้นท่ีเส่ียงภยั  เป็นการจูงใจใหมี้อาจารย์
ไปสอน ซ่ึงหากมหาวิทยาลยัไม่มีสวสัดิการน้ี ก็จะท าให้ไม่มีอาจารยไ์ปสอน ถึงกระนั้นก็ควรตอ้ง
พิจารณาว่าจ่ายให้คุม้ค่าหรือไม่เม่ือเทียบกบัชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังานมหาวิทยาลยั ดงัท่ี ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง  จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
    “…อาจารย์ว่าก็ยุติธรรมดีนะ ท่ีมีการพิจารณาเร่ืองเบีย้เส่ียงภัยให้กับอาจารย์ท่ีเลือกไป

สอนประจ าท่ีจังหวดัเส่ียงภัย เพราะว่าถ้าไม่มีเงินพิเศษกค็งไม่มีอาจารย์ท่านไหนไปสอน เพราะกลัว
การก่อการร้าย กลัวระเบิด  แต่อัตราการจ่ายกค็วรจ่ายให้ในอัตราจูงใจพอสมควร เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่อาจารย์ท่ีเลือกไปสอน ส่วนสิทธิประโยชน์อ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนักงานก็จะเป็น
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เร่ืองการลาเรียนต่อ การอบรม และเร่ืองสิทธิการลาอ่ืน ๆ  แต่อาจารย์ก็อยากให้มีความยืดหยุ่นใน
บางเร่ืองน่าจะดีส าหรับพนักงาน…” 
 

เช่นเดียวกนักบั ความเห็นของ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง จากงานบริหารงานบุคคลดา้น
สวสัดิการมหาวิทยาลยั กล่าววา่ มหาวิทยาลยัให้ความส าคญักบับุคลากรทุกกลุ่ม เราแบ่งสวสัดิการ
ตามความตอ้งการ และเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเน่ืองจากวา่พื้นท่ีเราต่างกนัความตอ้งการยอ่ม
แตกต่างกนัแต่ พิจารณาใหส้วสัดิการท่ีใชห้ลกัเท่าเทียมกนัเสมอ  

 
“…ด้านสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยของเรามีการจ้างงานบุคลากรหลายกลุ่มด้วยกัน ซ่ึงใน

เร่ืองของสวสัดิการถือว่าปัจจุบันเป็นตัวแข่งขัน เน่ืองจากมีการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของ
รัฐอย่างต่อเน่ือง และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสภาพจากข้าราชการซ่ึงไม่ได้รับสิทธิใน
สวัสดิการเหมือนข้าราชการอีกต่อไป มอ. เราให้ความส าคัญกับสายวิชาการ ในเร่ืองผลตอบแทน
ต่างๆ ท่ีนอกเหนือจาก เงินเดือน และต าแหน่งทางวิชาการ เพราะเราไม่ต้องการให้เปล่ียนอาจารย์
บ่อย เพราะการเรียนการสอนจะไม่ต่อเน่ืองคุณภาพการเรียนการสอนจะไม่ดี...” 

 
  สอดคล้องกับค ากล่าวของ  ผูใ้ห้ข้อมูลหลักอีกท่านหน่ึง  จากกองการเจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงได้
อธิบายถึงการจดัสวสัดิการของมหาวิทยาลยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้พนกังานทุกคนไดรั้บประโยชน์
นอกเหนือจากค่าจ้างเงินเดือนเพื่อเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว
พนกังานเป็นส าคญั  

  
 “…งานสวัสดิการ ผมมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดสวัสดิการให้มหาวิทยาลัย 
ทุกกลุ่ม  แต่ในท่ีนี ้จะเน้นไปท่ี พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีเป็นอาจารย์ เราจัดสวัสดิการต่างๆ ก็ เพ่ือ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่พนักงานของมหาวิทยาลัย  นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทาง
ราชการจัดให้  ดังนั้นในเร่ืองสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับนั้น ก็จะแตกต่างกันไปได้ ตามสภาพท่ีเป็น
จริงของแต่ละวิทยาเขต  แต่กค็งไว้ซ่ึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะ เราไม่ท าให้สวสัดิการของมอ.
ต้องด้อยกว่าท่ีอ่ืน คือเรารักษาบุคลากรกจ็ะพยายามลดอัตราการลาออกให้มากท่ีสุด…” 

  
เน่ืองด้วยในปัจจุบนั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย  5 วิทยาเขตการศึกษา

วิทยาเขตปัตตานี, วิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, และวิทยาเขตตรัง มี
การจา้งงานบุคลากรหลายกลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มขา้ราชการ กลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยั กลุ่มลูกจา้งประจ า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%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%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
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เกลุ่มพนกังานราชการ  กลุ่มเงินรายไดแ้ละอ่ืนๆ การจดัสวสัดิการโดยยึดหลกัความเท่าเทียมและ
พิจารณาตามความจ าเป็นของแต่ละพื้นท่ีประกอบดว้ย  

 
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีก 2 ท่านท่ี มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกนั 

ว่า เร่ืองสิทธิประโยชน์จากกองทุน ทุกกองทุนท่ี มหาวิทยาลัยมี เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตั้งข้ึนปี 2517 มีวตัถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์โดย
การถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์  และให้เงินกู้แก่สมาชิกส าหรับใช้เพื่อการอันจ าเป็นหรือมี
ประโยชน ์ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“…สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการเอื้อประโยชน์แก่พนักงานคือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการ

ออมทรัพย์  โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์  2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก ส าหรับใช้เพ่ือการอัน
จ าเป็นหรือมีประโยชน์ คือเป็นทุนสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกทุน สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
ผู้ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร หรือเงินยืมทดลองจ่ายเพ่ือจัดงานศพญาติของสมาชิก เงิน
สงเคราะห์บ าเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกท่ีเสียชีวิตจัดทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก แล้วยังมี 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือเป็นสวัสดิการและหลักประกันส าหรับพนักงานเม่ือลาออกจากงาน 
ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ถึงแก่กรรม เป็นการเกบ็เงิน ออมเงินระยะยาว  เม่ือเกิดกรณีใดขึน้ อาจารย์
จะได้รับเงินจากกรณีนั้น…”  

 
 สรุปไดว้า่ สวสัดิการประเภทสิทธิประโยชน์หลกัๆ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
คือ กองทุนพนกังานมหาวทิยาลยั กองทุนประกนัสังคม และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กล่าวไดว้า่ ดา้น
การรักษาพยาบาล พนักงานได้รับประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมก่อน และยงัได้รับสิทธิ
เพิ่มเติมจากกองทุนมหาวิทยาลยัอีก เช่น เร่ืองการเบิกค่ารักษาพยาบาล กองทุนประกนัสังคม ไม่ได้
ให้น ามาเบิกจากกองทุนพนกังานมหาวิทยาลยัได ้ตามวิธีและหลกัเกณฑ์ กองทุนส ารองเล้ียงชีพจะ
เป็นการเก็บเงินออมระยาวไวจ่้ายคืนให้เม่ือพนกังานลาออก เกษียณอาย ุหรือถึงแก่กรรมนอกจากน้ี
ยงัมี สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์เป็นสวสัดิการท่ีให้ความช่วยเหลือพนักงานอีก เช่น 1. มีทุนสวสัดิการ
บ าเหน็จจ่ายเงินใหต้ามอายกุารเป็นสมาชิกกองทุนทุก 2. เงินยมืทดรองจ่ายเพื่อจดังานศพญาติ ไดแ้ก่ 
บิดา มารดา คู่สมรส  และบุตรสมาชิก 3. ทุนสวสัดิการผูเ้สียชีวติ ทุพพลภาพ จดัทุนการศึกษาให้แก่
บุตร/ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจ าทุกปี เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ สวสัดิการดา้นสิทธิประโยชน์นั้น 
ลว้นมีความแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละความจ าเป็น แต่ละความตอ้งการของแต่ละบุคคลและพื้นท่ี  แต่
ส่ิงท่ีตอ้งมีให้เหมือนๆ กนัก็คือการไดสิ้ทธิเขา้ถึงสวสัดิการต่างๆไดอ้ย่างทัว่ถึงทุกคน และตอ้งมี
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ความเท่าเทียมเสมอภาค  ทุกคนตอ้งได้รับประโยชน์จากสวสัดิการอย่างเต็มสิทธ์ิ และควรมีการ
ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นส าคญั ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ี
ของผูไ้ดรั้บสวสัดิการ  

 
 4. ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ กบัการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการส ารวจ ความพึงพอใจในสวสัดิการของ
พนกังาน เพี่อน ามาเป็นแนวทางพฒันาและส่งเสริมดา้นคุณภาพชีวติการท างาน วตัถุประสงคเ์พื่อให้
พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึงพอใจกบังานท่ีท า  สวสัดิการต่าง ๆ จึงออกแบบมาสนบัสนุนในดา้น
คุณภาพชีวิต  เช่น  การจดับา้นพกัอาจารย ์ไวภ้ายในมหาวิทยาลยั  มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
ดูแล ความปลอดภยัทั้ งในสถานท่ีท างาน และบ้านพกั จดัสภาพแวดล้อมร่มร่ืน อากาศบริสุทธ์ิ  
ผูบ้ริหารมีนโยบายขยายพื้นท่ี  มีนโยบายการสร้างอาคารใหม่เพิ่ม และปรับปรุงเพื่อความน่าอยู่
อาศยัและ ลดความแออดัลง ดงัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี  กล่าววา่ 

 
“…คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสวัสดิการมากขึน้

ท่ีดูแลเพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี เช่น การมีท่ีพักอาศัยส าหรับอาจารย์ ใน มอ.ท่ี
เข้ามาสอนประจ าท่ีวิทยาเขตปัตตานี เพ่ิมมากขึน้  วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือทุกวิทยาเขต จองอยู่ได้
ตามสิทธ์ิ สถานท่ีท างานมีความปลอดภัยสูง และร่มร่ืนดี  อากาศดี ไม่ต้องเดินทาง  สุขภาพจิตดี ไม่
ต้องกังวลกับการเดินทาง…” 

               
  เช่นเดียวกบั ความคิดเห็นของ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัสงขลา 

นครินทร์ ได ้เสนอความคิดเห็นเร่ือง คุณภาพชีวติในการท างาน ในประเด็นของสภาพแวดลอ้มในท่ี
ท างานตอ้งให้ความส าคญัเพราะพนกังานตอ้งใช้เวลาปฏิบติังานอยูท่ี่ท  างานมากกวา่ท่ีบา้น และยิ่ง
อาจารยท่ี์มาจากกรุงเทพ ตอ้งพกัท่ีมหาวิทยาลยั ยิง่ตอ้งปลอดภยั สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี และ
บรรยากาศดี อากาศดีจะช่วยลดภาวการณ์เส่ียงต่อโรคภยัต่างๆได ้เป็นผลดีต่อสุขภาพ  

 
  “…คุณภาพชีวิตการท างานภาพรวมท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สภาพภายในบริเวณ 
มหาวิทยาลัยยอมรับได้ ว่ามีความร่มร่ืนน้อยไปควรเพ่ิมการปลูกต้นไม้อีก เพราะใช้ท่ีไปสร้างคณะ
เพ่ิมมากขึน้ท าให้ทุกวนันีส้ภาพอากาศร้อนมากขึน้ทุกวนั อยากให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพ่ิม  
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การจัดพืน้ท่ีสีเขียวให้มากขึน้ ให้มีความร่มร่ืนย่ิงกว่านีจ้ะดีมาก เพราะอาจารย์ หรือพนักงานต้องใช้
ชีวิตประจ าวนัท่ีน่ีท้ังวนั…” 

 
นอกจากน้ี  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง  จากงานบริหารงานบุคคล บุคลากรช านาญการ

พิเศษ  ไดส้นบัสนุนขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมวา่  การปรับปรุงพื้นท่ีมหาวิทยาลยัให้เป็นพื้นท่ีสีเขียวและ
การขยาย พื้นท่ีส่วนปฏิบติังาน และบา้นพกัอาจารย ์เป็นขอ้หน่ึงในนโยบายท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด
ไว ้เป็นงานโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารยท่ี์ลาออก เกษียณอาย ุ
หรืออาจเป็นอตัรารับใหม่เพิ่มก็ตามเพื่อให้รองรับไดท้นัเวลาไม่ส่งผลกระทบต่ออาจารยป์ระจ าท่ี
ปฏิบติังานสอนอยู ่ 

 
 “…สภาพแวดล้อมการท างานดี ร่มร่ืน และปลอดภัย  มีนโยบายการสร้างอาคาร เพ่ือขยาย

ไม่ให้ท างานอย่างแออัด  เราตั้งงบประมาณรายปีไปให้ส านักงานงบประมาณพิจารณา ซ่ึงกต้็องรอ
นานอยู่   เวลาจ่ายงบจะจ่ายแบบทยอย และการของบสร้างขยายอาคาร ส านักงบประมาณ จะจัดให้ 
50 % อีก 50 % มหาวิทยาลัยเราต้องจัดหางบเอง  การเกษียณอายุข้าราชการก่ีราย ทางเราแจ้งไปท่ี
ส านักงบประมาณ จะอนุมัติอัตรารับทดแทนมาให้ พร้อมกับพิจารณาค่าใช้จ่ายให้ด้วย  คนออก
เท่าใด ให้รับทดแทนเพ่ิมเท่านั้น อาจารย์กจ็ะไม่ต้องมีภาระงานสอนมากไปในแต่ละเทอม…” 
 
    อยา่งไรก็ตาม สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี จะเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
ให้ท างานอย่างมีความสุข เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลต่อ
มหาวิทยาลยั  ผูบ้ริหารจะบริหารจดัการดูแลเอาใจใส่ต่อสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในบริเวณ
สถานท่ีท างาน จดัพื้นท่ีในส่วนของการพกัผ่อนหย่อนใจให้พนักงานได้ผ่อนคลาย โดยส่ิงต่างๆ 
เหล่าน้ีมีอยา่งเพียงพอและตลอดไป เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน  ตามท่ีผูใ้หข้อ้มูลดงักล่าวไดใ้ห้
ความคิดเห็นสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั วา่อาจารยต์อ้งใชเ้วลาทั้งหมดในชีวิตประจ าวนัอยูท่ี่
มหาวิทยาลยั จึงสมควรท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
คุณภาพชีวิตของพนกังานใหดี้  เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัภารกิจท่ีจะทุ่มเทการท างานอยา่ง
เตม็ท่ี ส่งผลต่องานท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพการเรียนการสอนไดต้ามเป้าหมาย บรรลุความส าเร็จ
ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัดว้ยกนั  

 
              สรุปได้ว่า ส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบติังานมีความส าคญัและจ าเป็นอยู่ของพนักงาน

ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีในมหาวทิยาลยั  ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมต่อการ
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ปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสม สนับสนุนส่งเสริม

สร้างแรงจูงใจในการท างาน ดว้ยการดูแลสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและ

ทรัพยสิ์นของพนกังานท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 

             5. ดา้นการรักษาพยาบาล   ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีสวสัดิการดา้นใชสิ้ทธิ
การรักษาพยาบาลในรูปแบบของกองทุนประกนัสังคม ท าให้มีความแตกต่างของสิทธิประโยชน์ใน
การไดรั้บสวสัดิการ ระหวา่งขา้ราชการกบัพนักงานอยู่มาก ถึงแมว้่ามหาวิทยาลยัจะให้สวสัดิการ
เพิ่มเติม ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไดก้็ตาม แต่ก็ไม่เทียบเท่าราชการ เพราะการจ ากดัวงเงินใน
การเบิกจ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละประเภท และการเบิกแต่ละคร้ังมีตอ้งใช้เอกสารมาก และ
ล่าชา้ดว้ย  ดงัท่ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าว
วา่ 
  “…พนักงานได้สิทธิการรักษาพยาบาล แบบประกันสังคม ซ่ึงไม่คุ้มครองสิทธ์ิให้แก่บุคคล
ในครอบครัว ขัน้ตอนการเบิกจ่ายยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เอกสารมากมาย ใช้เวลาตรวจเอกสารนานมาก  
จนไม่อยากจะเบิกเพราะเสียเวลา แตกต่างจากข้าราชการ ท่ีเบิกได้เต็มจ านวน การเบิกจ่ายรวดเร็ว 
เบิกกับต้นสังกัดโดยตรงกไ็ด้เลย  สวสัดิการการรักษาของข้าราชการดีกว่าเรามาก อยากให้ปรับปรุง
พัฒนาโดยเร็ว...” 
 

อยา่งไรก็ตาม เร่ืองของสิทธิการรักษาพยาบาลโดยใชก้องทุนประกนัสังคมนั้นจะเห็นไดว้า่
ผูท่ี้ใช้สิทธิจากกองทุนประกนัสังคม ใช้ได้เฉพาะบุคคลท่ีเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ประกนัสังคม ไม่ไดใ้ห้สิทธิการรักษาพยาบาลแก่บุคคลในครอบครัวของพนักงาน ท าให้คนโสด 
หรือคนท่ีไม่เจ็บป่วย ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเลยจากกองทุนประกันสังคม  แต่กลบัต้อง
จ่ายเงินสมทบตลอดทุกเดือน เช่นเดียวกับข้อคิดเห็นของ ผู ้ให้ข้อมูลหลักท่ านหน่ึง จาก
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้อธิบายว่า ตั้งแต่สถานะอาจารยเ์ปล่ียนเป็น
พนกังานมหาวิทยาลยั  สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลก็ไม่ไดคุ้ม้ครองครอบครัวอีกต่อไปอาจารย์
ได้สิทธิในการใช้สิทธิคนเดียว และก็ไม่ได้ใช้ด้วย คุณภาพการรักษาและยาตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ นอกเหนือจากน้ีตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเอง เบิกไดต้ามหลกัเกณฑ์เท่านั้น ใชห้ลกัฐานการเบิกมาก
ไปไม่สะดวกในการขอใชสิ้ทธิแต่ละกรณี  

 
“…พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ของประกันสังคม อาจารย์ท่ีเป็นโสดกไ็ม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์อะไรมากนัก  สิทธิ
การรักษาพยาบาล รักษาได้แต่โรคท่ัวไปไม่ครอบคลุมทุกโรค และมีขั้นตอนการเบิกยุ่งยากมาก
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ตามท่ีได้ฟังจากเพ่ือนอาจารย์ท่ีไปเบิกใช้สิทธิ เราไม่ได้ใช้บริการมีสิทธิแต่ไม่ได้ใช้ดูเหมือนไม่
มี…” 
 
            สอดคล้องกบัข้อคิดเห็นของ ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัอีกท่านหน่ึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วทิยาเขตหาดใหญ่ ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัสิทธิจากกองทุนประกนัสังคมวา่เป็นสวสัดิการบงัคบัเพราะ
อาจารยเ์ป็นพนกังานมหาวิทยาลยัไม่ใช่ขา้ราชการ สิทธิการเบิกต่างๆ ก าหนดเป็นเร่ืองๆ วา่อะไร
เบิกไดอ้ะไรไม่คุม้ครอง เช่น เร่ืองการท าทนัตกรรม ก าหนดให้เบิกตามรายการท่ีก าหนด  เช่น การ
อุดฟัน ถอนฟัน ขดูหินปูน  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  

 
 “…การท่ีพนักงานได้รับแค่สิทธิรักษาจากกองทุนประกันสังคม  มีการจ ากัดวงเงินใน 

การเบิกแต่ละกรณีในการรักษาด้วย  เช่น การเบิกกรณี เร่ืองทันตกรรม เบิกได้ตามกรณีท่ีระบุไว้
เท่านั้น และจ านวนค่ารักษากก็ าหนดวงเงินให้น้อยมากกว่าท่ีจ่ายจริง  ปกติอาจารย์ไม่ค่อยได้ใช้สิทธิ
สักเท่าใด  เพราะมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแล้ว  บางทีพอคิดถึงขัน้ตอนเบิกยุ่งยาก ตัดใจยอมเสีย
เงินแพงๆไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกท าฟันเลยดีกว่าจ่ายเงินเองสบายใจมากกว่า...” 
      
    นอกจากน้ี  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง  จากกองการเจา้หน้าท่ี ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงสวสัดิการ
ดา้นรักษาพยาบาลจากกองทุนประกนัสังคมเพิ่มเติมวา่  การเขา้สู่ระบบประกนัสังคมเป็นภาคบงัคบั
ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งตอ้งเขา้ร่วม และพนกังานทุกคนจะตอ้งยอมรับ ซ่ึงมหาวิทยาลยั
แต่ละแห่งก็สามารถท่ีจะจดัสวสัดิการท่ีนอกเหนือจากท่ีกองทุนประกนัสังคมคุม้ครองเพิ่มให้แก่
พนักงานได้ ตามนโยบายของแต่ละแห่ง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลยัซ่ึงให้พนกังานมหาวิทยาลยัเขา้รับการรักษาเป็นโรงพยาบาลหลกัไดส้ะดวกตามสิทธิ
ประกันสังคม ส่วนงานบริหารสวสัดิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ท าการส ารวจความ
ตอ้งการความพึงพอใจเร่ืองสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล เพื่อท าการปรับปรุงให้เหมาะสม  

อยา่งไรก็ตาม  ผูบ้ริหารก็ไดมี้การพิจารณาสวสัดิการ เพิ่มในดา้นการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาล
อ่ืน ๆ อีกหลายอยา่ง แต่เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่มิไดมี้โอกาสใชสิ้ทธิจึงไม่ทราบวา่มหาวทิยาลยั
ได้จดัสวสัดิการเพิ่มให้ ถึงแมว้่าจะมีการประชาสัมพนัธ์แลว้ก็ตาม อีกประการหน่ึง มหาวิทยาลยั
ของเราก็มีโรงพยาบาลเป็นของตนเองเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจ าภาคใต้ และมีคุณภาพ
มาตรฐานการรักษาพยาบาล ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
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“…มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโรงพยาบาลเป็นของตนเอง พนักงานมหาวิทยาลัย 
ของเรา จะได้การรักษาพยาบาลดูแลเป็นอย่างดี  แม้จะใช้สิทธ์ิประกันสังคมก็ตามสะดวกในการ
รักษา หากป่วยมารักษาท่ีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมาได้ทันที  แต่หากไม่สะดวก จะใช้บริการท่ี
สถานพยาบาลอ่ืน กย็งัสามารถเบิกได้ตามสิทธ์ิ…” 

 
 นอกจากสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับจากกองทุน
ประกนัสังคมแลว้ มหาวทิยาลยัยงัไดจ้ดัสวสัดิการเพิ่มเติม เพื่อให้การดูแลครอบคลุมครอบครัวของ
พนกังานมหาวิทยาลยัอีกดว้ย  คือ การจดัสรรเงินกอ้น โดยก าหนดวงเงิน เพื่อให้พนกังานสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสมาชิกในครอบครัวเม่ือเกิดเจ็บป่วยตอ้งการค่ารักษาพยาบาล เป็นการช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานลงไดบ้า้งดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึงจากกองการเจา้หน้าท่ี
กล่าววา่  
 
                        “…พนักงานใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลได้เฉพาะส่วนตัว คนใน
ครอบครัว จะไม่ได้สิทธิการรักษาพยาบาล ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดสวสัดิการให้แก่ครอบครัว
พนนักงานโดยมีการก าหนดวงเงินในการให้ครอบครัวพนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึน้เพ่ือเป็นสวสัดิการนอกเหนือกว่ากฎหมายก าหนด…” 

 

           สรุป  สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลเป็นสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือด้านดูแลสุขภาพ 
อนามัยของพนักงานมหาวิทยาลัยการขยายความคุ้มครองไปยงัครอบครัวพนักงานเพื่อเป็น
สวสัดิการท่ีช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัย เพื่อชดเชยสวสัดิการท่ี
หายไปจากการท่ีเปล่ียนสถานะภาพจากขา้ราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัท าให้สิทธิการ
รักษาพยาบาลต่อครอบครัวของพนกังานหายไป นอกจากน้ีมหาวิทยาลยั ไดจ้ดัสวสัดิการท่ีส่งเสริม
สวสัดิภาพพนกังาน เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี  เพื่อป้องกนัโรค  ป้องกนัมิใหพ้นกังานตอ้งหยุด
งานรักษาตวั  การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริม
ครอบครัวให้ออกก าลงักาย เล่นกีฬา จดัให้มีสโมสรนักกีฬา และมีมาตรการการส่งเสริมสุขภาพ
พนกังานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพราะสุขภาพและความเจ็บป่วยของพนกังานมีผลต่อการขาด
งาน 

 



  261 

  6. ด้านระบบสัญญาจ้าง การประเมินผลงานของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะใช้ผลงานทางวิชาการผลงานด้านการสอนและผลงาน
ทางดา้นการให้บริการทางวิชาการมาเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาเพื่อต่อสัญญาจา้งดว้ยนั้น  ดงั
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง  จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตหาดใหญ่ กล่าววา่ 
 

 “…ระบบสัญญาจ้างปัจจุบัน ก าลังจะถกูปรับเปล่ียนเร่ืองระยะเวลาเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับระยะท าผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพ่ือเป็นการรักษาอาจารย์ให้
ท างานกับมหาวิทยาลัยให้นานท่ีสุด ปีนีมี้อาจารย์ลาออกหลายคนอยู่  มหาวิทยาลัย ไม่ต้องการให้
อาจารย์ลาออก เพราะมีผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอน และความไม่ต่อเน่ืองของผู้ เรียน
คุณภาพของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ จะมีความเช่ียวชาญย่ิงต้องเกบ็รักษาไว้   มหาวิทยาลัย
ไม่อยากรับอาจารย์จบใหม่ต้องใช้เวลาท าผลงานทางวิชาการอีก…” 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัไดอ้อกนอกระบบเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ท าให้มหาวิทยาลยั
ตอ้งปรับเปล่ียนหลายประการเช่น  มีการจดัโครงสร้างและภาระงานให้ชดัเจนก่อนจึงจะก าหนดคน
ตามหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม  ระบบการประเมิน จากร่างขอ้บงัคบัพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีจะออกมาใหม่ 
จะมีการประเมินพนักงานเพียงรอบเดียว  ส่วนผูท่ี้ยงัคงเป็นข้าราชการจะมีการประเมิน 2 รอบ
เหมือนเดิม แต่พนกังานท่ีเขา้มาบรรจุใหม่ภายใตข้อ้บงัคบัใหม่จะมีการทดลองงาน 1 ปี หลงัจากนั้น
จะท าสัญญาจ้างไปจนเกษียณอายุ   การท าสัญญาจ้างไปจนอายุ 60 ปี การดูแลภายใต้กฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน พนกังานมหาวทิยาลยัจะไดรั้บการดูแลภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
เร่ืองเงินชดเชย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัพนักงานในระบบใหม่ โดยจะมีสิทธ์ิได้รับเงินชดเชยใน
กรณีตอ้งออกจากงาน การปรับฐานเงินเดือน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  
 

นอกจากนั้น ยงัมีการดูแลในเร่ืองต าแหน่งวิชาการโดยการท าผลงานคุณภาพจะไดเ้งิน
เพิ่มอาจจะมากกวา่ 1 เท่าของต าแหน่งวชิาการเดิม ซ่ึงถือเป็นแรงกระตุน้ให้มีการท าผลงานวชิาการ
ออกมา ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัจะตอ้งดูแลอาจารยท่ี์เนน้ดา้นการสอน โดยมีการให้เลือกเส้นทาง
การท างานทางวิชาการ วา่จะเน้นการสอนหรือวิจยั ซ่ึงแต่ละเส้นทางจะมีความกา้วหน้าของตนเอง 
ทั้งสถานะและเงินประจ าต าแหน่งเช่นเดียวกบั การให้ค  าสัมภาษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง 
จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตหาดใหญ่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
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  “…การท าสัญญาจ้างคงน ามาพิจารณาควบคู่กับการท าผลงานทางวิชาการ อาจารย์ไม่แน่ใจ
แต่รู้ว่า ผู้ ท่ีจบ ปริญญาเอก มีเวลาภายใน 3 ปี ต้องท าต าแหน่ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 5 ปี  
หลังจากได้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วต้องท าต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ต่อและเม่ือได้ ต าแหน่ง 
สัญญาจ้างจะต่อจ้างยาวถึงอายุ 60 ปี เกษียณอายุเลย เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการได้รับเท่ากับ
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอ่ืนด้วย…” 

 
      เช่นเดียวกับ  ผูใ้ห้สัมภาษณ์อีกท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ แสดงความคิดเห็นว่า อาจารยมี์ภารกิจหลกั 4 ขอ้เป็นภาระงานปกติท่ีค่อนขา้งหนักอยู ่  
และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นมหาวทิยาลยัแห่งการวิจยัภาระงานวิจยัจะตอ้งท าให้เสร็จส้ิน
ภายในเวลาท่ีก าหนด เพราะว่าการท างานของอาจารย์มีตัวช้ีวดั  KPI เพื่อเก็บผลงาน น าไป
ประเมินผลปรับเงินเดือนประจ าปี ใครท าไดม้ากนอ้ยแค่ไหนก็ไดรั้บตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ดงัท่ีได้
กล่าววา่ 

 
 “…ระบบสัญญาจ้างต้องยอมรับไปตามระเบียบของสถาบัน การต่อสัญญาต้องผ่านการ

ประเมินผล แต่ใช้ระบบตัวช้ีวัดผลงาน KPI  ภาระงานสอนก่ี ชม. ต่อวัน /สัปดาห์จะมีแบบฟอร์มให้
กรอกผลการสอน ผลประเมินขึน้อยู่กับความสามารถของอาจารย์รู้สึกว่าทุกวันนี้การผลิตผลงาน
ทางวิชาการมีผลโดยตรงต่อการต่อสัญญาจ้าง อาจารย์หลายท่านมีความคิดเห็นว่า น่าจะแยกให้
ชัดเจน ว่าอาจารย์สายวิจัย หรืออาจารย์สายสอน เพ่ือให้อาจารย์ทราบทิศทางการท างานและวาง
แผนการท างานได้...” 
  
    อยา่งไรก็ตาม จากค ากล่าวของอาจารยพ์ิชิต เรืองแสงวฒันา รองอธิการบดีมหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ ท่ีอธิบายถึงมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จะเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ท่ีมี
ผลบังคับใช้ในวนัท่ี 21กรกฎาคม 2559 ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปล่ียนหลายด้าน 
นอกจากนั้น ยงัมีการดูแลเร่ืองต าแหน่งวิชาการ โดยไดเ้ร่ิมใชก้ติกาหากท าผลงานไดดี้จะไดเ้งินเพิ่ม
อาจจะมากกว่า 1 เท่าของต าแหน่งวิชาการเดิม ซ่ึงถือเป็นแรงกระตุน้ให้มีการท าผลงานวิชาการ
ออกมา ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัจะตอ้งดูแลอาจารยท่ี์เนน้ดา้นการสอน โดยมีการให้เลือกเส้นทาง
การท างานทางวิชาการ วา่จะเน้นการสอนหรือวิจยั ซ่ึงแต่ละเส้นทางจะมีความกา้วหน้าของตนเอง 
ทั้งสถานะและเงินประจ าต าแหน่ง ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
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  “…ระบบสัญญาจ้างก าลังจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้สัญญาจ้างจะถกูปรับเปล่ียนจาก 
1 -3-5-60 ปี เป็น 1-60 ปี เม่ือหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบอย่างเป็นทางการแล้ว การบริหารจัดการ
จะมีการปรับโครงการใหม่ เรามีบุคลากรหลายกลุ่มท่ีจ้างปัญหาเร่ืองภาระงานของอาจารย์ จะให้
ความส าคัญกับการสร้างผลงานวิจัย มากขึน้ เพราะ มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย การ
แบ่งแยกประเภทการท างานของอาจารย์ เช่น เน้นหนักการสอน ก็ให้สอนมากกว่าการท างาน
วิชาการ หรือเน้นท างานวิจัย ก็จะมีภาระการสอนน้อยลงไป แต่ท้ังหมดนีก้็จะต้องมีการประชุมกัน
อย่างละเอียด เพราะเก่ียวข้องกับระยะเวลาท างานเพ่ือของต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์
ทุกคนด้วย จะเน้นสอนอย่างเดียวไม่วิจัย กจ็ะท าต าแหน่งทางวิชาการไม่ได้อีก...” 
 
              สรุป  พนักงานมหาวิทยาลยัในปัจจุบนัน้ี การท างานใช้ระบบการท าสัญญาจา้ง โดยน า
ผลงานมาประเมินเพื่อต่ออายุสัญญาจา้ง พนกังานสายวิชาการจ าเป็นตอ้งสร้างผลงานทางวิชาการ
ควบคู่กบัภาระงานสอน เช่น ผูท่ี้จบปริญญาโท ตอ้งไปเรียน ต่อปริญญาเอก ภายใน 3 ปี หรือจบ
ปริญญาเอก ต้องท าต าแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเกณฑ์ปีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  การท า
ต าแหน่งทางวชิาการในระดบั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ ภายในระยะปีท่ี
ก าหนด ส่วนใหญ่แต่ละมหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ท าต าแหน่งวิชาการสูงสุดถึงระดับ รอง
ศาสตราจารย ์จะท าสัญญาจา้งต่อไดถึ้งอายุ 60 ปีทนัที ทั้งน้ีการท าผลงานทางวิชาการก็ถือไดว้า่เป็น
การพฒันาศกัยภาพของพนกังานสายวิชาการควบคู่ไปกบัการปรับวิทยฐานะของอาจารยใ์ห้สูงข้ึน
ช่วยส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้มัน่คงในอาชีพ 
 7. ด้านระบบค่าตอบแทน พบวา่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต ประกาศบญัชี
เงินเดือนขั้นสูงของพนกังานมหาวิทยาลยัไว ้เมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยก าหนดอตัราค่าจา้ง
ขั้นต ่า-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ดงัน้ี คือ ต าแหน่งศาสตราจารย ์เงินเดือนขั้น
สูงสุด 123,000 บาท ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์110,800 บาท ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 84,000 
บาท และต าแหน่งอาจารย ์62,000 บาท ส าหรับเงินเดือนเร่ิมตน้จา้งตามวุฒิการศึกษา พนกังานสาย
วชิาการ จะมีรายไดพ้ิเศษอีกส่วนหน่ึงท่ีจะไดรั้บคือ ค่าตอบแทนผลงานทางวชิาการ ซ่ึงอาจารยต์อ้ง
ขย ันท าผลงานทางวิชาการ และผลงานต้องได้รับการตีพิ มพ์ เผยแพร่ตามประกาศ ของ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ผ่านการประเมินผ่านด้วยการ
ตีพิมพ ์ ดงัท่ี ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง  จากมหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ วทิยาเขต กล่าววา่ 

 
“…เป็นอาจารย์ท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาระงานสอนไม่น้อย

กว่า 35 ชม./สัปดาห์ ค่าจ้างเงินเดือนท่ีได้รับกไ็ด้รับตามวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้จาก
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การสอนพิเศษ และการท าผลงานทางวิชาการ ซ่ึงการท าผลงานงานวิจัยนี้ ผลงานต้องได้รับการ
เผยแพร่และตีพิมพ์ก่อนจึงจะได้พิจารณาค่าตอบแทนส้ินปีปฏิทินต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย
ใช้ฐานข้อมูลของ SCOPUS ,TCI เป็นฐานข้อมูลสากล ระดับนานาชาติท่ี ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษายอมรับ  ใช้ประกอบการพิจารณาผลงานทางต าแหน่งวิชาการ คือ อาจารย์ ท่ี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ต้องน าผลงานวิจัย ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีช่ือในฐานข้อมูล 
SCOUPS,TCI ประมาณว่า ถ้าตีพิมพ์ในวารสารนี้แล้ว จะมีคุณภาพมาก  จะเกิดประโยชน์มากกว่า
วารสารท่ีไม่อยู่ ในฐานข้อมูลนี้ซ่ึงอาจารย์ต้องจัดสรรเวลาการสอนการท างานวิจัยอย่างเข้มข้น 
เพราะเราถกูคาดหวงัว่าผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพสูง เราเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยวิจัยด้วย...” 
 
      เช่นเดียวกบั ผูใ้ห้ขอ้มูลท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ไดใ้ห้ค  าสัมภาษณ์ เร่ืองภาระงานสอนของอาจารย ์และภาระงานวิจยั เป็นเร่ืองท่ีอาจารยทุ์กคนตอ้ง
ท า  มหาวิทยาลยัจะน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผล การก าหนดภาระงานของอาจารยท่ี์ 
มห าวิท ย าลัยส งขล านค รินท ร์ ใช้  20 Load unit (ต่ อ ปี ) ก าหนดโดย อิ ง เกณฑ์ ระ เบี ย บ
กระทรวงการคลงัท่ีก าหนดให้อาจารยท่ี์เบิกค่าสอนได ้ตอ้งมีภาระงานสอนเกิน 10 หน่วยชัว่โมง/
สัปดาห์  โดยการเทียบ  10 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์ /ภาคการศึกษา เท่ากับ  10 Load unit ต่อภาค
การศึกษา ดงันั้น ใน 1 ปี จึงก าหนดใหมี้ภาระงานมาตรฐาน 20 Load unit ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 

“…เราพูดถึงกรณีของค่าตอบแทนทางวิชาการมี3ระดับ  ผศ.ขอท่ีอ่ืนได้ 5,600 บาท ต่อ 
เดือนท่ีมอ.เขาจ่าย ขาเดียวก่อน อีก 5,600 จะจ่ายส้ินปี เม่ือผลการพิจารณาผลงานผ่าน และผลงาน
ครบตามเป้าหมายท่ีก าหนดในประกาศของมหาวิยาลัย  โดยผลงานต้องมีคุณภาพ ประกาศผลงาน
ลงในฐาน  ISI/SCOPUS  ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลวารสารนานาชาติด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็
จ่ายให้ 1 เท่า เป็นค่าต าแหน่งวิชาการส่วนค่าตอบแทนผลงาน เขาให้  1,000  เท่ากันทุกระดับทาง
วิชาการ แต่เขาอาจารย์มีภาระงานท้ังในและนอก /ภาระงานสอนถกูก าหนดต้องสอนไม่น้อยกว่า 35 
ชม./สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 7 ชม.ต่อวัน แต่ท่ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะก าหนด LU –
LOAD UNITE  ให้อาจารย์กรอกภาระงานสอนไป เพ่ือน าไปประเมินผลต่อไปของอาจารย์…”     

 
 ตามท่ีทราบกนัดีวา่ อาจารยมี์ภารกิจหลกั งานสอน งานดา้นวิจยัและงานวิชาการอ่ืนๆงาน
บริการทางวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภาระงานอ่ืน ท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัฯ และประกาศของ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ) 
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นั้น  ซ่ึงไดรั้บค่าตอบแทนตามประกาศบญัชีเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ขั้นต ่าขั้น
สูง คือ คุณวุฒิปริญญาตรี 19,950 52,830  บาท และคุณวุฒิปริญญาโท 24,600 52,830 บาท  คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 30,000 52,830 บาท และต าแห่งทางวิชาการ ระดบั ต าแหน่งศาสตราจารย ์ เงินเดือนขั้น
สูงสุ 123,000 บาท  ต  าแหน่งรองศาสตราจารย ์110,800 บาท ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 30,000  
บาท และต าแหน่งอาจารย ์ 62,000  บาท เม่ือมหาวิทยาลยัออกนอกระบบก็จะมีการปรับโครงสร้าง
การจา้งงานใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัและการบริหารการศึกษามีการ
แข่งขนัสูง มหาวิทยาลยัท่ีออกจากระบบราชการ สามารถบริหารจดัการภารกจิของมหาวิทยาลยัได้
อยา่งอิสระ การพฒันามหาวิทยาลยัในทุก ๆ ดา้นมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัไดเ้น้น
ให้ความส าคญักบับุคลากรของมหาวทิยาลยั เพราะถือวา่วา่เป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายให้
ประสบผลส าเร็จได ้ 
    ดังน้ี  เม่ือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ มีการปรับโครงสร้าง ด้านค่าจ้างเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รวมถึงสวสัดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆ  เช่น การปรับฐานเงินเดือน ส าหรับขา้ราชการท่ี
ปรับเปล่ียนเป็นพนกังาน จะมีการปรับฐานเงินเดือน ข้ึนอีก 40 เปอร์เซ็นต ์หรือเงินเดือนเดิมคูณดว้ย 
1.4 โดยคาดวา่จะไดก้ารจดัสรรจากรัฐบาล 1.6 และมหาวิทยาลยัจะเก็บไว ้2 เพื่อน ามาจดัการระบบ
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ นอกจากนั้น ยงัมีการดูแลเร่ืองต าแหน่งวิชาการ โดยไดเ้ร่ิมใช้
กติกาหากท าผลงานไดดี้จะไดเ้งินเพิ่มอาจจะมากกวา่ 1 เท่าของต าแหน่งวิชาการเดิม ซ่ึงถือเป็นแรง
กระตุน้ให้มีการท าผลงานวิชาการออกมา ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัจะตอ้งดูแลอาจารยท่ี์เน้นดา้น
การสอน โดยมีการให้เลือกเส้นทางการท างานทางวิชาการ ว่าจะเน้นการสอนหรือวิจยั ซ่ึงแต่ละ
เส้นทางจะมีความกา้วหนา้ของตนเองทั้งสถานะและเงินประจ าต าแหน่ง  
 
     เช่นเดียวกบั ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง  จากงานบริหารงานบุคคลไดอ้ธิบายใน 
เร่ืองของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลยัจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง และพฒันา อีกหลาย
ประการ ซ่ึงภาระงานของกองงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยก็จะต้องพร้อมบริการ 
สนบัสนุนเพิ่มให้ทุกอยา่งประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายมหาวทิยาลยัให้ได ้ เม่ือภาระ
งานของทุกหน่วยงานเพิ่มข้ึน  ค่าจา้งค่าตอบแทนควรน ามาพิจารณาปรับตามให้เหมาะสมกบัภาระ
งานเพื่อความอยูดี่กินดี มีความสุขในการท างานดว้ย ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
 “… ค่าตอบแทนเป็นเร่ืองละเอียด ต้องพิจารณาให้รอบด้าน ค านึงถึงความอยู่ ได้การ

ด ารงชีวิตประจ าวันของบุคลากร  การแข่งขันในสถานะงานบริการด้านการศึกษา ในปัจจุบันมีมาก
ต้องสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วย  ผู้ บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และมีความ
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รับผิดชอบสูง  ส่วนงบประมาณกส็ าคัญต้องพร้อมและมีรองรับอย่างต่อเน่ือง คือการวางแผนระยะ
ยาว เพ่ือความยัง่ยืนในการบริหารจัดการได้ตลอดไป สร้างความเช่ือมัน่ให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
มาตราการการรักษาบุคลากร การพัฒนา  เป็นปัจจัยและองค์ประกอบส าคัญ ท่ีต้องน ามาทบทวน
พิจารณาให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อท้ังบุคลากรและมหาวิทยาลัยด้วย...”    

 
 

       สรุป  มหาวิทยาลยัตอ้งมีการบริหารจดัการค่าจา้งและค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบั
วุฒิการศึกษาและภาระงานในหน้าท่ี  ดังท่ีผูใ้ห้ข้อมูลหลักทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็น
เก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีได้จากการปฏิบติังานกบัมหาวิทยาลยัตอ้งได้รับไม่น้อยกว่าวุฒิการศึกษา 
และไม่น้อยกว่ามหาวิทยาลยัของรัฐแห่งอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกนัทั้งน้ี เพื่อให้ทุกคนไดรั้บความ
เสมอภาคเท่าเทียมซ่ึงกนัและกนั 
 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  สถาบันอุดมศึกษาทีม่ีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ แห่งที ่ 4  
ตารางท่ี 4.27  แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 

                      ของรัฐ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
แนวปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ การจดัสวสัดกิาร 

1.ดา้นความมัน่คงและโอกาส 

กา้วหนา้ในอาชีพ 
 

- การใหทุ้นศึกษาต่อ 

- การใหโ้อกาสในการอบรมพฒันาตนเองในสาขาอาชีพ 

- สนบัสนุนส่งเสริมใหท้ าผลงานทางวชิาการเพ่ือมี ต าแหน่งทาง 

   วชิาการสูงข้ึน 

- ขจดัระบบอุปถมัภส่์งเสริมความเสมอภาคความเท่าเทียม 

- เล่ือนต าแหน่งและการปรับเงินเดือนตามผลงาน 

2. ดา้นความยติุธรรม - ส่งเสริมการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

- การเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากสวสัดิการโดยเท่าเทียมกนั 

- สถาบนัอุดมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดเลก็ไม่ควรไดรั้บค่าตอบแทน 

  ระดบัเดียวกนั 

-ไม่มีระบบอุปถมัภ ์ระบบอาวโุสเพราะท าใหค้วาม เป็นธรรมนอ้ยลง 
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ตารางท่ี  4.27   (ต่อ) 

แนวปฏิบัตทิีเ่ป็นเลศิ การจดัสวสัดกิาร 

3. ดา้นสิทธิประโยชน ์ - สิทธิประโยชน์ในการไดเ้ขา้ร่วมสิทธิในกองทุนประกนัสงัคม 

- กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั  

- สิทธิในการลา  

- สิทธิในการขอรัฐเคร่ืองราชฯเชิดชูเกียรติ 

-ไดสิ้ทธิในการรักษาพยาบาลในสงักดัโรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั 

- ปรับปรุงกฎระเบียบดา้นสิทธิประโยชน์ให ้เหมาะสมกบัยคุปัจจุบนั 

4. ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน - บา้นพกัอาจารยมี์สภาพดีและมีความปลอดภยั 

- สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในบริเวณสถานท่ีท างานดีเหมาะสม 

  บรรยากาศร่มร่ืนปราศจากมลพิษ 

- เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท างานมีคุณภาพและมีความทนัสมยั 

- ความสมดุลของ ชีวติการท างานกบั ชีวติส่วนตวัมีความสมดุล 

5. ดา้นการรักษาพยาบาล - การรักษาพยาบาลครอบครัวพนกังานใหเ้บิกค่ารักษาพยาบาลดว้ย 

- ใหค้รอบครัวพนกังานไดเ้ขา้รักษาโรงพยาบาลในสงักดัของ      

   มหาวทิยาลยัดว้ย 

- มีหน่วยงานท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ   

   แก่พนกังานเพ่ือประโยชน์ในการรับรู้สิทธิ 

6. ดา้นระบบสญัญาจา้ง 

 

- ระยะเวลาการจา้งตลอดชีพ หรือจนเกษียณอาย ุ 60  ปี 

- สญัญาตอ้งชดัเจนในภาระงานสอนควรสมัพนัธ์กบัชีวติส่วนตวั 

- การประเมินผลต่อสญัญาจา้งตอ้งมีมาตรฐานเดียว มีคณะกรรมการ  

  พิจารณาเพื่อความเป็นธรรม 

  อายสุญัญาจา้งงาน 

7. ดา้นระบบค่าตอบแทน - เงินเดือนตามวฒิุ 

- เงินค่าต าแหน่งทางวชิาการ  

- เงินเบ้ียเล้ียงเส่ียงภยั 

- เงินค่าตอบแทน พิเศษจากคุณภาพ และจ านวนผลงานวจิยั 

- ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาความต้องการสวสัดิการของ

พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ และขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ โดยวิธีการ
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สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหักจากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทั้ง 4 แห่ง ผูว้ิจยัจึงขอ

สรุปเป็นขอ้คน้พบแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ดงัน้ี 

ตารางท่ี  4.28  แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานใสถาบนัอุดมศึกษา  
                       ของรัฐ ส าหรับประเทศไทย 
แนวปฏิบัตทิีด่ ี มหาวทิยาลยั 

ทีม่วีธีิปฏบิัตทิีเ่ป็น

เลศิแห่งที ่1 

มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยสุีรนารี 

มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยั 

สงขลานครินทร์ 

1. ดา้นความมัน่คง

และโอกาสกา้วหนา้

ในอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การใหทุ้นศึกษา 

  ก าหนดระยะเวลา  

  การใชทุ้นคืน 

- การอบรมพฒันา 

  ในสาขาอาชีพ 

- การสนบัสนุน 

  ทุนวจิยั 

- การใหว้นัลาใน  

  การท าผลงานทาง  

  วชิาการเพื่อขอ 

  ต  าแหน่งทาง   

  วชิาการ 

- สนบัสนุน   

  ส่งเสริมโครงการ 

   แข่งขนั   

   ผลงานวจิยัดีเด่น 

- เล่ือนต าแหน่ง 

  และการปรับ 

  เงินเดือนตาม 

  ผลงาน 

- ปรับปรุง

หลกัเกณฑ์

ประเมินผลใหมี้

ความชดัเจน 

- มุ่งส่งเสริมพฒันา 

  บุคลากรและการ 

  สร้างนวตักรรม 

   เป็นองคค์วามรู้แก่ 

   อาจารย ์

- มีสถาบนัพฒันา 

  อาจารย ์ส่งเสริม 

  ทางดา้นวชิาการ 

- สนบัสนุนศึกษา 

  ต่อและท าผลงาน  

  เพ่ือขอต าแหน่ง 

  ทางวชิาการ 

-โครงการแข่งขนั 

  วจิยัดีเด่นและการ 

  ปรับแปลงงานวจิยั 

  ใชป้ระโยชน์จริง 

- มีระบบความ 

  กา้วหนา้ทางอาชีพ 

 

- การใหทุ้นศึกษา 

- การส่งเสริมการ   

  ท าผลงานวจิยั  

   เพ่ือขอต าแหน่ง 

   ทางวชิาการ 

- มีหน่วยงาน   

   เฉพาะติดตาม     

   ความกา้วหนา้    

   ทางวชิาการให ้

   พนกังาน 

- การใหทุ้นศึกษา 

- การใหโ้อกาสใน 

  การอบรมพฒันา 

  ตนเองในสาขา  

  อาชีพ 

- สนบัสนุน 

  ส่งเสริม 

  ใหท้ าผลงานทาง 

  วชิาการเพื่อมี 

  ต  าแหน่งทาง 

  วชิาการสูงข้ึน 

- ขจดัระบบ   

  อุปถมัภส่์งเสริม 

  ความเสมอภาค 

  ความเท่าเทียม 

- เล่ือนต าแหน่ง 

  และการปรับ 

  เงินเดือนตาม 

  ผลงาน 

 



  269 

ตารางท่ี 4.28  (ต่อ) 
แนวปฏิบัตทิีด่ ี มหาวทิยาลยั 

ทีม่วีธีิปฏบิัตทิีเ่ป็น
เลศิแห่งที ่1 

มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยสุีรนารี 

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

2. ดา้นความยติุธรรม -บริหารดว้ยหลกั 
  ธรรมาภิบาล 
- ทุกคนทีส่วนร่วม 
  ในการแสดงความ 
   คิดเห็นและความ 
   ตอ้งการ 
- มีความยติุธรรมให ้
   ความเสมอภาค 
   เท่าเทียม 
- พิจารณาค่าจา้ง 
  ค่าตอบแทนให ้
  เหมาะสมตามวฒิุ 
  การศึกษาและ 
  ประสบการณ์ 
  ท่ีมีความรู้ความ 
  สามารถ อยา่ง 
  เหมาะสม และ   
  ก าหนดโครงสร้าง     
  บญัชีเงินเดือน 
  สูง-ต ่า 
 

-บริหารดว้ยหลกั   
  ธรรมาภิบาล 
- ปรับปรุงพฒันา 
  ขอ้บงัคบั   
  ระเบียบ 
  วนิยัใหเ้อ้ือต่อ   
  การบริหาร 
  จดัการ 
- สร้างเกณฑก์าร   
  ประเมินผลใหมี้ 
  ความเหมาะสม 
  ใชร้ะบบ  
  ขอ้ตกลงการท า 
   ผลงาน 

- ทุกคนมีส่วนร่วม  
  ในการแสดง 
   ความคิดเห็น 
- สวสัดิการไดรั้บ   
   ตามสิทธิทุกคน 
   อยา่งเสมอภาค 
 

-ส่งเสริมการบริหาร  
  ดว้ยหลกั 
  ธรรมาภิบาล 
- การเขา้ถึงและใช ้
  ประโยชน์จาก 
  สวสัดิการโดยเท่า 
  เทียมกนั 
- สถาบนัอุดมศึกษา 
  ขนาดใหญ่และ 
  ขนาดเลก็ไม่ควร  
  ไดรั้บค่าตอบแทน 
   ระดบัเดียวกนั 
- ไม่ควรมีระบบ 
  อุปถมัภห์รือระบบ 
  อาวโุสเพราะจะท า 
  ใหค้วามเป็นธรรม 
  นอ้ยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



  270 

ตารางท่ี  4.28  (ต่อ) 
แนวปฏิบัตทิีด่ ี มหาวทิยาลยั 

ทีม่วีธีิปฏบิัตทิีเ่ป็น
เลศิแห่งที ่1 

มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยสุีรนารี 

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

3. ดา้นสิทธิ
ประโยชน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สิทธิประโยชน์     
  การไดเ้ขา้ร่วม 
 - สิทธิในกองทุน   
  ประกนัสงัคม 
- กองทุนส ารอง 
   เล้ียงชีพ  
- กองทุนสวสัดิการ     
  พนกังาน  
  มหาวทิยาลยั  
- สิทธิในการลา  
- สิทธิในการขอ 
  เคร่ืองราชฯเชิดชู 
  เกียรติ 
-ไดสิ้ทธิในการ 
  รักษาพยาบาลใน 
  สงักดัโรงพยาบาล 
  ของมหาวทิยาลยั 
- พิจารณาปรับปรุง   
  กฎระเบียบดา้น 
  สวสัดิการ 
  พนกังานใหมี้ 
  ความเหมาะสม 

- สิทธิประโยชน ์
  ในการไดเ้ขา้ 
   ร่วมสิทธิใน 
   กองทุน  
- ประกนัสงัคม 
- กองทุนส ารอง 
   เล้ียงชีพ  
- กองทุนพนกังาน 
  มหาวทิยาลยั  
- สิทธิในการลา  
- สิทธิในการขอรัฐ 
  เคร่ืองราชฯเชิดชู 
  เกียรติโดยกองการ    
  เจา้หนา้ท่ีดูแล    
  เฉพาะ 
-ไดสิ้ทธิในการ 
  รักษาพยาบาลใน 
  สงักดั  
  โรงพยาบาล 
  ของมหาวทิยาลยั 
 

- สิทธิประโยชน์   
   การไดเ้ขา้ร่วม 
   สิทธิในกองทุน 
- ประกนัสงัคม 
- กองทุนส ารอง 
  เล้ียงชีพ  
- กองทุนพนกังาน  
  มหาวทิยาลยั  
  สิทธิในการลา  
- สิทธิในการขอ  
   เคร่ืองราชฯเชิดชู 
   เกียรติ 
-ไดสิ้ทธิในการ 
  รักษาพยาบาลใน    
  สงักดัของ 
  มหาวทิยาลยั 
- เงินช่วยเหลือกรณี 
  ออกจากงานจาก 
  กองทุนสวสัดิการ 
  พนกังาน 

- สิทธิประโยชน ์
  ในการไดเ้ขา้ร่วม 
  สิทธิในกองทุน  
- ประกนัสงัคม 
- กองทุนส ารอง 
  เล้ียงชีพ  
- กองทุนสวสัดิการ 
  พนกังาน 
  มหาวทิยาลยั  
- สิทธิในการลา  
- สิทธิในการขอรัฐ 
  เคร่ืองราชฯเชิดชู   
  เกียรติ 
-ไดสิ้ทธิในการ 
  รักษาพยาบาลใน 
  สงักดัโรงพยาบาล 
  ของมหาวทิยาลยั 
- ปรับปรุงกฎ 
  ระเบียบดา้นสิทธิ 
  ประโยชน์ให ้
  เหมาะสมกบัยคุ 
  ปัจจุบนั 
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ตารางท่ี 4.28  (ต่อ) 
แนวปฏิบัตทิีด่ ี มหาวทิยาลยั 

ทีม่วีธีิปฏบิัตทิีเ่ป็น
เลศิแห่งที ่1 

มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยสุีรนารี 

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

4. ดา้นคุณภาพชีวติ  
ในการท างาน 

 

 

 

 

 

- พนกังานทุกคน 
  ท างานอยา่งมี 
  ความสุข 
- ทบทวนปรับปรุง 
  กฎระเบียบใหมี้ 
  ความยดืหยุน่ 
- มีวนัลาส าหรับ 
  การท าวจิยั 
- ชีวติการท างานมี 
   ความสมดุลกบั 
   ชีวติส่วนตวั 
-  ค่าตอบแทนท่ี 
  เหมาะสมเพียงพอ 
  แข่งขนัได ้
- สวสัดิการตรงกบั 
  ความตอ้งการของ 
  พนกังานและให ้
  ดีกวา่ของ 
  มหาวทิยาลยัของ 
  รัฐอ่ืน 

- สร้างสภาพแวด 
   ลอ้มเหมาะต่อ   
   การท างาน 
- ปรับปรุงการจดั 
  สวสัดิการใหมี้   
  ความเหมาะสม 
  กบัความตอ้งการ 

  ของพนกังาน 
- ส่งเสริมความ   
  สมัพนัธ์ท่ีดีมีความ 
  จงรักภกัดีองคก์ร 
- ส่งเสริมการจดั 
   กิจกรรมเพ่ือ    
   พฒันางาน 
- ความกา้วหนา้ทาง 
  เทคโนโลยใีหม่ๆ   
  ช่วยในการปฏิบติั 
  งานเพื่อประสิทธิ 
  ภาพและประสิทธิ 
  ผลของงาน 
- สถานท่ีท างาน   
  บา้นพกัของ   
  อาจารยมี์  
  ความปลอดภยัใน 
  ชีวติสูง 
 -มีงบจดักิจกรรม 
  สร้างความสุขใน 
  สถานท่ีท างาน  
 

- สภาพส่ิงแวดลอ้ม 
  บรรยากาศดี มี    
  ความปลอดภยัสูง 
- บริการบา้นพกั 
  อาจารยเ์พียงพอ 
- ภาระงานแยกตาม 
  ความถนดัและ 
  สนใจอยา่ง 
  เหมาะสม 

- บา้นพกัอาจารยมี์ 
   สภาพแวดลอ้มดี 
 - บรรยากาศไม่มี 
    มลพิษ 
  บริเวณสถานท่ี 
  ท างานดีเหมาะสม 
  บรรยากาศร่มร่ืน 
  ปราศจากมลพิษ 
- เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
  ในการท างานมี 
  คุณภาพและมี 
  ความทนัสมยั 
- ความสมดุลของ 
  ชีวติการท างานกบั  
  ชีวติส่วนตวั 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 

แนวปฏิบัตทิีด่ ี มหาวทิยาลยั 

ทีม่วีธีิปฏบิัตทิีเ่ป็น

เลศิแห่งที ่1 

มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยสุีรนารี 

มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยั 

สงขลานครินทร์ 

5. ดา้นการ

รักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สวสัดิการรักษา 

  พยาบาล ดูแล 

  ครอบครัว 

  พนกังานเบิกได ้

  ตามสิทธิท่ีมี 

- มีประกนัสุขภาพ 

  เลือกแผนตาม 

  สมคัรใจจ่ายร่วม 

- สิทธิการรับ 

  บริการทางแพทย ์

  กบัโรงพยาบาล 

  สงักดัของ  

  มหาวทิยาลยั 

- ตรวจสุขภาพ 

  ประจ าปี เบิกจาก 

  กองทุนสวสัดิการ 

  พนกังาน 

  มหาวทิยาลยั 

-ไม่เขา้กองทุน  

  ประกนัสงัคม 

- ครอบครัว   

  พนกังานเบิกค่า   

  รักษาพยาบาลได ้  

  ตามเง่ือนไข 

- สิทธิรับบริการ 

  ทางแพทยใ์ชก้บั 

  โรงพยาบาลสงักดั 

  ของมหาวทิยาลยั 

- ตรวจสุขภาพ 

  ประจ าปีกบั    

  โรงพยาบาลสงักดั   

  มหาวทิยาลยั ตาม 

  วงเงินตามสิทธิ   

- มีการจ่ายร่วมค่า 

   รักษาพยาบาล 

   เลือกแผนการ   

   รักษาตาม 

   สมคัรใจ 

- ประกนัสงัคม 

- ครอบครัว   

  พนกังานเบิกค่า   

  รักษาพยาบาลได ้

- รักษาดว้ยวธีิการ 

   แพทยแ์ผนไทย 

   และแพทยท์าง 

   เลือกเบิกค่า 

   บริการไดเ้บิกค่า 

   รักษาดว้ยการ 

   ฝังเขม็ ค่าเดินทาง  

   ค่าท่ีพกัในการ 

   รักษาเบิกไดต้าม    

   เกณฑแ์ลว้แต่ละ 

   กรณี 

-  ครอบครัว 

   พนกังานท่ีเป็น 

   ญาติสายตรงค่า 

   รักษาพยาบาลได ้

   ตามวงเงินท่ี 

   ก าหนด 

- การรักษาพยาบาล 

  ครอบครัว 

  พนกังานใหเ้บิกค่า 

  รักษาพยาบาลดว้ย 

- ใหค้รอบครัว 

   พนกังานไดเ้ขา้ 

   รักษาโรงพยาบาล 

  ในสงักดัของ 

  มหาวทิยาลยัดว้ย 

- มีหน่วยงานท่ีให ้

  ขอ้มูลเก่ียวกบั 

  สวสัดิการและ 

  สิทธิประโยชน์ 

  ต่างๆ แก่พนกังาน 

  เพื่อประโยชน์ใน 

  การรับรู้สิทธิ 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
แนวปฏิบัตทิีด่ ี มหาวทิยาลยั 

ทีม่วีธีิปฏบิัตทิีเ่ป็น
เลศิแห่งที ่1 

มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยสุีรนารี 

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

6. ดา้นระบบสญัญา
จา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีแผนก าหนด 
  อตัราก าลงัคน 
  เหมาะสม 
- การค่าจา้งสูง 
  จูงใจมากกวา่   
  มหาวทิยาลยั 
  อ่ืนของรัฐ 
- สญัญาจา้ง  
  ระยะแรก 1 ปีแต่   
 ไม่เกิน 2 ปี และ 
 ต่อถึง 60 ปี 
- ขยายระยะเวลา   
 การจา้งไดต้าม 
 เหมาะสม 

- การจา้งงาน 
  ระบบสญัญาจา้ง  
  1-2 ปี ต่อ 3-5 ปี  
  และยาวถึงอาย ุ
  60 ปี 
- เร่ิมจา้งมีต าแหน่ง    
  วชิาการแลว้ไม่ 
  ตอ้งทดลองงาน 
- การท าผลงาน   
  วชิาการตาม 
  เกณฑปี์ท่ีก าหนด 

- การจา้งงานระบบ 
  สญัญาจา้ง 1ปี มี  
  ระยะการประเมิน    
  ผลงาน 3รอบ/ปี  
  ต่อถึงอาย ุ60 ปี 
- การท าผลงานทาง 
  วชิาการตามระยะ 
  ปีท่ีก าหนด 
 

- ระยะเวลาการ    
  จา้งตลอดชีพ หรือ 
  เกษียณอาย ุ 60  ปี 

- สญัญาตอ้งชดัเจน 
  ในภาระงานสอน 
  ตอ้งสมัพนัธ์กบั 
  ชีวติส่วนตวั 
- การประเมินผลต่อ 
  สญัญาจา้งตอ้งมี 
  มาตรฐานเดียว มี 
  คณะกรรมการ 
  พิจารณาเพื่อความ 
  เป็นธรรม 
- ขยายอายสุญัญา 
  จา้งงาน 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
แนวปฏิบัตทิีด่ ี มหาวทิยาลยั 

ทีม่วีธีิปฏบิัตทิีเ่ป็น
เลศิแห่งที ่1 

มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยสุีรนารี 

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 

7. ดา้นระบบ
ค่าตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - เงินเดือนเงินเพ่ิม  
   เงินประจ า 
   ต  าแหน่ง เงินค่า 
   ล่วงเวลา 
-  ก าหนดช่วง    
   อตัราเงินเดือน 
   ตามระดบัคุณวฒิุ 
   แรกบรรจุ   
- จ่ายค่าตอบแทน 
  สูงกวา่ท่ีก าหนด 
  ส าหรับ ต าแหน่ง 
  งานท่ีขาดแคลน 
  มีความรู้พิเศษ 
-  ปรับเงินเดือน 
   ปีละ 1 คร้ัง 
-  เล่ือนเงินเดือน 
   ถึงขั้นสูงของ 
   ต  าแหน่งแลว้ให ้
   ปรับพิเศษเป็น 
   ร้อยละของอตัรา   
   เงินเดือน 

- เงินเดือนตามวฒิุ 
- เงินค่าต าแหน่ง 
  ทางวชิาการ  
- ค่าตอบแทนสูง      
  ส าหรับผูมี้ความรู้  
  ความสามารถสูง 

- เงินเดือนตามวฒิุ 
- เงินค่าต าแหน่ง 
  ทางวชิาการ 
 
 

- เงินเดือนตามวฒิุ 
- เงินค่าต าแหน่ง 
  ทางวชิาการ  
- เงินค่าตอบแทน 
  พิเศษจากคุณภาพ 
   และจ านวน 
   ผลงานวจิยั 
- 
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ขั้นตอนที ่3  การสร้างรูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับ

ประเทศไทย    

 จากขอ้มูลการศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐใน
ขั้นตอนท่ี 1 และในขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการของพนกังาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผูว้ิจ ัยได้น าข้อมูลของขั้นตอนท่ี1 และขั้นตอนท่ี 2 และจากการ
สังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีในบทท่ี 2 ไดอ้งคป์ระกอบของรูปแบบการจดั
สวสัดิการ และเง่ือนไขความส าเร็จในการจดัสวสัดิการส าหรับพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐ ดงัน้ี 
 
1.องค์ประกอบของรูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก
น ามาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบข้ึน เพื่อจดัท าเป็นร่างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 

   องค์ประกอบที่ 1  ด้านการปฏิบัติงานที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ วตัถุประสงค์เพื่อให้
พนกังานสายวิชาการมีความกา้วหน้าและมีความมัง่คงในอาชีพ มุ่งเน้นสนบัสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนพฒันาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัเพื่อความกา้วหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ สนบัสนุนทุนทางดา้นพฒันาอาจารยใ์ห้มี
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทกัษะความเช่ียวชาญในระดับท่ีสูงข้ึน เป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพต่ออาจารยแ์ละคุณภาพของมหาวิทยาลยั ส่งเสริมการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานสาย
วิชาการให้เป็นผูมี้จริยธรรมจรรยาบรรณในอาชีพเพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเกียรติคุณแห่งอาชีพอาจารย ์
และด าเนินการ จดัโครงการพฒันางานวจิยั เพื่อให้ค่าตอบแทนเพิ่มกบัพนกังานสายวชิาการเพื่อมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนพนักงานสาย วิชาการคุณวุฒิ
ปริญญาเอกสร้างผลงานตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดและสามารถน าผลงานไป เสนอขอผลงานทาง
วิชาการท่ีสูงข้ึนได ้โดยไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ อีกทั้งควรท าการทบทวนปรับปรุงหลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการเสนอขอต าแหน่งของสายวิชาการให้ความยืดหยุ่นในระยะเวลาการท าผลงานให้
เหมาะสมกบัภาระงานให้มากยิ่งข้ึน การจดัโครงการให้รางวลักบัผูส้ร้างผลงานวิจยัดีเด่นมีคุณภาพ
ท่ีสามารถน าไปปรับใชเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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จะเห็นไดว้า่ การท่ีจะมีความกา้วหน้าในอาชีพการท างานไดน้ั้นสถาบนัควรตอ้งมีก าหนด 
กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัให้ทุกคนได้รับการปฏิบติัเหมือนกนั มี
โอกาสท่ีจะแสดงถึงความสามารถของตนเอง มีความเป็นธรรม  เช่นเดียวกนักบัการก าหนดเกณฑ์
หรือมาตรวดัความกา้วหนา้ในอาชีพของ พงศ ์ หรดาล (2540) ไดก้ าหนดไวว้า่  1) ความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งหนา้ท่ี คือการท่ีไดเ้ล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนไดมี้หนา้ท่ีและความรับผิดชอบสูงข้ึน 2) 
ความก้าวหน้าในเงินเดือน  การได้รับเงินเดือนในอัตราสูง  และมีส่วนสัมพันธ์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกับความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีด้วย 3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
ความกา้วหนา้ในดา้นความรู้ ความสามารถทกัษะและประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการพฒันา
ตนเองในดา้นจิตใจทศันคติ ตลอดจนนิสัยในการปฏิบติังาน อนัจะท าใหง้านท่ีปฏิบติันั้นส าเร็จอยา่ง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และความกา้วหนา้ในการท างานตอ้งประกอบดว้ย การ
วางแผนอาชีพและการพฒันาอาชีพควบคู่กนัมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีจะท าให้เกิดความกา้วหนา้ใน
ชีวิตการท างานได ้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลองค์กรให้ประสบผลส าเร็จไปดว้ยกนั ส าหรับใน
สถาบนัอุดมศึกษานั้น งานวชิาการมีความเก่ียวขอ้งกบัภารกิจหลกัของอาจารย ์ วา่มีความสอดคลอ้ง
กนัเน่ืองจากพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาไดแ้ก่ การสอน  การวิจยั  และการบริการชุมชน  ส าหรับ
ภารกิจของอาจารยซ่ึ์งได้แก่  ภารกิจด้านการถ่ายทอดความรู้ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัด้านการสอน  
ภารกิจด้านการสร้างองค์ความรู้ มีความเก่ียวข้องกับด้านการวิจยั  และภารกิจของอาจารย์ด้าน
สุดทา้ยคือการเผยแพร่และการน าความรู้ไปใช้ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัดา้นบริการชุมชน  ดงันั้นจึง
เห็นได้ว่างานวิชาการเป็นงานท่ีช่วยพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับอาจารย  ์ จึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคญักับการพฒันาอาจารยใ์ห้มีความรู้ท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติัภารกิจ  มี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ และมีรายได้ท่ีสูงข้ึนอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นหลกัประกนั
ความมัน่คงและความกา้วหน้าในอาชีพอาจารยม์หาวิทยาลยั และเพื่อเป็นการจูงใจบุคคลภายนอก  
สนใจเขา้มาร่วมงานไดอ้ย่างภาคภูมิใจในอาชีพ จะเห็นไดว้า่ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรสาย
วชิาการมีอิทธิพลส่งผลต่อการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาเป็นอยา่งมากเพราะในปัจจุบนัมีการแข่งขนั
เปรียบเทียบคุณภาพทางการศึกษา ทั้งช่ือเสียงสถาบนั ความเช่ียวชาญของบุคลากรสายวิชาการและ
ผลงานดา้นการวจิยัเป็นอยา่งมาก 

 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัควรก าหนดนโยบายในเร่ืองการพฒันาความกา้วหน้า

ในอาชีพ พร้อมทั้งดูแลดา้นสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อสถานภาพชีวติความเป็นอยู ่ต่อ
การประกอบอาชีพของพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการให้มาก  การท่ีมหาวิทยาลยัมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถสูงมหาวทิยาลยัก็จะไดมี้ช่ือเสียงไดรั้บความนิยมของสังคมท่ีจะให้ความสนใจ
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เป็นอนัดบัแรกท่ีจะเลือกเขา้ท างานหรือศึกษาต่อกบัมหาวิทยาลยั   และเพื่อประโยชน์ทางดา้นการ
แข่งขนั  รวมทั้งสวสัดิการต่างๆ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัพนกังานและจูงใจให้
บุคคลสนใจทุ่มเทและตั้งใจท างานดว้ยความภกัดีและปฏิบติังานอยูย่าวนาน ส่วนการท่ีผูป้ฏิบติังาน
มีโอกาสท่ีจะไดรั้บผิดชอบงานท่ีทา้ทายใช้ความรู้ความสามารถสูงกว่ามีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง
สูงข้ึน หรือไดเ้งินเดือนสูงข้ึนตามผลงานนั้น คือการไดรั้บโอกาสท่ีจะมีความกา้วหน้าในอาชีพการ
ท างาน วธีิการท่ีจะใหพ้นกังานไดรั้บความกา้วหนา้มีหลายวธีิดว้ยกนั ไดแ้ก่ การสนบัสนุนให้เขา้รับ
การฝึกอบรมเพื่อพฒันา ใหทุ้กนการศึกษาเป็นโอกาสในการไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน การศึกษา
ดูงาน เป็นตน้  

นอกจากน้ี  ด้านความก้าวหน้าในการท างานของอาชีพ ผู ้ให้ข้อมูลท่ านหน่ึง จาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ในวนัท่ีร่วมสนทนากลุ่ม  วนัท่ี  1 สิงหาคม  2559  ได้ให้ขอ้มูล
ส าคญัในเร่ืองของการสร้างผลงานทางวชิาการของอาจารยทุ์กคนท่ีปฏิบติังานสอนใน มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  

  
“...ท่ีน่ีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ท่ีมีช่ือเสียง 1 ใน 9 แห่งของมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทย   

และมีคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงท่ีสุดในประเทศไทย ( ร้อยละ 80.21 ) และ
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงท่ีสุดในประเทศไทย ผู้บริหารของเราก าหนดเป็น
นโยบายเลยว่าอาจารย์ทุกท่านต้องท าผลงานทางวิชาการ และต้องน าไปถ่ายทอดให้ได้ใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัยให้มากท่ีสุด ไม่ท าแล้วขึน้ห้ิงเด็ดขาด มหาวิทยาลัยจัดสถานท่ีส าหรับอบรมพัฒนา
ให้ความรู้ทุกด้านกับอาจารย์ โดยตั้งเป็น “สถาบันพัฒนาอาจารย์” ขึน้มา และก าหนดให้คณาจารย์
ต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยด้วย  ท้ังนี้ก็เพ่ือความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ และด้านพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านเทคนิคการเรียนการสอนตลอดเวลาอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงท่านอาจารย์ต้องเข้าร่วมถือเป็นภารกิจต้องท า...” 

 
 เช่นเดียวกบั ความคิดเห็นของ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร

นารี ท่ีแสดงความคิดเห็นดา้นการปฏิบติังานสายอาจารย ์วา่มีภาระมากกวา่สถาบนัอ่ืน แต่ทุกคนก็
ท าดว้ยความสุขและความเตม็ใจ  เพราะมีความคิดวา่งานวิชาการเป็นงานท่ีช่วยพฒันาทั้งอาจารยเ์อง 
และสถาบนัอุดมศึกษาดว้ย ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  

 
“...ผู้ ให้ข้อมูลหลักท่านหน่ึง ได้ให้ข้อสนับสนุนด้านความก้าวหน้าของพนักงานสาย

วิชาการว่ามีภาระงานมากกว่า มหาวิทยาลัยอ่ืน จนอาจารย์ต้องท างานกันท้ัง 7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้
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พัก ภาระงานวิชาการมีมาก งานสอนก็มากพอๆ กัน แต่ทุกคนก็ยินดีท่ีจะรับบทบาทภาระนี ้เพราะ
มันสร้างคุณค่าในตัวเอง และได้ท าประโยชน์ให้ผู้ กับผู้ อ่ืน ท าได้มากก็ภูมิใจมากกับอาชีพท่ี
เป็นอยู่…” 

 
 นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มูลอีกท่านหน่ึง กองงานทรัพยากรมนุษย ์จากมหาวทิยาลยัท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ี 
เป็นเลิศแห่งท่ี 1 ได้สนับสนุนในเร่ืองความก้าวหน้าในอาชีพ ดงัได้กล่าวว่า มหาวิทยาลยัน้ีเป็น
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงระดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั
แห่งชาติด้วย ด้านการพฒันาบุคลากรจึงให้ความส าคญัอย่างมาก พฒันาบุคลากรท่ีเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยั ทุกกลุ่ม รวมขา้ราชการดว้ย  บุคลากรหลายกลุ่มท่ีท างานในมหาวทิยาลยั ซ่ึงไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพทุกคน แมก้ระทัง่แม่บา้นยงัตอ้งเรียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและตอ้งทกัทายกบั
อาจารย์เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย  เพราะท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ี สร้างคนดีคนเก่งให้แก่สังคม 
ประเทศชาติ จึงตั้ งปณิธานท่ีจะมุ่งมั่นพฒันาทรัพยากรบุคคลให้รอบด้านเท่าท่ีจะท าได้   และ
ปรารถนาให้พนักงานปฏิบติังานอย่างมีความสุขในการท างาน และได้รับโอกาสในการพฒันา
ความรู้ความสามารถอยา่งเท่าเทียมกนั ให้โอกาสทุกคนมีความกา้วหนา้ในอาชีพ และมีความมัน่คง
ในอาชีพ มีความสุขในชีวิตการท างาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง  เกิดความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพของ
ตนเอง ไม่เปล่ียนอาชีพ  เช่นเดียวกบั  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง  เจา้หนา้ท่ีดูแลความกา้วหนา้ทาง
สายวชิาการ จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
 
 “...การพัฒนาอาจารย์มีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของนโยบาย โดยการให้อาจารย์ ท า
ผลงานวิจัยให้มาก เพ่ือขึ้นต าแหน่งทางวิชาการ และได้ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ได้มีนโยบาย
สนับสนุนในการศึกษาต่อ โดยหาทุนให้ ศึกษาต่อตามความต้องการของพนักงานสายวิชาการ และมี
สัญญาการใช้ทุนโดยก าหนดระยะเวลายาว  วิธีนีส้ามารถรักษาบุคลากรทางการสอนไว้ได้นาน อาจารย์
รู้สึกพึงพอใจกับการสอนท่ีน่ีค่อนข้างมาก ...” 
 
             สรุปไดว้า่ ความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานสายวิชาการ ควรไดรั้บการดูแลเป็นอนัดบัแรก
ของมหาวิทยาลยั  เพราะอาจารยเ์ป็นผูส้ร้างคน ให้ความรู้ และพฒันาคน อาจารยจึ์งกลายเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อการประสบผลส าเร็จของสถาบนัอุดมศึกษา   การพฒันางานวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษา
โดยทัว่ไป  ตอ้งพฒันาทั้งตวับุคลากรให้มีความรู้ เกิดทกัษะความช านาญ มีความเช่ียวชาญ เฉพาะทาง
สูงข้ึน น าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน น าไปสู่การสร้างผลงานทางวิจยัท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม น ามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้กบัชุมชน สังคม  การมีอาจารยเ์ป็นผูท้รงคุณวุฒิสูง 
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ท่ีมีส่วนร่วม วตัถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานในสถาบนัมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ความ
ตอ้งการและไดรั้บโอกาสในการตดัสินใจดว้ยตนเองท่ีมีต่อการไดรั้บสวสัดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆของมหาวิทยาลยั  พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปรับปรุงสวสัดิการร่วมกบั
คนส่วนใหญ่เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สิทธิประโยชน์จากการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และมีสิทธิเขา้ร่วมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัในฐานะท่ีปฏิบติังานกบัมหาวิทยาลยั การมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อ
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆท่ี เป็นสวสัดิการของมหาวิทยาลยั และพนกังานมีสิทธิในการ
เลือกท่ีจะรับสิทธิประโยชน์จากการบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัไดต้ามความประสงคข์องตนเอง
ดงันั้นผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้โอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นความตอ้งการให้มาก
ข้ึน  และให้การยอมรับผลของการตดัสินใจของพนกังานส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากการเสนอความคิดเห็น
ร่วมในการจดัสวสัดิการให้กบัพนกังานของมหาวิทยาลยัสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงสวสัดิการ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการ
ขบัเคล่ือนองคก์รเพราะผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมยอ่มเกิดความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร 

รับฟังความคิดเห็นและน าไปปฏิบติัเพื่อการพฒันา  และท่ีส าคญัผูท่ี้มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของ  ผลของการมีส่วนร่วม จึงตอ้งกระท าเพื่อมุ่งต่อประโยชน์โดยแทจ้ริง 

 เช่นเดียวกบั ผูใ้ห้ขอ้มูลท่านหน่ึง จากกองทุนสวสัดิการพนกังาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้
มีความเห็นเก่ียวกบัความกา้วหน้าของพนกังานสายวิชาการว่าค่อนขา้งมีหลายเส้นทางดว้ยกนั และ
มหาวทิยาลยัก็สนบัสนุนการเติบโตของสายวชิาการอยูแ่ลว้ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  

 
 “...มหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ

สถาบันอยู่แล้ว และกระบวนการก็ท าอย่างจริงจัง และมีการติดตามประเมินผลด้วย  ข้อนี้เป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญมาก เพราะเราจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มคนส่วนมาก ต้องเปิดเผย  ให้อิสระ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลาไม่ปิดกั้น พร้อมให้การสนับสนุนอีกด้วย...”   
 

นอกจากน้ี  ผู ้ให้ข้อมูลหลักท่านหน่ึง  จากกองทรัพยากรบุคคล จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ยงัได้ให้ข้อมูลสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทางมหาวิทยาลัย ว่ามีวิธีการ
ปรึกษาหารือกนัแบบเฉพาะกิจ ดว้ยซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะสามารถไดรั้บรู้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัได ้ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
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 “...มหาวิทยาลัยจะ มีตู้แสดงความคิดเห็นลับด้วย หากการเชิญมาเพ่ือให้แสดงความคิดเห็น
แต่ผู้ให้ข้อมูล ไม่กล้าเปิดเผยตนเองก็ท าได้โดยวิธีเขียน ข้อความคิดเห็นความต้องการของตนเอง
เสนอแนะใส่ในกล่อง หรือตู้แสดงความคิดเห็น มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดรับฟังความคิดเห็นไม่
ปิดกั้น เพราะถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทุกด้าน ภายใต้ขอบเขตท่ีถกูต้องเหมาะสม 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  ให้แสดงความคิดเห็นร่วมต่อกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และย่ิง
เป็นการแสดงความคิดเห็นของพนักงานสายวิชาการด้วยแล้ว ทางสถาบันจะให้ความส าคัญอย่าง
มาก เพราะเป็นกลุ่มปัญญาท่ีเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ค่อนข้างดี…” 

 
เช่นเดียวกบั ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่  ไดใ้ห้

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองของการมีส่วนร่วม จะน ามาซ่ึงความเสมอภาคเท่าเทียมและมีความยุติธรรม
ข้ึน ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“...คิดว่า ควร เพ่ิมการมีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมให้เกิดมีความยติุธรรมขึน้ ในบุคลากรทุก

ระดับโดยให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะท างานระดับใด ได้
เงินเดือนเท่าใด กมี็สิทธิในการแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการจัดสวัสดิการอย่างเสมอภาค ไม่ควร
แบ่งช้ัน คนท างานระดับสูง หรือ ระดับล่าง  รวมท้ังในอนาคต ถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดต้ังหน่วยงาน
กลาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับความมั่นคง  และโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ การ
จัดสวัสดิการ การเสนอความต้องการ ท่ีแท้จริง โดยไม่เปิดเผยรายช่ือผู้แสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็น
ทางหน่ึงในการช่วยกัน  แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและสนองความต้องการของพนักงานได้อย่าง
ถกูต้องแท้จริง…”    

 
   สรุปไดว้่า ดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีมีส่วนร่วม ท่ีองค์กรจะตอ้งให้ความตระหนกัและยึดถือ 
คือการเห็นคุณค่าของบุคลากร ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ
ร่วมกัน เพราะมนุษยมี์ความรู้ มีความสามารถ สติปัญญา ท่ีจะแสดงความคิดเห็นร่วมและการ
ตดัสินใจดว้ยตวัเอง ดงันั้นการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น โดยเฉพาะใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ดงันั้นการจดัสวสัดิการท่ีมีประสิทธิภาพควรเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เสนอความคิดในการปรับปรุง
และแก้ไขระบบสวสัดิการเดิม เพื่อให้บุคลากรเกิดความเขา้ใจอย่างถูกต้อง และได้รับรู้ถึงผลดี
ผลเสียเพื่อเสนอความเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา ประการส าคญัท าให้ระบบสวสัดิการสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการตรงจุด  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงเป็นส่ิง
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ส าคญัและจ าเป็น ซ่ึงผลนั้นจะน าไปสู่การตดัสินใจอยา่งมีคุณค่า และอยา่งชอบธรรม การตดัสินใจท่ี
เกิดจากการมีส่วนร่วม เม่ือน าไปปฏิบติัและจะปราศจากความขดัแยง้และเกิดการยอมรับท่ีดีต่อไป 
 

   องค์ประกอบที่ 3  ด้านระบบสัญญาจ้างที่มั่นคง พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีเขา้ปฏิบติังานกบั
มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน เป็นระบบสัญญาจ้าง สภาพการจ้างงานของพนั กงานเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งก าหนด ซ่ึงจากการประชุมแนวทางพบว่า ควรมีการ
ขยายอายุสัญญาจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น เร่ิม 1, 6, 10 ปี และยาวถึงอายุ 60 ปี  ซ่ึงมหาวิทยาลยั ควรท า
สัญญาจา้งแบบระยะยาวถาวร กบัผูท่ี้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยูแ่ลว้ ให้สามารถจา้งไดต้ลอดไป
ถึงอาย ุ60 ปี โดยไม่ตอ้งต่อสัญญาแต่ละช่วงการประเมินผลการปฏิบติังานมีความโปร่งใสเป็นธรรม
และมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลงาน การต่อสัญญาจา้งพนกังานสายวิชาการควรน าผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอนและผลงาน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมมาประเมินผลในการพิจารณาในการต่อสัญญาจา้ง และควรมี
รูปแบบหรือเง่ือนไขท่ีแจง้ไวใ้ห้ชดัเจนเพื่อความเขา้ใจตรงกนัตั้งแต่แรกท าสัญญา และการพิจารณา
ต่อสัญญาจา้งควรมีการยืดหยุ่น ขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมเพื่อให้อาจารย ์มีเวลาสอนท า
และเวลาท าวจิยั พร้อมทั้งสามารถบริการทางวชิาการแก่ชุมชนสังคมอยา่งสมดุลกบัชีวติประจ าวนั 
 

 ถึงแมว้า่พนกังานสายวชิาการส่วนใหญ่ท่ีท างานอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแต่ละแห่ง 
ต่างมีความมุ่งหวงัเหมือนกนัท่ีจะให้สัญญาจา้งงานแบบ ระยะยาวถาวรสามารถท างานไดจ้นถึงอายุ
ครบ 60 ปีโดยใชม้าตรฐานเดียวกนั  ดงัค ากล่าว ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559ไดใ้หค้วามคิดเห็นเร่ืองสัญญาจา้งวา่ค่อนขา้งกงัวล  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“…อยากให้ในอนาคตมีนโยบายสัญญาจ้างงานแบบใหม่เกิดขึ้น สามารถท างานไปได้

ตลอดจนอายุ 60 ปี  จนเกษียณเหมือนข้าราชการ ไม่อยากมีชีวิตการท างานท่ีเหมือนแขวนอยู่บน
เส้นด้ายว่า การประเมินผลงานแต่ละคร้ัง ต้องเป็นกังวลว่า จะผ่านการประเมินผลงานไหม จะยังได้
ท างานต่อไปไหม ชีวิตการท างานไม่ค่อยมั่นคงเลย ท้ังๆท่ีท างานหนัก สอนทุกวัน มีท้ังงานสอน 
งานวิจัย และการบริหารวิชาการแก่ชุมชนด้วย  อยากให้มีการปรับปรุงนโยบายการจ้างงาน ระบบ
การระยะเวลาในการจ้างงานแต่ละช่วงกจ็ะดีมากครับ…” 

 

 ปัจจุบนัเม่ือสถานภาพของอาจารย ์ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั 
อยู่ภายใต้ระบบสัญญาจ้าง โดยแต่ละสถาบันมีระยะเวลาการเร่ิมจ้างและวิธีการต่อสัญญาจ้าง
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แตกต่างกนัไป จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนั อาจารย ์มีสถานะเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั การเขา้ปฏิบติังาน
ใช้ระบบสัญญาจา้งซ่ึงระยะเวลาการจา้งงานแต่ละช่วงของแต่ละมหาวิทยาลยัแตกต่างกนัไปตาม 
พระราชบัญญัติของแต่ละแห่ง วิธีการประเมินผลงานในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ผลงานทาง
วิชาการ การสอน และการบริการงานทางวิชาการเป็นเง่ือนไขในการประเมินต่อสัญญาจา้งซ่ึงบาง
แห่งไดก้ าหนดวา่พนกังานสายวชิาการหากท าต าแหน่งถึงระดบั รองศาสตราจารย ์แลว้มหาวทิยาลยั
ก็จะท าสัญญาจา้งถึงอาย ุ60 ปี  ซ่ึงกระบวนการประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจา้งน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงสภาพการจา้งงานในระบบของพนกังานมหาวทิยาลยัในปัจจุบนัท่ีหลากหลาย และควรอยูภ่ายใต้
ความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได ้ 
 
 อยา่งไรก็ตาม แมก้ าหนดระยะเวลาการจา้งตามสัญญาการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัแต่ละ
แห่งจะมีลกัษณะเป็นการให้สิทธิแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกนัก าหนดระยะเวลาจา้งได้
ตามความสมัครใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตกลงกันอย่างไรก็ได้ เพราะตามประกาศ
มหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคดัเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการ
ทดลองปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยัจะก าหนดไว ้
 
 สรุปไดว้า่การก าหนดการต่อสัญญาจา้งของพนกังานมหาวทิยาลยัเป็นระยะๆ ท่ีแตกต่างกนั
ในแต่ละต าแหน่ง ไม่วา่ต าแหน่งบริหาร วิชาการ และสนบัสนุน ซ่ึงดูเหมือนวา่เป็นการวางระเบียบ
กฎเกณฑ์แบบบังคบัให้ทุกคนต้องปฏิบติัตามเพราะใช้ระยะเวลาเป็นตวัก าหนดอนาคตในการ
ท างานวา่จะไดป้ฏิบติังานต่อไปหรือตอ้งส้ินสุด ซ่ึงไม่สอดรับกบัหลกัในการบริหารงานบุคคลและ
การพฒันาบุคลากร การท่ีจะให้อาจารยมี์จ านวนต าแหน่งทางวิชาการตามสัดส่วน ตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยไม่ค  านึงถึงสภาพความเป็นจริงความพร้อมของบุคลากร  
ศกัยภาพ ภาระงาน หรือแมแ้ต่สถานะภาพด้านความพร้อมของมหาวิทยาลยัท่ีจะมีก าลงัส่งเสริม
สนับสนุนแล้ว ระบบสัญญาจา้งนั้นจะไม่มีความเป็นธรรม ดงันั้นตอ้งจดัสรรอย่างเหมาะสมกบั
บริบทหรือสภาพความเป็นจริงของมหาวิทยาลยัท่ีมีหรือเป็นอยู่ ควรเลือกวิธีปฏิบติัท่ีดีของแต่ละ
แห่งมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัมหาวทิยาลยัของตนเอง 
 
  องค์ประกอบที่ 4  ด้านระบบค่าตอบแทนที่เท่าเทียม ระบบการจ่ายค่าตอบแทนของ
มหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง ให้ค่าตอบแทนพนกังานสายวิชาการตามความรู้ ความสามารถ และไม่ต ่า
กวา่ฐานของระดบัวุฒิการศึกษา  มหาวทิยาลยัก าหนดค่าตอบแทนท่ีจูงใจ ท าให้มีโอกาสเชิญชวนให้
มีผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถสูง สนใจท่ีจะเขา้มาปฏิบติังานกบัมหาวิทยาลยั ตามหลกัแห่งการจูงใจ  
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การจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการเป็นการจ่ายเพิ่มเติมให้แก่พนักงานท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ถือเป็นเงินเดือนหรือค่าจา้งมหาวิทยาลยัให้ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากบั เงิน
ค่าประจ าต าแหน่งทางวชิาการท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่ง
ทางวิชาการได ้ตามความเหมาะสมกบัศกัยภาพดา้นการเงินของมหาวทิยาลยั  วิธีการปฏิบติัท่ีดีท่ีจะ
สามารถเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่พนักงานสายวิชาการได้ โดยท่ีมหาวิทยาลยัมีการจดัท าโครงการ
วิชาการข้ึนเพื่อส าหรับพนกังานสายวิชาการไดมี้โอกาสแสดงผลงานวิจยัคุณภาพของตนเอง เพื่อ
เป็นการพฒันาศกัยภาพและเป็นโอกาสสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพอาจารยโ์ดยมีทุนในการท าวิจยั 
และมีค่าตอบแทนในการสร้างผลงานวิจยัดีเด่น   นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัควรมีการส ารวจความพึง
พอใจในเร่ืองของค่าตอบแทนและพฒันาระบบการบริหารค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และยุติธรรมให้
เป็นท่ียอมรับของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม และสามารถแข่งขันได้ เม่ือเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลยัชั้นน าอ่ืนได้  ควรมีการพิจารณาระบบบริหารค่าตอบแทน และสวสัดิการเพื่อจูงใจ
บุคลากรและการทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการเล่ือนเงินข้ึนเดือนของพนักงานมหาวิทยาลยัให้มี
ความสอดคลอ้งกนักบัผลงานและความรู้ความสามารถรายบุคคลเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจท่ีดีต่อ
การปฏิบติังานของพนกังาน 
 
 นอกจากน้ีแต่ละมหาวิทยาลยั ยงัใชว้ิธีการดึงดูดสรรหาบุคลากร จากการจดัสวสัดิการท่ี
สูงว่ากฎหมายก าหนด และจูงใจพนักงาน รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุน
เก้ือกูลให้พนกังานอยากท างานด้วย ปัจจุบนัการบริหารค่าตอบแทน จะถูกน ามาใช้มากกว่าการ
บริหารค่าจา้งเงินเดือน เพราะว่าค่าตอบแทนมีความหมายท่ีครอบคลุมมากกว่าค่าจ้างถึงแม้ว่า 
ค่าตอบแทนจะเป็นรางวลัท่ีองคก์รควรตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อเป็นการจูงใจการท างานให้แก่พนกังาน 
และเป็นการแสดงถึงศกัยภาพขององคก์รท่ีสามารถจดัเป็นสวสัดิการท่ีดีใหไ้ด ้  
 

    ผูใ้ห้ค  าสัมภาษณ์หลกัท่านหน่ึง จากกองทรัพยากรมนุษย ์ของมหาวทิยาลยัท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศแห่งท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2559ให้ข้อมูลว่า ค่าตอบแทนน้ีมีองค์ประกอบ คือ 
เงินเดือน ตอ้งแข่งขนัได ้ค านึงความสามารถ ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการตอ้งไม่น้อยกวา่ท่ีอ่ืน 
รางวลัในการท างานก็ไดเ้ป็นประโยชน์เก้ือกูล ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนประจ าท่ีมหาวิทยาลยั
จ่ายให้แก่พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีความมัน่คงท่ีไดป้ฏิบติังาน
สอนท่ีมหาวิทยาลยัแห่งน้ีแล้วยงัมีค่าผลงานทางวิชาการอีก มีสวสัดิการการจ่ายทุนการศึกษาต่อ 
การศึกษาดูงาน การพฒันาทกัษะการเรียนการสอน ทุกอยา่งตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่สถาบนัอ่ืนๆ เพื่อการ
คงอยูข่องพนกังานสายวชิาการ คือถา้เท่าเทียมกนัเสมอกนัก็อาจจะพออยูไ่ด ้แต่ถา้ดีกวา่ก็จะอยูไ่ดย้ิ่ง
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กว่าอีก ขอ้น้ีก็เป็นการแข่งขนักนัท่ีจะรักษาบุคลากรไวก้บัมหาวิทยาลยั ส าหรับ ค่าตอบแทนของ
พนกังานสายวิชาการของมหาวทิยาลยัท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1  นั้น เรามีระบบความยติุธรรม
ความเสมอภาคอยู่มาก ด้วยระบบเกณฑ์การประเมินผลงานการเรียนการสอนของพนักงานสาย
วิชาการ ระยะเวลาการท าผลงานทางวิชาการ มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน มีระบบการจ่ายค่า
ผลงานท่ีแข่งขนัได ้และเป็นท่ีน่าพอใจของพนกังาน  กองทรัพยากรบุคคลเรามีการส ารวจความพึง
พอใจในเร่ืองของสวสัดิการ และการบริการดว้ย และมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอย่าง
เหมาะสมเพื่อใหพ้นกังานไดรั้บสิทธิประโยชน์สูงสุด  
 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เม่ือวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2559  เพิ่มเติมในเร่ืองการสิทธิประโยชน์เก้ือกลู ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “... สวัสดิการของมหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีอาจารย์สอนอยู่  ถือได้ว่าอยู่ในระดับดีครับ 
มีการให้ค่าเบีย้เส่ียงภัยส าหรับอาจารย์ท่ีสอนประจ า และมีบ้านพักให้อาจารย์  แต่ว่า บางหลังกค็วร
ได้รับการปรับปรุงสภาพให้ดีขึน้เพ่ือความปลอดภัย และความน่าอยู่อาศัย เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี   อัน
นีก้เ็ป็นความใส่ใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย...” 

 
 จะเห็นไดว้า่การท่ีมหาวิทยาลยัให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ
พนกังานเป็นส่ิงท่ีดี  และเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจในการท างาน นอกจากนั้นสวสัดิการยงัเป็นการ
จดักิจกรรมซ่ึงจะสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของคนท างาน การให้ความส าคญั ตอบ
แทนท่ีเป็นสิทธิประโยชน์เก้ือกูลนอกเหนือจากเงินเดือนประจ า เป็นการสร้างแรงจูงใจการท างาน
ของพนักงาน นอกจากจะท าให้คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานมีความกินดีอยู่ดีข้ึนแล้ว  ยงั
สามารถรักษาบุคลากรใหจ้งรักภกัดีท างานกบัสถาบนัใหน้านข้ึน  
          
       องค์ประกอบที่ 5  ด้านสวัสดิการที่ครอบคลุม รูปแบบสวสัดิการท่ีครอบคลุมพนกังานทุก
กลุ่มและครอบครัวพนกังาน เป็นสวสัดิการท่ีทุกคนมีความตอ้งการ  เช่น สวสัดิการท่ีใหพ้นกังานมี
ส่วนร่วมในการจ่าย ซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มตามแผนการประกนั ท่ีครอบครัวพนกังานสามารถเลือก
จ่ายร่วมได ้ เพื่อทดแทนสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลของครอบครัวท่ีไม่มีสิทธิได้รับ ตั้งแต่
เปล่ียนสถานะจากขา้ราชการพลเรือนมาเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั  สวสัดิการต่างๆ ท่ีเคยไดรั้บ เช่น
การรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวพนกังาน ไดแ้ก่ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ปัจจุบนัน้ีไม่ได้
รับสิทธิแลว้ ดงันั้น  มหาวิทยาลยัควรด าเนินการจดัสวสัดิการทดแทน เช่น มีกองทุนสวสัดิการทาง
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วิชาการ และกองทุนวิจยั และสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีทุนท่ีให้การสนับสนุนการวิจยัของ
พนกังานสายวิชาการ สวสัดิการในการใชสิ้ทธ์ิเลือกสถานพยาบาลหลกั และการไดสิ้ทธิไดรั้บการ
ส่งต่อไปรักษายงัสถานพยาบาลอ่ืนท่ีดูแลต่อเน่ืองโดยเบิกค่ารักษาพยาบาลไดค้งเดิม สวสัดิการใน
การใชสิ้ทธ์ิรักษา และการให้บริการท่ีครอบคลุมเร่ืองสุขภาพต่างๆ เช่น ป้องกนัโรค บริการแพทย์
แผนไทยสร้างเสริมสุขภาพ  สวสัดิการการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพมหาวทิยาลยั เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิกมีการออม ทรัพย์เป็นสวสัดิการและหลักประกันส าหรับพนักงานและครอบครัว เม่ือ
พนกังานตายทุพพลภาพ เกษียณอายุ ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน จะไดรั้บเงินในส่วนของ
เงินสะสมพร้อมผลประโยชน์ในเงินสะสมตามระเบียบของกองทุน    การมีเงินช่วยพิเศษกรณี
พนกังานมหาวิทยาลยัถึงแก่กรรมมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยพิเศษ กรณีพนกังานมหาวทิยาลยัถึงแก่กรรม
ขณะมีสภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยับุคคลในครอบครัว หรือผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์จาก
กองทุนสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยัดว้ย  
 
 จะเห็นได้ว่า การจดัสวสัดิการท่ีดีต้องครอบคลุมส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล  เช่นการ
ประกนัชีวิตแบบกลุ่ม รวมถึงควรยืดหยุน่แก่กลุ่มพนกังานท่ีไดรั้บโดยค านึงถึงเพศ อายุ สถานภาพ
สมรสสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สว ัส ดิการกองทุน
ประกันสังคม  ส่วนท่ีเกินสิทธิประกนสังคม สามารถให้เบิกจ่ายจากกองทุนสวสัดิการของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลในครอบครัวได้ กรณีจ าเป็นต้องใช้สิทธิเกิน สามารถจ่ายร่วมกับ
มหาวทิยาลยัไดต้ามสัดส่วนท่ีก าหนด และยงัไดรั้บเงินชดเชยเม่ือพนกังานมหาวทิยาลยัไดพ้น้สภาพ
จากการเป็นพนกังานของ  มหาวิทยาลยัจะมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย 1)  ครบเกษียณอายุงาน 2) ถูกสั่ง
ใหอ้อกหรือ 3) ครบก าหนดระยะเวลาการจา้งตามสัญญา (ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ
2541 (ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2551) ม.118 
 
 สอดคล้องกับ การแสดงความคิดเห็นของ  ดร. สุรพล เคยบรรจง ส านักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า “…โดยส่วนตัวคิดว่า
สวัสดิการท่ีครอบคลุมน่าจะเก่ียวข้องกับ 6 เร่ืองนี ้ได้แก่ 1) เร่ืองค่ารักษาพยาบาล โดยสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาลเป็นแบบใด อาจให้สวัสดิการแบบให้เปล่า หรือให้สวสัดิการแบบการมีส่วนร่วมจ่าย 
ซ่ึงเป็นการท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยจ่ายคร่ึงหน่ึงแล้วมหาวิทยาลัยจ่ายท่ีเหลืออีกคร่ึงหน่ึง หรือ
สวสัดิการรักษาพยาบาลแบบไม่มีข้อจ ากัด โดยถ้าป่วยเม่ือใด มหาวิทยาลัยยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาล
แบบไม่จ ากัดวงเงิน 2) เร่ืองค่าเช่าบ้าน ถ้าเป็นพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยท่ีไม่มีบ้านพักอาศัย
ขณะท างานในมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิเช่าบ้านได้ เบิกได้ ตามสิทธิเม่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่
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หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากกว่า 5 ปี มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าเช่าบ้านให้  3) เร่ืองค่าเล่าเรียน
บุตร  4) บ าเหนจ็ บ านาญ เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยท างานมาแล้ว 10 ปี จากนั้นตัดสินใจลาออกจาก
งาน ควรจะมีบ าเหน็จให้ และ 6) เร่ืองค่าฌาปนกิจ เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัย  และครอบครัว 
เสียชีวิต จะมีค่าฌาปนกิจให้…” 

 เช่นเดียวกับ รศ.ดร. สุมิตร สุวรรณ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “โดย
ส่วนตัวต้องการให้ยึดหลักการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมองค์ประกอบท่ี 5 ด้านสวัสดิการท่ี
ครอบคลุม ซ่ึงควรมีสาระส าคัญดังนี ้1) เร่ืองค่ารักษาพยาบาล 2) เร่ืองค่าเช่าบ้าน 3) เร่ืองค่าเล่าเรียน
บุตร 4) บ าเหนจ็ บ านาญ และ 5) เร่ืองค่าฌาปนกิจ…” 

 
สอดคลอ้งกบั ดร. ก่ิงกาญจน์ จงสุขไกล  จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กล่าววา่  
“…โดยส่วนตัวคิดว่าสวัสดิการน่าจะเป็นด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยไล่เรียง

เป็นล าดับว่ากรณีเจ็บป่วยได้รับสวัสดิการแบบใด ทุพลภาพได้รับสวัสดิการแบบใด หรือเสียชีวิต
ได้รับสวัสดิการแบบใด มีความเก่ียวข้องกับทายาทและผู้ รับสิทธิประโยชน์อย่างไรซ่ึงในฐานะท่ี
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคนหน่ึงกมี็ความปรารถนาสวสัดิการท่ีครอบคุลมตัวเราเองและครอบครัว
ของเราด้วย...” 

 
สรุป จะเห็นได้ว่า ด้านสวสัดิการท่ีครอบคุลม พนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการรักษายาบาลตนเองและบุคคลในครอบครัว นอกจากน้ี 
สวสัดิการท่ีดีควรตอ้งครอบคลุมต่อกลุ่มคนส่วนใหญ่ และมีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสมต่อ เพศ 
ช่วงอายุ และประโยชน์ท่ีได้รับเป็นส าคญั หากสวสัดิการท่ีมีไวน้ั้ นสามารถช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนได้ ช่วยให้พนักงานลดภาระค่าใช้จ่ายลง ก็เป็นสวสัดิการท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดท่ี
มหาวทิยาลยัควรค านึงถึงและจดัใหมี้ข้ึนตามประสงคข์องพนกังานมหาวทิยาลยั 

 
      องค์ประกอบที่ 6 การสร้างความมั่นคงระยะยาว   มหาวทิยาลยัสามารถสร้างความมัน่คงใน
ระยะยาวให้กับพนักงานมหาวิทยาลยัได้ โดยการก าหนดเป็นระเบียบปฏิบติัในเร่ืองสัญญาจา้ง
พนกังานมหาวิทยาลยัใหมี้ความยืดหยุน่เหมาะสมกบัปัจจุบนั เช่นสัญญาจา้งเร่ิมตน้คร้ังแรก ระยะ 6 
ปี ประเมินผลต่อสัญญา 10  ปี ต่อยาวถึง 60 ปี  ในปัจจุบนัการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุท  าให้เกิดตน้ทุน
ในการดูแลสูงข้ึน การต่อสัญญาจา้งงานกบัพนกังานสายวิชาการท่ีเกษียณอายุแลว้และยงัเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถมีสุขภาพแข็งแรงให้ไดป้ฏิบติังานต่อโดยท าเป็นสัญญาจา้งระยะสั้น และยงั
เป็นการลดอตัราการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาลงได ้อีกทั้ง ตอ้งส่งเสริมการพฒันาบุคลากร
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สายวิชาการให้มีคุณวุฒิสูง เพิ่มจ านวนผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละสาขาเพื่อป้องกนัขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามรถสูงไวก้บัมหาวิทยาลยั การจดัภาระงานสอน หรืองานวิจยัให้
ตรงกบัศกัยภาพของพนกังานสายวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างสมประสบการณ์สายตรงท่ี
เป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นไดมุ้่งเนน้ไปในเร่ืองท่ีตนเองถนดั ซ่ึง
จะเป็นผลดีท าให้มีความมัน่คงในอนาคตมากกวา่ท่ีจะปฏิบติังานในสายงานท่ีตนเองไม่ถนดัหรือ
เช่ียวชาญ และควรปรับปรุงระยะเวลาของการท าผลงานทางวิชาการ มีความยืดหยุ่นเพื่อเป็นการ
สนบัสนุนและส่งเสริมให้ท าผลงานวิจยัอย่างแทจ้ริง อาจารยจ์ะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลกบัระยะเวลาของ
การส่งผลงานทั้งน้ีเพื่อมิให้กระทบต่อเวลาในการเรียนการสอนซ่ึงจะท าให้อาจารยไ์ด้แบ่งเวลา
ส าหรับชีวิตการท างานและส่วนตวัอย่างเหมาะสมการจดัโครงการเพื่อแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลยัและส่วนงานเป็นการสร้างความมัน่คงในระยะยาวต่อพนกังานสายวิชาการท่ี
จะไดใ้ช้ประสบการณ์ท่ีมีมาทั้งหมดไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัและสุดทา้ยความมัน่คงเม่ือ
พน้วยัท างานควรมีเงินกอ้นไวใ้ช้จ่ายในการด ารงชีพ ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรมีกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ ส าหรับพนกังานเม่ือลาออกหรือเกษียณอายใุหไ้ดรั้บตามสิทธิ  
   
 อย่างไรก็ตาม  รศ.ดร. สุมิตร สุวรรณ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แสดงความเห็น
โดยได้ กล่าวว่า “…การขยายสัญญาจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น เร่ิม 1, 6, 10 ปี และยาวถึงอายุ 60 ปี” ผม
ขอเปล่ียนแปลงในข้อนี ้เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้สัญญาจ้าง 1 ปี แล้วยาวถึงอายุ 60 ปี 
เหตุท่ีเราไม่ใช้สัญญาจ้างแบบส้ัน เน่ืองจากการใช้สัญญาจ้างแบบส้ันก่อให้เกิดความไม่มั่นคงอย่าง
มากในการท างาน ส่วนบุคคลท่ีท างานไม่ดี มหาวิทยาลัยมีระบบในการประเมินออกจากงานได้ใน
ระหว่างสัญญา ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นหากมีผลการประเมินต า่กว่าเกณฑ์ 2 
คร้ังติดต่อกันภายใน 2 ปี มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสัญญาจ้างทันที และก าหนดเง่ือนไขว่าต้องได้
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ภายใน 7 ปี และเล่ือนเป็นรองศาสตราจารย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด การด าเนินการดังกล่าวเป็นลักษณะของการสร้างเง่ือนไขให้ออกภายใต้สัญญา
จ้างระยะยาว แต่ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นชอบกับสัญญาจ้างระยะส้ัน ผมจึงขอเสนอแนะให้แก้ในข้อ
นีเ้ป็นสัญญาระยะยาวจาก 1 ปี แล้วยาวถึงอายุ 60 ปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานออกได้ใน
ระหว่างปี…” 

 
 จะเห็นไดว้า่ อาจมีอีกหลายวธีิการท่ีจะช่วยท าใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัไดรั้บความมัน่คงใน
ระยะยาวได ้ ซ่ึงผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัสามารถก าหนดนโยบาย  แผนการด าเนินการต่างๆ เพื่อเป็น
การช่วยเหลือให้พนักงานมีความมั่นคงตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย และเม่ือ
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พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย  ควรวางแนวทางให้พนักงานได้มี
ทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุดทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และองค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ค ากล่าว ของ 
คุณปราณีต กล่ินสังข ์ กองทรัพยากรบุคคล จากมหาวทิยาลยัท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ แห่งท่ี 1 ดงัท่ีได้
กล่าววา่  
 
 “…มหาวิทยาลัย ควรมุ่ งเน้นสวัสดิการท่ียืดหยุ่นซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอย่างย่ิง  เร่ืองเงิน
ชดเชย เพราะพนักงานบางคนเสียชีวิตก่อนได้รับเงินชดเชย จึงควรมีการปรับปรุงข้อตกลงเร่ืองเงิน
ชดเชยท่ีให้สมาชิกในครอบครัวผู้ เสียชีวิตไม่ล าบาก และอีกประเด็นส าคัญคือ พนักงานต้องการ
ได้รับผลประโยชน์ท่ีมากท่ีสุด โดยต้องการสวัสดิการของข้าราชการ แต่ต้องการเงินเดือนแบบ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรเสนอว่าหากทุกคนเรียกร้องเช่นนี ้ผู้บริหารมี
แนวทางให้เลือก 2 แนวทาง ได้แก่ การด าเนินสัญญาระยะส้ันกับพนักงาน เม่ือครบอายุสัญญาแล้ว
จะไม่เก่ียวข้องกันอีกเลย  หรืออีกทางเลือกหน่ึงคือ การก าหนดสวัสดิการท่ีพอช่วยกันได้แล้วเราอยู่
ด้วยกันไปนานๆ ดูแลท้ังปฏิบัติงานอยู่  และเม่ือ เสียชีวิต หรือลาออก กย็งัมีสวัสดิการบางอย่างดูแล
ต่อเน่ืองได้ ซ่ึงประการนีต้้องก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจน,. 
  
 สรุป  ดา้นความมัน่คงระยะยาว เป็นสวสัดิการประเภทการจา้งงาน การต่อสัญญาจา้งท่ีควร
มีความยืดหยุน่อยา่งเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาจา้งงานผูท่ี้พน้วยัเกษียณไปแลว้ให้ท างานต่อไป
ไดใ้นระยะสั้นๆ และการดูแลเร่ืองค่าครองชีพหลงัวยัเกษียณ ให้พนกังานไดรั้บเงินชดเชย หรือเงิน
ช่วยเหลือ เม่ือขาดรายไดไ้ม่ไดท้  างานต่อไปแลว้ 
 
2. เง่ือนไขของรูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
                2.1 เง่ือนไขดา้นนโยบาย  การจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐนั้น 
จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจน และครอบคลุมทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะ
นโยบายมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการด าเนิน ดงัน้ี 
  2.1.1 นโยบายด้านการจัดการ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนอตัราก าลงัคน ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของสถาบนันั้น  ผูบ้ริหาร
สถาบนัตอ้งมีกลยทุธ์ในการท่ีจะสรรหา คดัเลือก บุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถและทกัษะ
ตามท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีเพื่อประสิทธิภาพแห่งการท างาน และมีระบบจูงใจ มีสวสัดิการท่ีเหมาะสมเพื่อ
จูงใจให้คนรุ่นใหม่ ๆ เขา้สู่สถาบนัและใชข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่ป็นตวัก าหนดจ านวนความตอ้งการก าลงัคน
มากน้อยเพียงใด พร้อมกบัมีกลยุทธ์ในการสรรหา คดัเลือกให้มีความสามารถสอดคลอ้งกบัภาระ
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งานท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้ งมีวิธีดูแลรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับสถาบันนานๆ 
ประหยดังบการสรรหาใหม่ และไม่เสียเวลา เพราะทรัพยากรบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นปัจจยั
ส าคัญ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและความก้าวหน้าของสถาบันจึงควรปรับใช้ก าลังคนท่ีมีอยู่ให้
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่าสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลดีในระยะยาว ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีก
ท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดอ้ธิบายใหฟั้ง เม่ือวนัท่ี  27  กรกฎาคม 2559 ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
           “…ชีวิตของพนักงานสายวิชาการอย่างเราจะมีความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพได้
นั้น ตัวแปรส าคัญ คือนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนท่ีจะก าหนดในเร่ืองอัตราก าลังของ
พนักงานได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อภาระงานท่ีรับผิดชอบ  หากมีคนท างานน้อยไป แต่
ปริมาณงานมาก งานกจ็ะโหลดมากเกินไป คุณภาพชีวิตในการท างานของอาจารย์จะไม่ค่อยดี…” 

 
อย่างไรก็ตาม การก าหนดนโยบาย จ าเป็นตอ้งออกมาจากฝ่ายบริหารอาจจะเป็นปัจจยั

ภายในสถาบนั คือความตอ้งการก าลงัพลเพิ่มข้ึน เพื่อใหเ้หมาะกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ  หรือปัจจยั
ภายนอก  คือ จากสภาพหรือสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายทางด้านการจดั
สถาบนัการศึกษาของภาครัฐดว้ยประกอบกนั  การลดอตัราก าลงัพลของหน่วยงานใดหน่วยหน่ึงก็
ได้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกนั ผูบ้ริหารจะก าหนดนโยบายต่างๆ ให้ทุกฝ่ายถือปฏิบติั 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถาบนั  เช่น นโยบายดา้นความตอ้งการให้พนกังานสายวิชาการมีความ
มัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ นโยบายดา้นความยุติธรรม การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมเสมอภาค
ทุกคน นโยบายดา้นคุณภาพชีวติการท างาน นโยบายดา้นสิทธิประโยชน์ นโยบายดา้นระบบการจา้ง
งาน และการจ่ายค่าตอบแทน อย่างไรก็ดีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ย่อมตอ้งการให้เป็นไปตาม
วิสัยทศัน์ท่ีวางไว ้และตอ้งปฏิบติัตามภารกิจของแต่ละนโยบายซ่ึงตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของ
มนุษย ์ตามทฤษฎีความตอ้งการของ ERG (Alderfe, (1969) มี 3 ระดบัท่ีมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะ
ด ารงชีวิต หรือความต้องการท่ีจะคงอยู่ (Existence:E) เป็นความตอ้งการท่ีจะอยู่ในสังคมด้วยดีมี
ปัจจยัอ านวยความสะดวกในการท างาน มีความตอ้งการด้านความสัมพนัธ์ (Relatedness:R) เป็น
ความตอ้งการผูกพนักบัผูอ่ื้นในการท างานไดรั้บการยอมรับร่วมรับรู้และแบ่งปันรู้สึกสัมพนัธ์ดีต่อ
กนั และความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโต (Growth:G) เป็นความตอ้งการท่ีจะเจริญก้าวหน้าใน
การท างานอยา่งทุ่มเท ดงันั้น การก าหนดโนบายมีความส าคญั เม่ือลงมือปฏิบติัแลว้จะตอ้งเกิดผลดี
กบัส่วนรวมในทุกๆดา้น  
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 เช่นเดียวกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง จากส่วนงานท่ีดูแลดา้นความกา้วหนา้สายวิชาการ 
ส่วนงานกองทุนสวสัดิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นเก่ียวกับ เร่ืองของนโยบายว่า 
นโยบายมีความส าคญัในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลยั  
การบริหารจดัการท่ีดี  เพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนักงานสายวิชาการ ท่ีเป็นก าลังส าคญัในการช่วย
พฒันาผูเ้รียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นก าลงัส าคญัของสังคมต่อไป 
ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“...ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทยอยกันออกนอกระบบอย่างต่อเน่ือง ปีพ.ศ.255มหาวิทยาลัยของ

รัฐท่ีมีช่ือเสียงเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่  กอ็อกนอกระบบกัน 5 แห่ง ทุกคน คงพอได้ทราบข่าวนี ้
ผมคิดว่ามันเป็นการแข่งขันกันทางด้านการศึกษาก็ว่าได้  ขณะนี้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มี
ประมาณ  22 แห่งแล้ว  ดังนั้นการแข่งขันในเร่ือง การสรรหาคัดเลือกบุคลากร จึงเป็นปัญหาใหญ่
ของมหาวิทยาลัย  เพราะทุกสถาบันต้องการคนดี คนเก่งเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพและสร้างช่ือเสียง
ให้สถาบัน การจัดสวสัดิการท่ีเหนือกว่า การจูงใจมากกว่า ย่อมเป็นตัวดึงดูดผู้ ท่ีมีความสามารถสูง ๆ 
เก่ง ๆ เข้าไปท างานในมหาลัยได้ดีกว่า  แต่ในเร่ืองอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนกอ็าจจะยังเป็นความลับ
ไม่อาจเปิดเผยข้อมูลท่ีแท้จริง  พนักงานสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานเท่านั้นท่ีจะรู้ว่าเป็นอย่างไร แล้วก็
เลือกได้ว่าตนเองเหมาะท่ีจะไปอยู่ ท่ีใด ซ่ึงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยของเรา เรากใ็ห้การดูแลในระดับ
ค่อนข้างดีนะ มีการเสนอผลงานทางวิชาการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดก็จะได้รับผลตอบแทนตาม
ระดับขั้น แต่เร่ืองสวัสดิการบางอย่างกไ็ม่อาจไปเทียบเท่าของข้าราชการได้และกมี็การประเมินผล
ต่อสัญญาท่ีไม่โหดพนักงานอยู่ต่อได้ในระยะยาวๆ...” 

 

  2.1.2  นโยบายด้านการมีส่วนร่วม คือ การให้โอกาสพนักงานได้มีส่วนร่วมใน 
การเสนอความตอ้งการ แสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจ และเพื่อประโยชน์สูงสุดควรใชว้ธีิส ารวจ
ความตอ้งการของพนกังาน เพื่อได้จดัสวสัดิการให้ตรงตามความตอ้งการ ทั้งน้ีวิธีการบริหารจดัการ
อาจให้ตวัแทนพนกังานมหาวิทยาลยัเขา้มามีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลเพื่อก าหนดนโยบายดา้นการ
จดัสวสัดิการ ท่ีพนกังานตอ้งการ เพื่อใหเ้กิดการยอมรับในการปฏิบติัตามนโยบายโดยง่าย ลดความ
ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ดงัค ากล่าวของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
  “…เก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นผลมาจากบริหารจัดการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  มา
จากคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ในบางเร่ืองกมี็การให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วย แต่บางเร่ือง
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กเ็ป็นการก าหนดประกาศใช้เลย เวลาจะท าอะไร แก้ปัญหาอะไร น่าจะมีการสอบถามความคิดเห็น
ว่า พนักงานอย่างเราต้องการอะไรในชีวิตการท างาน น่าจะมีนโยบายท่ีชัดเจน ตรงไปตรงมา…” 
 
    อยา่งไรก็ตาม ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์รวมทั้งการด าเนินงานดา้นการจดัสวสัดิการ
จ าเป็นตอ้งก าหนดข้ึนเป็นนโยบาย และท่ีส าคญัต้องค านึงว่าการจดัสวสัดิการนั้นจดัข้ึนเพื่อให้
บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี และตอ้งมีแนวทางหลกัการของสวสัดิการซ่ึงจะเป็นแนวทางการ
ก าหนดวตัถุประสงค์นโยบาย เป้าหมาย และการด าเนินงานดา้นสวสัดิการ ทั้งเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนและเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาตามมา  

 
               2.1.3  นโยบายดา้นการจดัการอาคารสถานท่ี เป็นสวสัดิการท่ีช่วยเหลือ ดา้นค่าครองชีพ
ใหแ้ก่อาจารย ์ปัจจุบนับา้นพกัอาจารย ์ดูเก่าทรุดโทรมไม่น่าอยู ่อาจารยท่ี์พกัอาศยัขาดสุขอนามยัท่ีดี 
ผูบ้ริหารควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดูดีเหมาะสมกับพนักงานท่ีจะใช้ประโยชน์อย่างมี
ความสุขกาย สบายใจ ควรก าหนดเป็นนโยบาย ระยะสั้น และระยะยาวในการจดัสรรงบประมาณ
ส าหรับการปรับปรุงเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของพนักงานใน
สถาบนัการศึกษาของรัฐ  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
      “…ทุกวนันี ้งานสอนเยอะมาก อาจารย์ต้องท าผลงานทางวิชาการด้วย อุปกรณ์การท างาน  

         และท่ีพักอาศัยไม่ค่อยพร้อมเท่าใดนัก คือมีครบแต่ไม่ค่อยทันสมัยอยากให้ผู้บริหารสถาบันได้มีการ 
สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน  น่าจะก าหนดออกเป็นนโยบายดีๆ ท่ีเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ มจะได้เป็นการเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ เพ่ิมคุณภาพชีวิตการท างานให้พนักงาน ให้มีความสุขในการท างานให้มากขึน้
กว่านี…้” 

 
 สรุปไดว้่า นโยบาย เป็นเง่ือนไขความส าเร็จในการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบัน
การจดัสวสัดิการนั้นถือว่าเป็นภารกิจอนัยิ่งใหญ่ขององค์การ ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการโดยก าหนดไว้
เป็นนโยบาย และมีแผนปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการ
แข่งขนักบัองค์การอ่ืนๆ โดยให้มีรูปแบบการจดัสวสัดิการท่ีดีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของบุคลากรและมีความเหมาะสมกบัหน่วยงานท่ีจดัสวสัดิการส าหรับบุคลากรจะต้องค านึงถึง
ความจ าเป็นและความเหมาะสมในการจดัสวสัดิการท่ีจดันั้นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
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ของบุคลากรและพอเหมาะกบังบประมาณอนัเป็นตน้ทุนในการบริหารจดัการดา้นสวสัดิการตอ้ง
ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึงอยา่งเสมอภาค  
 
  2.2  เง่ือนไขด้านผู้บริหาร  การปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพในทุกๆด้านโดย
มุ่งหวงัให้มีการจดัการศึกษาไดพ้ฒันาทั้งระบบ ดงันั้น บุคคลท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้ คือ บทบาทของผูบ้ริหารเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุ้น ส่งเสริมให้การ
บริหารงานภายในทุกอยา่งด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์
นั้น เช่น  ตอ้งมีลกัษะท่ีเป็นผูน้ าด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการ น าแนวคิดใหม่ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีองค์กรควรยึดถือ 4 ประการ ของ ชูชยั สมิทธิไกร (2552) การเนน้คุณค่า
ของบุคลากร ค านึงพึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และความตอ้งการของบุคลากรเป็นส าคญั การมีส่วน
ร่วมของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การเน้นการท างานเชิงรุกและการมีวิสัยทศัน์ 
และการเนน้แนวคิดแบบระบบมาใชใ้นการบริหารบุคลากรดว้ย ตอ้งตระหนกัวา่ การใชท้รัพยากร
มนุษยเ์ป็นการลงทุนท่ีส าคญัท่ีสุดขององค์กรในอนาคต  พร้อมทั้งมีวิธีการท่ีจะบริหารด าเนินการ
ธ ารงรักษาบุคลากรและพฒันาให้อยูก่บัองคก์รให้นานท่ีสุด พร้อมดว้ยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวติท่ีดี
ในการท างาน ตอ้งเป็นผูน้ าในการพฒันาวิชาการ เป็นผูป้ระสานความร่วมมือกบัชุมชน ผูน้ าในการ
บริหารงานแบบประชาธิปไตย  โดยร่วมกนัท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมอยา่ง
แข็งขนั  เป็นผูน้ าในการบริหารคุณภาพ  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ลงมือท าและ
รับผดิชอบร่วมกนั รวมทั้ง เป็นผูส้ร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง เป็น
ผูน้ าในการจดัหางบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการร่วมกนั การสร้างแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากรไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ ค่าจา้งเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกินดีอยูดี่มีความมัน่คงเจริญกา้วหน้าใน
อาชีพการงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างมีความสุขและรู้สึกปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของผูบ้ริหารไดแ้ก่ การมีภาวะผูน้ า ผูท่ี้มีภาวะผูน้ านั้นจะสามารถ

จูงใจผูค้นใหเ้ตม็ใจร่วมมือ สามารถบริหารผูค้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความมีเมตตาธรรม ผูท่ี้ไม่มี
อคติหรือรักต่อบุคคลใดๆ ไม่ใช้ความเป็นส่วนตวัในการตดัสิน รู้จกัเสียสละผลประโยชน์ส่วนตวั
เพื่อส่วนรวมได ้และตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของเหตุผลและความถูกตอ้ง ตอ้งมีความชดัเจน มีความเป็น
ธรรม และตดัสินใจแกไ้ขปัญหาจากพื้นฐานเพื่อความถูกตอ้ง รวมทั้งยงัตอ้งเป็นนกัคิด นกัวิเคราะห์ 
มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
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การคาดการณ์ในอนาคต สามารถ ก าหนดวิสัยทศัน์ มีมุมมองท่ีมองเห็นอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร
จากความรู้ท่ีสะสมมาอย่างยาวนานและมีมุมมองท่ีดีในทุกๆด้าน  มีทักษะหลายด้าน  ต้องมี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจ การจดัการท่ีดี และรู้จกับริหารส่วนต่างๆ และเป็น
ผูพ้ฒันาตนเองต่อเน่ืองสม ่าเสมอมีความ รอบรู้และมีขอ้มูลท่ีทนัสมยั ตอ้งมีการตดัสินใจจึงตอ้งมี
ความรู้ใหม่ๆเพื่อตดัสินใจในการบริหาร หรือ ตดัสินใจในหลายๆดา้นรู้และเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี 
รู้จ ักบทบาทหน้าท่ีของตนเองดูแลหน้าท่ีของตนเองอย่างเหมาะสมไม่ก้าวก่ายงานท่ีตนไม่ได้
รับผิดชอบ กล้าตดัสินใจ กลา้ท่ีจะท าตดัสินปัญหาไดอ้ย่างมัน่คง ไม่ลงัเลในความคิด พร้อมทั้งมี
ทกัษะ มียุทธวิธีและเทคนิค มีทกัษะและวิธีการท่ีเหมาะสม รวดเร็ว และถูกตอ้งในการตดัสินใจใน
แต่ละเร่ือง  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี นกับริหารมืออาชีพจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกคนทั้ง
เจา้นาย ลูกน้อง เพื่อน และบุคคลทัว่ไปการท่ีพนกังานจะไดรั้บสวสัดิการท่ีพึงปรารถนานั้น ย่อม
ตอ้งอาศยัพลงัอ านาจของผูบ้ริหารและก าลังงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นส าคญั ประกอบ
ร่วมกัน อีกทั้ งถ้าจะให้สวสัดิการท่ีจดัสรรออกมานั้นตรงตามความต้องการและบรรเทาความ
เดือดร้อนของพนกังานให้มากท่ีสุด ก็ควรมาจากการให้พนกังานผูรั้บบริการไดมี้โอกาสมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเสนอความตอ้งการ  เพื่อการกินดีอยูดี่(well-being)ของพนกังานนัน่เอง ซ่ึง
การจดัสวสัดิการนอกเหนือกวา่กฎหมายก าหนด จะสร้างความพึงพอใจแก่พนกังานและท าให้เกิด
ความสุขในการท างานอย่างเต็มใจ พอใจท่ีจะท างานอย่างทุ่มเทเพื่อให้ตนเองได้รับสวสัดิการนั้น
ตลอดไป  

 
อยา่งไรก็ตาม มหาวิทยาลยัเป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในดา้นวิชาการ

และวิชาชีพขั้นสูง หลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งการท าวิจยัและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลยัจึงตอ้งมีระบบธรรมาภิบาลในการด าเนินการ การจดัการ และการควบคุมดูแลต่างๆ ทั้ง
ดา้นการบริหารจดัการ ทัว่ไป การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคลากร บริหารงบประมาณและ
ทรัพยสิ์น และมีการก ากบัตรวจสอบโดยกลไกภายในมหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบนั
คลงัสมองแห่งชาติ, 2552, หน้า 2) ซ่ึงภายใตก้รอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ระบุว่า “ ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผล กระทบโดยตรงต่อการพฒันามหาวิทยาลยัและอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ
หากสถาบนัอุดม ศึกษามีกลไกการก าหนดทิศทางท่ีดีและกา้วหนา้ พร้อมกบัการขบัเคล่ือนโดยการ
บริหารงานท่ีมี ประสิทธิภาพแล้วภารกิจของมหาวิทยาลยัก็ส าเร็จลุล่วงไปได้ บทบาทและความ
รับผิดชอบขององค์กร สูงสุดการน าหลกัธรรมาภิบาลมาปฏิบติั จึงเป็นเร่ืองส าคญัยิ่งท่ีจะตอ้งท า
อยา่งจริงจงัและมุ่งมัน่เพื่อให้เป็นไปตามกลไกลและภายใต ้พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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ซ่ึงความส าคญัท่ีจะมีแนวปฏิบติัท่ีดีไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของพนกังานและความสามารถใน
การบริหารจดัการของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยันั้น ๆ ดงัค าให้สัมภาษณ์ของ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง 
จาก งานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 
2559 ได้ให้ความเห็นในเร่ืองของคุณสมบติัของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและการบริหารจดัการ ใน
ประเด็นของความเป็นผูน้ าท่ีดี จะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงาน ดงัท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้
กล่าววา่ 

 
          “…การจัดสวัสดิการท่ีดีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ถ้าได้ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ดี เกิด
ปัญหาอะไร ก็แจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ  ถ้าผู้บริหารเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานก็น่าจะดีท่ีสุดจะได้รู้ว่าพนักงานต้องการอะไรในชีวิตการท างานอย่างแท้จริงอยากได้
ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าองค์กรมีความยติุธรรมให้ความเสมอภาคกับทุกฝ่าย…”   
 
   ส อดคล้ อ งกับ  ค า ให้ สั ม ภ าษ ณ์ ของผู ้ ให้ ข้ อ มู ลห ลัก ท่ าน อี กท่ าน ห น่ึ ง  จ าก
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 ให้ขอ้คิดเห็นวา่ความ
เป็นผูน้ ามีความส าคญัตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารท าใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ใจนโยบายเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงกล่าววา่ 

 

       “…ทุกวนันีก้ารเล่ือนต าแหน่ง มีเป็นพรรคเป็นพวกด้วย ไม่ค่อยโปร่งใสค่ะ ความยติุธรรม 
ในการจัดสวัสดิการให้พนักงานจะด าเนินการก้าวหน้าได้อย่างไร หากถ้าผู้บริหารท่ีส่ือสารไม่
ชัดเจนในเป้าหมาย  พนักงานเข้าใจไม่ตรงกัน และไม่มีอ านาจใดๆ เวลามีปัญหาได้แต่รับสภาพ  
ดังนั้นอยากให้ผู้บริหารรับทราบบ้างถึงปัญหาต่าง ๆ หากผู้บริหารเก่ง แต่ไม่รับรู้ปัญหา กเ็ก่งอยู่คน
เดียว พนักงานท้ังองค์กรล่ะจะเป็นอย่างไร อยากให้เกิดการเปล่ียนแปลง ผู้บริหารท่ีมีคุณธรรมมี
ความเป็นผู้น า จะท าให้สถาบันมีความเจริญก้าวหน้ามากขึน้...” 
 

จะเห็นไดว้า่ จากการแสดงความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งหมดผูบ้ริหารมีความส าคญั

ต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนินการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั รวมทั้งการ

แกปั้ญหา  ผูบ้ริหาร ควรตอ้งมีหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ ในเร่ืองของการด าเนินการ

ดา้นการจดัสวสัดิการก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญัมากเพราะเป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ งหมดภายในมหาวิทยาลัยโดยตรง ความต้องการท่ีจะท างานกับ

มหาวทิยาลยั หรือลาออกไปท างานท่ีอ่ืน เพราะวา่สวสัดิการเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติความเป็นอยู่
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ประจ าวนัของบุคลากรและครอบครัว หากสวสัดิการดีก็จะเป็นแรงจูงใจให้บุคลกรปฏิบติังานดว้ย

ความสุข มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี  บุคลากรก็จะเกิดความจงรักภักดี และปรารถนาท่ีจะ

ปฏิบติังานอยู่ตลอดไป และขณะเดียวกัน หากขาดการดูแลเอาใจใส่บุคลากรก็จะไปท างานกับ

มหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมและมีสวสัดิการท่ีดีกวา่  ดงันั้นเพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน รวมทั้งเป็นการรักษาไว้

ซ่ึงบุคลากร ผูบ้ริหารตอ้งแสวงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ คิดคน้

รูปแบบท่ีเหมาะสมของสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีบุคลากรมหาวิทยาลัยควรได้รับอย่าง

เพียงพอและสามารถกระตุน้หรือจูงใจให้บุคลากรแสดงสมรรถนะของตนเองในการปฏิบติังาน

อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ โดยมีความหวงัวา่ความสุขความสมหวงัจะท าใหพ้นกังานเกิดความพึง

พอใจแลว้จะสะทอ้นให้เห็นถึงความพยายามท่ีเพิ่มข้ึนในการผลิตผลงานของพนกังานและจะเกิด

ประโยชน์แก่สถาบนัมากข้ึน  

 2.3 เงื่อนไขด้านการส่ือสาร   ในปัจจุบันน้ีจ าเป็นท่ีจะต้องพึ่ งพาความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการท างาน ผูบ้ริหารระดับสูงมีการส่ือสารจาก

ระดบับนสู่ระดบัล่างเพื่อให้ผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบนโยบายท่ีชดัเจนและถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการ

เพื่อให้เกิดการรับรู้อยา่งทัว่ถึงและปฏิบติัไดต้รงตามเป้าหมาย  การส่ือสารท่ีท าให้พนกังานไดรั้บรู้

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีเป็นประโยชน์จากมหาวทิยาลยั การประชาสัมพนัธ์อยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือได้

ทัว่ถึงทุกคนท าให้มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินภารกิจไปตามเป้าหมายไดส้ าเร็จ มหาวิทยาลยัควร

ปรับปรุง การเพิ่มช่องทางการส่ือสารให้พนกังานไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดม้ากข้ึน เช่น การติด

ประกาศ โปสเตอร์ วารสาร การออกเสียงตามสาย การแจกใบปลิว แผ่นพบั การจดัอบรม การ

ประชุม เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารท าให้ มี

ความคล่องตวัและรวดเร็วการส่ือสารท่ีดีสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัและให้มีความพึงพอใจในการ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสารนั้นเป็นการสร้างบรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดี 

 
 “…ทุกวันนี ้ยังมีหลายคน ท่ีไม่เข้าใจนโยบายในการจัดสวัสดิการของผู้บริหารวันๆพวกเราท าแต่
งาน การส่ือสารไม่ชัดเจนเลยคนหน่ึงบอกอย่าง อีกคนบอกอย่าง เข้าใจอะไรไม่ ตรงกันเลย  ปวดหัวมาก 
บางทีต้องปล่อยวาง พวกเราได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง มากน้อยเท่าใด   ถามใครกไ็ม่ตรงกัน ต้องปรับปรุง
การส่ือสารในองค์กรอย่างด่วน ควรใช้เทคโนโลยีสมัยนีม้าเป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ท าแบบ
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สองทางจะดีมาก ผู้บริหารไม่รู้หรอกว่า พวกเราไม่รู้ไม่เข้าใจนโยบายของท่านเพราะท่านไม่เคยสนใจมา
ถามไถ่เรา…”  
 

   นอกจาก น้ี  ย ังสอดคล้องกับความคิดเห็นของ ผู ้ให้ ข้อมูลหลักท่ านห น่ึ ง จาก
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ขององคก์ร เป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิง่เพื่อให้ทุกคนไดรั้บทราบเป็นปัจจุบนั ไดรู้้เท่าทนัเหตุการณ์ต่างๆ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ ยิ่งถา้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของพนกังานดว้ย
แลว้ยิง่ตอ้งมีระบบการส่ือสารประชาสมพนัธ์อยา่งถัว่ถึงและทนัต่อเหตุการณ์ดว้ย  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“…คนท างานอย่างเรา มีภาระหน้าท่ีต้องรับผิดชอบมากการสอน แต่ละวัน ชีวิตการท างานรีบเร่ง

แข่งกับเวลามาก ท้ังการเตรียมข้อมูลวิชาท่ีจะท าการสอน การท าวิจัย  นโยบายบางอย่างก็ไม่ได้มีความ
เข้าใจอย่างละเอียด อาจเป็นเพราะมีอุปสรรคในช่องทางการส่ือสาร ไม่ท่ัวถึงในแต่ละหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยกเ็ป็นได้  จึงท าให้พนักงานเข้าใจไม่ตรงกัน ท้ังๆ ท่ีปัจจุบันนี ้มีเทคโนโลยีไฮเทคเข้ามาช่วย
ในการส่ือสารตั้งเยอะ แต่ระบบการส่ือในองค์กรยังโบราณอยู่  ข้อมูลท่ีส่งมาถึงล่าช้า คือปรับเปล่ียนไป
แล้ว เรามาทราบภายหลงั ท าให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองเดิมอยู่  น่าจะรีบแก้ไขด้วยการจดประชุมชี้แจง การ
ประกาศในเวบ็ไซด์ของสถาบันจะเป็นการเผยแพร่ข่าวสารได้ทีอีกทางหน่ึง…” 

 
 การส่ือสารภายในมหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบส าคญัในการให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
โดยตรงต่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั เช่น ในเร่ืองการรับรู้เร่ืองสิทธิประโยชน์ของ
สวสัดิการของพนักงาน เป็นตน้  เพราะการส่ือสารในมหาวิทยาลยัท่ีดีจะช่วยสร้างความเขา้ใจใน
นโยบายของผูบ้ริหาร และเป็นส่ิงเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในมหาวิทยาลยั และเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและความส าเร็จในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั อย่างไรก็ตาม เร่ืองของการ
ส่ือสารภายในองค์กร มีช่องทางในการส่ือสารมากมายหลายวิธี และในยุคปัจจุบนัเป็นโลกแห่ง
เทคโนโลยีมีความพร้อมมากข้ึน การส่ือสารก็ยิ่งจะมีประสิทธิภาพและรวดเร็วอยา่งมาก  ดงัท่ี  ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากงานบริหารและทรัพยากรบุคคล สังกดับณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัท่ีมีวิธี
ปฏิบติัท่ีเป็นเป็นเลิศแห่งท่ี 1 กล่าววา่ 

 

  “...ถ้าจะพูดถึงเร่ืองการส่ือสาร  จากการท างานท่ีมหาวิทยาลัยท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  แห่งท่ี 
1  การส่ือสารท้ังภายในและภายนอกดีมาก ทุกเร่ืองท่ีน่ีส่ือสารกันท่ัวถึงหมด ไม่มีการตกข่าวยกเว้น
แต่ว่า คนนั้นไม่ใส่ใจสนใจอะไรเลยจริงๆ ก็อาจจะรู้ช้า หรือรู้ไม่ครบถ้วน  มหา วิทยาลัยมีระบบ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประกอบกับบุคลากรท่ีต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี คือต้องพัฒนาตนเอง
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ให้ทันเพ่ือใช้ประโยชน์จากส่ือนีใ้ห้ได้เตม็ท่ี  ถ้าจะพูดถึงการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ท่ีพนักงานได้รับ หรือสวัสดิการต่างๆ ท่ีได้รับ เราชัดเจนมากท้ังพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
ข้าราชการพลเรือนท่ีท างานในมหาวิทยาลัย  กองทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และตอบข้อสงสัยดีพร้อมอยู่แล้ว  ประกอบกับท่ีน่ี แต่ละคณะก็จะมี 
หน่วยงานบุคคลของคณะเองท่ีจะท าหน้าท่ีประกาศประชาสัมพันธ์ หรือส่ือสารต่างๆได้ดีมากค่ะ 
เร่ืองนี ้มหาวิทยาลัยของเราไม่มีปัญหาค่ะ...”      

 
 ถึงแม้ว่า การส่ือสารในปัจจุบันจะพึ่ งพาเทคโนโลยีอนัทันสมัยเป็นหลัก มหาวิทยาลัย
ค านึงถึงผลการตอบรับดว้ย ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ จะมีระบบการประเมินผลเพื่อ
วดัคุณภาพของการส่ือสาร ภายในและภายนอก การส่ือสารใช้แบบสองทาง มีช่องทางท่ีจะท าให้
ผูรั้บข่าวสารได้รับรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และท่ีส าคัญ มีวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจดัการ เพื่อให้ข่าวสารนั้นมีความถูกตอ้งและชดัเจน ไม่ซบัซ้อนก็สามารถ
เขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกนั ก็จะช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ลงไปได ้ดงัท่ี ผูใ้ห้ขอ้มูล
ท่านหน่ึง จากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลยัท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1 ดงัท่ีไดก้ล่าว
วา่ 

            
  “...การประชาสัมพันธ์ส่ือสารนั้น ทางคณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์ เราท่ัวถึงดี 

แต่จะพูดในระดับของมหาวิทยาลัยก็ไม่มีข้อบกพร่องอะไร เพราะบุคลากรคนท่ีมีหน้าท่ี ในการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนไม่ให้บกพร่อง ในขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยช่วยให้เราท างานได้ง่ายและรวดเร็วขึน้แต่ เราก็มีระบบประเมินผลของงานอย่างเข้มงวด 
ด้วย ท าให้ผลของการท างานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลออกมาดี หากพบความบกพร่องกจ็ะต้อง
รีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีค่ะ...” 

 
 อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารองค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสาร

ภายในองค์กรเพื่อความส าเร็จในการด าเนินงาน  จึงต้องมีระบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อก้าวทันต่อสถานการณ์และสภาวะสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยน าเทคโนโลยกีารส่ือสารสมยัใหม่เขา้มาขบัเคล่ือนภายใน 

 
 สรุปได้ว่า การส่ือสารภายในองค์กรท่ีดีนั้ นท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของ
ผูบ้ริหาร และเป็นส่ิงเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งดียิง่ ทั้งน้ีหากการ



  298 

ส่ือสารภายในมีความชดัเจน ก็ยิ่งจะส่งผลให้การปฏิบติังานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ในการท างาน ดงันั้น กระบวนการท างานขององคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายจะตอ้งท า
ให้การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกเป็นไปอย่างคล่องตวั 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 2.4. เงื่อนไขด้านงบประมาณ  เป็นเง่ือนไขส าคัญในการจดัสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  มหาวทิยาลยัจ าเป็นตอ้งจดัสรรงบประมาณท่ีมากพอ 
และเพียงพอต่อการด าเนินงาน เพราะการจัดสวสัดิการจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการ งบประมาณเป็นแผนงานส าหรับอนาคต ซ่ึงจะตอ้งมีการเขียนแผนและเรียบเรียงไวอ้ยา่ง
มีรูปแบบท่ีชดัเจน และในลกัษณะท่ีสามารถวดัได ้ 
 

การจดัท างบประมาณสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ  ข้ึนกบัมหาวิทยาลยัแต่ละมหาวิทยาลยั 
และระเบียบท่ีใช้ก ากับซ่ึงอาจมีการแยกงบประมาณเป็นหมวดหมู่แตกต่างกันได้ แต่หลักการ
โดยทัว่ไปจะคลา้ยคลึงกนัตรงท่ีการเขียนงบประมาณมกัจะตอ้งให้รายละเอียดอยา่งเพียงพอ ส าหรับ
การน ามาใชใ้นกระบวนการบริหารจดัการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา นอกจากน้ี 
ยงัตอ้งมีการเตรียมงบประมาณใหมี้ความเพียงพอตามโครงสร้างขององคก์รดว้ย  ดงัค าใหส้ัมภาษณ์
ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ กล่าววา่ 

 
“…อยากให้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดสรรให้แต่ละงานหรือเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาตนเองให้แก่พนักงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองทุนการศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศ  
รวมท้ังการจัดส่งพนักงานไปอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ ในหลักสูตรต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ี หรือการ
เรียนการสอน  อันจะเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานให้แก่พนักงานงบประมาณ
มีความจ าเป็นและส าคัญมากในการจัดสวสัดิการในระยะยาว…”   
 

นอกจากน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ได้ให้ความเห็นสอดคลอ้งกนัในประเด็นงบประมาณว่า การด าเนินการให้ไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย
ตอ้งมีการวางแผนเร่ืองงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย มิฉะนั้น การด าเนินการต่าง ๆ จะไม่อาจบรรลุ
ตามวตัถุประสงคไ์ดเ้ลยหากขาดเงินมาสนบัสนุน  ดงัท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดก้ล่าววา่ 
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“…งบประมาณทุกวันนี้อาจมีไม่เพียงพอ คงมีข้อก าหนดและข้อจ ากัดเยอะต่อการท่ีจะ
ด าเนินการตามแผนในบางเร่ืองท่ีต้องใช้เงินในระยะยาวและต่อเน่ือง   การจัดสวัสดิการให้พนักงาน 
ต้องค านึงถึงการใช้งบประมาณในระยะยาว หากงบประมาณไม่เพ่ิมขึน้หรือเปล่ียนแปลง การจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ก็จะเกิดไม่ได้ อยากให้ช่วยจัดการแก้ไขปรับปรุง เร่ืองนี้โดยด่วน (ทีม
บริหารต้องแก้ไข) ดูอย่างเร่ืองของการจ่ายค่าต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ได้เท่าเดียวเท่านั้น ไม่
เท่ากับข้าราชการท่ีได้สองเท่า  เพราะว่างบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยไม่จัดสรรให้เพียงพอ  หรือ
เปล่าไม่รู้ รอมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ อาจมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ค่ะ...”   

 

 อย่างไรก็ตาม สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บงบประมาณส่วนใหญ่จากรัฐบาล จะตอ้งบริหาร
จดัการเร่ืองงบประมาณให้เป็นไปตามรายการท่ีไดรั้บจดัสรร และจดัสรรการใช้งบประมาณอยา่ง
เพียงพอ ท่ีจะประกนัคุณภาพการศึกษาไวไ้ด ้การจดัสรรงบประมาณท่ีดีนั้นควรจะตอ้งบริหารงาน
ให้ครบทั้งระบบ คือบริหารงานบุคคลซ่ึงรวมถึงการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพน้จากต าแหน่ง 
การไดรั้บสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เงินเดือน ค่าตอบแทน และการวางแผนก าลงัคน การพฒันา
บุคลากร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการบริหารงานบุคคลทั้ ง  การบริหารงบประมาณและ
ทรัพย์สิน ซ่ึงรวมถึงการวางแผน  การจดัสรร การจัดหา และการใช้ทรัพยากร โดยได้ก าหนด
ระเบียบวิธีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  เก่ียวกับการจัดหา การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรทั้ งจาก
งบประมาณแผน่ดิน และเงินรายไดจ้ากแหล่งต่างๆ รวมทั้ง การบริหารวิชาการ สภามหาวิทยาลยัมี
อ านาจในการการเปิดสอนหลักสูตร การจดัตั้ ง ยุบเลิก หน่วยงานของมหาวิทยาลัย การพฒันา
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา และการด าเนินการทางวชิาการอ่ืนๆ  

 
ดงันั้น งบประมาณจึงมีความส าคญัท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งน ามาบริหารวางแผนจดัสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารด าเนินการภายในมหาวิทยาลยัให้เพียงพอ ซ่ึง ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่าน
หน่ึงจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่  ได้กล่าวถึงความส าคญัของงบประมาณ ใน
ประเด็นท่ีตอ้งมีพร้อมและเพียงพอต่อการจดัสวสัดิการใหย้ ัง่ยนื  ดงัท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดก้ล่าววา่ 

 
“…พนักงานท่ีเก่ง และมีคุณภาพ  อาจจะพากันลาออกจากการท างานในสถาบันการศึกษา

ในต่างจังหวัด  และพยายามดิน้รน เพ่ือไปท างานกับสถาบันในเมืองใหญ่กันมากขึน้  เพราะคนเรา
นั้นคิดว่า สวัสดิการในสถาบันการศึกษาในเมืองใหญ่ๆ ดีกว่า ท่ีเป็นเช่นนี้ อาจารย์ คิดว่า ปัญหา
น่าจะมากการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ ไม่ยุติธรรม ไม่เท่าเทียมกัน ท างานเหมือนๆกัน แต่
พอต่างพืน้ท่ีกลับได้รับเงินเดือนไม่เท่ากัน แล้วคนเก่งๆ ท่ีไหนจะอยู่ท างานต่อส่งผลให้ต้องคอยสรร
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หาพนักงานใหม่อยู่บ่อยๆ เคยเก่งมีความสามารถ จึงมีความต้องการจะไปสอนท่ีมหาวิทยาลัยขนาด
ใหญ่กว่า ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณ ให้ได้มากกว่า ค่าตอบแทนสูงกว่า รวมถึงสวสัดิการดีกว่า…” 

 
 งบประมาณท่ีกล่าวท่ีมีไม่เพียงพอ จดัสรรให้ได้รับไม่เท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดความไม่

ยติุธรรม สามารถแกปั้ญหาดว้ยการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีการส ารวจประเมินผล
ติดตามการใช้งบในแต่ละเร่ืองเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุดเกิดประโยชน์สูงสุด เม่ือทุก
หน่วยงานไดรั้บการจดัสรรท่ีเพียงพอก็จะสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามแผนงานไดอ้ย่างราบร่ืน 
เกิดความรู้สึกเท่าเทียมมีความยติุธรรมข้ึน  

 
 จะเห็นได้ว่างบประมาณเป็นเง่ือนไขส าคัญ ในการจัดสวสัดิการของพนักงานใน

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เพราะการด าเนินงานต่างๆ จ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณท่ีเพียงพอ และควร
ได้รับอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินการในเร่ืองนั้น งบประมาณสามารถจดัสรรได้หลาย
รูปแบบข้ึนอยูก่บัมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งซ่ึงสามารถแบ่งแยกงบประมาณออกเป็นหมวดหมู่แตกต่าง
กนัได้  การจดัสวสัดิการของพนักงานสายวิชาการจึงควรจดัให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียม 
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง แม้ว่าในรายละเอียดปลีกย่อยจะมีการเน้น
สวสัดิการในบางด้านแตกต่างกันออกไปอาจจะตามสถานภาพ เพศ วยัก็ตาม เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการแต่ละต าแหน่งงาน จึงควรตอ้งคงไวซ่ึ้งหลกัแห่งความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมโดยยึดหลกัความเสมอภาค ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับว่าคุม้ค่าในการจดั ทั้ งต่อ
หน่วยงานและต่อตัวบุคคล และตรงตามเป้าหมายเป็นแรงจูงใจให้เกิดก าลังใจในการท างาน 
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกและหน่วยงานเกิดประโยชน์มากท่ีสุด งบประมาณ มี
สนบัสนุนเพียงพอมีทุนหมุนเวียน และหลกัแห่งความยุติธรรม ค านึงถึงผลท่ีพนกังานไดรั้บยึดถือ
หลกัความยติุธรรมในทุกกรณี  

 
 สรุป การบริหารจดัการเร่ืองงบประมาณมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการท่ีจะท าให้

โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยับรรลุวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการให้ส าเร็จได ้โดยตอ้งมี
การวางแผน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อจดัสรรงบประมาณเป็นไปอยา่งเพียงพอ ทัว่ถึง เท่าเทียม
และมีความเป็นธรรมต่อผูไ้ดรั้บประโยชน์ 

 
         2.5. เงื่อนไขด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน   ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับและ

บุคลากรทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความตอ้งการและความจ าเป็นในการจดัสรร
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สวสัดิการและสิทธิประโยชน์โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั คือ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
การให้ความร่วมมือ เป็นการแสดงออกถึง ความเต็มใจของแต่ละบุคคลในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั  และแสดงพฤติกรรมท่ีแต่ละบุคคลไดใ้หค้วามร่วมมือ เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกนั  พนกังานสาย
วชิาการ  มีหนา้ท่ี สอนให้ความรู้ คน้ควา้ ท าวิจยั และบริการให้ความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน และยงั
ต้องมีภาวะผูน้ าเป็นบุคคลท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดการพฒันางานด้านต่างๆให้ไปในทิศทางท่ี
เจ ริญ ก้าวหน้ ายิ่ ง ข้ึน ไป  เช่นการได้ มี ส่ วน ร่วมในการจัด  สวัส ดิก ารของพนักงาน ใน
สถาบนัอุดมศึกษา เป็นอีกภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึนต่อคุณภาพชีวติท่ีดีของบุคลากรทุกคนท างานอยูร่่วมสถาบนัเดียวกนั ใหไ้ดรั้บส่ิงท่ีดีมี
คุณค่าและประโยชน์สูงสุด   

การพฒันาสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา จ าเป็นตอ้งมีผูน้ าท่ีมีความรู้ความ
สามรถในการเสนอแนวทาง ขอ้เสนอแนะ การส ารวจขอ้มูลเพื่อท าการเทียบเคียงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิง
ท่ีดีท่ีสุด จ าเป็นตอ้งพึ่งพาบุคลากรท่ีมีความเป็นผูน้ าสูง ไม่เพียงแต่สถาบนัตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีให้การ
สนบัสนุนเท่านั้น การท่ีบุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบนัมากเท่าไรก็จะส่งผล
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างดียิ่งข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบั การให้ค  าสัมภาษณ์ของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัอีกท่าน  จากกองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลยัท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1 ท่ีกล่าววา่ 

 
“…พนักงานก็ส าคัญนะ หากมีแต่ผู้บริหารอย่างเดียว ไม่มีพนักงานเลย องค์กรจะเป็น

อย่างไร จะพัฒนาได้เหรอ ในการจัดสวัสดิการจ าเป็นมากท่ีต้องมีพนักงานเข้ามาช่วยด าเนินงาน 
พนักงานนอกจากมีความรู้ ท างานเก่งแล้ว ต้องมีความประพฤติดีด้วย ย่ิงการด าเนินงานจัด
สวัสดิการให้แก่พนักงาน เป็นงานค่อนข้างหนัก วุ่นวายต้องเจอกับคนจ านวนมาก พนักงานท่ีจะเข้า
มาท าตรงนี ้ต้องขยนัอดทนท างานภายใต้ความกดดันได้ ท่ีส าคัญต้องคิดถึงผู้ อ่ืนก่อนตนเองด้วย …” 

 
    เช่นเดียวกับ ผูใ้ห้ข้อมูลอีกท่านหน่ึง จากกองงานทรัพยากรบุคคล บณัฑิตวิทยาลยั จาก
มหาวิทยาลยัท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ แห่งท่ี 1  มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั ในเร่ืองของความ
ร่วมมือของพนกังานหรือตวัแทนในการท่ีจะมีส่วนปฏิบติัร่วมในการประชุม เสนอแนะขอ้คิดเห็น 
หรือประเด็นขดัแยง้ต่างๆ หรือเปิดโอกาสให้วิพากษ ์วจิารณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีพึงพอใจต่อกนั ลด
ความขดัแยง้ท่ีจะเป็นผลท าใหเ้กิดความไม่เสมอภาคกนัได ้ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 

“…พนักงานเป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดสวัสดิการ เพราะพนักงานจะเข้าใจ
พนักงานด้วยกันเองว่า พวกเขาต้องการส่ิงใดในชีวิตการท างาน พนักงานท่ีจะเข้ามาช่วยงานส่วน
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นี ้ จ าต้องนิสัยดี เข้ากับผู้ อ่ืนง่าย มีความอดทนสูง ขยันและตั้งใจท างานต้องชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน
และให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี พนักงานต้องมีพฤติกรรมดีนักอาจเกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานแน่…”   

 
 พนกังานสายวิชาการเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึง ในการจดัสวสัดิการของพนกังาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย และ พนักงาน ต้องมีความรู้ความสามารถ 
เช่ียวชาญในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีพฤติกรรมท่ีดีต่อองค์กร ไดแ้ก่ ให้ความช่วยเหลือ ค านึงถึง
ผูอ่ื้น อดทนอดกลั้น ส านึกในหน้าท่ี และให้ความร่วมมือ เช่น รับฟังเร่ืองราว ให้ข้อเสนอแนะ 
แสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล  ยอมรับ รับฟัง ปราศจากขอ้โตแ้ยง้ การส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลท่ี
ถูกต้องไม่บิดเบือนความจริง ดังท่ี ผูใ้ห้ข้อมูลหลักท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่  ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการใหพ้นกังานมีส่วนร่วม ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“…อยากให้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงความคิดเห็นบ้าง มาถามพวกเราบ้างว่า 

เราต้องการอะไร อยากได้อะไรในชีวิตการท างาน น่าจะให้พวกเรามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการพนักงาน พวกเรา คือ คนท างาน พวกเราอยากให้ผู้บริหารเห็น
ความส าคัญพวกเราบ้าง …” 

 
 ดงัจะเห็นไดว้า่  การมีส่วนร่วมนั้นเป็นการให้โอกาสในการตดัสินใจช่วยกนัแกปั้ญหาและ
ก าหนดความต้องการของตนเองและกลุ่มได้อย่างแท้จริงร่วมมือกนัสร้างแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือ การลดปัญหาความขดัแยง้ท่ี
อาจมีข้ึนในกิจกรรมนั้น ๆ ลงได ้และยงัสามารถช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีส าหรับทุกฝ่าย 

 นอกจากน้ี  ผูใ้ห้ขอ้มูลอีกท่านหน่ึง  จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ค  าอธิบายเร่ืองการมี
ส่วนร่วมว่าจะน ามาซ่ึงความยุติธรรมเสมอภาคกนัได ้ถา้เปิดโอกาสให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเขาเก่ียวขอ้งโดยตรง ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“…อยากให้เพ่ิมการมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการสร้างความยุติธรรมให้มีขึ้นต่อบุคลากรทุก

ระดับโดยให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะท างานระดับใด ได้
เงินเดือนเท่าใด ก็มีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการอย่างเสมอภาค ไม่ควร
แบ่งช้ัน คนท างานระดับสูง หรือ ระดับล่าง รวมท้ังในอนาคต ถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดต้ังหน่วยงาน
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กลางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับความมั่นคง และโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ โดย
ไม่เปิดเผยรายช่ือผู้แสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและสนองความต้องการ
ของพนักงานได้อย่างถกูต้องแท้จริง…” 
  

การจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐนั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการออกแบบสวสัดิการท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
การท างาน และตอ้งมีการพฒันารูปแบบสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐให้มี
ความเหมาะสมต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงความเป็นทอ้งอ่ืนและวฒันธรรมของแต่ละ
มหาวิทยาลัยตนเอง เพื่อให้เกิดการยอมรับและหวงแหนในส่ิงท่ีตนเองได้ร่วมคิดร่วมสร้าง 
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนัอีกดว้ย 

 การจดัสวสัดิการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  จาก
องคป์ระกอบของรูปแบบขา้งตน้ จะตอ้งอาศยัความเหมาะสม ความพร้อม และความเป็นไปไดจ้าก
ทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง จากเง่ือนไขความส าเร็จในการจดัสวสัดิการ ของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐส าหรับประเทศไทย สอดคล้องกับ ผูใ้ห้ขอ้มูลอีกท่านหน่ึง จากงานสวสัดิการ ส่วนงาน
กองทุนสวสัดิการ ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 

“…สวัสดิการของพนักงาน ท่ีทางส่วนงานกองทุนเราดูแลนี้  เป็นนโยบายท่ีผู้บริหารได้
ก าหนดไว้ และให้ถือปฏิบัติ แก่พนักงานทุกคน ให้ได้รับความช่วยเหลือ  เม่ือ มีความเดือดร้อน  ซ่ึง
ก็มีพนักงานบ่นกันบ้างพอสมควร  ถึงเร่ืองสวัสดิการบางอย่าง ควรปรับปรุงให้ตรงกับความ
ต้องการของพนักงาน  เข้ากับยุคสมัย  ข้อนีพ้วกเราท่ีท าหน้าท่ีอ านวยการในเร่ืองจัดสวัสดิการ ให้
เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  ก็รับรู้เหมือนกันว่าอาจจะข้ามขั้นตอนของการเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็นร่วม การพิจารณาความต้องการของพนักงานเป็นหลัก ปัญหากจ็ะมี
เกิดขึน้บ้าง ซ่ึงก็ได้น าเสนอท่านผู้บริหารให้มีการปรับแนวทางการจัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานมากขึน้อยู่แต่อย่างไรกต็าม การจัดสวสัดิการกเ็พ่ือวตัถปุระสงค์ ตั้งใจให้
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานอย่างแท้จริง...” 
 

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากกองทุนสวสัดิการพนกังาน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดเ้สริมค า
กล่าวของ นางสาววจีราพร ตอ้ตานา  เจา้หน้าท่ีสวสัดิการพนกังาน ในเร่ืองของการเปิดโอกาสให้
พนกังานสายวิชาการไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการสวสัดิการ และควรมีการ
ปรับปรุงสวสัดิการต่าง ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการพนักงานและเขา้กบัยุคสมยั ไม่ใช่ปฏิบติัตาม
นโยบายผูบ้ริหารทางเดียวเท่านั้น ดงัท่ีไดก้ล่าววา่  
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  “…อันท่ีจริง หน่วยงานเรากมี็การเสนอปรับรายการในการให้สวัสดิการอยู่บ้าง แต่อาจจะ
ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างท่ัวถึง อาจเป็นเพราะว่า พนักงานผู้ ท่ีไม่ต้องการสวัสดิการใน
เร่ืองนั้นๆ มีน้อยราย  และไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเร่ืองนั้น ก็อาจคิดสรุปเอาว่าสวัสดิการนั้น ไม่มี
ประโยชน์ ควรมีการยกเลิก เปล่ียนแปลงเสียใหม่  ในทางกลับกับ ตัวผมมีความคิดเห็นว่าถ้าจะ
ปรับปรุงรายการสวัสดิการท้ังหมดเลยต้องใช้เวลาในการน าเสนอวางแผน  เร่ืองการจัดสรร
งบประมาณด้วย เพราะสวสัดิการเม่ือประกาศใช้แล้วต้องยืนยาวตลอดไปไม่ควรยกเลิกเม่ือวนัใดท่ี
งบประมาณไม่มีเพียงพอจะเกิดปัญหาได้เพราะมนัจะกลายเป็นนโยบายท่ีไม่เป็นธรรมกับพนักงาน 
ในรุ่นต่อๆ ไป ครับ...” 
 
      นอกจากน้ี  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  เคยปรารภอยูใ่นเร่ือง 
การจดัสวสัดิการท่ีดูด้อยกว่าขา้ราชการ  ซ่ึงประเด็นน้ีหัวหน้างานกองทุนสวสัดิการ ได้ อธิบาย
เพิ่มเติมว่า ทางหน่วยงานก็ก าลังจะรวบรวมปัญหาเข้าคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อประชุม
ปรึกษาหารือกนั ซ่ึงตอ้งใช้ระยะเวลาพอสมควรในการแสดงความเห็นชอบ  และน าเสนอผูบ้ริหาร
อนุมัติเห็นชอบหรือไม่ต่อไป ในฐานะหัวหน้ากองทุนสวสัดิการก็จะพยายามผลักดัน และ
สนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอยูแ่ลว้  อยากให้เป็นไปโดยความโปร่งใส และเกิดประโยชน์
ต่อพนกังานใหม้ากท่ีสุด 
 
 สอดคลอ้งกบั ค ากล่าวของผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่านหน่ึง จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
ในวนัท่ีร่วมสนทนากลุ่ม วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559  กล่าววา่ 

 
                          “...เร่ิมต้นท่ีอาจารย์ทุกคนเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าท่ี มหาวิทยาลัยแห่งนีทุ้กคนผ่าน
การคัดเลือก การสัมภาษณ์อย่างเข็มข้น  ทัศนคติท่ีดีต่อสถาบัน จรรยาบรรณท่ีมีต่อวิชาชีพ ถูก
พิจารณามาอย่างพิถีพิถัน ดังนั้นในเร่ืองของความร่วมมือทุกเร่ือง พนักงานสายวิชาการ เราร่วมด้วย
อย่างย่ิง ท้ังในเร่ืองวิชาการ กิจกรรม และอุทิศตนเพ่ือชุมชุน สังคม ปฏิบัติกันเป็นประเพณีของท่ีนี้
มาโดยตลอดอย่างเตม็ใจ จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยของเรา มีการจัดต้ังสภาพัฒนาอาจารย์ด้วย เราใช้
เป็นสถานท่ีให้ความรู้กับอาจารย์เพ่ิมเติมในเร่ืองจริยธรรม การพัฒนาตนเองเพ่ือตนเอง เพ่ือสถาบัน
และเพ่ือสังคมประเทศชาติด้วย ซ่ึงพวกเรากมี็ความภาคภูมิใจท่ีได้ท าประโยชน์เหล่านี.้..” 

 

     ความคิดเห็นของ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ท่ีร่วม
สนทนากลุ่ม วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 กล่าวในประเด็นของการจ่ายค่าตอบแทนวา่ของสถาบนัมีความ
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เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของอาจารยแ์ต่ละท่าน เน่ืองจากระบบการสรรหาคดัเลือกอาจารย ์
ตอ้งท าตามระบบการสรรหาคดัเลือก ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 
“...มหาวิทยาลัยฯ ของเราออกนอกระบบตั้งแต่ก่อตั้งเลย  ผลตอบแทนท่ีพนักงานสาย

วิชาการได้รับกอ็ยู่ในระดับดีพอท่ีพนักงานจะไม่ลาออกไปสอนท่ีอ่ืน อาจเป็นเพราะประการส าคัญ 
เร่ืองนโยบายการจ้างงานท่ีเป็นธรรม การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และสวัสดิการท่ีจูงใจ ท าให้
เราอยู่ ดีมีความสุขไม่ต้องดิ้นรนมากไป  ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คิดว่าการมีงบประมาณท่ี
เพียงพอเป็นเร่ืองส าคัญมาก...” 
 

 นอกจากน้ี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความคิดเห็นใน
เร่ืองการสร้างความร่วมมือของพนกังานไว ้ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 

 

“…การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองท่ีต้องให้โอกาสกัน อยากให้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พวกเราได้
แสดงความคิดเห็นบ้าง มาถามพวกเราบ้างว่า เราต้องการอะไร อยากได้อะไรในชีวิตการท างาน 
น่าจะให้พวกเรามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในบางเร่ือง เพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบาย  
ในเร่ืองเก่ียวกับการจัดสวัสดิการพนักงาน พวกเรา คือ คนท างาน พวกเราอยากให้ผู้บริหารเห็น
ความส าคัญพวกเราบ้าง …”  

 
ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของ  ผูใ้ห้ข้อมูลหลักอีกท่านหน่ึง จากส่วนงานกองทุน

สวสัดิการมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เก่ียวกบัความร่วมมือของพนกังานสายวชิาการ ดงัน้ี 
 
“…อยากพนักงานของทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ี หน่วยงาน 

หรือเจ้าตัวเขาเก่ียวข้องโดยตรงให้ได้รับโอกาส เสนอความคิดเห็นออกเสียงร่วมด้วย  ดูเป็นการ
เสมอภาค เป็นประชาธิปไตยดี  ของ มหาวิทยาลัยเราก็มีบ้างหน่วยงานท่ีร้องขอ บางหน่วยงานก็
ปฏิบัติตามประกาศ ตามนโยบายไปเลย  บางทีก็ได้เสียงตอบรับจากพนักงานกลุ่มท่ีไม่ค่อยพอใจ
เท่าไหร่นักกมี็บ้าง...” 

 
จะเห็นไดว้า่ การจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐนั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่ง

ท่ีจะตอ้งให้พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความตอ้งการร่วมออกแบบสวสัดิการท่ี
จ าเป็นขั้นพื้นฐานและร่วมกนัเสนอแนวทางการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานใน



  306 

สถาบนัอุมดศึกษาของรัฐท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัตนเอง  นอกจากน้ียงัท าให้
เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของรูปแบบการจดัสวสัดิการดงักล่าวอีกดว้ย  

  
 6.  เงื่อนไขด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัย   ส าหรับการบริหารจดัการงาน

สวสัดิการในปัจจุบนัควรมีการส ารวจความตอ้งการขอพนกังานในการรับสวสัดิการ เพื่อจดัไดต้รง
กบัความตอ้งการของพนกังาน สวสัดิการนั้นจึงจะมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผูรั้บอยา่งแทจ้ริง เป็น
ขวญัและก าลงัใจให้พนักงานท างานท่ีดีข้ึน ไม่ว่าจะจดัให้ในรูปของตวัเงิน หรือไม่ใช่ตวัเงินก็ตาม 
มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญ และมีความพร้อมในการด าเนินการ ในการจดัสวสัดิการของ
พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐนั้น ในภาพรวมมุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานท่ีดี คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีย่อมมาจากความพร้อมของมหาวิทยาลยั   สอดคล้องกบั 
ผูใ้ห้ ขอ้มูลหลกัท่านหน่ึง  จากมหาวิทยาลยัท่ีมีวิธีปฏิบติัท่ีดีเลิศแห่งท่ี 1 จงัหวดันครปฐม ดงัท่ีได้
กล่าววา่ 
              “…สภาพแวดล้อมท่ีมีความร่มร่ืน  อาคาร ห้องงาน ท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกดี ท าให้
พนักงานท างานได้เตม็ท่ี ไม่ต้องกังวลกับสภาพแวดล้อมท่ี รบกวนสมาธิในการปฏิบัติงาน พนักงาน
มีสุขภาพดี ไม่ป่วย กจ็ะช่วยส่งเสริม ต่อการผลิตผลงานให้กับองค์กรได้มีประสิทธิภาพขึน้   อย่าง
ของมหาวิทยาลัยของเรามีต้นไม้เยอะมากเป็นระเบียบ อากาศก็ร่มร่ืน  มาก ความปลอดภัยก็ดี 
พนักงานพอใจในส่ิงแวดล้อม ท าให้อยากมาท างานทุกวัน ส่งเสริมสุขภาพท่ีดี  ส่ิงแวดล้อม
บรรยากาศในสถานท่ีท างานกเ็ป็นส่วนหน่ึงในการมีสวสัดิการเหมือนกันนะ...” 
 
 ตรงกบัความคิดเห็นของ  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอีกท่านหน่ึง  จากมหาวิทยาลยัท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศแห่งท่ี 1 ได้กล่าวถึง นโยบายของมหาวิทยาลัย ให้ความส าคญักับสวสัดิการหลายด้านเช่น 
สภาพแวดลอ้มบรรยากาศในการท างานท่ีดี ความปลอดภยั ท่ีอยูแ่ลว้มีความสุขท าให้คุณภาพชีวิตดี
ส่งผลให้ผลงานออกมาดีดว้ยโดยกล่าวถึง บรรยากาศภายในมหาวทิยาลยัท่ีมีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่ง
ท่ี 1  ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ 
 
 “... อาจารย์ เป็นข้าราชการมาก่อน แล้วมาเปล่ียนสถานะเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือปี
ท่ีมหาวิทยาลัยท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี 1 ออกนอกระบบ  แต่ชีวิตความเป็นอยู่ก็สุขสบายดี
ไม่ได้แย่กว่าเดิม แม้สถานะภาพเปล่ียนไป แต่มหาวิทยาลัย กมี็อะไรมาชดเชยอย่างไม่ด้อยกว่าตอน
ท่ีเป็นข้าราชการ  ความรู้สึกท่ีสัมผสัได้ท่ีท างานสอนท่ีมหาวิทยาลัยแห่งนีก้มี็ความสุขดี ในเร่ืองการ
ให้ผลตอบแทนด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านสวัสดิการ ด้วย  สภาพสังคมการท างาน เพ่ือร่วมงาน  
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ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ เพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และมีช่ือเสียง การบริหารจัดการ ความ
มั่งคงของสถาบันมีเพียงพอเกือบทุกด้าน ดังนั้น ๆ ปัญหาต่าง ๆ น่าจะเป็นเร่ือง ความต้องการส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกันมากกว่า โดยภาพรวมๆ แล้วก็ดีอยู่   เพราะนโยบายผู้บริหารท่ีน่ี  ต้องการให้
พนักงานทุกคนมีความสุขในการท างาน ต้องการพัฒนาคน อาจารย์ ใช้ชีวิตประจ าวันอยู่ ท่ี น่ี 
มากกว่าท่ีบ้าน และมหาวิทยาลัยนีก้็เป็นอะไรท่ีสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการท างาน
มาก  เช่น  มีรถรับส่ง  มีท่ีจอดรถ  สโมสรกีฬา ท่ีพักอาจารย์ และอ่ืน ๆ อีกมากต้องดูรายละเอียด
ปลีกย่อยในคู่มือสวสัดิการ จาก กองทรัพยากรบุคคล…” 
 

 สรุปได้ว่า ความพร้อมของมหาวิทยาลยั เป็นเง่ือนไขส าคญัอย่างหน่ึง ในการจดั
สวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย เน่ืองจากมหาวิทยาลยัท่ีมี
ความพร้อมในทุกดา้น จะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสวสัดิการให้ไดดี้กวา่มหาวิทยาลยัท่ีมี
ความขาดแคลน เช่น งบประมาณ บุคลากร สภาพแวดลอ้มท่ีดี  เป็นตน้  
   

 จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐในขั้นตอนท่ี 1 และในขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดัสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลของขั้นตอนท่ี1 และขั้นตอนท่ี 2 และจาก
การสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีในบทท่ี 2 ไดอ้งคป์ระกอบของรูปแบบการ
จดัสวสัดิการ และเง่ือนไขความส าเร็จในการจดัสวสัดิการส าหรับพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐดงัตารางท่ี 4.29  และตารางท่ี 4.30  
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ตารางท่ี  4.29  องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัสวสัดิการในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับ 
                          ประเทศไทย  

องคป์ระกอบ ขอ้คน้พบ 

1.ดา้นการปฏิบติังานท่ี 
มีความกา้วหนา้ใน
อาชีพ 

1.1  มุ่งเนน้สนบัสนุนและส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการเพ่ิมข้ึนและ
พฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากรของมหาวทิยาลยัเพื่อใหเ้พื่อ 
พนกังานท่ีปฏิบติังานไดรั้บความกา้วหนา้ในต าแหน่งทางวิชาการ มีความกา้วหน้า
ในอาชีพ 

                                                         1.2 สนับสนุนทุนทางดา้นพฒันาอาจารยใ์ห้มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทกัษะความเช่ียวชาญในระดบัท่ีสูงข้ึน เป็นการเพ่ิมศกัยภาพต่ออาจารยแ์ละ
คุณภาพของมหาวทิยาลยั 

 1.3 ส่งเสริมการฝึกอบรบและพัฒนาพนักงานสายวิชาการให้เป็นผูมี้จริยธรรม
จรรยาบรรณในอาชีพเพ่ือธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเกียรติคุณแห่งอาชีพอาจารย ์

 1.4 จดัโครงการพฒันางานวจิยั เพ่ือใหค้่าตอบแทนเพ่ิมกบัพนกังานสายวชิาการเพ่ือ
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมสนับสนุนพนักงาน
สาย วชิาการคุณวฒิุปริญญาเอกสร้างผลงานตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดและสามารถ
น าผลงานไป เสนอขอผลงานทางวชิาการท่ีสูงข้ึนได ้โดยไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ 

 
1.5 การปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเสนอขอต าแหน่งของสายวชิาการให ้
ความยดืหยุน่ในระยะเวลาการท าผลงานใหเ้หมาะสมกบัภาระงานใหม้ากยิง่ข้ึน1.5 

  
1.6 การจัดโครงการให้รางวลักับผลงานวิจัยดีเด่นท่ีสามารถน าไปปรับใช้เป็น
ประโยชน์ไดจ้ริง 

2. ดา้นสิทธิประโยชน ์
ท่ีมีส่วนร่วม 

2.1 พนกังานไดรั้บโอกาสในการตดัสินใจดว้ยตนเองและการแสดงความคิดเห็นท่ีมี
ต่อการไดรั้บสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของมหาวทิยาลยั 

 

2.2 พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปรับปรุงสวสัดิการของ
มหาวิทยาลยัเพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัยคุสมยัและความตอ้งการจ าเป็นตามหลกั
แห่งประโยชน์ของส่วนรวมของคนส่วนใหญ่ใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด 
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ตารางท่ี 4.29  (ต่อ) 

องค์ประกอบ ข้อค้นพบ 

2. ดา้นสิทธิประโยชน ์
ท่ีมีส่วนร่วม 
 

2.3  การได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  พนักงานมหาวิทยาลยัมีสิทธิเสนอขอรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ตามบญัชี 18  

  
2.4 พนักงานมหาวิทยาลยัมิสิทธิเขา้ร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลยัในฐานะท่ี
ปฏิบติังานกบัมหาวทิยาลยั 

 
2.5 พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆของมหาวทิยาลยั 

 
2.6  พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกท่ีจะรับสิทธิประโยชน์จากการบริการต่างๆ 
ของมหาวทิยาลยัไดต้ามความประสงคข์องตนเอง 

3. ดา้นระบบสญัญาจา้ง
ท่ีมัน่คง 

3.1  การขยายอายสุญัญาจา้งในแต่ละคร้ัง เช่น เร่ิม 1, 6, 10 ปี และยาวถึงอาย ุ60 ปี 
เพ่ือใหมี้ระยะการท างานนานข้ึน 

 
3.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเป็นธรรมและมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาท่ีมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได ้มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน 

 

3.4 การต่อสัญญาจา้งพนักงานสายวิชาการ โดยการน าผลงานทางวิชาการ ภาระ
งานสอนและผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมมาประเมินผลในการ
พิจารณา ต่อสญัญาจา้ง 

 

3.5 การต่อสัญญาจา้งพนักงานสายวิชาการ โดยการน าผลงานทางวิชาการ ภาระ
งานสอนและผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมมาประเมินผลในการ
พิจารณา ต่อสญัญาจา้ง 

 

3.6 มหาวิทยาลยั ควรท าสัญญาจา้งแบบระยะยาวถาวร กบัผูท่ี้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการอยูแ่ลว้ ใหส้ามารถจา้งไดต้ลอดไปถึงอาย ุ60 ปี โดยไม่ตอ้งต่อสญัญาแต่ละ
ช่วง  

 

3.7 การต่อสญัญาจา้งควรมีการยืดหยุน่ ขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมเพ่ือให้
อาจารย ์มีเวลาสอนท าและเวลาท าวิจัย พร้อมทั้ งสามารถบริการทางวิชาการแก่
ชุมชนสงัคมอยา่งสมดุลกบัชีวติประจ าวนั 
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ตารางท่ี 4.29 (ต่อ) 

องค์ประกอบ ข้อค้นพบ 
4.  ดา้นระบบ
ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม 
 

4.1 มหาวิทยาลยัให้ค่าตอบแทนพนกังานสายวิชาการตามความรู้ ความสามารถ และ
ไม่ต ่ากวา่ฐานของระดบัวฒิุการศึกษา ตามหลกัความเหมาะสมของค่าจา้ง 

 
4.2  มหาวิทยาลยัก าหนดค่าตอบแทนท่ีจูงใจ ท าให้มีโอกาสเชิญชวนใหมี้ผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถสูง สนใจท่ีจะเขา้มาปฏิบติังานกบัมหาวทิยาลยั ตามหลกัแห่งการจูงใจ 

 
4.3 การจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการเป็นการจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่พนักงานท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ถือเป็นเงินเดือนหรือค่าจา้ง 

 

4.4  มหาวิทยาลยัให้ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากบั เงินค่าประจ าต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งทาง
วชิาการได ้ตามความเหมาะสมกบัศกัยภาพดา้นการเงินของมหาวทิยาลยั 

 

4.5 มหาวทิยาลยัมีการจดัท าโครงการวชิาการ ส าหรับพนกังานสายวชิาการเพื่อเป็น 
การพฒันาศกัยภาพและเป็นโอกาสสร้างความกา้วหน้าในอาชีพอาจารยโ์ดยมีทุนใน
การท าวจิยั และมีค่าตอบแทนในการสร้างผลงานวจิยัดีเด่น  

  

4.6 มหาวิทยาลยัมีการส ารวจความพึงพอใจในเร่ืองของค่าตอบแทนและพฒันาระบบ
การบริหารค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และยุติธรรมเป็นท่ียอมรับของพนักงาน   
มหาวทิยาลยั และสามารถแข่งขนัได ้เม่ือเทียบเคียงกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าอ่ืนๆ 

 

4.7 มีการพิจารณาระบบบริหารค่าตอบแทน และสวสัดิการเพื่อจูงใจบุคลากรและการ
ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเล่ือนเงินข้ึนเดือนของพนกังานมหาวิทยาลยัใหมี้ความ 
สอดคลอ้งกนักบัผลงาน และความรู้ความสามารถรายบุคคล 

5. ดา้นสวสัดิการท่ี
ครอบคลุม 
 

5.1 รูปแบบสวสัดิการท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการรักษาพยาบาลต่อครอบครัวของ
พนกังาน เช่น การมีส่วนร่วมในการจ่ายเพ่ิมตามแผนการประกนัสุขภาพ ท่ีครอบครัว
สามารถเลือกจ่ายร่วมได ้จากฐานสิทธิท่ีพนกังานมหาวทิยาลยัไดรั้บ 

  
  

5.2  มีกองทุนสวสัดิการทางวชิาการและกองทุนวจิยัและสร้างสรรค ์เพ่ือเป็นแหล่งเงิน
ท่ีทุนท่ีใหก้ารสนบัสนุนการวจิยัของพนกังานสายวชิาการ 
5.3 การรักษาพยาบาลท่ีดูแลบุคคลในครอบครัวพนกังาน ไดแ้ก่ บิดา มารดา บุตร และ
คู่ สมรส (ใหสิ้ทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล) 
5.4  สวสัดิการในการใชสิ้ทธ์ิเลือกสถานพยาบาลหลกั และการไดสิ้ทธิไดรั้บการส่ง
ต่อไปรักษายงัสถานพยาบาลอ่ืนท่ีดูแลต่อเน่ืองโดยไม่เบิกค่ารักษาพยาบาลไดค้งเดิม 

 
5.5  สวสัดิการในการใชสิ้ทธ์ิรักษา และการให้บริการท่ีครอบคลุมเร่ืองสุขภาพต่างๆ 
เช่นป้องกนัโรค บริการแพทยแ์ผนไทยสร้างเสริมสุขภาพ 
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ตารางท่ี 4.29  (ต่อ) 
องค์ประกอบ ข้อค้นพบ 

5. ดา้นสวสัดิการ
ท่ีครอบคลุม 
 
 

5.6 กองทุนส ารองเล้ียงชีพมหาวิทยาลยั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม 
ทรัพยเ์ป็นสวสัดิการและหลกัประกนัส าหรับพนกังานและครอบครัว เม่ือพนกังานตาย  
ทุพพลภาพ เกษียณอาย ุออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน จะไดรั้บเงินในส่วนของ 
เงินสะสมพร้อม และผลประโยชน์ในเงินสะสมตามระเบียบของกองทุน  

 

5.7  เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลยัถึงแก่กรรมมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยพิเศษ กรณี
พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรมขณะมีสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบุคคลใน
ครอบครัว หรือผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์จากกองทุนสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั
ดว้ย  

 

5.8  การจดัสวสัดิการท่ีดีตอ้งครอบคลุมส่วนรวมมากกวา่ส่วนบุคคล  เช่นการประกนัชีวิต
แบบกลุ่ม รวมถึงควรยืดหยุ่นแก่กลุ่มพนักงานท่ีไดรั้บโดยค านึงถึงเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส 

 

5.9 สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลพนกังานมหาวทิยาลยั ใชส้วสัดิการกองทุน 
ประกนัสงัคม ส่วนท่ีเกินสิทธิประกนสงัคม สามารถใหเ้บิกจ่ายจากกองทุนสวสัดิการฯ  
และบุคคลในครอบครัวได ้กรณีจ าเป็นตอ้งใชสิ้ทธิเกินสามารถจ่ายร่วมกบัมหาวทิยาลยัได้
ตามสดัส่วนท่ีก าหด 

 

5.10  การไดรั้บเงินชดเชยเม่ือพนกังานมหาวทิยาลยัไดพ้น้สภาพจากการเป็นพนกังานของ  
มหาวิทยาลยัจะมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชย 1)  ครบเกษียณอายุงาน 2) ถูกสั่งให้ออกหรือ 3) 
ครบก าหนดระยะเวลาการจา้งตามสัญญา (ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ2541 
(ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2551) ม.118 

6.ดา้ความมัน่คง 
ระยะยาว 
 
 

6.1 สญัญาจา้งเร่ิมตน้คร้ังแรก ระยะ 6 ปี และประเมินผลต่อสญัญา 10  ปี ต่อยาวถึง 60 ปี 
6.2 มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานเม่ือลาออกหรือเกษียณอายใุหไ้ดรั้บตามสิทธิ 
ระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุน 
6.3  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรสายวชิาการใหมี้คุณวฒิุสูง เพ่ิมจ านวนผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ ในแต่ละสาขา เพ่ือพฒันาตนเองและสถานะทางสงัคม 

  

6.4  การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายทุ าใหเ้กิดตน้ทุนในการดูแลสูงข้ึน การต่อสญัญาจา้งงานกบั
พนกังานสายวชิาการท่ีเกษียณอายแุลว้และยงัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมีสุขภาพ
แขง็แรงใหไ้ดป้ฏิบติังานต่อโดยท าเป็นสญัญาจา้งระยะสั้น 
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ตารางท่ี 4.29  (ต่อ) 
องค์ประกอบ ข้อค้นพบ 

6. ดา้นความ
มัน่คงระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5  การจดัภาระงานสอน หรืองานวจิยัใหต้รงกบัศกัยภาพของพนกังานสายวชิาการ เพื่อ 
ประโยชน์ต่อการสร้างสมประสบการณ์สายตรงท่ีเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ และมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านโดยมุ่งเน้นไปในเร่ืองท่ีตนเองถนัด ซ่ึงจะเป็นผลดีท าให้มี
ความมัน่คงในอนาคตมากกวา่ท่ีจะปฏิบติังานในสายงานท่ีตนเองไม่ถนดัหรือเช่ียวชาญ 
6.6  ระยะเวลาของการท าผลงานทางวิชาการ มีความยดืหยุน่เพ่ือเป็นการสนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้ท าผลงานวิจยัอย่างแทจ้ริง อาจารยจ์ะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลกบัระยะเวลาของการ
ส่งผลงาน ทั้งน้ีเพ่ือมิให้กระทบต่อเวลาในการเรียนการสอนซ่ึงจะท าให้อาจารยไ์ดแ้บ่ง
เวลาส าหรับชีวติการท างานและส่วนตวัอยา่งเหมาะสม 

6.7 การจดัโครงการเพ่ือแบ่งปันความรู้ร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัและส่วนงานเป็น
การสร้างความมัน่คงในระยะยาวต่อพนกังานสายวิชากรท่ีจะไดใ้ชป้ระสบการณ์ท่ีมีมา
ทั้งหมดไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั    
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ตารางท่ี 4.30  เง่ือนไขความส าเร็จในการจดัสวสัดิการในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับ 
                      ประเทศไทย  

เงื่อนไข ข้อค้นพบ 

1. ดา้นนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ก าหนดนโยบายการบริหารใชห้ลกัการบริหารจดัการองคก์รท่ีดีภายใตห้ลกั 
ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
1.2 ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีชดัเจน เช่น นโยบาย 
การจ้างงาน การวางแผนอัตรากลงัคน นโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทน การพฒันา
บุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนถึงการจ่ายเงินค่าชดเชยเม่ือลาออก 
เกษียณอาย ุ 
1.3 ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารจดัการสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ จดัตั้ง 
คณะกรรมการก ากบัดูแลโดยเฉพาะ เพ่ือพฒันาและสนบัสนุนสวสัดิการเพ่ือส่งเสริมให้
พนกังานมีคุณภาพชีวติการท างานและคุณภาพชีวติครอบครัวท่ีดีและมีความผาสุก 
1.4 ก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ความ ตอ้งการสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือให้พนกังานมีโอกาสร่วมแสดงความ
คิดเห็นซ่ึง และเน้นการสร้างเครือข่าย เพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบสวสัดิการของพนกังานมหาวทิยาลยั 
1.5 นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จดัการให้มี ความคล่องตวัรวดเร็ว การส่งข่าวสารขอ้มูลเป็นปัจจุบนัทนัต่อการน าขอ้มูล
มาใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.6 นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างดา้นสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือให้มีความเท่าเทียม
เป็นธรรมและสามารถเทียบเคียงและแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัของชั้นน าได ้ 
1.7 ก าหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงานทั้งดา้นการสอน การท าวิจยั และการบริการวชิาการ
แก่ชุมชนสงัคม 
1.8 นโยบายดา้นการจดัระบบกายภาพและส่ิงแวดลอ้มให้น่าอยูเ่ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
และมีหน่วยงานด้านดูแลระบบความปลอดภยัภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานมหาวทิยาลยั 
1.9 นโยบายดา้นการทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้เอ้ืออ านวยความสะดวกให้
บุคลากร  ท างานไดอ้ยา่งมีความสุข 
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  ตารางท่ี 4.30 (ต่อ) 
เงื่อนไข ข้อค้นพบ 

 2. ดา้นผูบ้ริหาร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 บทบาทผูบ้ริหารในฐานะผูน้ า ในการเปล่ียนแปลงและพฒันา การก าหนดวิสัยทศัน์
มุ่งพฒันาคนทั้ งผูเ้รียนและผูส้อน ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทางการบริหาร
การศึกษาและการบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหา  พฒันา รักษาไว ้ใชป้ระโยชน์ ดูแลให้
มีคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดี 
2.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการสนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการเพื่ อให้ มี
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ เพ่ือใหมี้ผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการมากข้ึน 
2.3 การบริหารจดัการมหาวิทยาลยั ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจดัการท่ีดี
เน้นให้บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
มหาวทิยาลยั  
2.4 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาแกไ้ขขจัดปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง และดูแลการ
จดัการดา้นสวสัดิการของพนักงานในมหาวิทยาลยัให้ตรงกับความตอ้งการเหมาะสม
และเอ้ือประโยชน์สูงสุดใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัใหไ้ดเ้พียงพอตอ่ปัจจยัพ้ืนฐานของการ
ด ารงชีวติ 
2.5 มีการเปิดกวา้งเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและไม่ปิดกั้นการวิพากษว์ิจารณ์ของพนกังาน 
โดย ยอมรับในความตอ้งการท่ีแตกต่างของแต่ละคนให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์
2.6 ผูบ้ริหารวเิคราะห์หาแนวทางและด าเนินการจดัสวสัดิการรูปแบบใหม่ๆท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของบุคลากรและสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั อยา่งต่อเน่ือง 
และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนัต่อไป 

3.ดา้นการส่ือสาร 
   ภายในองคก์ร 
 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการส่ือสารจากระดบับนลงล่างเพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบ 
นโยบายท่ีชดัเจน และถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการเกิดการรับรู้อยา่งทัว่ถึงและปฏิบติัได้
ตรงตามเป้าหมาย 

 

3.2 มหาวิทยาลยัน าความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการส่ือสารให้มีความคล่องตัวเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารให้พนักงานได้รับรู้ได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันต่อ 
เหตุการณ์ 

 

3.3 มหาวทิยาลยัส่งเสริมใหมี้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้
งานในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 4.30  (ต่อ) 

 

เงื่อนไข ข้อค้นพบ 
3.ดา้นการส่ือสาร 
ภายในองคก์ร 

3.4 พฒันาระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ใหมี้การเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัสามารถน าขอ้มูล  
สารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3.5 มหาวิทยาลยัส่งเสริมให้มีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมทั้งมหาวทิยาลยั พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อการใชง้านใน
การปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน 

 
3.6 พฒันาระบบฐานขอ้มูลต่างๆ ใหมี้การเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัสามารถน าขอ้มูล  
สารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.ดา้นงบประมาณ 
 

4.1  มหาวิทยาลยัมีการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกบัภารกิจของมหาวิทยาลยัทุกดา้น 
ตามนโยบายและแผนงานของมหาวทิยาลยั 

 
4.2 มหาวิทยาลยัมีการวิเคราะห์จดัสรรงบประมาณทุกดา้นให้เพียงพอทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวเพ่ือการบริหารจดัการท่ีต่อเน่ือง 

 
4.3 งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรแลว้น ามาบริหารจดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม และบรรลุวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

 
4.4 ปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณภายในมหาวทิยาลยัเพื่อใหก้ารจดัสรร
งบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

 
4.5  มหาวิทยาลยัมีการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกบัภารกิจของมหาวิทยาลยัทุกดา้น 
ตามนโยบายและแผนงานของมหาวทิยาลยั 

 
4.6 มหาวิทยาลยัมีการวิเคราะห์จดัสรรงบประมาณทุกดา้นให้เพียงพอทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวเพ่ือการบริหารจดัการท่ีต่อเน่ือง 

 
4.7 งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรแลว้น ามาบริหารจดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม และบรรลุวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั 

 
4.8 ปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณภายในมหาวทิยาลยัเพื่อใหก้ารจดัสรร 
งบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

5.ดา้นการมีส่วน
ร่วม 

5.1 พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงความตอ้งการดา้นสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวขอ้งในการไดรั้บประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 
5.2 พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลยัตามสิทธิจากการท่ีไดป้ฏิบติังาน 
เป็นพนกังานของมหาวทิยาลยั  
5.3 พนักงานมหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธในสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์  
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยัท่ีไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการและความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการ 
ด ารงชีพได ้
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        ผูว้จิยัใชว้ิธีการตรวจสอบรูปแบบ เพื่อรับรองรูปแบบโดย  น ารูปแบบ ท่ีสร้างข้ึนไปให้
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  5  ท่าน ประเมินและรับรองรูปแบบ ผลของความคิดเห็นหรือขอ้แนะน าของ
ผูท้รงคุณวุฒิ  ผูว้ิจยัจะน ามาสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้สรุป ปรับปรุงรูปแบบให้
มีความสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  และไดรู้ปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังาน
ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย ท่ีมีความเหมาะสม  ดงัตารางท่ี 4.31 
 

เงื่อนไข ข้อค้นพบ 
5. ดา้นการมีส่วน
ร่วม 

5.4 มหาวทิยาลยัเลือกตวัแทนพนกังานมหาวิทยาลยัในการเขา้ร่วมประชุมหาหรือเพ่ือการ
จดัท าแนวทางการจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นของ
พนกังานมหาวทิยาลยั 
5.5 ด าเนินการส ารวจความต้องการสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกปีเพื่ อ
ปรับเปล่ียนใหท้นัต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

6. ดา้นความพร้อม
ของมหาวทิยาลยั 

6.1  มีแผนการจดัสรรงบประมาณดา้นการเงินท่ีเพียงพอและมีความต่อเน่ืองระยะยาวทุก
ดา้น 

 
6.2  มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมั่นคงมีการเตรียมความพร้อมในการจัดสรรงบประมา 
ส าหรับปรับปรุงและพฒันางานทั้งระบบของมหาวทิยาลยั 

 
6.3  มีงบประมาณเพียงพอต่อการเสริมสร้างศกัยภาพและพฒันาบุคลากรใหมี้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมตามเป้าหมายของมหาวทิยาลยั 

 

6.4  มีกระบวนการจัดการการดูและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในบริเวณ
มหาวทิยาลยัใหมี้ความร่มร่ืนอากาศดีปราศจากมลพิษเพ่ือสุขภาวะท่ีดีของพนกังาน 

 
6.5  มีระบบดูแลความปลอดภยั เพื่อให้พนกังานมหาวิทยาลยัมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 

 

6.6 มีความพร้อมในการท่ีจะเขา้ร่วมเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลยัเพ่ือร่วมแสดงความ
คิดเห็นและน าแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในดา้นการจดัสวสัดิการพนกังานท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์
ต่าง ๆ มาปรับใชก้บัพนกังานของมหาวทิยาลยั 

 
6.7 มีความพร้อมท่ีจะรับบุคคลการสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญสูงเขา้มา   
ปฏิบติังาน ดว้ยการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนัหรือเทียบเคียงกบัมหาวทิยาลยัชั้นน า 

 

6.8 มีความพร้อมในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ในการท่ีจะพฒันามหาวทิยาลยักา้วไปสู่มหาวทิยาลยัชั้นน าท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ
ในสงัคม 
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ตารางท่ี 4.31  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัสวสัดิการเพื่อพฒันาการจดัสวสัดิการ 
                       ของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย   
องค์ประกอบของรูปแบบ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดบัความ
เหมาะสม 

1. ด้านการปฏิบัติงานทีม่ีความก้าวหน้าในอาชีพ 

1.1  ส่งเสริมพนกังานสายวิชาการสร้างผลงานทางวชิาการเพ่ือความกา้วหนา้
ในต าแหน่งทางวชิาการ 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

1.2  สนับสนุนทางดา้นพฒันาอาจารยใ์ห้มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะความเช่ียวชาญในระดับท่ีสูงข้ึน เป็นการเพ่ิมศกัยภาพ
ของตวัพนกังาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3  ฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานสายวิชาการให้ เป็นผู ้มี จ ริยธรรม
จรรยาบรรณในอาชีพ เพ่ือธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเกียรติคุณแห่งอาชีพอาจารย ์

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.4  สนบัสนุนใหพ้นกังานสายวชิาการมีโอกาสไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

1.5 การท าผลงานวิชาการ ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพฒันาให้เป็นผูมี้ความ
เช่ียวชาญ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.6 การต่อสัญญาจ้างสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมเพ่ือให้
อาจารยมี์เวลาสอนท าวิจยัและบริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมอยา่งสมดุล
กบัชีวติประจ าวนั 

4.33 0.58 มาก 

1.7 ดา้นความมัน่คงกา้วหนา้ในอาชีพ ไดแ้ก่การท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วชิาการ 

4.33 0.58 มาก 

1.8 การอบรมพฒันาศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ เป็นการพฒันาอาชีพเพ่ือความ
มัน่คงในอนาคต 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.31  (ต่อ) 
องค์ประกอบของรูปแบบ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดบัความ
เหมาะสม 

2. ด้านสิทธิประโยชน์ทีม่ีส่วนร่วม 

2.1 เปิดโอกาสให้พนักงานไดรั้บโอกาสในการตดัสินใจด้วยตนเองและการ
แสดงความคิดเห็นต่อความตอ้งการดา้นสวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.2 ผูบ้ริหารให้การยอมรับผลของการตดัสินใจของพนักงานส่วนใหญ่ท่ีได้
จากการเสนอความคิดเห็นร่วมในการจัดสวสัดิการให้กับพนักงานของ
มหาวทิยาลยั 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.3 สนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวแนวทางการปรับปรุง
สวสัดิการ 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.4 พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อสวสัดิการของ
มหาวทิยาลยัทุกปี 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.5  มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการบริการต่างๆเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
หรือสงัคมท่ีอยูร่่วมกนั 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.6 มหาวทิยาลยัมีการปรับปรุงสวสัดิการให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเอ้ือประโยชน์สูงสุดให้แก่
พนกังานมหาวทิยาลยั 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ด้านระบบสัญญาจ้างทีม่ั่นคง 

3.1 การขยายอายุสัญญาจ้างในแต่ละคร้ัง และการลดจ านวนคร้ังในการต่อ
สญัญาจา้งลงเช่น 1,  3. 5. 10 ปี และยาวถึงอาย ุ60 ปี 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.2 การประเมินผลการปฏิบติังานมีความโปร่งใสเป็นธรรมมีเกณฑใ์นการ 
พิจารณาท่ีมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบไดมี้คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.3 ขอ้ก าหนดของสัญญาจา้งก าหนดระยะเร่ิมจา้งและส้ินสุดเม่ือประเมินผล
โดยใชผ้ลงานทางวชิาการ การใชภ้าระงานการสอนและการใชผ้ลงานการให้ 
บริการวชิาการแก่ชุมชนสงัคม มาพิจารณาในการต่อสญัญาจา้ง 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3.4 ควรมีนโยบายการก าหนดการจา้งแบบระยะยาวถาวร กบัผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการแลว้ เพ่ือให้ความมัน่คงต่อพนักงานมีเวลาและก าลงัทุ่มเทในการ
ผลิตผลงานวจิยัใหมี้คุณภาพในระดบัสูงข้ึนต่อไปอีก 

4.00 0.00 มาก 
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ตารางท่ี 4.31  (ต่อ) 
องค์ประกอบของรูปแบบ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดบัความ
เหมาะสม 

   4. ด้านระบบค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม 

4.1 ค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถและไม่ต ่ากวา่ระดบัวฒิุการศึกษา 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.2 ค่ าตอบแทน จูงใจ  สามารถเชิญชวนคน เก่ง เข้ามาป ฏิบั ติ งานกับ
มหาวทิยาลยั 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวชิาการควรจ่ายใหไ้ม่นอ้ยกวา่ขา้ราชการพลเรือน
ท่ีไดรั้บ 

4.33 0.58 มาก 

4.4 มีการส ารวจความพึงพอใจในเร่ืองของค่าตอบแทนและเร่ืองสวสัดิการ 
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมและมีความทนัสมยัเพื่อประโยชน์สูงสุดขอพนกังาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ด้านสวสัดิการทีค่รอบคลุม 

5.1 การรักษาพยาบาลท่ีดูแลบุคคลในครอบครัวพนักงาน ไดแ้ก่ บิดา มารดา 
บุตร และ คู่สมรส 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5.2 สวสัดิการท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์ท่ีมีส่วนร่วมจ่ายในการซ้ือแผน
ประกนัสุขภาพตามความสมคัรใจ 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5.2 สวสัดิการท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์ท่ีมีส่วนร่วมของพนักงานได้มี
โอกาสร่วมก าหนดแนวทางเสนอความเห็นปรับปรุงแกไ้ข 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6.  ด้านความมั่นคงระยะยาว 

6.1 สัญญาจา้งเร่ิมตน้คร้ังแรก ระยะ 1 ปี ประเมินผลต่อสัญญา 6 ปี  10 ปี ต่อ
ยาวถึง 60  ปี 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.2 แนวปฏิบติัท่ีดีน าหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารจดัการค านึงถึงคุณภาพชีวิต
และความผาสุกในการปฏิบติังานของพนกังานในมหาวทิยาลยั 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.3  มีกองทุนออมเงินส าหรับพนักงานเม่ือลาออก หรือเกษียณอายุให้ไดรั้บ
ตามสิทธิ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.4 พัฒนาระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมเป็นท่ียอมรับของ
พนกังาน 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

6.5 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรเพ่ือลดความรู้สึกแตกต่าง
ระหวา่งพนกังานกบัขา้ราชการ 

4.33 0.58 มาก 

6.6 สวสัดิการท่ีดีและมีความมัน่คงในระยะยาวดว้ยการขยายระยะเวลาการต่อ
สญัญารวมถึงการจ่ายเงินชดเชยเม่ือเกษียณอาย ุ

4.67 0.58 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.31  (ต่อ) 
องค์ประกอบของรูปแบบ 
 

x  

 

S.D. 
 

ระดบัความ
เหมาะสม 

   6.  ด้านความมั่นคงระยะยาว 

6.7 การเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเอ้ืออาทรระหว่างพนักงาน 
หน่วยงานและ ผูบ้ริหารร่วมกนัเพ่ือความผาสุก 

4.33 0.58 มาก 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
x  S.D ระดบัความ

เหมาะสม 

1.  ด้านนโยบาย 

1.1  มีความชดัเจนและครอบคลุมทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิประโยชน์ของ
พนกังาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 มีการก าหนดนโยบายการวางแผนอตัราก าลงัคนให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และคุม้ค่าสูงสุด 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.3 ก าหนดนโยบายพฒันาและสนบัสนุนสวสัดิการเพ่ือส่งเสริมให้พนกังานมี
คุณภาพชีวติการท างานและคุณภาพการด ารงชีพท่ีดี  

4.33 0.58 มาก 

1.4 ก าหนดนโยบายปรับปรุงโครงสร้างด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือให้มี
ความเท่าเทียม เป็นธรรมและสามารถแข่งขนัได ้เช่น นโยบายระบบของการ
จา้งงาน นโยบายดา้นการจ่ายค่าตอบแทน และสวสัดิการ 

4.33 0.58 มาก 

2. ด้านผู้บริหาร 

2.1 พฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ศกัยภาพให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสูงข้ึน
เพ่ือโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นการยกระดับวิทยฐานะของ
พนกังาน  

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.2  ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อพนักงานให้สิทธิแบบประเป็นประชาธิปไตย  และยึด
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการท่ีดี 

4.00 0.00 มาก 

2.3 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อพนักงานให้สิทธิแบบประเป็นประชาธิปไตย  และยึด
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการท่ีดี 

4.00 0.00 มาก 

2.4 มีความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาแก้ไขขจัดปัญหาท่ีเก่ียวข้อง ดูแลการจัด
สวสัดิการของพนักงานในมหาวิทยาลยั ให้ตรงกบัความตอ้งการไม่ดอ้ยกว่า
ปัจจยัพ้ืนฐานของการด ารงชีวติ 
 

4.33 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 4.31  (ต่อ) 
เงื่อนไขความส าเร็จ x  S.D ระดบัความ

เหมาะสม 

3. ด้านการส่ือสารภายในองค์กร 

3.1 ผูบ้ริหารระดับสูงมีการส่ือสารจากระดบับนสู่ระดบัล่างเพ่ือให้ผูป้ฏิบัติ
ไดรั้บทราบนโยบายท่ีชดัเจนและถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการเพ่ือให้เกิดการ
รับรู้อยา่งทัว่ถึงและปฏิบติัไดต้รงตามเป้าหมาย 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3.2 พนกังานไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีเป็นประโยชน์จากมหาวิทยาลยัการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือไดท้ัว่ถึงทุกคน 

4.33 0.58 มาก 

3.3 การส่ือสารมีคุณภาพท าใหม้หาวทิยาลยัสามารถด าเนินภารกิจไปตาม
เป้าหมายไดส้ าเร็จ 

4.33 0.58 มาก 

3.4 มหาวิทยาลยัมีช่องทางการส่ือสารให้พนกังานไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
เช่น การติดประกาศ โปสเตอร์ วารสาร การออกเสียงตามสาย การแจกใบปลิว 
แผน่พบั การจดัอบรม การประชุม เป็นตน้ 

4.67 0.58 มาก 

3.5 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารท าให้ มีความ
คล่องตวัและรวดเร็ว  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.6 การส่ือสารท่ีดีสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัและให้มีความพึงพอใจในการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารนั้นเป็นการสร้างบรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดี 

4.00 0.00 มาก 

                                        4. ด้านงบประมาณ 

4.1 วางแผนงานงบประมาณส าหรับอนาคตท่ีเป็นรูปแบบอย่างชัดเจน  มี
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และนโยบายในการด าเนินการของมหาวิทยาลยัอยา่ง
ชดัเจน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.2 จดัสรรงบประมาณเพียงพอในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือความมัน่คงใน
อนาคต 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.3 บริหารจดัการงบประมาณมีครอบคลุมรายละเอียดอย่างเพียงพอส าหรับ
การน ามาใชใ้นกระบวนการจดัสวสัดิการพนกังานของมหาวทิยาลยั 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

4.4 การจดัสรรงบประมาณครบทั้งระบบไดแ้ก่ การบริหารงานบุคลากรบริหาร
งบประมาณและทรัพยสิ์นการบริหารวชิาการ 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

5. ด้านการมีส่วนร่วม 

5.1 พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการด้าน
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.31  (ต่อ) 
เงื่อนไขความส าเร็จ x  S.D ระดบัความ

เหมาะสม 
5.2 พนกังานมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหรือหาแนวทางในการปรับปรุง เกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนและมีความพึงพอใจ 

4.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.3 พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัจะท าให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งดีและเกิดการยอมรับลดขอ้ขดัแยง้ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. ด้านความพร้อมของมหาวทิยาลยั 

6.1 ส ารวจปัญหาและความตอ้งการสวสัดิการ เพ่ือปรับเปล่ียนให้ทนัต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองในปัจจุบนั 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.2 เทียบเคียงสวสัดิการกบัสถาบนัอ่ืนเพ่ือการแข่งขนัและการจดัการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.3 การวางแผนจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อเน่ืองในระยะยาวในทุกๆดา้น 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.4 เสถียรภาพทางการเงินมีศกัยภาพพร้อมต่อการแข่งขนั 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.5 การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมตามพนัธกิจหลกัของมหาวทิยาลยัควรจดัโครงการ 
เส้นทางความกา้วหน้าในการพฒันาอาจารย ์เพ่ือให้มีความมัน่คงกา้วหน้าใน
อาชีพอาจารยอ์ยา่งแทจ้ริง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6.6 การดูแลสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานให้ความส าคญัเร่ือง
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานในการท างาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

 
 หลังจากท่ีผูว้ิจ ัยได้ท าการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย   สามารถสร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการ
ของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย  ดงัภาพท่ี 10 
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เงือ่นไข
ความส าเร็จ

นโยบาย

ผูบ้ริหาร

การส่ือสาร
ภายในองคก์ร

งบประมาณ

การมีส่วนร่วม

ความพร้อมของ
มหาวทิยาลยั

รูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 4.11   รูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศ

ไทย 

ขั้นตอนที ่4  การเสนอแนวทางการพฒันาการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

                     ของรัฐ ส าหรับประเทศไทย 

 
        ส าหรับการตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 ผูว้ิจยัจดัประชุมแนวทางพฒันาการจดัสวสัดิการ
ของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เป็นการเสนอแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของ
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย โดยเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย

องค์ประกอบ

ดา้นการปฏิบติังาน
ท่ีมีความกา้วหนา้

ในอาชีพ
ดา้นสิทธิ

ประโยชน์ท่ีมี
ส่วนร่วม

ดา้นสัญญาจา้งท่ี
มัน่คง

ดา้นค่าตอบแทนท่ี
เท่าเทียม

ดา้นสวสัดิการท่ี
ครอบคลุม

ดา้นความมัน่คง
ระยะยาว

รูปแบบการจัดสวสัดิการ 

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ส าหรับประเทศไทย 
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บุคลากร 3 หน่วยงานได้แก่  พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการซ่ึงเป็นผูท้รงวุฒิจากมหาวิทยาลยั
ของรัฐหลายแห่งท่ีปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ และอาจารย ์ 
เจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยัหลายแห่ง เชิญเจา้หน้าท่ีกลุ่มนโยบายทรัพยากร
บุคคล จากส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งส้ิน 38  คน  เขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอความ
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ หรือวิพากษ์เก่ียวกับ ความเหมาะสมของรูปแบบและแนวทางการ
พฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศ 
  
 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับ
ประเทศไทย  มี 3 กลุ่ม 

 
1. แนวทางการพฒันาการจัดสวสัดิการ ส าหรับมหาวทิยาลยั 

1. ด้านการปฏิบัติงานทีม่ีความก้าวหน้าในอาชีพ  
  1.1 ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ควรก าหนดนโยบายส่งเสริมการท าต าแหน่งทางวิชาการ
ส าหรับพนกังานสายวิชาการอย่างชดัเจน และการวางแผนเส้นทางความกา้วหน้าทางอาชีพให้แก่
พนักงานสายวิชาการ เช่น  การให้ทุนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน การศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม
พฒันาทกัษะความรู้ในสาขาวิชาท่ีอาจารยท์  าการสอนเพื่อเพิ่มทกัษะในสาขาอาชีพแก่อาจารย ์ การ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั  หรือจดัโครงการแข่งขนัด้านวิชาการ เป็นการพฒันาศกัยภาพและเป็น
โอกาสสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพอาจารย ์  
  1.2 มหาวิทยาลยั ควรให้การสนบัสนุนการท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่ง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อได้รับค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ ควรมีการวางแผนด้าน
งบประมาณระยะยาวเพื่อรองรับการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพของพนกังานสายวิชาการอยา่ง
เป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ืองและเพื่อการแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัแห่งอ่ืน 
  1.3 มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มข้ึน  และควรให้สอดคล้องกบัการความถนัด ความชอบและความตอ้งการและสาขา
อาชีพของพนกังานโดยตรงเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆให้มากยิ่งข้ึนจะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 
และการน าความรู้ไปถ่ายทอดสู่ผูเ้รียนไดต้รงมากข้ึน 
  1.4  มหาวิทยาลยั ควรก าหนดเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ เกณฑ์เดียวกนั โดย
ประกอบดว้ย 1. ต าแหน่งวิชาการ  2. เพิ่มพูนความรู้อาจารย ์ 3. จริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารย ์
4. งานวจิยั   5.โครงการให้รางวลักบัผลงาวิจยัดีเด่น ทั้งน้ีเพื่อการพฒันาเท่าเทียมเสมอภาคและอยา่ง
สร้างสรรค ์
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 2. ด้านสัญญาจ้างทีม่ั่นคง  

 2.1 มหาวิทยาลยั  ควรมีกฎระเบียบในการท าสัญญาจา้งพนกังามหาวิทยาลยั เพื่อ
ความเป็นระเบียบเดียวกนั  ซ่ึงควรท าระยะยาวคร้ังเดียว คือ สัญญาจา้งคร้ังแรก 1 ปี  และท างานได้
ระยาวถึงอาย ุ 60 ปี  เหตุท่ีไม่ควรท าสัญญาจา้งระยะสั้น  เน่ืองจากการสัญญาจา้งแบบสั้นก่อให ้
เกิดความไม่มัน่คงอยา่งมากในการท างานและพนกังานไม่สามารถด าเนินการธุรกรรมดา้นการเงิน
ส่วนบุคคลได้  ในระหว่างปีท่ีท างานมหาวิทยาลยัควรจดัระบบการประเมินผลงานได้โดยตลอด 
กรณีไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดก็สามารถออกจากงานไดใ้นระหวา่งสัญญาตลอดปี 

 2.2  มหาวิทยาลยั  ควรยืดหยุ่นขยายระยะเวลาการท าผลงานทางวิชาการ ในขอ
ต าแหน่งความกา้วหน้าทางวิชาการตามความเหมาะสมเพื่อให้อาจารย ์มีเวลาสอนและเวลาท าวิจยั 
พร้อมทั้งสามารถบริการทางวชิาการแก่ชุมชนสังคมไดอ้ยา่งสมดุล 

             2.3 มหาวิทยาลยั ควรมีนโยบายการจา้งงานพนกังานสายวชิาการท่ีเกษียณอายุแลว้
และยงัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมีสุขภาพดีท างานต่อไดโ้ดยพิจารณาท าสัญญาจา้งระยะสั้นปี
ต่อปี 
 
 3. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม   
  3.1 มหาวิทยาลยั  ควรจ่ายค่าตอบแทนเร่ิมจา้งไม่ต ่ากว่าวุฒิการศึกษา ของแต่ละ
ระดบัของผูท่ี้เขา้เร่ิมท างานกบัมหาวิทยาลยั  และมีการปรับประเมินผลหลงัผ่านการทดลองงาน
ตามผลงาน  

              3.2 มหาวิทยาลยั  ควรจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการให้แก่พนักงานสาย
วชิาการท่ีท าต าแหน่งทางวชิาการใหเ้ท่าเทียมกบัขา้ราชการ คือ 2 เท่า 
 

4. ด้านสิทธิประโยชน์ทีม่ีส่วนร่วม 
   4.1 มหาวทิยาลยั  ควรก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใหพ้นกังานมีโอกาสท่ีเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยตนเองและการแสดงความคิดเห็น 
              4.2 มหาวิทยาลยั  ตอ้งด าเนินการก าหนดแนวทางการปรับปรุงสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สวสัดิการละสิทธิประโยชน์ท่ีมีมีความเหมาะสมกบัสภาพ
สังคมปัจจุบนัและใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุดสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน 

  4.3 มหาวิทยาลยั  เปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินความ
พึงพอใจต่อสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัมีอยู่ว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อ
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ความตอ้งการของพนกังานหรือไม่  และควรมีการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความ
พิจารณาถึงความจ าเป็นพื้นฐานด้วย ร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆของมหาวทิยาลยั 
  4.4  มหาวิทยาลัย  ควรมีส่วนงานท่ีดูแลสิทธิประโยชน์ ในการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบของส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการขอพระราชทานเคร่ืองราช- 
อิสริยาภรณ์  ตามบญัชี ร่างท่ี 18 (ปรับปรุงใหม่ )ของพนกังานมหาวิทยาลยั มาปรับให้เทียบเท่ากบั
บญัชี 41  ของขา้ราชการ ดว้ย 
  4.5 มหาวทิยาลยั  ควรปรับปรุงกฎระเบียบในการขอรับพระราชทานเคร่ืองราช- 
อิสริยาภรณ์ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยัให้เท่าเทียมกบัขา้ราชการ  กล่าวคือขา้ราชการมีอตัรา
เงินเดือนถึงเกณฑ์ท่ีจะขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ได้ ขา้ราชการผูน้ั้นสามารถใน
ต าแหน่งนั้นไดเ้ลยดว้ยตนเอง โดยสามารถขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในขั้นสูงข้ึนไป
ไดต้ามอตัราเงินเดือนโดยไม่จ  ากดั แต่ถา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัจะขอรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไดต้ามอายงุาน โดยตอ้งท างานขั้นต ่า 5 ปี จึงจะขอรับพระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ขั้นท่ีหน่ึงได ้และตอ้งท างานต่ออีก 5 ปี จึงจะขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ขั้นท่ีสองได ้พนกังานมหาวิทยาลยัสามารถขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไดไ้ม่เกิน สาย
ท่ี  2  เพราะคุณสมบติัตาม บญัชีร่างท่ี 18 (ปรับปรุงใหม่) พนักงานมหาวิทยาลยั มีสิทธิท่ีจะขอรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ได ้ไม่เกินเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
ดงันั้น ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัจึงควรน าบญัชีร่างท่ี 18 ของพนกังานมหาวิทยาลยักบับญัชีท่ี  41 ของ
ขา้ราชการมาเปรียบเทียบกนัแลว้ปรับบญัชีร่างท่ี 18 (ปรับปรุงใหม่) ใหเ้ทียบเท่าบญัชีท่ี 41 
 

5. ด้านสวสัดิการทีค่รอบคลุม 
  5.1  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  ควรจดัสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลให้ครอบคุลม
ครอบครัวของพนกังานมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่บิดา มารดา บุตร คู่สมรส ของพนกังานมหาวทิยาลยั 

 5.2 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  ควรมีสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจาก
ประกนัสังคม โดยใหสิ้ทธิประโยชน์ต่อพนกังานและครอบครัวพนกังานมหาวทิยาลยั 

 5.3 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย  ควรจดัสวสัดิการทางเลือกด้านการรักษา และการ
ให้บริการท่ีครอบคลุมเร่ืองสุขภาพต่างๆ เช่นป้องกันโรค บริการแพทย์แผนไทย โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ต่อพนกังานและครอบครัวพนกังานมหาวทิยาลยั 

 5.4  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  ควรให้สิทธิรับสวสัดิการต่าง ด้านการเงินๆ เช่น  ค่า
เช่าบ้าน ค่าเลาเรียนบุตร ทุนการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินชดเชย  เงินบ าเหน็จ บ านาญ  
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ฌาปนกิจ แก่ครอบครัวพนักงานเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและเพื่อให้เป็น
สวสัดิการท่ีสามารถเทียบเคียงกบัขา้ราชการได ้

   
 6. ด้านความมั่นคงระยะยาว    
    6.1  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาทั้ ง
นโยบายการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ และการสนับสนุนงานวิจยั ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของบุคลากรและบรรลุเป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
  6.2 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ควรจดัภาระงานสอนให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ 
ส่งเสริมให้พนกังานไดพ้ฒันาความรู้อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง รวมทั้งการปรับปรุงอตัราก าลงัสาย
การสอนให้เหมาะสม ลดอตัราการขาดแคลนบุคลากร สร้างวฒันธรรมการอยู่ร่วมกนัปราศจาก
ความขดัแยง้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 
  6.3 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  ควรวางแผนระยะยาวเพื่อการเตรียมการส าหรับการ
เกษียณอาย ุมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับพนกังานเม่ือลาออกหรือเกษียณอายใุหไ้ดรั้บตามสิทธิ 
  6.4  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัควรการต่อสัญญาจา้งงานกับพนักงานสายวิชาการท่ี
เกษียณอายุแลว้และยงัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมีสุขภาพแข็งแรง ให้ไดป้ฏิบติังานต่อโดยท า
เป็นสัญญาจา้งระยะสั้น 
  6.5  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สถาบนัส าหรับพนกังานสายวชิาการไดมี้การต่อยอดและบริการทางวชิาการไดก้วา้งขวางข้ึน 
  6.6  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ควรจดัโครงการเพื่อแบ่งปันความรู้ร่วมกันระหว่าง
มหาวทิยาลยัและชุมชนหรือต่อหน่วยงานอ่ืน เป็นการสร้างความมัน่คงในระยะยาวต่อพนกังานสาย
วชิากรท่ีจะไดใ้ชป้ะสบการณ์ท่ีมีมาทั้งหมดไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั    
   
2. แนวทางการพฒันาการจัดสวสัดิการ  ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 1. การปฏิบัติงานทีม่ีความก้าวหน้าในอาชีพ  
                           1.1  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรออกระเบียบการสนับสนุน
งานวิจยั โดยก าหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจยัทางวิชาการ และการจ่ายค่าตอบแทนทางวิชาการใน
อตัราเดียวกนัทุกมหาวทิยาลยัของรัฐเท่าเทียมกบัขา้ราชการ 
  1.2  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรให้การสนับสนุนทุนวิจยัแก่
พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการส าหรับมหาวทิยาลยัของรัฐ 
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  1.3 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรวางแผนระยะยาวในการจดัสรรงบ 
ประมาณส าหรับการพฒันาอาจารย ์มหาวทิยาลยัของรัฐ 
 

2. ด้านสัญญาจ้างทีม่ั่นคง  
 2.1 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรออกกฎระเบียบ ก าหนดรูปแบบ

และเง่ือนไขของสัญญาจา้งส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัไวช้ดัเจนเพื่อประกาศใช้ให้เป็นระเบียบ
มาตรฐานเดียวกนัส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  

 2.2  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรผลกัดนัให้ออกกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา   ตราเป็นพระราชบญัญัติออกมาบังคับใช ้
เพื่อให้คุม้ครองและดูแลให้สิทธิประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลยัองรัฐ  เพื่อเป็นเกณฑ์ตั้งตน้
พื้นฐานในการควบคุมจดัการ ในส่วนกรอบมาตรฐานในการก าหนดต าแหน่ง เงินเดือน ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการ ตลอดจน สิทธิประโยชน์อ่ืนของบุคคลในสถาบนัอุดมศึกษาทุกกลุ่ม เพรา
ในปัจจุบนัน้ีการบริหารงานพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา และลูกจา้งในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ส่งผลให้การบริหาร งานบุคคล การให้สวสัดิการ 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์ มีความแตกต่างกนั  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความเป็นเอกภาพ จึง
ควรช่วยกนัใหมี้พระราชบญัญติัระเบียบการบริหารงานบุคคล ในสถาบนัอุดมศึกษา ข้ึนประกาศใช ้

 2.3  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการจดัให้มี
หน่วยงานดา้นสวสัดิการสุขภาพโดยเฉพาะส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยัของรัฐ ให้ใชสิ้ทธิในการ
รับบริการดา้นสุขภาพเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้สิทธิท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยั
ของรัฐทุกแห่ง 
   
 3. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม   
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรก าหนดมาตรฐานค่าตอบแทน
เร่ิมตน้เท่ากนัและไม่ต ่ากว่าวุฒิการศึกษา และมีการปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งไปตามสภาพสังคม
เศรษฐกิจปัจจุบนัเพื่อใหเ้พียงต่อการด ารงชีพ 
  3.2 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภาครัฐ 
ส านกังบประมาณควรเป็นผูก้  าหนดอตัราการจ่ายค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการเป็นอตัราเดียว
เท่ากนัทุกมหาวทิยาลยัของรัฐ เพื่อใหมี้ความเท่าเทียมเสมอภาคกนั  
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               4. ด้านสิทธิประโยชน์ทีม่ีส่วนร่วม 
 4.1 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการจดัประชุมหารือเพื่อรับฟัง

ปัญหาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อช่วยแก้ปัญหา และหาแนวทางร่วมกันในการ
ปรับปรุงสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐใหเ้ป็นสถาบนัท่ีมีความมาตรฐานในทุกดา้นใหม้ากท่ีสุด 

             4.2 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ า ควรส ร้างเครือข่ายพนักงาน
มหาวทิยาลยัเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการรับรู้ปัญหาความตอ้งการ รับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะต่าง 
ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง 

 
 5. ด้านสวสัดิการทีค่รอบคลุม 
  5.1 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัของรัฐ ทุกแห่ง 
ควรร่วมกนัเสนอกระทรวงศึกษาธิการใหจ้ดัตั้งกองทุนสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั โดยใหสิ้ทธิ
ประโยชน์ต่างๆ กบัพนกังามหาวทิยาลยั 
 
 6. ด้านความมั่นคงระยะยาว    
    6.1  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอวา่ให้ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จดัตั้งกองทุนสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยัข้ึน โดยให้ มหาวทิยาลยัของรัฐทั้ง 79 
แห่งส่งเงินสมทบเขา้กองทุน ส่วนหน่ึง และฝ่ายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสมทบอีกส่วนหน่ึง
เพื่อก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เป็นกองทุนสวสัดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ
โดยเฉพาะ 
  6.2  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรวางแผนรับมือเตรียมการส าหรับ
การเกษียณอายุ ใช้บงัคบัให้ทุกมหาวิทยาลยัของรัฐ ตอ้งจดัตั้งให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับ
พนกังานเม่ือออกจากงาน หรือเกษียณอายใุหไ้ดรั้บตามสิทธิ 
     
 3. แนวทางการพฒันาการจัดสวสัดิการ  ส าหรับกองการเจ้าหน้าทีก่องทรัพยากรบุคคล 
 1. การปฏิบัติงานทีม่ีความก้าวหน้าในอาชีพ  
                         1.1  กองการเจา้หนา้ท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีความชดัจน มีการก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรตามแผนเส้นทางความกา้วหนา้ และมีการ
น าระบบหลักสมรรถนะมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
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           1.2  กองการเจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล  ควรท าการส ารวจค่าจา้งค่าตอบแทน
และสวสัดิการกบัมหาวิทยาลยัของรัฐแห่งอ่ืนศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อน ามาปรับปรุงเป็นรูปแบบ
การจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
            1.3  กองการเจา้หนา้ท่ีกองทรัพยากรบุคคลควรใหก้ารส่งเสริมพนกังานสายวิชาการ
ในการพฒันาตนเองทั้งในดา้นการสอนและการหาความรู้เพิ่มเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรม
ใหม่ มาถ่ายทอดกบัผูเ้รียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง ผูเ้รียน และมหาวทิยาลยั โดยการจดั
โครงการวิชาการดีเด่น โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชนสังคม รวมทั้งการพิจารณาให้วนัลาในการ
ท าผลงานวจิยั การบริการชุมชน และเวลาส่วนตวัอยา่งเหมาะสม 
 
 2. ด้านสัญญาจ้างทีม่ั่นคง  

 2.1 กองการเจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรจดัท ารูปแบบสัญญาจา้งท่ีมีความ
ชดัเจน และควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งในทุกช่วงของการต่อสัญญาจา้งอยา่งโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  2.2  กองการเจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรแจง้ผลการต่อสัญญาจา้งทุกระยะ
ของการต่อสัญญาจา้งใหพ้นกังานสายวชิาการทราบก่อนล่วงหนา้ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 3. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม   
  3.1  กองการเจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรท าการส ารวจค่าตอบแทนของ
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ เพื่อท าการเทียบเคียงกบัสถาบนัชั้นน า โดยสามารถก าหนดมาตรฐานในการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนัไดเ้พื่อลดความเหล่ือมล ้าในการจา้งงานบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2 กองการเจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรท าการส ารวจ ความพึงพอใจใน
เร่ืองของค่าตอบแทน และพิจารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสมสามารถแข่งขนัได ้เพื่อป้องกนัการลาออก
ของบุคลากรทางการศึกษาไปสู่สถาบนัอ่ืน 
 
 4. ด้านสิทธิประโยชน์ทีม่ีส่วนร่วม 

 4.1 กองการเจ้าหน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรด าเนินการคัดเลือกตัวแทน
พนักงาน  เพื่อเปิดโอกาส ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความ
ตอ้งการกอยา่งแทจ้ริง มีประชาธิปไตยในองคก์ร 

             4.2 กองการเจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรจดัสรรสวสัดิการให้แก่พนักงาน
อยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึงรวมทั้งครอบคลุมคนส่วนใหญ่ และครอบครัวของพนกังาน 
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  4.3 กองการเจ้าหน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล  มีหน้าท่ีในการดูแลและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาดร่มร่ืนเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จดัระบบ
มาตรฐานความปลอดภยัให้เหมาะสม เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกนัทั้งนักศึกษาและพนักงานท่ี
ปฏิบติังานกบัมหาวทิยาลยัและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อกบัมหาวทิยาลยั 

 
 5. ด้านสวสัดิการทีค่รอบคลุม 
  5.1 กองการเจ้าหน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรอ านวยความสะดวกในเร่ือง
สวสัดิการต่างๆ แก่พนกังานและครอบครัวพนกังาน  เช่น การค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และการใช้
สิทธิรักษาพยาบาลในสังกดัของมหาวทิยาลยั 

 5.2 กองการเจา้หน้าท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรก าหนดให้สิทธิพนกังานสามารถ
เลือกเขา้ร่วมโครงการรักษาพยาบาลตามแผนท่ีตอ้งการผา่นการประกนัชีวติกลุ่มกบัมหาวทิยาลยัได้
ตามความสมคัรใจ 

 
 6. ด้านความมั่นคงระยะยาว    
    6.1  กองการเจา้หนา้ท่ีกองทรัพยากรบุคคล ควรน าเสนอนโยบายต่อฝ่ายบริหารใน
การขยายระยะเวลาการเกษียณ หรือจา้งงานผูเ้กษียณต่อท าให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถยงัคงปฏิบติั
อยูใ่นองคก์ร 
  6.2  กองการเจา้หนา้ท่ีกองทรัพยากรบุคคลควรด าเนินการในเร่ืองเงินช่วยเหลือแก่
บุคลากรผูท่ี้เกษียณอายอุอกจากงานท่ีนอกเหนือจากเงินบ านาญจากระบบประกนัสังคม โดยใชเ้งิน
จากกองทุนสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั 
 
 จากแนวทางการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศ
ไทย สามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัภาพท่ี 4.12 
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ภาพท่ี  4.12   สรุปแนวทางรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศ
ไทย 

 
 

แนวทางการพฒันา 
การจดัสวสัดกิาร 
ของพนักงาน 

ใน
สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ 
ส าหรับ 

ประเทศไทย 

องค์ประกอบที ่1  ด้านการปฏบิัตงิานทีม่คีวามมัน่คงในอาชีพ 
-  การส่งเสริมพนกังานสายวิชาการใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  
-  การสนบัสนุนพนกังานสายวิชาการใหท้ าผลงานทางวิชาการเพื่อต าแหน่งความกา้วหนา้ทางวิชาการ   
-  การสนบัสนุนทางดา้นพฒันาอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ืองเพิ่มพนูความรู้ทกัษะความเช่ียวชาญใน 
   ระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ 

  
องค์ประกอบที ่5  ด้านสิทธิประโยชน์ทีม่ ี   

      ส่วนร่วม 
- การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นต่อ 
   ความตอ้งการดา้นสวสัดิการ 
- การสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน  
  การก าหนดแนวทางการปรับปรุง  
  สวสัดิการ 
- การยอมรับผลของการตดัสินใจของ 
  พนกังานส่วนใหญ่ท่ีเสนอความคิดเห็น 
- การประเมินความพงึพอใจต่อสวสัดิการ 
  ของพนกังานผูรั้บสวสัดิการ 
- การเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มมีส่วนร่วมใน 
  การรับประโยชนจ์ากการบริการ 
  สวสัดิการ 

องค์ประกอบที ่2  ด้านสัญญาจ้างทีม่ัน่คง 
- การขยายอายุสญัญาจา้ง ต่อสญัญายาวถึง   
  อายุ 60 ปี  
- การประเมินผลการปฏิบติังานโปร่งใส   
   เป็นธรรมมีเกณฑใ์นการพิจารณา  
- การต่อสญัญาจา้งโดยใชภ้าระงานสอน   
  งานวิจยั การบริการวิชาการร่วมพิจารณา 
- การก าหนดการจา้งแบบระยะยาวถาวร 
  ส าหรับผูท่ี้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 
- การยืดหยุน่ระยะเวลาในการท าผลงาน 
  วิชาการเพื่อคุณภาพชีวิตทีดีในการท างาน 
  และชีวิตส่วนตวั 
 

องค์ประกอบที่ 3  ด้านค่าตอบแทนที่เท่า
เทยีม 
 - การก าหนดค่าตอบแทนเร่ิมตน้ตอ้งไม่ต  ่า 
   กวา่ระดบัวุฒิการศึกษา 
 - การจ่ายค่าต าแหน่งทางวิชาการ ควร  
   ก าหนดใหไ้ม่นอ้ยกวา่ขา้ราชการ 
 - การก าหนดค่าตอบแทนเหมาะสมกบัการ 
   เปล่ียนทางเศรษฐกิจสงัคม    
 - การพิจารณาค่าตอบแทน ทบทวน  
   หลกัเกณฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัภาระงานและ 
   ความรู้ความสามารถรายบุคคล 
- ส านกังบประมาณ ควรเป็นผูก้  าหนด 
   เกณฑก์ารจ่ายค่าต าแหน่งทางวิชาการ 
   เท่ากนัทุกแห่งและเป็นผูจ่้ายค่าตอบแทน 
   ต  าแหน่งทางวิชาการดว้ย 
 

องค์ประกอบที่ 6  ด้านสวัสดิการท่ีครอบคลุม 
- การรักษาพยาบาลดูแลครอบครัว        
  พนกังาน 
- สวสัดิการท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์ 
  ท่ีมีส่วนร่วม เช่น การจ่ายร่วมแผน 
  ประกนัสุขภาพ 

องค์ประกอบที ่4  ด้านความมัน่คงระยะยาว 
- สญัญาจา้งระยะ 1 ปี ต่อ ระยะ 6 ปี 10 ปี  และต่อปฏิบติังานถึงอายุเกษียณ  60 ปี 
- มีกองทุนออมเงินส าหรับพนกังานเม่ือลาออก หรือเกษียณอายุ 
- พฒันาระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
- การปรับค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รเพื่อลดความรู้สึกแตกต่างระหวา่งพนกังานมหาวิทยาลยักบัขา้ราชการ 
- การเสริมสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งพนกังาน หน่วยงานและ ผูบ้ริหารร่วมกนัเพื่อความผาสุก 
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บทที ่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

        การวิจยั เร่ือง รูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
ส าหรับประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 2) เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในการจดัสวสัดิการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  3) เพื่อสร้างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  4) เพื่อเสนอแนวทางพฒันาการจดัสวสัดิการของ
พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการ จ านวน 400  คน  และผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ อาจารย ์ ผูบ้ริหารงานกองการ
เจา้หนา้ท่ี ผูบ้ริหารงานกองการเจา้หนา้ท่ี  และพนกังานกองบริหารทรัพยากรบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคล
ประจ าสถาบนัอุดมศึกษา รวม  60  คน  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาและการสรุปแบบอุปนยั 
 

       สรุปผลการวจัิย 

      1. ผลการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็นและการประเมินความคาดหวงัในการจัดสวสัดิการของ

พนักงานมหาวิทยาลยั  

 จากผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นและระดบัความคิดเห็นใน
การจดัสวสัดิการ ผลการวเิคราะห์ดงัน้ี  (1) ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง (=3.02) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ผลตอบแทน  (=3.23) รองลงมาคือ  ดา้นคุณภาพชีวิตการ
ท างาน มีค่าเท่ากบั 2.90 ดา้นสิทธิประโยชน์ (=2.81) ดา้นการรักษาพยาบาลมีค่าเท่ากบั(=2.78) 
(2) ระดบัสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐของตวัอยา่ง 
โดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  (=4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุก
ด้าน  ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน (=4.36) รองลงมาคือ  ด้านผลตอบแทน (=4.32) ด้านการ
รักษาพยาบาล  (=4.26) และ ดา้นสิทธิประโยชน์ (=4.22)  เก่ียวกบัการจดัระดบัการจดัสวสัดิการ 
ของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็น ภาพรวม (PNI=0.42) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถเรียงล าดบัค่า PNI จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีดา้นการรักษาพยาบาลมี
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ค่า(PNI=0.53) รองลงมา คือดา้นสิทธิประโยชน์มีค่า (PNI=0.50) ดา้นผลตอบแทนมีค่า(PNI=0.34) 
และด้านคุณภาพชีวิตการท างานมีค่า(PNI=0.33)ในภาพรวมระดบัการจดัสวสัดิการของพนักงาน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานใสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโดยภาพรวมทุก
ด้านอยู่ในระดบัมากมีค่า (PNI=3.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก 
ดา้นความมัน่คงและโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพมีค่า(PNI=3.79)รองลงมาคือดา้นระบบสัญญาจา้งมีค่า 
(PNI=3.77) ด้านคุณภาพชีวิตการท างานมีค่า(PNI=3.77)ด้านความยุติธรรมมีค่า(PNI =3.60)ด้าน
ระบบค่าตอบแทน มีค่า(PNI=3.50) ยกเวน้ ด้านการรักษาพยาบาล อยู่ในระดับปานกลางมีค่า 
(PNI=3.13)  
 
      2. ผลการศึกษาวธีิการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศในการจัดสวสัดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   

จากการศึกษาวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศจากมหาวทิยาลยัของรัฐจ านวน 4 แห่งไดแ้ก่ 1) 
มหาวทิยาลยัท่ีมีวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแห่งท่ี1 2) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 3) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ4) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดข้อ้สรุปดงัน้ี  

1. ด้านการปฏิบัติงานทีม่ีความก้าวหน้าในอาชีพ   
 1.1 มหาวิทยาลยัสนบัสนุนและส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการเพื่อพฒันาคุณภาพ
ของอาจารยอ์ยา่งจริงจงั และเป็นการยกระดบัต าแหน่งทางวชิาการให้แก่อาจารยไ์ดมี้ความกา้วหนา้
ในอาชีพ 

    1.2  มหาวิทยาลัยมีระเบียบกฎเกณฑ์ ท่ีใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เหมาะสม โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อให้โอกาสพนักงานสาย
วชิาการไดแ้สดงภิบาล 
  1.3 มหาวิทยาลยัจดัภาระงานสอนให้ตรงกบัศกัยภาพของอาจารย ์ คืออาจารยท่ี์ถนัด
ดา้นการสอน หรืออาจารยท่ี์ถนัดดา้นการท าวิจยั  เพื่อให้อาจารยไ์ด้ปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ต็มศกัยภาพ
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 1.4 ระบบการประเมินผลใช้รูปแบบการจดัท าข้อตกลงไวร่้วมกันล่วงหน้า โดยใช้
แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลในการบริหารจดัการระบบงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรร
มาภิบาล โดยทุกสายงานมีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีชดัเจน มุ่งส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและเป็นท่ียอมรับเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม มีการส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อสร้าง
องคค์วามรู้ ดา้นการศึกษา 
 1.5 มหาวทิยาลยัมีนโยบายการบริหารจดัการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร และการดูแล
เอาใจใส่ในเร่ืองสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า ผูท่ี้มีความ
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ตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมใหป้ระสบความส าเร็จ  เพื่อใหมี้ความ
มัง่คงในอาชีพ เกิดความพอใจในการท างาน มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
มหาวทิยาลยัสูงสุด 
 2.  ด้านความยุติธรรม   

 2.1 มหาวิทยาลยัใช้วิธีการสนับสนุนให้พนักงานมหาวิทยาลยัรับรู้ความยุติธรรมให้
สูงข้ึนเก่ียวกับผลตอบแทนท่ีให้แก่พนักงานและกระบวนการท่ีใช้ตดัสินใจให้ผลตอบแทนแก่
พนกังานและสวสัดิการบางดา้นท่ีดีกว่ามหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส และอยูบ่นพื้นฐานของเหตุผล 

 2.2 การใชก้ระบวนการยุติธรรมโดยน าหลกัประชาธิปไตยมาช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียม
ในทุกโอกาสท่ีตอ้งการให้มีการแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานมี
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีความเสมอภาคกนั   

 2.3 มหาวิทยาลัยทุกแห่งน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
ภายในมหาวิทยาลยั  เพื่อให้ทุกคนยืดเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติัเหมือนกนั  จะช่วยสร้างความ
เป็นธรรม และลดความเหล่ือมล ้ าในการอยู่ร่วมกนัของคนหมู่มากไดดี้  และยงัสามารถท าให้เกิด
ความรู้สึกของการไดรั้บความยติุธรรมความเท่าเทียมกนัชดัเจนข้ึน 

 2.4 การก าหนดนโยบายหรือระเบียบข้อบังคับ ท่ีเป็นระเบียบเก่ียวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ ต่อพนกังานแลว้ ควรค าถึงความแตกต่างและความตอ้งการท่ีต่างกนัของบุคคล อีก
ทั้งยงัตอ้งพิจารณาถึงวิถีการด าเนินชีวิตปัจจุบนัสังคมและวฒันธรรมความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงเพื่อให้
การปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนให้มีสิทธิ ใช้สิทธิ อย่างเท่าเทียมเสมอภาค การไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงความตอ้งการของพนกังานทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคกนั 
 3. ด้านคุณภาพชีวติการท างาน 
        3.1 มหาวิทยาลยัมีสวสัดิการเพิ่มมากข้ึนจากความจ าเป็นขั้นพื้นฐานตามท่ีกฎหมายได้
ก าหนดให้ ซ่ึงจะเป็นสวสัดิการท่ีเป็นตวัเงินก็ได ้หรือไม่เป็นตวัเงินก็ได ้โดยทัว่ไปจะถือหลกัการจดั
สวสัดิการ คือหลกัแห่งการตอบสนองความตอ้งการ หลกัแห่งประสิทธิภาพหลกัแห่งประโยชน์ 
หลักแห่งงบประมาณ  หลักแห่งการบ ารุงขวญัและก าลงัใจ และค านึงถึงผลของการได้รับของ
บุคลากรใหเ้ท่าเทียมและทัว่ถึงกนั 

 3.2  มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้การสนับสนุนด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานสายวิชาการโดยการให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้ งในและ
ต่างประเทศ  สนบัสนุนการท าผลงานวิจยั  จดักิจกรรมโครงการวิจยัคุณภาพดีเด่น การขอต าแหน่ง
ความกา้วหนา้ทางวชิาการควบคู่กบัการขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติ 
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 3.3 มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งตอ้งรักษาค่านิยมองค์กรและวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม
ของท้องถ่ินและของสถาบันของตนเองเพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวแก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานกับ
มหาวทิยาลยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวติท่ีดีในการท างาน 

 3.4 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยสูง 
บรรยากาศร่มร่ืนส่งผลดีต่อสุขภาพอนามยัท่ีดี  

 3.5 มหาวิทยาลยัทุกแห่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังาน
มหาวทิยาลยั โดยการดูแลสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู ่ค  านึงถึงสภาพความสุขโดยรวมของพนกังาน
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการท างานให้มีความเหมาะสม จะส่งผลให้พนกังานท างานอยา่งมีความสุข มี
ความสมดุลของการท างานและการด ารงชีวติ 
 4. ด้านสิทธิประโยชน์     

 4.1 มหาวิทยาลยัให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการดา้นสวสัดิการให้แก่พนกังานท่ี

ปฏิบติังานกบัมหาวทิยาลยัทุกประเภท ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน หากจดัสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ท่ีดีแลว้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีมีผลต่อการตอบแทน

องคก์ร 

 4.2 มหาวิทยาลัยก าหนดทิศทางการพัฒนาโครงการ ด้านสิทธิประโยชน์ท่ี เป็น

ประโยชน์ต่อพนักงานมหาวิทยาลยัอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ในสิทธิประโยชน์ของ

ตนเองตั้งแต่แรกเขา้ปฏิบติังานกบัมหาวิทยาลยัจนถึงวนัท่ีเกษียณอายเุพื่อให้พนกังานทุกคนไดรั้บรู้

และสามารถวางแผนในการใชสิ้ทธิประโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด 

  4.3 มหาวิทยาลยัอาจสร้างเครือข่ายระหวา่งมหาวิทยาลยัของรัฐดว้ยกนั เพื่อเป็นเวทีใน

การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เสนอข้อคิดเห็นในเร่ืองสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่อพนักงาน

มหาวิทยาลยัส่วนมาก โดยค านึงถึงการใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนัแต่ละแห่งของสถาบนั ในแต่ละ

ช่วงอายุของบุคคล ทั้งน้ี เพื่อให้พนักงานทุกกลุ่มได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบสวสัดิการและ

สิทธิประโยชน์นั้นอยา่งแทจ้ริง 

  4.4 มหาวิทยาลยัมีโยบายการจดัสวสัดิการดา้นสิทธิประโยชน์ต่างๆ กบัพนกังานเพื่อ
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง  ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นสวสัดิการดา้นสิทธ์ิประโยชน์ท่ีส าคญัต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนัของบุคคล  ซ่ึงท าให้พนักงานได้มีเวลาส่วนตวัในการประกอบภารกิจท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีความสุข โดยมหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีหน่วยงานและคณะกรรมการ
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บริหารงานสวสัดิการเฉพาะในการดูแลเร่ืองสิทธิประโยชน์ให้กบัพนกังาน และมีการประเมินผล 
และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเพื่อใหส้วสัดิการและสิทธิประโยชน์นั้นมีความเหมาะสม 
                5.  ด้านการรักษาพยาบาล  
   5.1 มหาวทิยาลยัมีสวสัดิการการรักษาพยาบาลทางเลือกใหแ้ก่พนกังานใหดี้ข้ึนได ้ 
  5.2 มหาวิทยาลยัด าเนินการร่วมกบัโรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลยันั้นตั้งอยู่
เพื่อท าขอ้ตกลงในการให้พนกังานมหาวิทยาลยัไดเ้ขา้รับบริการรักษาไดส้ะดวก โดยท าความตกลง
ไดท้ั้งโรงพยาบาลของรัฐไดห้ลายแห่งและมหาวิทยาลยั เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับบริการ
ทางการแพทย ์
        5.3 มหาวิทยาลยัให้การดูแลเร่ืองสิทธิประโยชน์ดา้นการรักษาพยาบาลต่อครอบครัว
ของพนกังานมหาวิทยาลยั เป็นสวสัดิการรักษาพยาบาลท่ีพนกังานและครอบครัวพนกังานสามารถ
เขา้ใช้บริการไดต้ามสิทธิและการเบิกจ่าย ไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบสวสัดิการพนกังานของ
มหาวิทยาลยั โดยอาจใช้งบประมาณจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และควรมีการปรับปรุง
สวสัดิการแบบยดืหยุน่ดว้ยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล สังคม สถานภาพ ใหม้ากข้ึน  
     6. ด้านระบบสัญญาจ้าง 
        6.1 ระบบการจา้งงานพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐจะท าเป็นหนังสือสัญญาจ้างมี
ก าหนดระยะเวลา ซ่ึงมหาวทิยาลยัมีการจา้งท่ีแตกต่างกนัโดยประเมินจากภาระงานประเภทต่างๆ  
       6.2 มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาของสัญญาให้เป็นการตกลงร่วมกนัระหว่างผูใ้ห้
สัญญาและผูรั้บสัญญาโดยท าสัญญาตามก าหนดระยะเวลาการจา้ง ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั 
ส าหรับมหาวทิยาลยัของรัฐทุกแห่ง 
                  6.3 พนักงานสายวิชาการตอ้งท าผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
โดยตอ้งเขา้ระยะตามเกณฑท่ี์ตอ้งท าต าแหน่งทางวชิาการ   
                 6.4 มหาวทิยาลยัของรัฐทุกแห่งควรมีการจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัแบบสัญญาจา้ง ซ่ึงทุก
คนอยูภ่ายใตร้ะเบียบกฎเกณฑ์เดียวกนั เทียบไดก้บัสถาบนัอ่ืน ระยะเวลาจา้งทดลองงาน ระยะเวลา
การท าผลงานวชิาการ และระยะเวลาการเกษียณอาย ุ   
 7.  ด้านระบบค่าตอบแทน 
 7.1 มหาวทิยาลยัของรัฐ จ่ายจา้งค่าตอบแทนพนกังานสายวชิาการ โดยใชเ้กณฑ์คุณวุฒิ
เป็นฐานเร่ิมตน้ แล้วใช้วิธีการประเมินผลงาน  ต่อจากนั้นก็ใช้ระบบการประเมินผลงานเพื่อต่อ
สัญญาจา้งเละปรับอตัราค่าตอบแทน ตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัของรัฐแต่ละแห่งการ
ปรับค่าตอบแทนประจ าปีควรมีการส ารวจการจ่ายกบัสถาบนัอ่ืนๆ เพื่อท าการเปรียบเทียบและ
แข่งขนัได ้
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  7.2 การปรับปรุงโครงสร้างทุกส่วนงานของมหาวทิยาลยัของรัฐก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสมเป็น
ส่ิงจ าเป็นมาก  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาพนักงานให้ปฏิบติังานกบัมหาวิทยาลยัไปนานๆ นอกจาก
ค่าตอบแทนท่ีจูงใจแล้วยงัตอ้งค านึงถึงสวสัดิการท่ีตอ้งการตามความคาดหวงัท่ีเพียงพอท่ีจะเก็บ
รักษาพนกังานเอาไวไ้ดด้ว้ย 
                7.3 พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐนอกจากได้รับค่าตอบแทนประเภทเงินเดือนแล้วจะ
ไดรั้บเงินค่าตอบแทนประเภทอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการให้
สามารถน าผลงานไปเสนอขอผลงานทางวิชาการท่ีสูงข้ึนได ้โดยไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ  นอกจาก
การจดัระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนให้เหมาะสมแลว้จะเห็นวา่ระบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน์
ตอ้งช่วยเก้ือกูลต่อพนกังานมหาวิทยาลยัดว้ย  และยงัตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
มีความเหมาะสม 
                7.4 การออกนอกระบบของมหาวิทยาลยัของรัฐบางแห่งมีผลท าให้พนกังานมหาวิทยาลยั
ได้รับการปรับเพิ่มอตัราเงินเดือนท่ีสูง แต่ก็มีปัญหาเร่ืองของการรักษาพยาบาลของตนเองและ
ครอบครัว และเงินบ าเหน็จบ านาญท่ีขา้ราชการไดสิ้ทธิ แต่พนกังานมหาวทิยาลยัไม่ไดรั้บสิทธิน้ีอีก
ต่อไปเม่ือสถานะภาพเปล่ียนไป 
 
       3.รูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย            
 ได้รูปแบบท่ีเกิดจากศึกษาวิธีปฏิบัติท่ี เป็นเลิศ ในการจัดสวสัดิการของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีเอ้ือต่อการท างานและคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงาน  ดงันั้นรูปแบบ
สวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จึงควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 
องค์ประกอบที ่1 ด้านการปฏิบัติงานทีม่ีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ด้านการปฏิบัติงานท่ีมีความก้าวหน้าในอาชีพของอาจารย์ พบว่า ควรสนับสนุนให้
พนกังานสายวิชาการมีโอกาสไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ส่งเสริมพนกังานสายวิชาการให้สร้าง
ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน โดยสนับสนุนทางด้าน
พฒันาอาจารย ์การฝึกอบรม ศึกษาดูงานให้มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทกัษะความเช่ียวชาญเป็นการเพิ่มศกัยภาพของตวัพนกังานสร้างผลงานทางวชิาการท่ีมีคุณภาพ เป็น
ประโยชน์ในการท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้ไดจ้ริง และยงัท าให้อาจารยมี์องค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มข้ึนมี
ความเช่ียวชาญมากข้ึนส่งผลดีต่อผูเ้รียน ท่ีจะไดรั้บความรู้อยา่งเต็มศกัยภาพของอาจารย ์ นอกจากน้ี
การท าผลงานทางวิชาการจะท าให้อาจารยงัสามารถน าผลงานไปขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวชิาการและยงัสามารถขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตราชั้นยศ 
ตามระดับต าแหน่งทางวิชาการได้ด้วยการท าผลงานทางวิชาการยงัต้องค านึงถึงระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัระยะการต่อสัญญาจา้งด คือ ตอ้งมีความยดืหยุน่ในระยะเวลาแห่งการท า
ผลงานวจิยัเพื่อให้อาจารยมี์เวลาสอน เวลาท าวจิยัและบริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมอยา่งสมดุล
กบัชีวิตประจ าวนั ซ่ึงทั้งหมดน้ีแสดงถึงความมัน่คงก้าวหน้าในการปฏิบติังานอาชีพอาจารยใ์น
อนาคต  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลยัควรตอ้งมีการอบรมด้านจริยธรรมจรรยาบรรณในอาชีพ เพื่อ
ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเกียรติคุณแห่งอาชีพอาจารย ์
 
องค์ประกอบที ่2 ด้านสิทธิประโยชน์ทีม่ีส่วนร่วม 
 สิทธิประโยชน์ท่ีมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับโอกาสในตดัสินใจ
ดว้ยตนเองและการแสดงออกทางความคิดเห็นต่อความตอ้งการดา้นสวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง
รวมทั้งผูบ้ริหารให้การยอมรับผลของการตดัสินใจของพนกังานส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ากการเสนอความ
คิดเห็นร่วมในการจดัสวสัดิการให้กบัพนกังานของมหาวิทยาลยัสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวแนวทางการปรับปรุงสวสัดิการพนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินความพึง
พอใจต่อสวสัดิการของมหาวิทยาลยัทุกปี มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการบริการต่างๆ เป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มหรือสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัมหาวิทยาลยั มีการปรับปรุงสวสัดิการให้เหมาะสมกบั
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเอ้ือประโยชน์สูงสุดให้แก่
พนกังานมหาวทิยาลยั 
 
องค์ประกอบที ่ 3  ด้านสัญญาจ้างทีม่ั่นคง     
  สัญญาจา้งท่ีมัน่คง ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยัสายวชิาการ คือ การขยายอายสุัญญาจา้ง
ในแต่ละคร้ังให้มีความเหมาะสมและการลดจ านวนคร้ังในการต่อสัญญาจา้งลงเช่น 1, 3, 5-10 ปี 
และยาวถึงอายุ 60 ปี การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสเป็นธรรมมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาท่ีมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงานข้อก าหนดของ
สัญญาจา้งก าหนดระยะเร่ิมจา้งและส้ินสุด การประเมินผลงานของพนกังานสายวิชาการ โดยการน า
ผลงานทางวิชาการ การน าภาระงานการสอนและการน าผลงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
สังคม มาพิจารณาในการต่อสัญญาจา้งดว้ย  และควรมีนโยบายการก าหนดการจา้งงานแบบระยะ
ยาวถาวร กบัผูท่ี้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาแลว้ เพื่อให้ความมัน่คงต่อพนกังานไดมี้เวลาและก าลงั
ทุ่มเทในการผลิตผลงานวจิยัใหมี้คุณภาพในระดบัสูงข้ึนต่อไปอีก 
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องค์ประกอบที ่4 ด้านค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม   
 ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม พบวา่ค่าตอบแทนควรเป็นไปตามความรู้ความสามารถและไม่ต ่า
กว่าระดับวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนท่ีจูงใจจะสามารถเชิญชวนคนเก่งเข้ามาปฏิบัติงานกับ
มหาวิทยาลยัไดม้ากข้ึน และค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการควรจ่ายให้ไม่นอ้ยกวา่ขา้ราชการพล
เรือนท่ีไดรั้บ และควรมีการส ารวจความพึงพอใจในเร่ืองของค่าตอบแทนและเร่ืองสวสัดิการควร
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมและมีความทนัสมยัเพื่อประโยชน์สูงสุดขอพนกังานมหาวทิยาลยั 
 
องค์ประกอบที ่5 ด้านสวสัดิการทีค่รอบคลุม 
 สวสัดิการท่ีครอบคลุม พบว่าการรักษาพยาบาลท่ีดูแลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน 
ไดแ้ก่ บิดา มารดา บุตร และ คู่สมรส สวสัดิการท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์ท่ีมีส่วนร่วมจ่ายในการ
ซ้ือแผนประกนัสุขภาพตามความสมคัรใจ และสิทธิประโยชน์ท่ีมีส่วนร่วมของพนกังานใหมี้โอกาส
ร่วมก าหนดแนวทางเสนอความเห็นและปรับปรุงรายการสวสัดิการต่างๆให้มีความเหมาะสมกบั
ปัจจุบัน และตรงตามความต้องการเดือดร้อนของพนักงานให้มากท่ีสุด   สวสัดิการท่ีดีต้อง
ครอบคลุมส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคลและไดรั้บประโยชน์ทั้งในขณะท่ีปฏิบติังานอยู่และเม่ือถึง
เวลาท่ีตอ้งส้ินสุดการเป็นพนกังาน 
 
องค์ประกอบที ่6 ด้านความมั่นคงระยะยาว 
 ดา้นความมัน่คงระยะยาว  การท าสัญญาจา้งควรเร่ิมตน้คร้ังแรก ระยะ 1 ปี ประเมินผลต่อ
สัญญาจา้ง 6 ปี  10 ปี ต่อยาวถึง 60  ปีควรท าการขยายต่อระยะเวลาการจา้งงานเพื่อความมัน่คงใน
ระยะยาว  มีการบริหารตามแนวปฏิบัติท่ีดีโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจดัการ ค านึงถึง
คุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบติังานของพนักงานในมหาวิทยาลัย มีกองทุนออมเงิน
ส าหรับพนักงานเม่ือลาออก หรือเกษียณอายุให้ได้รับตามสิทธิ รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยเม่ือ
เกษียณอายุพฒันาระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และยุติธรรมเป็นท่ียอมรับของพนกังาน และการ
ปรับเปล่ียนค่านิยมวฒันธรรมองค์กรเพื่อลดความรู้สึกแตกต่างระหว่างพนักงานกบัขา้ราชการ ท่ี
ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ในมหาวิทยาลัย  และการเสริมสร้างสัมพันธภาพและให้ความเอ้ืออาทร
ระหวา่งพนกังาน หน่วยงานและ ผูบ้ริหารร่วมกนัเพื่อความผาสุกท่ีดี 
 นอกจากองค์ประกอบของรูปแบบท่ีได้จากการศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศแล้ว ยงัพบว่ามี
เง่ือนไขความส าเร็จ ดงัต่อไปน้ี 
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 เง่ือนไขความส าเร็จในการสร้างรูปแบบสวสัดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่หมาะสม 
1. เงื่อนไขด้านนโยบาย 

 เง่ือนไขด้านนโยบาย ต้องมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกด้านท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิ
ประโยชน์ของพนกังาน มีการก าหนดนโยบายการวางแผนอตัราก าลงัคนใหมี้ความเหมาะสมเพื่อให้
เกิดประโยชน์และความคุม้ค่าสูงสุดก าหนดนโยบายพฒันาและสนบัสนุนสวสัดิการเพื่อส่งเสริมให้
พนกังานมีคุณภาพชีวิตการท างาน และคุณภาพการด ารงชีพท่ีดี ก าหนดนโยบายปรับปรุงโครงสร้าง
ดา้นสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้มีความเท่าเทียม เป็นธรรมและสามารถแข่งขนัได ้เช่น นโยบาย
ระบบของการจา้งงาน นโยบายดา้นการจ่ายค่าตอบแทน และสวสัดิการ 
 

2. เงื่อนไขด้านผู้บริหาร 
  ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ปฏิบติัต่อพนกังานใหสิ้ทธิเสรีภาพมีความเป็นประชาธิปไตย  และ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการท่ีดี มีความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาแก้ไขขจดัปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้ง และดูแลการจดัสวสัดิการของพนักงานในมหาวิทยาลัย ให้ตรงกับความตอ้งการของ
พนักงาน และไม่ดอ้ยกว่าปัจจยัพื้นฐานของการด ารงชีวิต  รวมทั้งพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณค่า 
ศกัยภาพให้เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญสูงข้ึนเพื่อโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นการ
ยกระดบัวทิยฐานะของพนกังาน  
 

3. เงื่อนไขด้านการส่ือสารภายในองค์กร   
 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย  มีระบบการส่ือสารอย่างชัดเจนและทัว่ถึง เพื่อให้ผูป้ฏิบติัได้รับ
ทราบนโยบายท่ีชดัเจนและถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจในนโยบาย 
เป้าหมายของมหาวิทยาลยั และปฏิบติัไดต้รงตามเป้าหมาย  พนกังานไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ี
เป็นประโยชน์จากการประชาสัมพนัธ์อย่างถูกต้องและเช่ือถือได้ของมหาวิทยาลัย  ระบบการ
ส่ือสารท่ีมีคุณภาพ จะท าให้มหาวิทยาลัยด าเนินภารกิจส าเร็จตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยควรมี
ช่องทางการส่ือสารให้พนกังานไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เช่น การติดประกาศ โปสเตอร์ วารสาร 
การออกเสียงตามสาย การแจกเอกสาร ใบปลิว แผน่พบั การจดัอบรม การประชุม เป็นตน้  การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารท าให้ มีความ
คล่องตัวและรวดเร็วการส่ือสารท่ีดีจะช่วยสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ระหว่างพนักงานต่อ
พนกังานและผูบ้ริหารต่อพนกังาน และมีความพึงพอใจในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนั้นเป็นการสร้าง
บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดี 
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4. เงื่อนไขด้านงบประมาณ  
  วางแผนงานงบประมาณส าหรับอนาคตท่ีเป็นรูปแบบมีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย
และนโยบายในการด าเนินการของมหาวิทยาลยัอยา่งชดัเจนจดัสรรงบประมาณเพียงพอทั้งในระยะ
สั้ นและระยะยาว เพื่อความมั่นคงในอนาคต และบริหารจดัการงบประมาณท่ีมีให้ครอบคลุม
รายละเอียดอย่างเพียงพอส าหรับการน ามาใช้ในกระบวนการจัดสวัสดิการพนักงานของ
มหาวทิยาลยั การจดัสรรงบประมาณท่ีครบทั้งระบบ อาจไดแ้ก่ การบริหารงานบุคลากร  งานบริหาร
งบประมาณ งานบริหารทรัพยสิ์น  และการบริหารวชิาการ 
 

5. เงื่อนไขด้านการมีส่วนร่วม  
   พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการดา้นสวสัดิการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตนเอง และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา หรือหาแนวทางในการปรับปรุงให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนและสร้างความพึงพอใจท่ีดี นอกจากน้ี พนักงานต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของมหาวิทยาลัยซ่ึงจะท าให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างดีและเกิดการยอมรับของ
พนกังานส่วนใหญ่ สามารถลดขอ้ขดัแยง้ลงไดแ้ละเกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั เพื่อประสานความ
ร่วมมือไปดว้ยกนัเพื่อประโยชน์ร่วมกนั 
 

6. เงื่อนไขด้านความพร้อมของมหาวทิยาลยั  
  ส ารวจปัญหาและความต้องการสวสัดิการ เพื่อปรับเปล่ียนให้ทันต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบนั  เทียบเคียงสวสัดิการกบัสถาบนัอ่ืนของรัฐ เพื่อการแข่งขนั
และการจดัการได้อย่างเหมาะสม  วางแผนจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อเน่ืองในระยะยาวใน
ทุกๆด้านมีเสถียรภาพทางการเงิน มีศกัยภาพพร้อมต่อการแข่งขนั  การเสริมสร้างศกัยภาพและ
พฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมตามพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 
ควรจดัโครงการเส้นทางความกา้วหนา้ในการพฒันาอาจารย ์เพื่อให้มีอาจารยมี์ความมัน่คงกา้วหนา้
ในอาชีพอาจารยอ์ย่างแทจ้ริง การดูแลสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานให้ความส าคญั
ในเร่ืองความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานในการท างาน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยท่ีพบ ผู ้วิจ ัยจะน ามาอภิปรายผลในประเด็นส าคัญและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ท่ีศึกษา รูปแบบการจดัสวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับ
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ประเทศไทย มีองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
ส าหรับประเทศไทย ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

1. ด้านการปฏิบัติงานทีม่ีความก้าวหน้าในอาชีพ   
 พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ ตอ้งมีความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน โดยมหาวิทยาลยั
ตอ้งก าหนดนโยบาย การพฒันาอาจารยใ์ห้มีความกา้วหน้าในอาชีพ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จดัท า
แผนเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน มีเกณฑ์ในการพิจารณา
ความก้าวหน้าของพนักงานสายวิชาการ ประกอบด้วย การท าผลงานวิจยั การขอต าแหน่งทาง
วิชาการการประกวดผลงานวิจยัดีเด่น การได้บริการความรู้แก่ชุมชนสังคม ซ่ึงมหาวิทยาลัยยงั
สามารถสนบัสนุนทุนวิจยัให้พนกังานสายวิชาการท าผลงานวจิยักนัให้เพิ่มข้ึนอีกได ้ เน่ืองจากการ
วิเคราะห์ระดับความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับสวสัดิการของพนักงานใสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
พบวา่ทุนวิจยัระดบัสภาพท่ีเป็นจริงในรวมภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและมีค่าดชันีระดบัความ
ตอ้งการจ าเป็นในระดบัท่ีคาดหวงัมากเป็นล าดบัท่ี  2 ดงันั้น ผูว้ิจยัมีความเห็นว่ามหาวิทยาลยัตอ้ง
มุ่งเนน้สนบัสนุนและส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มข้ึน โดยการส่งเสริมให้ศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน การอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความกา้วหนา้ในต าแหน่งทาง
วชิาการในสายอาชีพของอาจารย ์ นอกจากน้ี ควรมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอ
ขอต าแหน่งของสายวิชาการให้มีความยดืหยุน่ในระยะเวลาการท าผลงานให้เหมาะสมกบัภาระงาน
ให้มากยิ่งข้ึน และสนบัสนุนทุนทางดา้นพฒันาอาจารยใ์ห้มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป้าหมาย
แห่งการพฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพอยา่งแทจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวิจยั สุภาพร ขนุทอง และ
คณะ (2557) พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อและได้รับเขา้รับการอบรมดูงานในหัวขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบังาน ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่พนกังานส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บโอกาสความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัอยู ่ในอาชีพของตนเอง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นวระ ทาสุวรรณ และวรจนา แสง
ตาล (2552) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ความต้องการสวสัดิการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สังกดัคณะ
มนุษยศาสตร์ และมีความตอ้งการให้มหาวิทยาลยัจดัให้มีสวสัดิการดา้นการส่งเสริมทุนการศึกษา
บุคลากรมากท่ีสุด โดยเฉพาะสวสัดิการดา้นทุนการศึกษาแก่บุคลากรเพิ่มมากข้ึนเพื่อ การตอ้งการ
ใหพ้นกังานไดมี้โอกาสในการพฒันาตนเองนอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแลว้ยงั
ช่วยใหผู้ ้ปฏิบติังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้และมีความมัน่คงใน อาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งเพื่อน
ร่วมงานและครอบครัวตนเอง  เพื่อเป็นการสร้างความมัน่คงในอาชีพมหาวิทยาลยัควรมีการจดั
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โครงการพัฒนางานวิจัย เพื่อให้ค่าตอบแทนเพิ่มกับพนักงานสายวิชาการเพื่อมุ่งสู่การเป็น
มหาวทิยาลยัวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมสนบัสนุนพนกังานสายวชิาการคุณวุฒิปริญญาเอก
สร้างผลงานตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดและสามารถน าผลงานไป เสนอขอผลงานทางวิชาการท่ี
สูงข้ึนได้ โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษ การจดัโครงการให้รางวลักบัผลงานวิจยัดีเด่นท่ีสามารถ
น าไปปรับใชเ้ป็นประโยชน์ไดจ้ริงในดา้นการปฏิบติังานท่ีมีความกา้วหน้าในอาชีพนั้นองคก์รตอ้ง
ให้การสนบัสนุนเพื่อให้พนกังานประสบความส าเร็จตามคาดหวงัส่งเสริมการพฒันาอย่างจริงจงั
และต่อเน่ือง ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจในการท างานให้แก่ตวัพนกังานและเกิดความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบั  ภคณัฏฐ ์ สวสัดิวศิิษฎ์ (2556) พบวา่การท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดอตัราค่าจา้ง
ท่ีสูงและเหมาะสมกบัปริมาณของงานรวมถึงผูบ้ริหารให้ความเป็นธรรมและน าเอาระบบการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนมาใชส่้งผลให้พนกังานและขา้ราชการ สามารพฒันาตนเองและสร้างความกา้วหนา้ใน
อาชีพได ้โดยการให้โอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศและไดรั้บการส่งเสริมไปฝึกอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะท าใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนไปไดใ้นอนาคต  การท่ีจะ
ท าให้เกิดความก้าวหน้าอาชีพนั้นต้องเร่ิมต้นท่ีตวับุคคลก่อนบุคคลต้องมีความมุ่งมัน่ตั้ งใจท่ีจะ
ฝึกฝนตนเอง พฒันาตนเองอยู่เสมอให้ได้ก่อน ต่อมาก็จะตอ้งช่วยกนัพฒันาองค์กรให้เติบโตไป
ดว้ยกนั เช่นเดียวกบั สุนทรี  ส าเภาทอง (2554) พบวา่พนกังานมหาวิทยาลยั รับรู้ความกา้วหน้าใน
การท างานเพื่อพฒันาไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นการยกระดบัวทิยะฐานของอาจารยใ์ห้สูงข้ึนดว้ย 
และยงัสอดคลอ้งกบั วิบูลย ์พุทธวงศ์ (2555) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความกา้วหน้าในอาชีพในการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวุฒิการศึกษาสาขาวชิา และเงินเดือนท่ีไดรั้บใน
ปัจจุบนัมีผลต่อความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานสายวชิาการ  

 จากขอ้กล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัมีความเห็นเพิ่มเติมต่อองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติังาน

ท่ีมีความก้าวหน้าในอาชีพ ของพนักงานสายวิชาการ  คือ กองการเจ้าหน้าท่ีควรแต่งตั้ ง

คณะกรรมการส่วนงานดา้นความกา้วหน้าในสายอาชีพของพนกังานมหาวิทยาลยัข้ึนท าหน้าท่ี ให้

การดูแลและส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการพฒันาอยา่งจริงจงั เพื่อสร้างความมัน่ใจในการท างานของ

บุคลากร ให้เกิดมีความมัน่คงในการประกอบอาชีพ  และมัน่ใจต่อความกา้วหน้าท่ีจะท างานต่อไป 

และให้เกิดความรู้สึกว่างานท่ีท ามีความมั่นคงต่อไปในการด ารงชีวิตประจ าวนัได้  จะส่งให้

พนกังานเกิดความพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานกบัองค์กรไปตลอดโดยไม่คิดจะเปล่ียนสถานท่ีท างาน

แห่งใหม่ 
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2. ด้านสิทธิประโยชน์ทีม่ีส่วนร่วม 

 พนักงานได้รับโอกาสในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการและตัดสินใจ ต่อ

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของมหาวิทยาลยั  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวแนว

ทางการปรับปรุงสวสัดิการของมหาวิทยาลยัเพื่อให้มีความเหมาะสมกบัสังคมเศรษฐกิจปัจจุบนั 

เเละสนองตอบความตอ้งการของส่วนรวมของคนส่วนใหญ่ใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด  ในการมีส่วน

ร่วมนั้นพนกังานมีสิทธิเขา้ร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลยัในฐานะท่ีปฏิบติังานกบัมหาวิทยาลยั 

พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกท่ีจะรับสิทธิประโยชน์จากการบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัได้

ตามความประสงค์ของตนเองอย่างสมคัรใจ  ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ระดับสภาพท่ีเป็นจริงใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และระดบัความคาดหวงัต่อสวสัดิการอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ี

ดชันีค่าความตอ้งการจ าเป็นมีค่าดชันีระดบัความตอ้งการจ าเป็นในระดบัท่ีคาดหวงัมากเป็นล าดบัท่ี 

2 ดงันั้น ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่มหาวิทยาลยัควรเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการเสนอความ

ตอ้งการความจ าเป็นต่อสวสัดิการ เพื่อให้สามารถน ามาวางแผนจดัสวสัดิการให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและเหมาะท่ีสุด นอกจากน้ีควรตอ้งให้พนักงานเป็นส่วนหน่ึงในการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินความพึงพอใจต่อสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สุวิต 

ผวิพนัค า และคณะ, 2550)  พบวา่ การท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่นจดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์

ต่างๆโดยมหาวิทยาลยัควรก าหนดนโยบายเป้าหมาย และมาตรการในด้านสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ของบุคลากรจดัท าเป็นแผนยุทธศาสตร์หรือแผนด าเนินงานดา้นสวสัดิการและสิทธิการ

จัดสรรงบประมาณและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สิทธิแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ งในช่วงท่ี

ปฏิบติังานและเม่ือหลงัออกจากการงานให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์  และนอกจากน้ี มหาวิทยาลยัควร

ตอ้งมีการจดัการด าเนินการให้เกิดกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของพนกังานมหาวิทยาลยัให้ไดรั้บ

โอกาสเสนอความต้องการ และแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่างๆ อย่างโปร่งใส ให้มีการได้

แลกเปล่ียนความคิดเห็นรับฟังเหตุผลต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการจดั

ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการท่ีพนกังานทุกคนมีส่วนไดเ้สียกบัประโยชน์นั้น ๆ ดว้ย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยั อภิชญา เธียรวรกิจ (2550) พบว่า มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งควรให้ขา้ราชการ

และพนกังานมหาวิทยาลยัของตนมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือเสนอความตอ้งการของตนเอง

เพื่อใหก้ารจดัสรรผลประโยชน์ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากรส่วนใหญ่มากท่ีสุด 
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 จะเห็นไดว้่า สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้ เปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการในเร่ืองท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งท าให้พนกังานรับรู้
ถึงการมีส่วนร่วม แสดงออกถึงความเป็นธรรม ท าให้เกิดการยอมรับท่ีดี อีกทั้งควรเปิดกวา้งให้
พนกังานไดป้ระเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจดัการดา้นสิทธิประโยชน์และการบริการ
ของมหาวทิยาลยัไดด้ว้ยจะยิง่เพิ่มการยอมรับของพนกังานไดอี้ก 

 

 3. ด้านสัญญาจ้างทีม่ั่นคง  
มหาวิทยาลยั ควรก าหนดเง่ือนไขรายละเอียดในสัญญาจา้ง โดยประกอบดว้ย 1.ระยะเวลา

ในการท าสัญญาจา้ง มีความชดัเจน  2. กฎเกณฑ์ในการต่อสัญญาจา้งการนบัเวลาในการต่อสัญญา
จา้งแต่ละช่วงเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและยุติธรรม 3.เกณฑ์การประเมินผล ส าหรับการต่อ
สัญญาจา้ง ตรวจสอบไดเ้พื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีความยุติธรรมผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั
ของรัฐ ควรร่วมกนัหาแนวทางในการก าหนดอายุการจา้งงานให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกนัทั้ง 
79 แห่งเพื่อไม่ตอ้งมีการเปรียบเทียบ ไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล
การปฏิบติังาน และควรน าภาระงานหลกัทั้ง 4 ประการมาพิจารณาประเมินผลดว้ย มีความโปร่งใส
เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ การต่อสัญญาจา้งควรมีการยืดหยุ่น ขยายระยะเวลาตามความ
เหมาะสมเพื่อให้อาจารย ์มีเวลาสอนท าและเวลาท าวิจยั พร้อมทั้งสามารถบริการทางวิชาการแก่
ชุมชนสังคมอย่างสมดุลกบัชีวิตประจ าวนั มหาวิทยาลยัควรท าสัญญาจา้งแบบระยะยาว ให้แก่ผูท่ี้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยูแ่ลว้ ให้สามารถจา้งไดต้ลอดไปถึงอายุ 60 ปี โดยไม่ตอ้งต่อสัญญาแต่
ละช่วง และมีการพิจารณาจา้งพนกังานสายวิชาการท่ีเกษียณอายุแลว้แต่ยงัมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานต่อได้โดยจ้างเป็นระยะสั้ น ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภาพรวม มีระดับการจดั
สวสัดิการรอยู่ในระดับมากทุกด้านและท่ีมีความสัมพันธ์กัน คือ ด้านความมั่นคงและโอกาส
กา้วหน้าทางอาชีพค่าเฉล่ียมากสุด รองลงมาเป็นระบบสัญญาจา้ง และคุณภาพชีวิตการท างาน จะ
เห็นไดว้า่ หากระบบสัญญาจา้งขยายระเวลายาวข้ึน จะส่งผลดีต่อการท างานของพนกังานระยะยาว
ข้ึนท าใหมี้ความมัน่คงต่อการท างาน ส่งผลต่อใหมี้คุณภาพชีวติการท างานท่ีดีตามมา 
 เน่ืองจาก การท าสัญญาจา้ง เป็นกระบวนการการยะเวลาให้บริหารงานทรัพยากรมนุษย ์
ดงัท่ีผล การศึกษาของ  ศรัณย ์พิมพท์อง, 2555 (อา้งถึงใน วชัรพงษ ์อินทรวงศ์, 2552) ไดศึ้กษาเร่ือง
ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใน
ประเทศไทย พบว่า การท าสัญญาจ้าง เป็นกระบวนการการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงใน
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต้องใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการและให้ความส าคญักับ
ทรัพยากรมนุษย ์ เพราะการท่ีจะท าให้สถาบนัการศึกษา กา้วหน้าในทางวิชาการหรือแข่งขนักบั
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สถาบนัอ่ืนไดน้ั้น ก็ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของพนกังานสายวิชาการท่ีจะตอ้งผลิตนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ออกสู่สังคม เพราะถือเป็นความส าเร็จของ การด าเนินงานของ สถาบนัอุดมศึกษาดว้ยและจากการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารมหาวทิยาลยั ซ่ึงไดมี้การจดัจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัทดแทนอตัรา
ขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัมาตั้งแต่ปี 2542 นั้น ส่งผลให้หน่วยงานมหาวิทยาลยัมีบุคลากร 
2 ประเภท คือขา้ราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั ซ่ึงแมจ้ะมีความแตกต่างจากระบบการจดัจา้งท่ี
เปล่ียนแปลงไป แต่บุคลากรทั้ง 2 ประเภทก็จะตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองภายใตน้โยบาย
ดา้นทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติังานทั้งในดา้นของงานการเรียน
การสอนและการท า วิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสม และมี ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตข้อ้จ ากดัของเง่ือนไข
เวลา ในการท าผลงานทางวิชาการของระดับผลงานเพื่อพนักงานสายวิชาการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับเวลาในการต่อสัญญาจ้างในแต่ละช่วง การท าสัญญาจ้างตาม
ผลการวิจยัของ  งามจิต  อินทวงศ์ (2556) กล่าวว่าการท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จะมี
รูปแบบของสัญญาเป็นไปตามตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย
ก าหนดไว ้การทดลองปฏิบติังานให้ทดลองปฏิบติังานหน่ึงปี เม่ือการทดลองปฏิบติังานมีผล การ
ประเมินว่าเป็นผูมี้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ก าหนด จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง ซ่ึงสัญญาจ้างมีช่วง 
ระยะเวลาขออายุสัญญา ไปจนถึงการปฏิบติังานจนเกษียณอายุการต่อสัญญาจา้ง ต้องผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณภาพของผลงาน 
ปริมาณงาน ผลงานท่ีปฏิบติัมา ความอุตสาหะ การรักษาและ จรรยาบรรณ และความเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง เพื่อใชป้ระกอบพิจารณาแต่งตั้ง เล่ือนขั้นค่าตอบแทน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และ
เสริมสร้างแรงจูงใจใหก้ารปฏิบติังานมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใหมี้การประเมินการ
ปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี อยา่งนอ้ย ปีละสองคร้ัง  
 อยา่งไรก็ตามจา้งพนกังานมหาวิทยาลยัในรูปแบบใหม่ตอ้งท าสัญญาจา้งทดลองงานระยะ
ยาวและประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจา้ง ซ่ึงควรมีการพิจารณาจา้งถึงอายุเกษียณ  เช่นเดียวกบัผล
การศึกษาของ จอห์นนพดล วศินสุนทร (2557) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นและความต้องการของ
พนกังานมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ การวิจยัท่ีส าคญัดงัน้ี ประเด็นสัญญาจา้ง พบการแสดงความ
ตอ้งการเพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลยัมีการต่อสัญญาจา้ง เร่ิมจาก 1 ปี ต่อเป็น 4 ปี แลว้ต่อเป็นจนถึง
อายุ 60 ปี หรือเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ดงัน้ีองคก์ารศึกษาของรัฐควรให้ความสนใจกบัการพฒันา
ศกัยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคล และส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองควรสร้าง
ระบบในการพฒันาผลงานทางวิชาการ มีแนวทางการสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร  มีระบบจูงใจ
เพื่อให้เกิดการพฒันาผลงานทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัสรร สิทธิประโยชน์และ
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พฒันาความสามารถของบุคลากร ควบคู่ไปกบัระบบการรักษาคนให้อยูก่บัองคก์ร โดยใชก้ารจูงใจ 
การสร้างขวญัและก าลงัใจใหบุ้คลากรมีความรู้สึกอยากท่ีจะท างานร่วมกบัองคก์ารนั้นๆ ตลอดไป 
 จะเห็นได้ว่า ผูท่ี้จะได้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีคุณสมบติัหลายประการตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยัก าหนด การท าสัญญาจา้งช่วงทดลองงานจะมีระยะ 1 ปีเหมือนกนัทุกมหาวิยาลยัของ
รัฐ จะแตกต่างกนัช่วงระยะปีต่อ ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินและคุณสมบติัตามมหาวิทยาลยัแต่
ละแห่ง ดงันั้นความมัน่คงของระบบสัญญาจา้งอยูท่ี่สามารถต่อสัญญาไปไดถึ้งอายตุวั 60 ปี  อยา่งไร
ก็องคป์ระกอบดา้นสัญญาจา้งมีความส าคญัต่ออนาคตการท างานต่อเน่ืองของพนกังานมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรมีระยะจา้งทดลองงานเร่ิมตน้ท่ีเท่ากัน และปรับยืดหยุ่นได้ตามระยะการท า
ผลงานทางวชิาการ และใหส้ามารถปฏิบติังานไดถึ้งเกษียณอายุ  
. 

       4.  ด้านค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม  
      จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการสวสัดิการ
ดา้นค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมีความตอ้งการท่ีคาดหวงัสูง ไดแ้ก่ การไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่าวุฒิ
การศึกษาบวกประสบการณ์สายตรงท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ ดงันั้นผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัควรให้
ความส าคญัในดา้นการบริหารค่าตอบแทนให้พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ เพราะค่าตอบแทน
เป็นตวัก าหนดมาตรฐานการครองชีพ หากก าหนดค่าตอบให้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัมี
มาตรฐาน  จากการวิเคราะห์ระดบัการจดัสวสัดิการดา้นระบบค่าตอบแทนในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ผู ้วิจ ัยมีความคิดเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีความต้องการได้รับค่าตอบแทนตามวุฒิ
การศึกษาเป็นพื้นฐานก่อน และค่าตอบแทนนั้นควรมีความเหมาะสมต่อสภาพปัจจุบนั และเพียงพอ
ต่อการด ารงชีพประจ าวนั ดงันั้นมหาวิทยาลยัตอ้งปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคลอ้ง
กบัภาระงาน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของพนักงานให้มากท่ีสุด เพื่อเป็นการช่วยรักษา
คนท างานให้อยู่กับองค์กรตลอดไป และหน่วยงานของรัฐโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาควรก าหนดให้มหาวิทยาลยัทุกแห่งจ่ายค่าตอบแทนเร่ิมตน้ท่ีเท่ากนั ก็จะท าให้ลดการ
แข่งขนั ลดการลาออกของบคุลากรสายวิชาการได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั สุภาพร ขุนทอง และคณะ 
(2557) ศึกษา เร่ืองความพึงพลอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวชิยัในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความพึงพอใจต่อการไดรั้บ
ค่าตอบแทนเงินเดือนท่ีไม่เหมาะสมกบัวุฒิการศึกษา  เพราะวา่อตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บในปัจจุบนัไม่
พอกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหบ้ริหารค่าตอบแทนให้มี
ความยติุธรรมและเหมาะสม 
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 นอกจากน้ีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือสูงกว่าสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งอ่ืน 
และการให้สวสัดิการท่ีสูงวา่กฎหมายก าหนด จะท าใหมี้ผูส้นใจตอ้งการท่ีจะเขา้ท างานดว้ย ปัจจุบนั
การบริหารค่าตอบแทน จะถูกน ามาใช้มากกว่าการบริหารค่าจา้งเงินเดือน เพราะว่าค่าตอบแทนมี
ความหมายท่ีครอบคลุมมากกวา่ค่าจา้งถึงแมว้่า ค่าตอบแทนจะเป็นรางวลัท่ีองคก์รควรตอ้งจดัให้มี
ข้ึนแต่ค่าตอบแทนท่ีจูงใจ และมากพอต่อการด ารงชีพ และเพียงพอท่ีจะรักษาบุคลากรไวไ้ดค้วร
จะตอ้งประกอบดว้ย คือ มีความยุติธรรม มีการจูงใจ และตอบแทนอย่างเหมาะสมต่อหน้าท่ี เม่ือ
เปรียบเทียบแล้วแข่งขนัได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กลัยรัศม์ิ ทิณรัตน์ (2556) ศึกษาผลกระทบของการ
บริหารค่าตอบแทนท่ีมีต่อความกระตือรือร้นในการท างานของบุคลากรสายวิชาการ พบวา่ บุคลากร
สายวชิาการ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการบริหารค่าตอบแทนโดยรวม ดา้นความยติุธรรม ดา้นการ
จูงใจ ดา้นความมัน่คง ดา้นความควบคุม ดา้นความสมดุล และดา้นความเพียงพอ อยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น มีการพฒันากระบวนการท่ีเก่ียวกบัค่าตอบแทนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้อยูก่บัองคก์ารไดน้าน ไม่วา่จะเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนท่ีไม่
เป็นตวัเงิน สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรทั้งดา้นส่วนตวั ดา้นครอบครัว และดา้น
การใชชี้วิตในสังคมท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ จากขอ้คน้พบดงักล่าว
น้ีมีความตอ้งการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบั 
วรรณะ เวชพราหมณ์ (2551) ท่ีเสนอวา่ มหาวิทยาลยัควรทบทวนนโยบายดา้นค่าจา้ง โดยการศึกษา
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งอ่ืน รวมทั้ งมีการวางแผนและก าหนดทิศทาง
นโยบายดา้นค่าจา้งในอนาคต ตลอดทั้งทบทวนนโยบายดา้นสวสัดิการในปัจจุบนัวา่มีรูปแบบอตัรา
ท่ีเหมาะสมตามความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลยัหรือไม่ ซ่ึงก็ควรให้มีความยืดหยุ่นให้
ประโยชน์ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม เช่นเดียวกับงามจิต อินทวงศ์ (2556)  ศึกษา เร่ืองความ
ตอ้งการการของพนกังานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ จงัหวดั
ชลบุรี พบวา่ ความตอ้งการสวสัดิการ ดา้นค่าตอบแทน และเม่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ 
พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน ระดับการศึกษา และประเภท
พนักงานต่างกนัมีความตอ้งการสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มพนักงานท่ีมีอายุต  ่ากว่า 25 ปี มี
ความต้องการสวสัดิการมากว่ากลุ่มพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 45  ปี ข้ึนไป ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานต ่ากว่า 1 ปี มีความตอ้งการสวสัดิการมากกวา่พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
มากกวา่ 7 ปีข้ึนไป และระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความตอ้งการสวสัดิการมากว่าระดบัปริญญา
โทและระดับปริญญาเอก และประเภทของพนักงานสายสนับสนุนมีความต้องการสวสัดิการ
มากกวา่สายวชิาการ ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลควรท าการส ารวจสวสัดิการประเภทต่าง ๆ กบั
มหาวิทยาลัยอ่ืนเพื่ อน ามาเทียบเคียงเป็นแนวทางในการก าหนดสวัสดิการท่ี เหมาะสมกับ
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มหาวิทยาลยัของตนองซ่ึงมีองคป์ระกอบหลายประการ  สอดคลอ้งกบั คณิศร ภูนิคม (2553)  ศึกษา 
เร่ืองรูปแบบท่ีเหมาะสมในสิทธิการจัดสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีพบวา่ มี 2 ประเภทท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาองคก์รคือ 1) สิทธิสวสัดิการท่ีจดัสรรโดยรัฐบาล และมหาวิทยาลยัจดัสรรเอง และสวสัดิการ
ท่ีบุคลากรสายสอนต้องการ เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ด้านสุขภาพการประกันสุขภาพ ด้าน
การศึกษา ด้านท่ีอยู่อาศยั ดา้นเศรษฐกิจ และกระบวนการยุติธรรม ด้านประกอบอาชีพ และด้าน
บริการสังคม ส าหรับสิทธิประโยชน์ได้แก่สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด 
สิทธิประโยชน์หลังจากออกจากราชการ และสิทธิในการลาโดยได้รับเงินเดือน ผูบ้ริหารควร
ก าหนดแผนงานนโยบายดา้นสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ จดัตั้งคณะกรรมการบริหารสวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ มีการติดตามและประเมินผลด้านสวสัดิการ นอกจากน้ียงัพบตัวช้ีวดัท่ีมี
ความส าคญั 5 อนัดบัแรกในการการจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลาการมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ไดแ้ก่  ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนมีความส าคญัมากท่ีสุด  เงินประจ า
ต าแหน่ง ตวัประโยชน์หลงัออกจากราชการ ในรูปบ าเหน็จ บ านาญ เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 
มหาวทิยาลยัควรจดัตั้งองคก์รท่ีไม่ยดึติดกบัระบบราชการใหม้ากข้ึน 
 

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีควรมีการส ารวจความพึงพอใจในเร่ืองของค่าตอบแทน 
สวสัดิการ การวางแผนงานและการพฒันาระบบการบริหารค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และยุติธรรม
เป็นท่ียอมรับของพนกังาน มหาวิทยาลยั และสามารถแข่งขนัได ้เม่ือเทียบเคียงกบัมหาวิทยาลยัชั้น
น าอ่ืนๆ และท่ีส าคญัควรสนองตอบความตอ้งการและสอดคลอ้งกบันโยบาย ดงันั้น จึงควรให้ทุก
มหาวิทยาลยัของรัฐก าหนดเงินเดือนขั้นต ่าเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยจา้งตามวุฒิการศึกษาเป็น
เกณฑ์ บวกเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม และตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาตลาดท่ีสามารถแข่งขนั
ได้ด้วย   แต่เร่ิมต้นต้องการให้เท่ากันทุกแห่ง เพื่อลดอัตราการเหล่ือมล ้ า หากมหาวิทยาลัยไม่
สามารถจดัสวสัดิการท่ีตอบสนองความตอ้งการไดก้็จะท าให้บุคลากรลาออกตามมาท าให้เกิดการ
สูญเสียบุคลากรสายวิชาการไปได ้ดงัท่ี สุมิตร  สุวรรณ  และคณะ  (2552) ได้ศึกษา การจดัระบบ
เงินเดือนและสวสัดิการเพื่อการพฒันาองคสู่์มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ: บทสะทอ้นจากพนกังาน
มหาวิทยาลยั พบว่า พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่พอใจในหลาย
เร่ือง ได้แก่ เงินเดือนขั้นต้น การเล่ือนขั้นเงินเดือน เงินโบนัส และเร่ืองสวสัดิการท่ีได้รับ หรือ
สถาบนัจดัไว ้ซ่ึงมีความคิดจะลาออก หรือเปล่ียนงานถึงร้อยละ 37.4 รวมทั้งการบริหารงานบุคคล
ของพนกังานมหาวทิยาลยัยงัขาดความชดัเจน ปัญหาต่างๆของพนกังานไม่ไดรั้บการแกไ้ข ต าแหน่ง



  351 

อาจารยเ์ป็นบุคลากรส าคญัแต่ในความเป็นจริงไม่เป็นอยา่งท่ีคิด และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระดบันโยบาย
มีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าใหข้าดความต่อเน่ือง  
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคลควรตอ้งบริหารจดัการดูแลทั้งระบบท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลยั เช่นเดียวกบังานวิจยัของ จอห์น
นพดล วศินสุนทร (2557)  ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและความตอ้งการของพนักงานมหาวิทยาลยั
รัชภฏัเชียงใหม่การวจิยัท่ีส าคญัดงัน้ี ประเด็นค่าตอบแทน พบการแสดงความตอ้งการ อาทิ ตอ้งการ
ให้มหาวิทยาลยัปรับปรุงอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ให้เทียบเท่ากบัมหาวทิยาลยัอ่ืน เพื่อการแข่งขนัและ
รักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไว ้ประเด็นสวสัดิการ พบการแสดงความตอ้งการเพื่อเรียกร้อง การ
สนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพฒันาผลงานทางวิชาการหรือความตอ้งการให้ลดเง่ือนไขท่ี
ยุ่งยากซับซ้อนในการขอทุนศึกษาต่อ ความตอ้งการให้จดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงานยงั
ต่างประเทศ  เพื่อตอบสนองตรงความตอ้งการของพนกังานใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด            
     จะเห็นไดว้า่ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างานมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั
ของพนักงาน รายได้ ค่าตอบแทนจากการท างานจะน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูตวัเองและ
ครอบครัว การมีรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด ารงชีพนั้นเป็นความปรารถนาของพนกังานทุกคนท่ีตอ้ง
ท างานเพื่อหารายได ้
 

  5. ด้านสวสัดิการทีค่รอบคลุม 
                มหาวิทยาลยั ควรจดัรูปแบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมต่อสวสัดิภาพของพนกังานทุกกลุ่มท่ี
ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั โดยให้ความส าคญัตรงกบัความตอ้งการของพนกังาน  ดงัน้ี สวสัดิการ
ด้านการรักษาพยาบาลครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ บิดา มารดา  คู่สมรส และบุตร และให้
ความส าคญัต่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่  หรือการมอบเงินช่วยเหลือ หรือชดเชยกรณีท่ีพนกังาน
เกษียณอายุ  รวมไปถึงการให้สิทธิประโยชน์ในกองทุนสวสัดิการพนกังาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
เป็นตน้ 

สวสัดิการและสวสัดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย พบวา่ รูปแบบ
ท่ีเหมาะสมในการจดัสวสัดิการและสวสัดิภาพของครูการจดัใหมี้ความครอบคุลมส่วนรวมมากกวา่
ส่วนบุคคล มีความยดืหยุน่ ตามเพศ วยั ทุกช่วงชีวิตและสถานการณ์ และมีการส ารวจความตอ้งการ
ของบุคลากรทางการศึกษาทุกปี เพื่อหาความต้องการท่ีแท้จริงของบุคคลแต่ละกลุ่ม ความ
หลากหลายทางดา้นอาย ุช่วงอาย ุลกัษณะงาน พื้นฐานครอบครัว ความตอ้งการทางดา้นคุณภาพชีวิต
และสุขภาพ การรักษาพยาบาลครอบครัวพนกังานไดแ้ก่ บิดา มารดา บุตร และคู สมรส (ใหสิ้ทธิใน
การเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่เกินสิทธิราชการ) และสามารถมีส่วนร่วมในสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นผูรั้บ
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ประโยชน์โดยตรง เช่นการเลือกแผนการรักษาพยาบาล  การร่วมจ่ายการประกนัสุขภาพร่วมการใช้
สิทธ์ิรักษา และการให้บริการท่ีครอบคลุมเร่ืองสุขภาพต่างๆ เช่นป้องกนัโรค บริการแพทยแ์ผนไทย 
(การรักษาด้วยสมุนไพร/นวด )สร้างเสริมสุขภาพ นอกจากน้ียงัตอ้งมีสวสัดิการทางวิชาการและ
กองทุนวิจยัและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีทุนท่ีให้การสนับสนุนการวิจยัของพนักงานสาย
วิชาการเพื่อให้ครอบคลุมการท างานของพนักงานและความกาวหน้าในอาชีพด้วย ถึงแม้ว่า
ค่าตอบแทนท่ีมหาวิทยาลัยสามรถตอบแทนให้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตาม ความส าคญัของ
ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมยงัมีอิทธิพลต่อการรักษาบุคลากรให้อยู่กบัมหาวิทยาลยัไดน้าน สอดคลอ้ง
กบั ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ และคณะ (2559)  พบว่า อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานในด้าน
ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน  ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยูใ่น
งานของอาจารย ์โดยผ่านความผูกพนัในอาชีพ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ความสมดุลของชีวิตการท างานกบั
ชีวติส่วนตวัตอ้งมีความเหมาะสมพอดีกนั เป็นการจดัสวสัดิการแบบครอบคลุมในเร่ืองเวลาในการ
ท างานท่ีเหมาะสม ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทั้งเร่ืองชีวติส่วนตวั และชีวติการท างาน จดัสรรให้
ทุกอยา่งมีความเหมาะสมครอบคลุมทั้งตวัพนกังานและครอบครัวพนกังาน จะส่งผลต่อการรักษา
พนกังานใหอ้ยูก่บัมหาวทิยาลยัต่อไป 

จะเห็นไดว้่า มหาวิทยาลยัทุกแห่งควรจดัสวสัดิการให้ครอบคุลมครอบครัวของพนักงาน
อาจมากน้อยแตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสมและสถานะของมหาวิทยาลัยนั้ น และควร
ค านึงถึงคุณภาพชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตวั เพื่อให้พนักงานรู้สึกได้ว่าการปฏิบติังานกบั
มหาวิทยาลยันั้นมีความสมบูรณ์ และสมดุลทั้งงานและชีวิตส่วนตวั และท าให้เกิดความผูกพนัต่อ
องค์กรต่อไป ทั้งขา้ราชการและพนกังานมหาวิทยาลยัก็ไม่ควรเปรียบเทียบในเร่ืองความเท่าเทียม  
ซ่ึงในประเด็นน้ีเห็นควรหน่วยงานรัฐเขา้มาร่วมดูแลใหค้นทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั เพราะทั้งสอง
กลุ่มก็ลว้นแต่เป็นบุคลากรท่ีสร้างคุณประโยชน์ใหส้ังคมและช่วยพฒันาประเทศ 

 
6. ด้านความมั่นคงระยะยาว 

 การบริหารจดัการดา้นสวสัดิการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดนั้น ควรเอ้ือประโยชน์ให้กบั
พนกังานมหาวทิยามนทุกดา้น เช่น การท าสัญญาจา้งควรใหท้ างานไดถึ้งอายเุกษียณราชการถึง 60 ปี 
การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุท  าให้เกิดตน้ทุนในการดูแลสูงข้ึน การต่อสัญญาจา้งงานกบัพนักงานสาย
วชิาการท่ีเกษียณอายุแลว้และยงัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมีสุขภาพแขง็แรงใหไ้ดป้ฏิบติังานต่อ
โดยท าเป็นสัญญาจ้างระยะสั้ น มีสวสัดิการหลังเกษียณได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือได้รับเงิน
ค่าชดเชยเม่ือลาออกจากงานหรือเกษียณ   นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมการพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการให้มีคุณวุฒิสูง เพิ่มจ านวนผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละสาขา  มหาวิทยาลยัควร
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ก าหนดระยะเวลาของการท าผลงานทางวิชาการ มีความยืดหยุน่เพื่อเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริม
ให้ท าผลงานวิจยัอยา่งแทจ้ริง อาจารยจ์ะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลกบัระยะเวลาของการส่งผลงาน ทั้งน้ีเพื่อมิ
ให้กระทบต่อเวลาในการเรียนการสอนซ่ึงจะท าให้อาจารยไ์ดแ้บ่งเวลาส าหรับชีวิตการท างานและ
ส่วนตวัอย่างเหมาะสม และมีการจดัโครงการเพื่อแบ่งปันความรู้ร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยัและ
ส่วนงานเป็นการสร้างความมัน่คงในระยะยาวต่อพนกังานสายวชิากรท่ีจะไดใ้ชป้ระสบการณ์ท่ีมีมา
ทั้งหมดไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  กรณีการดูแลเร่ืองรักษาพยาบาลหลงัวยัเกษียณซ่ึงควร
ไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษเพราะบุคคลการทางการศึกษาท่ีท าคุณประโยชน์ให้กบับา้นเมืองและช่วย
ในการพฒันาประเทศ เช่นเดียวกบั กนกพรรณ สุภลาภ และคณะ (2551)  กล่าวว่า ผูบ้ริหารและ
พนกังานมหาวิทยาลยัมีความตอ้งการท่ีจะมีกองทุนบ าเหน็จบ านาญของพนกังานมหาวิทยาลยัเพื่อ
เป็นเงินกอ้นท่ีสามรถใหแ้ก่พนกังานเม่ือเกษียณอายแุลว้ใหมี้เงินพอเล้ียงชีพตนเองได ้
  ดังนั้ นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีต้องการความมั่นคงในการ
ท างาน  เพื่อสร้างหลกัประกนัในชีวิต  ทั้งทางด้านรายได้  ซ่ึงจะตอ้งมีอตัราท่ีสูงเพียงพอแก่การ
ด ารงชีวิต ดา้นสวสัดิการท่ีไดรั้บก็ควรจะเหมาะสม  เพียงพอ  และตรงกบัความตอ้งการตามหลกั
ของการจัดสวัสดิการ  อย่างไรก็ตามผู ้วิจ ัยได้ให้ความหมายเฉพาะท่ีแตกต่างกันระหว่าง
องค์ประกอบด้านสัญญาจา้งท่ีมัน่คง ไม่ควรควบรวมกบัองค์ประกอบด้านความมัน่คงระยะยาว
เพราะมนัไม่ใช่ขอ้มูลเดียวกนั เพราะวา่ องคป์ระกอบสัญญาจา้งท่ีมัน่คง หมายถึงระยะการจา้งงาน 
ขอ้ผกูพนัระหวา่งคนท างานกบังาน กบัระยะเวลาของผลงาน แต่องคป์ระกอบดา้นความมัน่คงระยะ
ยาวน้ี คือผลของการท่ีมีสัญญาจา้งท่ีมัน่คงก่อนแลว้ส่งผลท่ีดีตามมา ให้สามารถดูแลบุคลากรจนถึง
วยัเกษียณ และลาออกหลงัเกษียณ ใหไ้ดรั้บการดูแลจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญของมหาวทิยาลยัใน
แต่ละแห่ง 

จะเห็นไดว้า่ ในดา้นความมัน่คงระยะยาวน้ีสืบเน่ืองมาจากสัญญาจา้งงานท่ีมีระยะยาวท าให้
พนกังานมหาวิทยาลยัสามารถปฏิบติังานไดต่้อเน่ืองถึงเกษียณอายุ ซ่ึงในการน้ี หากว่ายงัเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถ  และสุขภาพดี ก็อาจจา้งต่อเป็นสัญญาจา้งระยะสั้นๆ ซ่ึงท าให้ผูเ้กษียณอายุมี
โอกาสได้ท างานตนเองมีความรู้ความสามารถได้อีกระยะหน่ึง เป็นการช่วยพฒันาคนและช่วย
พฒันาการศึกษาต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการวจัิยไปใช้ 

 จากผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระการของการพฒันาแนวทางการจดัสวสัดิการของพนกังาน

ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย สามารถน ามาจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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 1. ด้านการปฏิบัติงานที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ   มหาวิทยาลยัควรก าหนดนโยบาย การ
พฒันาอาจารยใ์ห้มีความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน ทั้งดา้นวิชาการและต าแหน่งหน้าท่ี สนบัสนุน
ทุนการศึกษาต่อ และทุนวิจยั ควรให้ความส าคญัส าหรับการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์
ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์โดยการก าหนดระยะเวลาในการท า
ผลงานทางวชิาการใหมี้ความเหมาะสมกบัภาระงานหลกัเพื่อใหอ้าจารยส์ามารถจดัเวลาท่ีสอดคลอ้ง
กบัภาระงาน ดา้นการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม มีเวลาในการวางแผนส าหรับ
การท าผลงานทางวชิาการไดอ้ยา่งสมดุลกบัการท างานและพกัผอ่น รวมทั้งการปรับปรุงระบบบญัชี
เงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดท าแผนเส้นทาง
ความกา้วหน้าทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม มีความชดัเจน มีคณะกรรมการในการตรวจสอบและ
พิจารณาเกณฑใ์นการพิจารณาความกา้วหนา้ของพนกังานสายวชิาการใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 
             2. ด้านสิทธิประโยชน์ทีม่ีส่วนร่วม  การเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการ 
เสนอความคิดเห็นในความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานมหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัควรมี
การจัดตั้ งคณะกรรมการสวสัดิการพนักงานมหาวิทยาลัยข้ึนเป็นตัวแทนในการบริหารงาน
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นศูนยก์ลางของการรับขอ้เสนอแนะ รับขอ้ร้องทุกข ์ รับ
ฟังความคิดเห็นความตอ้งการของพนกังาน  ซ่ึงอาจประกอบดว้ยตวัแทนของฝ่ายบริหารสวสัดิการ
จากกองทรัพยากรบุคคล และตวัแทนพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมาจากการคดัเลือกของกลุ่มพนกังาน
มหาวิทยาลยั เพื่อประชุมร่วมกนั ในการจดัสวสัดิการท่ีดีและเหมาะสมใหก้บัพนกังานมหาวิทยาลยั 
ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมระหวา่งพนกังานและผูบ้ริหารจะเป็นการช่วยส่งเสริมดา้นการแรงงานสัมพนัธ์
ท่ีดี และยุติปัญหาขอ้เรียกร้อง ขอ้ขดัแยง้ตั้งแต่เบ้ืองตน้  ดงันั้น การจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ
พนกังานข้ึนดงักล่าว จะเป็นอีกทางเลือกในการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐท่ีมีความเหมาะสมและตรงความตอ้งการมากท่ีสุด 
 
 3. ด้านสัญญาจ้างที่มั่นคง  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัของรัฐ ควรร่วมกนัก าหนดแนวทางใน
การท าสัญญาจา้งแบบระยะยาวถาวร  เร่ิมตน้ท่ีระยะ 1 ปี ส าหรับการทดลองงาน และประเมินผล
งานต่อสัญญาจา้งให้มีระยาวถึง 60 ปี ซ่ึงในระหวา่งปีสามารถท าการประเมินผลไดต้ลอด หากไม่
ผา่นเกณฑ์การประเมินผลงาน ก็จะถูกพิจารณาไม่ต่อสัญญาจา้งในปีต่อไป และควรท าสัญญาจา้ง
แบบระยะยาว ให้แก่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยูแ่ลว้ ให้สามารถจา้งไดต้ลอดไปถึงอายุ 60 ปี 
โดยไม่ตอ้งต่อสัญญาแต่ละช่วง ซ่ึงจะเป็นการช่วยรักษาบุคลากรให้ปฏิบติังานกบัมหาวิทยาลยัได้
ต่อเน่ืองไปตลอดจนถึงเกษียณอาย ุทงัน้ียงัเป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรไดด้ว้ย 



  355 

 
 4.  ค่าตอบแทนที่เท่าเทียม  ในปัจจุบนัสถานะของมหาวิทยาลยัของรัฐ ไดแ้บ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม ไดม้หาวิทยาลยัของรัฐ  มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล  ซ่ึงแต่ละแห่งมีการบริหารจดัการภายในแตกต่างกนั ตามวตัถุประสงค์ของ
การตั้งการบริหารค่าตอบแทนจึงแตกต่างไปดว้ยความสามารถในการจดัหารายได ้  ท าให้มีอตัรา
เร่ิมต้นในการจ้างงานพนักงานสายวิชาการท่ีไม่มีมาตรฐานเดียวกันท าให้เกิดการเปรียบเทียบ 
แข่งขนั และการลาออกของพนักงานสายวิชาการไปสู่สถาบนัท่ีมีอตัราการจา้งท่ีสูงกว่า  ดงันั้น 
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัตอ้งด าเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจดัสรรงบประมาณต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอและต่อเน่ืองเพื่อรองรับกบัการแข่งขนัของสถาบนัของรัฐแห่งอ่ืน 
เพื่อลดความเหล่ือมล ้ าและความไม่เท่าเทียมกนั  ดงันั้น หน่วยงานของรัฐ โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาควรเป็นผูก้  าหนดค่าจ้าง อัตราการจ้างเร่ิมต้น ค่าตอบแทนทางวิชาการท่ีเท่ากันทุก
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นพื้ นฐาน เพื่ อลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าการเปรียบเทียบระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐดว้ยกนัเอง 
 
 5. ด้านสวัสดิการที่ครอบคลุม   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรวางแผนในการ จัดสรร
งบประมาณในการจดัสวสัดิการครอบคลุมครอบครัวพนกังาน ในหลายดา้น  เช่น การให้การดูแล
เร่ืองสุขภาพ  การรักษาพยาบาลครอบครัวของพนกังาน และสิทธิประโยชน์ในสวสัดิการดา้นต่าง ๆ 
ให้พนักงานทุกคนเขา้ถึงและให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยครอบคลุมตั้งแต่เร่ิมเขา้ร่วมงานกบั
มหาวิทยาลยัจนถึง วยัเกษียณอายุงานในอนาคต  ควรมีเงินบ าเหน็จบ านาญไวใ้ช้จ่ายเพื่อการด ารง
ชีพ  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรมีการส่ือสารให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ี เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
มหาวิทยาลยั ในการเตรียมความพร้อม และเพื่อเป็นการส่ือสารให้พนักงานได้รับรู้ถึงสิทธิและ
ประโยชน์จากสวสัดิการท่ีมหาวทิยาลยัมอบอยา่งแทจ้ริง 
 
 6. ด้านความมั่นคงระยะยาว  มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องวางแผนระยะยาวในด้านการจัด
สวสัดิการให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัย โดยตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานปฏิบัติงานกับ
มหาวิทยาลยัจนถึงวนัเกษียณอายุ ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความพร้อมของมหาวิทยาลยั ในหลายดา้น คือ 
ด้านงบประมาณท่ีจะต้องจดัสรรให้อย่างเพียงพอในปัจจุบันและต่อเน่ืองในอนาคตได้  ด้าน
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีารส่ือสาร ดา้นการอ านวยความยุติธรรม  ดา้นสวสัดิการท่ีครอบคลมุ
ครอบครัวพนกังาน  เร่ืองสุขภาพอนามยัทั้งในท่ีปฏิบติังานอยูจ่นถึงวยัหลงัเกษียณ  ตลอดจนมีการ
วางแผนจดัสรรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความพร้อมในอนาคตต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ
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สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ความมัน่คงระยะยาว ควรประกอบด้วย ความมัน่คงจากตวัของสถาบนั 
ความมีเสถียรภาพทางการเงินและการมีศกัยภาพในการบริหารจดัการภายในอยา่งเขม้แขง็ตลอดไป 

จากผลการศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับ
ประเทศไทย  คือ ภาครัฐควรมีการจัดตั้ งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ส าหรับมุ่งบริการ
รักษาพยาบาลใหก้บัพนกังานมหาวทิยาลยัในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมด โดยเฉพาและการให้
มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในด้านการรักษาพยาบาลซ่ึงการบริหารจดัการคล้ายกับกองทุน
ประกันสังคมท่ีจัดตั้ งกองทุนข้ึนเพื่อดูแลรักษาพยาบาลและให้สิทธิประโยชน์ต่อพนักงานท่ี
ปฏิบติังานกบับริษทัเอกชนในปัจจุบนัแต่กองทุนพนกังานมหาวิทยาลยั จดัตั้งเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล และเคลมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งระบบโดยเฉพาะเท่านั้น โดยอาจจดัตั้ งคณะกรรมการบริหารกองทุนท า
หนา้ท่ีบริหารกองทุน มีหน่วยงานของรัฐเขา้มามีบทบาทท าหนา้ท่ีในการออกกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช้
และทบทวนปรับเปล่ียนเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมโดยส านกังานคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร
เป็นผูต้รวจสอบความโปร่งใสของการบริหารจดัการของกองทุนน้ี 

 
2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการวจิยัเพื่อพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการจดัสวสัดิการพนกังานในสถาบนั 
อุดมศึกษาของรัฐ 

2. ควรมีการวจิยัเพื่อพฒันาสร้างเครือข่ายการจดัสวสัดิการส าหรับพนกังานในสถาบนั 
อุดมศึกษาของรัฐ 
            3. ควรมีการวจิยัเชิงอนาคตภาพเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการส าหรับพนกังานมหาวทิยาลยั 
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 ภาคผนวก 
 
 
 

(Beach, 1980; Gordon, 1991; Matis, 1999; Sultan, 2552; Zollitsch, 1970; 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2557; กลัยาณี  คณูม,ี 2554; กลัยา
รัตน์  ธีระธนชยักลุ, 2557; ก่ิงพร  ทองใบ, 2553; เกรียงศกัดิ์  เขียวยิ่ง, 2553; โกลแมน  แด
เนียล, 2553; เจษฎา  นกน้อย, 2554; เฉลมิชยั กิตตศิกัดิ์นาวิน, 2552; เบญจวรรณ ประจวบ
ลาภ, 2546  ; "แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)," 

2559; "พระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัท่ี 2)," 2551; 

เพ็ญศรี  ฉิรินงั, 2550; ไพฑรูย์  สินลารัตน์, 2553; เริงศกัดิ์ ธรานเุวชน์, 2549 ; เสถียร  อกัษร
ช,ู 2546) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  370 

(ขจร จิตสขุมุมงคล, 2556; คณะพลศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ; คณะ
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อภิปรัชญาสกลุ, 2557; งามจิต  อินทวงศ์, 2556 

; งามจิต แต้สวุรรณ, 2550; จตรุงค์  ศรีวงษ์วรรณะ, 2558; จรัส  ปันธิ และคณะ, 2558; 

จอห์นพภดล  วศินสนุทร, 2557; จารุนนัท์  อิทธิอาวชักลุ, 2558; จ าเนยีร จวงตระกลู, 
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วิทย์  วสนัต์ธนารัตน์, 2552; ชตุกิาญจน์  ศรีวิบลูย์, 2557) 

 
 

 
 
 

               ภาคผนวก ก   

 แบบสอบถามความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

 
 

(ชุติมา  คุณนะ, 2556 ; ชูชัย  สมิทธิไกร, 2552; ชูชัย สมทิธิไกร, 2544; ฐากูร  ปาละนันท์, 2554   

; ณรงค์ชัย  แสนทอง, 2550; ณัฐพล  สมศรี, 2552; ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550 ; ดนัย เทียมพุฒ, 
2551; ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2559; ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ, 2552 ; 

ทศวรรณ  เอี่ยมวิมังสา และเกียรติชัย  เวษฏาพันธุ์, 2558; ทิณรัตน์, 2556; ธงชัย สันติวงษ์, 2546; 
ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพย์สิริ, 2550; นงลักษณ์  เพ่ิมชาติ, 2551; นงลักษณ์ สายยิ้ม, 2547  ; นวระ ทา

สุวรรณ และ รจนา แสงตาล, 2551; นารินี แสงสุข, 2551; นิตยา  เงินประเสริฐศรี, 2542; 
ประดิษฐ์ มีสุข และทรงธรรม ธีระกุล, 2551; ประเวศน์  มหารัตน์สกุล, 2550) 

 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง 

รูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง รูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที ่1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 ตอนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัสวสัดิการสภาพท่ีเป็นจริงและภาพท่ีคาดหวงัของ 
                                พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ               
                     ตอนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของ 
                                    รัฐ   
 ตอนที ่4  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
                                    ของรัฐ 
    
 ดงันั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัมากท่ีสุด ขอความกรุณาท่านระบุ
ค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ผลท่ีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะน าเสนอในภาพรวม
และจะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการท าวิจยัเท่านั้น ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามจะไม่ส่งผลเสียต่อ
ท่านแต่อยา่งใด     
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ 
 
                                         ปองหทยั  พึ่งนุ่ม 
                           นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
                                                                         สาขาวชิาพฒันศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
โทรศพัท ์086-8936522 
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จงัหวดั............................................... 
มหาวิทยาลยั........................................ 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง รูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ค าแนะน า  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (  ) ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน  
         
1. เพศ 
  (  ) 1. ชาย                              (  ) 2. หญิง 
2. อาย ุ

(  ) 1. ไม่เกิน 30 ปี                     (  ) 2.  31 - 40 ปี             
(  ) 3. 41 - 50 ปี                         (  ) 4.  51- 60 ปี        

  (  ) 5.  มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป            
3.  วฒิุการศึกษาสูงสุด 

(  ) 1. ปริญญาตรี      (  ) 2. ปริญญาโท  
(  ) 3. ปริญญาเอก  

               
4.  ต  าแหน่งทางวชิาการ 

(  ) 1. อาจารย ์                  (  )  2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
(  ) 3. รองศาสตราจารย ์               (  )  4. ศาสตราจารย ์       
 

5.   ต  าแหน่งบริหารของท่าน  (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 
(  ) 1. ไม่มี           (  )  2. หวัหนา้ภาควชิา 

              (  ) 3. ประธานหลกัสูตร                            (  )  4. ผูบ้ริหารระดบัคณะ   
              (  ) 5. ผูบ้ริหารระดบัมหาวทิยาลยั 
 
 
6.   อายกุารท างานในสถาบนัอุดมศึกษาของท่าน  
  (  ) 1. ไม่เกิน 5 ปี                              (  ) 2. 6 – 10 ปี 
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  (  ) 3.  11 – 15 ปี                 (  ) 4. 16  ปีข้ึนไป 
7.  รายไดโ้ดยประมาณท่ีท่านไดรั้บต่อเดือน 
  (  ) 1. ไม่เกิน 25,000 บาท                           (  ) 2. 25,001 – 30,000 บาท 
        (  ) 3.  30,001 – 35,000 บาท              (  ) 4. 35,000 – 40,000 บาท   
              (  ) 5.  40,001 – 45,000 บาท              (  ) 4. มากกวา่ 45,000 บาท   
 
8.  ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ 
             (  ) 1. ไดรั้บ 1 เท่า                                         (  ) 2. ไดรั้บ 2 เท่า 
              (  ) 3.  ไม่มี 
 
9.  ระยะเวลาในสัญญาการจา้งปัจจุบนั 
             (  ) 1.    1 ปี                                               (  )  3  ปี 
       (  ) 3.    5 ปี                   (  )  มากกวา่ 5  ปีข้ึนไป 
 
 
 

      (ประสพพร  ลีอ้สิสรพงษ์, 2544 ; ประสิทธิชัย  เดชข า, 2557; ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 
2553; ปวณีา  ผาสุก, 2547; ปิยฉัตร ไตละนันทน์, 2553  ; ปิยวฒัน์ แก้วกณัฑรัตน์, 2553 
; ปิยะ  ประดับมุข, 2550; พยตั  วุฒิรงค์, 2555; พรชนัน นิรมติไชยนนท์ และกมลพร 
สอนศร, 2560; พชิญาภา ยนืยาว, 2552; พมิลพรรณ  เช้ือบางแก้ว, 2554; ภคณฏัฐ์ สวสัดิ
วศิิษฎ์, 2556; มนสิชา อนุกูล, 2553; มนูญ บรรณวงศิลป์ และคนอืน่ๆ, 2550; มยุรี แก้ว
ประภา, 2552; มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2559; มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2559; 
มหาวทิยาลยัมหิดล, 2559; มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2559  ; มลัลกิา  การคนซ่ือ, 
2549; มาฆะ  ภู่จินดา, 2550 ) 
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ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ               
ค าแนะน า  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัสวสัดิการสภาพท่ีเป็นจริงและระดบั
สวสัดิการท่ีคาดหวงัของท่านในหน่วยงานของท่าน 
 
 5  หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงัมาก 
 3        หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงัปานกลาง 
 2        หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงันอ้ย 
 1        หมายถึง  ระดบัสวสัดิการท่ีเป็นจริง/ระดบัสวสัดิการท่ีคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 

ที่ ข้อความ 

ระดับสวสัดิการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง  สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 1. ด้านผลตอบแทน           

1 เงินเดือน           
2 ค่าตอบแทนต าแหน่งวชิาการ           
3 ค่าตอบแทนการสอน           
4 ค่าต าแหน่งบริหาร           
5 ทุนวจิยั           
6 ค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการ            

 2. ด้านการรักษาพยาบาล           

7 ค่ารักษาพยาบาลพนกังาน            
8 ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา คู่สมรส บุตร           
9 หอ้งปฐมพยาบาล           
10 ศูนยดู์แลสุขภาพ และฟ้ืนฟู           
11 การประกนัชีวติ อุบติัเหตุ           
12 การประกนัสุขภาพ           
13 การตรวจสุขภาพประจ าปี           
14 ศูนยป์รึกษาดา้นสุขภาพการใหค้วามรู้และการ

ป้องกนัโรค 
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ที่ ข้อความ 

ระดับสวสัดิการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง  สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
 3. ด้านคุณภาพชีวติการท างาน           

15 การฝึกอบรม พฒันาทกัษะความรู้ในอาชีพ           
16 ทุนการศึกษาต่อในและต่างประเทศ           
17 ทุนการฝึกอบรม ดูงานในและต่างประเทศ           
18 การจดัวนัลาเพื่อการจดัท าผลงานทางวชิาการ           
19 สิทธิในวนัลาและการสะสมวนัลาจากหน่วยงาน           
20 สภาพแวดลอ้มท่ีท างานมีระบบการรักษาความ

ปลอดภยัใหแ้ก่บุคคลและทรัพยสิ์น 
          

21 สถานท่ีท างานสะอาด ร่มร่ืน สวยงามปราศจาก
มลพิษ 

          

 4. ด้านสิทธิประโยชน์           
22 สิทธิประโยชน์จากประกนัสังคม           
23 เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานถึงแก่กรรม           
24 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว           
25 เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตร           
26 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ           
27 สหกรณ์ออมทรัพย ์           
28 เงินกูเ้พื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั           
29 กองทุนสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั (อุทกภยั วาตภยั 

อคัคีภยั) 
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ตอนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการ จัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   
ค าแนะน า  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการ
ของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐของหน่วยงานของท่าน 
 5  หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก 
 3        หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2        หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1        หมายถึง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ที่ ข้อความ 
ความคิดเห็นเกีย่วกบั 
การจัดสวสัดิการ 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ      
1 ท่านมีการวางแผนในการท างานและสามารถแก้ไขปัญหา

ไดด้ว้ยตนเอง      
     

2 ลักษณะงานของท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

     

3 ท่านได้ท างานท่ีมีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
งานเพิ่มข้ึน 

     

4 ท่านน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของท่านมาพฒันา
ตนเอง 

     

5 ท่านได้รับการฝึกอบรมเพิ่ มพูนความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบติังาน 

     

6 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนให้โอนยา้ยสังกดัเพื่อ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

     

7 ท่านไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง  ท่ีค  านึงถึงความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ท างาน ตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนด 

     

8 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ 
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ที่ ข้อความ 
ความคิดเห็นเกีย่วกบั 
การจัดสวสัดิการ 

5 4 3 2 1 
 2. ด้านความยุติธรรม      
9 ท่านพอใจกบัการไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน / ค่าจา้ง 

ค่าตอบแทน ในแต่ละคร้ัง  
     

10 ท่านไดรั้บสิทธิในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นปะโยชน์
อยา่งเท่าเทียม 

     

11 ท่านไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยความเป็น
ธรรม 

     

12 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัของ
หน่วยงาน 

     

13 ท่านมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน      
14 ท่านไดรั้บค าปรึกษาการแกปั้ญหาต่าง ๆ จากผูบ้งัคบับญัชา

ของท่านได ้
     

15 ท่านไดป้ฏิบติังานท่ีตรงกบัความรู้และความ 
สามารถของท่าน 

     

16 ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่ อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา 

     

 3. ด้านคุณภาพชีวติการท างาน      
17 ท่านไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์ในการปฏิบติังาน      
18 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมขวญัก าลงัใจผูป้ฏิบติังาน

อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
     

19 ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบมีความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
หนา้ท่ีของท่าน 

     

20 สถานท่ีท างานของท่านเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความ
ปลอดภยัต่อสุขภาพ 

     

21 ท่านมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการท างานอยา่งเพียงพอ 
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และมีระบบการบ ารุงรักษา 
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ที่ ข้อความ 
ความคิดเห็นเกีย่วกบั 
การจัดสวสัดิการ 

5 4 3 2 1 
22 ท่านมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานท่าน 
     

23 ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

     

24 ท่านไดรั้บผิดชอบหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน      
 4. ด้านการรักษาพยาบาล      

25 ท่านไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม 

     

26 ท่านไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานของ
ท่านอยา่งเท่าเทียม 

     

27 ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลดว้ย
ตวัเอง 

     

28 ท่านไดรั้บความสะดวกรวดเร็วดา้นเอกสารการ
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานของท่าน 

     

29 ท่านไดรั้บผลประโยชน์ดา้นประกนัสุขภาพส่วนบุคคล      
30 ท่านมีสิทธ์ิในการเลือกระดบัของแผนการรักษาพยาบาล

ได ้
     

31 หน่วยงานท่านใหค้วามส าคญัเร่ืองสวสัดิการดา้นสุขภาพ
อนามยัโดยการอบรมสัมมนาสม ่าเสมอ 

     

 5. ด้านระบบสัญญาจ้าง      
32 ท่านท าสัญญาจา้งกบัสถาบนัตามระเบียบสถาบนัอยา่ง

ชดัเจน 
     

33 ท่านท าสัญญาจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัอย่างเป็น
ธรรม 

     

34 ท่านปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีตรงตามสัญญาจา้งระบุ
ไว ้
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ที่ ข้อความ 
ความคิดเห็นเกีย่วกบั 
การจัดสวสัดิการ 

5 4 3 2 1 
35 ท่านได้รับการต่อสัญญาจ้างจากผลการประเมินท่ีเป็น

รูปธรรม 
     

36 การใชผ้ลงานวชิาการ เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผล
การปฏิบติังาน เพื่อต่อสัญญามีความเหมาะสม 

     

37 การใชภ้าระการสอน เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผล
การปฏิบติังาน เพื่อต่อสัญญามีความเหมาะสม 

     

38 การใชก้ารบริการวชิาการ เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อต่อสัญญามีความเหมาะสม 

     

39 พนกังานมหาวทิยาลยั ไดรั้บการประเมินผลตามระยะเวลา
การต่อสัญญาจา้งแต่ละช่วงเหมาะสม 

     

 6. ด้านระบบค่าตอบแทน      
40 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด าเนิน

ชีวติประจ าวนั 
     

41 ท่านไดรั้บเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีกฎหมายก าหนด      
42 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนจากต าแหน่งวชิาการอยา่งเป็น

ธรรม 
     

43 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานสอนอยา่งเป็น
ธรรม 

     

44 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของท่าน 

     

45 ท่านคิดวา่โดยภาพรวมผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ
คุม้ค่ากบัความอุตสาหะของท่าน 

     

46 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนในหน่วยงานท่านมี
ความยติุธรรมและใชเ้กณฑเ์ดียวกนั 
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ตอนที ่4  ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(1) ดา้นความมัน่คง และโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
(2) ดา้นความยติุธรรม  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
(3) ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

       
(4) ดา้นการรักษาพยาบาล  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
(5) ดา้นสิทธิประโยชน์ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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(6) ดา้นระบบสัญญาจา้ง 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

    
(7) ดา้นระบบค่าตอบแทน             
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
 
 

ขอขอบพระคุณทีก่รุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 
 

(มาลินี  ค าเครือ, 2554   ; ระพีพรรณ  ค าหอม, 2553; รัชฎาพร  เกตานนท์ แนวแห่งธรรม, 
2556   ; วรรณะ เวชพราหมณ์, 2551; วันเพ็ญ  หลายเจริญ, 2547; วัลย์ลิกา  สวัสดิน์ฤเดช, 
ม.ป.ป.; วัลยา ธูปประดิษฐ์, 2545; วิกรม  อัศวิกุล, 2541  ; วิเชียร  วิทยอุดม, 2557; วินิดา  

เจียระไน, 2551; วิบูลย์ พุทธวงศ์, 2555; วิม อินต๊ะแก้ว, 2557; วิระชัย พุทธวงศ์, 2557; วิลาวร

รณ  รพีพิศาล, 2549; วีรภัทร ภัทรกุล, 2549; วีระชัย พุทธวงศ์, 2556; ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 
2557; สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี และคณะ, 2556 ; สายทิพย์  วงศ์สังข์ฮะ, 2540).; สายัณห์ ทุ่งกว้าง, 

2551  ) 
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(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2555; ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2553; สุชาดา แสงดวงด,ี 2550; สุนทรี ส าเภาทอง, 2554   ; สุมิตร  สุวรรณ  

และคณะ, 2552; สุรพล  เคยบรรจง, 2554; สุรพล เคยบรรจง, 2554; อภิชญา เธียรวรกิจ, 
2550; อมรรัตน์ ทองชุมสิน, 2551   ; อรพินทร์  ชูชม, 2555; อังคณา กันธิยะ, 2553; อาทิตติ

ยา ดวงสุวรรรณ, 2551 ) 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

ของแบบสอบถามความตอ้งการสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม “รูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย” 

 
1. รศ.ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย ์            ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้ หน่วยงาน            
                                                      ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการ และสวสัดิภาพครูและบุคลากร 
                                                      ทางการศึกษา 
2. รศ.ดร.ทศันีย ์ลกัขณาภิชนชชั   ขา้ราชการบ านาญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.ยวุรี ผลพนัธิน                อาจารยป์ระจ าภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษามหาวทิยาลยั 
                                                      ศิลปากร 
4. ดร.สุรพล เคยบรรจง                 ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีปฏิบติังานดา้นนโยบายและ ยทุธศาสตร์ 
                                                      ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและ สวสัดิภาพครูและบุคลากร      
                                                      ทางการศึกษา 
5. ดร.นิยมพร ธรรมวงษา              ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีปฏิบติังานดา้นสวสัดิการ หรือสวสัดิภาพ  
                                                      ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการ และสวสัดิภาพครูและบุคลากร                   
                                                      ทางการศึกษา 
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(กนกพรรณ สภุลาภ และคณะ, 2551; อาทิตยา ลาภผลพนูทว,ี 2553 
 
(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเชิงกลยทุธ์), มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม.; อาภรณ์ ภูว่ิทยพนัธุ์, 2550, 2551; อาร์มสตรอง, 2549; อ านวยพร มโนวงค์, 
2552). การเข้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
แบบค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ของแบบสอบถามความตอ้งการ 

สวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
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ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( index of item objective congruence : IOC) ของความ
คิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5  ท่าน เป็นดงัน้ี 
ตารางแสดงผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ความต้องการเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย 

ที ่ ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการข้อความ 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 

คน คน คน คน คน 

ที่1 ที่2 ที่3 ที่4  ที่5 

1. ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ   
1 ท่านมีการวางแผนในการท างานและสามารถแก้ไข

ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง      
1 1 1 1 1 1.00 

2 ลกัษณะงานของท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

1 1 1 1 1 1.00 

3 ท่านไดท้ างานท่ีมีอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของงานเพิ่มข้ึน 

1 1 1 1 1 1.00 

4 ท่านน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของท่านมา
พฒันาตนเอง 

1 1 1 0 1 0.80 

5 ท่านได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะในการ
ปฏิบติังาน 

1 1 1 1 1 1.00 

6 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนให้โอนยา้ยสังกดัเพื่อ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

1 1 1 1 1 1.00 

7 ท่านไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง  ท่ีค  านึงถึงความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ท างาน ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

1 1 1 1 1 1.00 

8 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ 1 1 1 1 1 1.00 

9 ท่านพอใจกบัการไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน / ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน ในแต่ละคร้ัง  

1 1 1 1 1 1.00 
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ตารางแสดงผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ความต้องการเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  (ต่อ) 

ที ่ ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการข้อความ 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 

คน คน คน คน คน 

ที่1 ที่2 ที่3 ที่4  ที่5 

2. ด้านความยุติธรรม  
10 ท่านไดรั้บสิทธิในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์อยา่งเท่าเทียม 
1 0 1 1 1 0.80 

11 ท่านไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยความ
เป็นธรรม 

1 1 1 1 1 1.00 

12 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และแนว
ปฏิบติัของหน่วยงาน 

1 1 0 1 1 0.80 

13 ท่านมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 1 1 1 1 1 1.00 
14 ท่านไดรั้บค าปรึกษาการแกปั้ญหาต่าง ๆ จาก

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านได ้
1 1 1 1 1 1.00 

15 ท่านไดป้ฏิบติังานท่ีตรงกบัความรู้และความสามารถ
ของท่าน 

1 1 1 1 1 1.00 

16 ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา 

1 1 1 1 1 1.00 

3. ด้านคุณภาพชีวติการท างาน  
17 ท่านไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรค ์ในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 1.00 
18 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมขวญัก าลงัใจ

ผูป้ฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
1 1 1 1 1 1.00 

19 ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบมีความเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง 
หนา้ท่ีของท่าน 

1 1 1 1 1 1.00 

20 สถานท่ีท างานของท่านเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
ความปลอดภยัต่อสุขภาพ 
 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตารางแสดงผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ความต้องการเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  (ต่อ) 

ที ่ ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการข้อความ 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 

คน คน คน คน คน 

ที่1 ที่2 ที่3 ที่4  ที่5 

3. ด้านคุณภาพชีวติการท างาน 
21 ท่านมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการท างานอยา่ง

เพียงพอ อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และมีระบบการ
บ ารุงรักษา 

1 1 1 1 1 1.00 

22 ท่านมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานท่าน 

1 1 1 1 1 1.00 

23 ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

1 1 1 1 1 1.00 

24 ท่านไดรั้บผิดชอบหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน 1 1 1 1 1 1.00 
4. ด้านการรักษาพยาบาล 

25 ท่านไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลอยา่งเพียงพอ
และเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 

26 ท่านไดรั้บสวสัดิการการรักษาพยาบาลจาก
หน่วยงานของท่านอยา่งเท่าเทียม 

1 1 1 1 1 1.00 

27 ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาล
ดว้ยตวัเอง 

1 1 1 1 1 1.00 

28 ท่านไดรั้บความสะดวกรวดเร็วดา้นเอกสารการ
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานของท่าน 

1 1 0 1 1 0.80 

29 ท่านไดรั้บผลประโยชน์ดา้นประกนัสุขภาพส่วน
บุคคล 

1 1 1 1 1 1.00 

30 ท่านมีสิทธ์ิในการเลือกระดบัของแผนการ
รักษาพยาบาลได ้

1 1 1 1 1 1.00 

31 หน่วยงานท่านใหค้วามส าคญัเร่ืองสวสัดิการดา้น
สุขภาพอนามยัโดยการอบรมสัมมนาสม ่าเสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตารางแสดงผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ความต้องการเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  (ต่อ) 

ที ่ ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการข้อความ 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 

คน คน คน คน คน 

ที่1 ที่2 ที่3 ที่4  ที่5 

 5. ด้านระบบสัญญาจ้าง 
32 ท่านท าสัญญาจา้งกบัสถาบนัตามระเบียบสถาบนั

อยา่งชดัเจน 
1 1 1 1 1 1.00 

33 ท่านท าสัญญาจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัอย่าง
เป็นธรรม 

1 1 1 1 1 1.00 

34 ท่านปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีตรงตามสัญญาจา้ง
ระบุไว ้

1 1 1 1 1 1.00 

35 ท่านไดรั้บการต่อสัญญาจา้งจากผลการประเมินท่ี
เป็นรูปธรรม 

1 1 1 1 1 1.00 

36 การใชผ้ลงานวชิาการ เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อต่อสัญญามีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 

37 การใชภ้าระการสอน เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อต่อสัญญามีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 

38 การใชก้ารบริการวชิาการ เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อต่อสัญญามีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 

39 พนกังานมหาวทิยาลยั ไดรั้บการประเมินผลตาม
ระยะเวลาการต่อสัญญาจา้งแต่ละช่วงเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 
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ตารางแสดงผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ความต้องการเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  (ต่อ) 

ที ่ ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการข้อความ 
ผู้เช่ียวชาญ IOC 

คน คน คน คน คน 

ที่1 ที่2 ที่3 ที่4  ที่5 

6. ด้านระบบค่าตอบแทน  
40 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด าเนิน

ชีวติประจ าวนั 
1 1 1 1 1 1.00 

41 ท่านไดรั้บเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

1 1 1 1 1 1.00 

42 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนจากต าแหน่งวชิาการอยา่ง
เป็นธรรม 

1 0 1 1 1 0.80 

43 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานสอน
อยา่งเป็นธรรม 

1 1 1 1 1 1.00 

44 ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบั
ปริมาณงานหนา้ท่ีความรับผิดชอบของท่าน 

1 1 1 1 1 1.00 

45 ท่านคิดวา่โดยภาพรวมผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
ไดรั้บคุม้ค่ากบัความอุตสาหะของท่าน 

1 1 1 1 1 1.00 

46 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนในหน่วยงาน
ท่านมีความยติุธรรมและใชเ้กณฑเ์ดียวกนั 

1 1 1 1 1 1.00 
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ภาคผนวก ง   

 แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ระดบัลึก 
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แนวค าถามการสัมภาษณ์ระดับลกึ 
ส าหรับพนักงานสายวชิาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั...................................................................................อายุ....................... ปี 
สังกดัคณะ.........................................................สาขาวชิา................................................................... 
มหาวทิยาลัย.....................................................จังหวดั....................................................................... 
โทรศัพท์...........................................................E-mail address......................................................... 
ต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.................................................................................................. 
ประสบการณ์การท างานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.......................... ปี 
วนัทีสั่มภาษณ์..................................................................................................................................... 

  
1.  สวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ในหน่วยงานของท่านเป็นอยา่งไร และ 
 สวสัดิการท่ีท่านตอ้งการเป็นอยา่งไร 
       (1) ดา้นความมัน่คง และโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  
       (2) ดา้นความยติุธรรม  

(3) ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน 
       (4) ดา้นการรักษาพยาบาล          
       (5) ดา้นสิทธิประโยชน์ 
       (6) ดา้นระบบสัญญาจา้ง 
       (7) ดา้นระบบค่าตอบแทน            
 
2. เง่ือนไข/ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 
3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 
4.   ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

 
 

………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ    

รายช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ระดบัลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  393 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลกึ “รูปแบบสวสัดิการของพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษาขอรัฐ ส าหรับประเทศไทย” 

 
1. ผศ. ดร.เรวดี อ้ึงโพธ์ิ                       รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศิลปะศาสตร์ 
                                                            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
2. ผศ.ดร.เพญ็นภา ชลปฐมพิกุลเลิศ    คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                                                            วทิยาเขตหาดใหญ่ 
3. ผศ.ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน    ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
                                                            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
4.อาจารย ์ดร. ณฏัฐ ์หลกัชยักุล           คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ 
                                                            มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
5. นายสิทธิศกัด์ิ สมบติัยานุชิต           ผูอ้  านวยการ กองการเจา้หนา้ท่ี 
6. นายเริงศกัด์ิ ธรานุเวชน์                  หวัหนา้งานบริหารงานบุคคล กองการเจา้หนา้ท่ี 
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(Bohlander, 2001; Cecilia, 2014; Dirk, 2011a, 2011b; Douglas, 2003; Goetzel, 2008; Jolly, 2006; 
Kanter, 2003; Keeves, 1988; Kerce, 1993; Louis, 2010; Stewart, 1990; Virginia, 2014). ) 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
 แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  395 

แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม 
ส าหรับพนักงานสายวชิาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 
ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั...................................................................................อายุ....................... ปี 
สังกดัคณะ.........................................................สาขาวชิา................................................................... 
มหาวทิยาลัย.....................................................จังหวดั....................................................................... 
โทรศัพท์...........................................................E-mail address......................................................... 
ต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.................................................................................................. 
ประสบการณ์การท างานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.......................... ปี 
วนัทีสั่มภาษณ์..................................................................................................................................... 

  
1.  สวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ในหน่วยงานของท่านเป็นอยา่งไร และ 
 สวสัดิการท่ีท่านตอ้งการเป็นอยา่งไร 
       (1) ดา้นความมัน่คง และโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  
       (2) ดา้นความยติุธรรม  

 (3) ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน 
       (4) ดา้นการรักษาพยาบาล          
       (5) ดา้นสิทธิประโยชน์ 
       (6) ดา้นระบบสัญญาจา้ง 
       (7) ดา้นระบบค่าตอบแทน            
 
2. เง่ือนไข/ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 
3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
 
4.   ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
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ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(1) ดา้นความมัน่คง และโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 (2) ดา้นความยติุธรรม  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
(3) ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................  
(4) ดา้นการรักษาพยาบาล  
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
(5) ดา้นสิทธิประโยชน์ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
(6) ดา้นระบบสัญญาจา้ง 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
(7) ดา้นระบบค่าตอบแทน             
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม  
รูปแบบสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย 

1. รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ          รองศาสตราจารยร์ะดบั 9 และรองคณบดี                     
                                                           ฝ่ายบริหารและพฒันาระบบ  
                                                           คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศ์าสตร์ 
                                                          ประธานสาขาชาวชิานโยบาย สาธารณและ                                                 
                                                          การจดัการภาครัฐ /งานวจิยั การบริหารและ 
                                                          พฒันาทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลยแัห่งท่ี 1 
 2. ผศ.พราม อินพรม                        รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและพฒนัา  
                                                          คุณภาพ มหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1 
 3.อาจารยจ์งลกัษณ์ เมอริดิธ             งานพฒนัาเครือข่ายและธุรกิจต่างประเทศ 
                                                          บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยแัห่งท่ี 1 
 4. คุณนวพร อมัพวา                         นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
                                                          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ 
                                                          มหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1 
5. คุณอมรรัตน์ภู่นคร                        กองทรัพยากรบุคคลงานสวสัดิการบณัฑิต 
                                                          วทิยาลยั มหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1  
6. คุณขวญัฤทยั ราชสีห์                     หวัหนา้งานสวสัดิการงานบุคคล 
                                                          มหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1  
7. คุณวรรณวมิล สิทธิโชคสัมพนัธ์   นกัทรัพยากรบุคคล คณะสังคมศาสตร์และ               
                                                          มนุษยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม  
รูปแบบสวสัดิการของพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย 
  1. รศ. ดร. มารินา  เกตุทตั คาร์นส์       กรรมการและอาจารยป์ระจ า สาขา   
                                                               เทคโนโลยชีีวภาพ และส านกัวชิา 
                                                               เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั                   
                                                               เทคโนโลยสุีรนารี  
 2. รศ.ดร.พรวสา  วงศปั์ญญา                อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ             
                                                              ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยั                 
                                                              เทคโนโลยสุีรนารี  
 3. ผศ.ดร.บุญเรือง มะรังสี                    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า           
                                                              ส านกัวชิา วศิวกรรมศาสตร์  
 4. ผศ. ดร.สายนัต ์ แก่นนาค า               ภาคสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ส านกัวชิา  
                                                              วทิยาศาสตร์ 
 5. คุณจุฑามาศ  สวสัดี                          หวัหนา้ส่วนการเจา้หนา้ท่ี 
 6. คุณพนิดา  โพธ์ิประสพกุล               หวัหนา้งานสวสัดิการ  
 7. คุณอิสราภรณ์  วทิยากรณ์                หวัหนา้งานบริหารงานบุคคล 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม “รูปแบบสวสัดิการของพนักงานใน   
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย 

 

1. ดร. วรพงศ ์ ตระการศิรินนท ์       อาจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ 
                                                          มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. ดร.พนม กุณาวงศ ์                        อาจารยป์ระจ า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์  
                                                         มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3.  ผศ.ดร.วรัทยา  แจง้กระจ่าง         อาจารย ์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ  
                                                         มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
4. อาจารย ์ราม โชติคุต                     อาจารยป์ระจ า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์                               
                                                         มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
5. คุณวมิ  อินตะ๊แกว้                        หวัหนา้กองทุนสวสัดิการ กองบริหารงานบุคคล   
                                                         มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
6. คุณจิราพร  ตอ้ตานา                     เจา้หนา้ท่ีงานสวสัดิการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
7. คุณสิทธิพร  ชมภูรัตน์                  เจา้หนา้ท่ีดา้นความกา้วหนา้ทางวชิาการ                       
                                                         มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ช    
แบบประเมินรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังาน 
ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
 

  แบบประเมินฉบับน้ิ เป็นแบบประเมินความเหมาะสม เร่ืองรูปแบบการจัด
สวสัดิการของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ให้
ท่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาพิจารณาความเหมาะสม และความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบและเง่ือนไข
ความส าเร็จ ในการจดัท ารูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ส าหรับประเทศไทย  ทั้งน้ี เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมส าหรับการ
น าไปใชใ้หบ้รรลุเป้าหมายต่อไป 
               โปรดอ่านขอ้ความในแบบประเมินแต่ละขอ้และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ี
ตรงกบัความเห็นของท่านมากท่ีสุด ตามเกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 

  5  หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  3  หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
           ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ค าตอบของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการใชป้รับปรุงรูปแบบใหมี้ความเหมาะสมกบัการน าไปใชต่้อไป 
     

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ 
  
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 
 
                                         ปองหทยั  พึ่งนุ่ม 
                           นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
                                                                         สาขาวชิาพฒันศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
โทรศพัท ์086-8936522 
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นท่ีมีต่อร่างรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ
ส าหรับประเทศไทยประกอบดว้ยองคป์ระกอบของการจดัสวสัดิการ 6 ดา้นและเง่ือนไขความส าเร็จ
ในการจดัสวสัดิการ จ านวน  6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการปฏิบติังานท่ีมีความกา้วหนา้ในอาชีพ 
2. ดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีมีส่วนร่วม 
3. ดา้นสัญญาจา้งท่ีมัน่คง 
4. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม 

5. ดา้นสวสัดิการท่ีครอบคลุม 
6. ดา้นความมัน่คงระยะยาว 

เง่ือนไขความส าเร็จ ไดแ้ก่ 
1. ดา้นนโยบาย 
2. ดา้นผูบ้ริหาร 
3. ดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร 
4. ดา้นงบประมาณ 
5. ดา้นการมีส่วนร่วม 
6. ดา้นความพร้อมของมหาวิทยาลยั 

ค าช้ีแจง  
 โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพร้อมน้ีแลว้ อ่านขอ้ความในแบบสอบถามแต่ละขอ้ และท า
เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ตามเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 

5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบันอ้ย  

   1 หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที่ 1  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนั         
               อุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย  
ค าช้ีแจง  ขอใหท้่านพิจารณาประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบและเง่ือนไขความส าเร็จ ใน
การจดัสวสัดิการ โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ตามระดบัความเหมาะสม 

 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 

ระดับความเหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

องค์ประกอบรูปแบบ 

1. ด้านการปฏิบัติงานทีม่ีความก้าวหน้าในอาชีพ 
1.1 ส่งเสริมให้พนักงานสายวิชาการสร้าง
ผลงานทางวิชาการเพื่ อความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งทางวชิาการ 

      

1.2 สนบัสนุนทางดา้นพฒันาอาจารยใ์ห้มีการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะความเช่ียวชาญในระดับท่ีสูงข้ึน เป็น
การเพิ่มศกัยภาพของตวัพนกังาน 

      

1.3 ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานสายวิชาการ
ให้เป็นผูมี้จริยธรรมจรรยาบรรณในอาชีพ เพื่อ
ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเกียรติคุณแห่งอาชีพอาจารย ์

      

1.4  สนับสนุนให้พนักงานสายวิชาการมี
โอกาสไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  

      

1.5 การท าผลงานทางวิชาการ การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  เพื่ อพัฒนาให้ เป็นผู ้มีความ
เช่ียวชาญ 

      

1.6 การต่อสัญญาจา้งสามารถขยายระยะเวลา
ตามความเหมาะสมเพื่อให้อาจารยมี์เวลาสอน
ท าวิจยัและบริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคม
อยา่งสมดุลกบัชีวติประจ าวนั 

      

1.7. ด้านความมัน่คงก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่
การท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทาวชิาการ 
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ต่อ 

 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 

ระดับความเหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

องค์ประกอบรูปแบบ 

1. ด้านการปฏิบัติงานทีม่ีความก้าวหน้าในอาชีพ 
1.8 การอบรมพฒันาศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ 
เป็นการพฒันาอาชีพเพื่อความมัน่คงในอนาคต 

      

2. ด้านสิทธิประโยชน์ทีม่ีส่วนร่วม 
2.1 พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินความ
พึงพอใจต่อสวสัดิการของมหาวทิยาลยัทุกปี 

      

2.2 มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
บริการต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มหรือสังคม
ท่ีอยูร่่วมกนั 

      

2.3 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงสวสัดิการให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่พนกังานมหาวทิยาลยั 

      

3. ด้านระบบสัญญาจ้างทีม่ั่นคง  
3.1 การขยายอายุสัญญาจา้งในแต่ละคร้ัง และ
การลดจ านวนคร้ังในการต่อสัญญาจา้งลง 
เช่น 1, 3. 5. 10 ปี และยาวถึงอาย ุ60 ปี 

      

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
โปร่งใสเป็นธรรมและมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาท่ีมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได ้มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน 
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ต่อ            

 

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 
ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

องค์ประกอบรูปแบบ 

           3. ด้านระบบสัญญาจ้างทีม่ั่นคง       
3.3 ขอ้ก าหนดของสัญญาจา้ง ควรก าหนระยะ 
เร่ิมจ้างและส้ินสุดเม่ือประเมินผล โดยใช้
ผลงานทางวิชาการ การใช้ภาระงานการสอน
และการใช้ผลงานการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนสังคม มาพิจารณาในการต่อสัญญาจา้ง 

      

3.4 ควรมีนโยบายการก าหนดการจ้างแบบ
ระยะยาวถาวรกับผู ้ ท่ี ด ารงต าแห น่งทาง
วชิาการแลว้ เพื่อใหค้วามมัน่คงต่อพนกังานได้
มีเวลาและก าลงัทุ่มเทในการผลิตผลงานวิจยั
ใหมี้คุณภาพในระดบัสูงข้ึนต่อไปอีก 

      

4. ด้านระบบค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม 
4.1 ค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถและ
ไม่ต ่ากวา่ระดบัวฒิุการศึกษา 

      

4.2 ค่าตอบแทนท่ีจูงใจ สามารถเชิญชวนคน
เก่งเขา้มาปฏิบติังานกบัมหาวทิยาลยัได ้

      

4.3 ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการควรจ่าย
ใหไ้ม่นอ้ยกวา่ขา้ราชการพลเรือนท่ีไดรั้บ 

      

4.4 มีการส ารวจความพึงพอใจในเร่ืองของ
ค่าตอบแทนและเร่ืองสวสัดิการ ปรับปรุงให้
เหมาะสมและมีความทันสมยัเพื่อประโยชน์
สูงสุดของพนกังาน 
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ต่อ 

 
 

ระดับความเหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

องค์ประกอบรูปแบบ 

5. ด้านสวสัดิการทีค่รอบคลุม 
5 .1 ก าร รักษ าพ ย าบ าล ท่ี ดู แ ล บุ ค คล ใน
ครอบครัวพนักงาน ได้แก่ บิดา มารดา บุตร
และคู่สมรส 

      

5.2 สวสัดิการท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์ท่ีมี
ส่วนร่วมของพนกังานไดมี้โอกาสร่วมก าหนด
แนวทางเสนอความเห็นปรับปรุงแกไ้ข 

      

5.3 มี ส่วนร่วมในกรรับประโยชน์จากการ
บริการต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มหรือ
สังคมท่ีอยูร่่วมกนั 

      

5.4 สว ัสดิการท่ีครอบคุลมด้านสัญญาจ้าง 
ก าหนดช่วงระยะท่ีเหมาะสม โดยใชร้ะบบการ
ประเมินผลงานมาพิจารณา 

      

5.5 สวสัดิการท่ีครอบคลุมการตอบแทนท่ีเท่า
เที ยมต้องก าหนดเป็นนโยบายให้ชัด เจน
ค านึงถึงความเหมาะสมบนพื้นฐานปัจจยัใน
การด ารงชีพและเพื่อความอยูดี่กินดี 

      

5.6 สวสัดิการท่ีดีและมีความมั่นคงในระยะ
ยาวด้วยการขยายระยะเวลาการต่อสัญญา
รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยเม่ือเกษียณอาย ุ 

      

6. ด้านการสร้างความมั่นคงระยะยาว 
6.1 สัญญาจ้างเร่ิมต้นค ร้ังแรก ระยะ 1 ปี 
ประเมินผลต่อสัญญา 6ปี,10 ปี ต่อยาวถึง 60 ปี 
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ต่อ 

 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 

ระดับความเหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

องค์ประกอบรูปแบบ 

6. ด้านการสร้างความมั่นคงระยะยาว 
6.2 แนวปฏิบัติท่ีดีน าหลักธรรมาภิบาลมา
บริหารจดัการ ค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกในการปฏิบติังาน 

      

6.3 มีกองทุนออมเงินส าหรับพนักงานเม่ือ
ลาออกหรือเกษียณอายใุหไ้ดรั้บตามสิทธิ 

      

6.4  พฒันาระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
ยติุธรรมเป็นท่ียอมรับของพนกังาน 

      

6.5 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม 
องค์กรเพื่ อลดความรู้สึกแตกต่างระหว่าง
พนกังานกบัขา้ราชการ 

      

6.6 การเสริมสร้างสัมพนัธภาพและความเอ้ือ
อาทรระหว่างพนัก งาน  ห น่ วยงานและ 
ผูบ้ริหารร่วมกนัเพื่อความผาสุก 

      

6.7 การบริหารงานให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
การท างาน 

      

เงื่อนไขความส าเร็จ 
1.  ด้านนโยบาย 

1.1 มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกด้านท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์ของพนกังาน 

      

1.2 มีการก าหนดนโยบายการวางแผนอตัรา
ก าลังคนให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์
และคุม้ค่าสูงสุด 
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ต่อ 

 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 

ระดับความเหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

1. ด้านนโยบาย 
1.3 ก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมและแส 
ความคิดเห็นเพื่อใหเ้กิดการยอมรับในการ 
ปฏิบติัตามนโยบาย 

      

1.4 ก าหนดนโยบายส าหรับการจดัการอาคาร
สถานท่ี  ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาวเพื่อการ
จดัสรรงบประมาณการปรับปรุงหรือสร้างเพิ่ม
เพี่อเป็นสวสัดิการท่ีพกัอาศยัส าหรับอาจารย ์

      

1.5 ก าหนดเป็นนโยบายการพฒันาบุคลากรให้
มีความมัน่คงกา้วหน้าในอาชีพ และมีความสุข
ในชีวิตการท างาน ตามหลักการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย ์

      

1.6 ก าหนดนโยบายปรับปรุงโครงสร้างด้าน
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้มีความเท่าเทียม 
เป็นธรรมและสามารถแข่งขนัได ้เช่น นโยบาย
ระบบของการจ้างงาน นโยบายด้านการจ่าย
ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 

      

2.  ด้านผู้บริหาร 
2.1 บทบาทของผู ้บ ริหาร มีภาวะผู ้น าสู ง 
ส่งเสริมและสนบัสนุนเน้นการพฒันาและการ
ท างานเชิงรุก 

      

2.2 พฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณค่า ศกัยภาพให้
มีความรู้ความเช่ียวชาญสูงข้ึนเพื่อโอกาสใน
การก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นการยกระดับ
วทิยฐานะของพนกังาน  
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ต่อ 
 

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 
ระดับความเหมาะสม ข้อ 

เสนอแนะ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

2.  ด้านผู้บริหาร 
2.3 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อพนักงานให้สิทธิแบบ
ประชาธิปไตย และยดึหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการท่ีดี 

      

2.4 มีความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาแก้ไขขจดั
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแลการจดัสวสัดิการของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย  ให้ตรงกับความ
ต้องการไม่ด้อยกว่าปัจจัยพื้ นฐานของการ
ด ารงชีวติ 

      

3.  ด้านการส่ือสารภายในองค์กร 
3.1 ผูบ้ริหารระดับสูงมีการส่ือสารเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีให้ผูป้ฏิบัติได้รับทราบ
นโยบายท่ีชัดเจนและถูกต้องตรงกับความ
ต้องการเพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงและ
ปฏิบติัไดต้รงตามเป้าหมาย 

 

     

3.2 พนกังานไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์จากมหาวทิยาลยัการประชาสัมพนัธ์
อยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือไดท้ัว่ถึงทุกคน 

         

3.3 การส่ือสารมีคุณภาพท าให้มหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินภารกิจไปตามเป้าหมายได้
ส าเร็จ 

      

3.4 มหาวิทยาลัยมี ช่องทางการส่ือสารให้
พนกังานไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เช่น การ
ติดประกาศ โปสเตอร์ วารสาร การออกเสียง
ตามสายการจดัอบรม การประชุม เป็นตน้ 
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ต่อ 

 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 

ระดับความเหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

3. ด้านการส่ือสารภายในองค์กร 
3 .5  เท ค โน โลยีส ารสน เท ศม าช่ วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสารท าให้ มีความ
คล่องตวัและรวดเร็ว  

         

3.6 การส่ือสารท่ีดีสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั
และมีความพึงพอใจในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
นั้นเป็นการสร้างบรรยากาศการส่ือสารภายใน
องคก์รท่ีดี 

      

4. ด้านงบประมาณ 
4.1 วางแผนงานงบประมาณส าหรับอนาคตท่ี
เป็น รูปแบบอย่างชัด เจน  มีว ัต ถุประสงค ์
เป้ าหมายนโยบายในการด าเนินการของ
มหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน 

         

4.2 จดัสรรงบประมาณเพียงพอในระยะสั้ น
และระยะยาว เพื่อความมัน่คงในอนาคต 

      

4.3 บริหารจัดการงบประมาณมีครอบคลุม
รายละเอียดอย่างเพียงพอ ส าหรับการน ามาใช้
ในกระบวนการจัดสวสัดิการพนักงานของ
มหาวทิยาลยั 

      

4.4 การจดัสรรงบประมาณครบทั้งระบบไดแ้ก่ 
การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ
และทรัพยสิ์น การบริหารวชิาการ 
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ต่อ 

 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 

ระดับความเหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

      5.  ด้านสิทธิประโยชน์ที่มีส่วนร่วม 
5.1 พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ถึงความต้องการด้านสวสัดิการและ
สิทธิประโยชน์ท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      

5.2 พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
หรือหาแนวทางในการปรับปรุง เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน และมีความพึงพอใจ 

      

5.3  พนักงาน มี ส่วน ร่วมในกิจกรรมของ
มหาวทิยาลยัท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ 
ไดอ้ยา่งดีและเกิดการยอมรับลดขอ้ขดัแยง้ 

      

6. ด้านความพร้อมของมหาวทิยาลยั 
6.1 ส ารวจปัญหาความตอ้งการสวสัดิการ เพื่อ
ปรับเปล่ียนให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองในปัจจุบนั 

      

6.2 เทียบเคียงสวสัดิการกบัสถาบนัอ่ืนเพื่อการ
แข่งขนัและการจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

6.3 การวางแผนจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ
ต่อเน่ืองในระยะยาวในทุกๆดา้น 

      

6.4 เสถียรภาพทางการเงินมีศกัยภาพพร้อมต่อ
การแข่งขนั 

      

6.5 การดูแลสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใน
การท างานให้ความส าคญั เร่ืองความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานในการ
ท างาน 
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ภาคผนวก ซ  
รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังาน 

ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญรับรอง “รูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา  

ของรัฐส าหรับประเทศไทย” 

 

         1. ผศ.ดร.ศศิพร ต่ายคา                                มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

         2. ผศ.ดร.ยวุรี ผลพนัธิน                              อาจารยป์ระจ าภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา   

                                                                             มหาวทิยาลยัศิลปากร  

        3. ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษน์ายะ                         คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั 

                                                                             ก าแพงเพชร  

        4. อาจารย ์ดร.ธีรังกลู วรบ ารุงกุล               มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  

       5. อาจารย ์ดร.วชิยานนท ์สุทธโส                 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
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ภาคผนวก ฌ 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมแนวทางรูปแบบการจดัสวสัดิการของ 
พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐส าหรับประเทศไทย 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม “แนวทางพฒันาการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ ส าหรับประเทศไทย”วนัเสาร์ที ่25 พ.ย.2560 เวลา 12.45 – 15.30 น. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์   

1. รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ                            มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. ดร.ธานินทร์ คงสิลา   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. ดร.ชูพนัธ์ุ ชมภูจนัทร์   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4. ดร.ก่ิงกาญจน์ จงสุขไกล   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
5. อาจารยภ์าณุวฒัน์ ประเสริฐพงษ ์  มหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1 
6. รศ.ดร.ทศันีย ์ลกัขณาภิชนชชั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม ้  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
8. ดร.พิทกัษ ์สุพรรโณภาพ   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
9. ดร.ทิพยวรรณ สุขใจรุ่งวฒันา  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
10. ผศ.ดร.พรภทัร อินทรวรพฒัน์  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
11. ผศ.ดร.พิชญาภา ยนืยาว   มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
12. ดร.วรเชษฐ ์อุทธา   มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
13. อาจารย ์สุพิชฌาย ์จนัทร์เรือง  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
14. อาจารย ์สุธารัตน์ ชาวนาฟาง  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
15. ดร.มานิกา แสงหิรัญ   มหาวทิยาลยัราชภฏั 

                                                                    กาญจนบุรี 
16. ดร.ภาวิตา ชวนขยนั   มหาวทิยาลยัราชภฏั  

                                                                    กาญจนบุรี 
17. ดร.เชิดชยั ธุระแพง   มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้น 

                                                                    จอมบึง 
18. ดร.ชยัวฒัน์ ประสงคส์ร้าง  เทคโนโลยรีาชมงคล  

                                                                    รัตนโกสินทร์ 
19. ดร.รักษ ์นอ้ยเรไร   เทคโนโลยรีาชตะวนัออก 
20. อาจารย ์พนัธ์ศกัด์ิ พึ่งงาม   มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
21. คุณผจงจิต ม่วงพารา   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
22. คุณชชักลม  ปรองดอง   มหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1 
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      รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม “แนวทางพฒันาการจัดสวสัดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ ส าหรับประเทศไทย”วนัเสาร์ที ่25 พ.ย.2560 เวลา 12.45 – 15.30 น. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ 

1. คุณวรวรรณ ตนัสกุล                 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
2. คุณสุขมุา ประเทพ    กลุ่มนโยบายทรัพยากรบุคคล  

      ส านกังานคณะกรรมการการ                            
                                                         อุดมศึกษา 

3. คุณนชัธิกรณ์ สิทธิกนั       กลุ่มนโยบายทรัพยากรบุคคล 
                               ส านกังานคณะกรรมการการ                         
                                                        อุดมศึกษา 

4. คุณพิสมร  วญิญูกลู    มหาวทิยาลยัศิลปากร  
                                                        คณะศึกษาศาสตร์ 

5. คุณลลิตา  รุจนเวช    มหาวทิยาลยัศิลปากร  
                                                        คณะศึกษาศาสตร์ 

6. ดร. สุรพล เคยบรรจง   ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและ 
                                                        สวสัดิภาพครูและบุคลากรทาง 
                                                        การศึกษา  

7. ดร.ประสพ  ทองอินทร์   ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและ 
                                                              สวสัดิภาพครูและบุคลากรทาง 
                                                              การศึกษา  
8. ดร.วีระศกัด์ิ แสงสารพนัธ์  ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและ 

                                                       สวสัดิภาพครูและบุคลากรทาง 
                                                       การศึกษา  

9. ดร.มยรีุ รัตนเสริมพงศ ์   มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
10. ดร.วาสิตา  เกิดผล ประสพศกัด์ิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  
11. ดร.ก่ิงแกว้  สุวรรณคีรี   อาจารยพ์ิเศษ  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
12. ดร.ธีรังกูร วรบ ารุงกุล   มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี   
13. ผศ.ดร.ศศิพร ต่ายค า   มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
14. ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษน์ายะ   มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
15. ผศ.ดร.วชิยานนท ์ สุทธโส  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
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16. คุณประณีต  กล่ินสังข ์  กองทรัพยากรบุคคล-บณัฑิตวทิยาลยั 
    มหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1  
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ภาคผนวก ญ 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)ของรูปแบบการจดัสวสัดิการของพนกังาน 

ในสถาบนัอุดมศึกษาของรับส าหรับประเทศไทย 
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ตารางแสดง ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) รูปแบบการจัดสวสัดิการของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย 

 
ความคดิเห็นต่อรูปแบบฯ 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

1 2 3 4 5  

องค์ประกอบของรูปแบบ 

1.  ด้านการปฏบิัตงิานทีม่คีวามก้าวหน้าในอาชีพ 
1.1 ส่งเสริมใหพ้นกังานสายวชิาการสร้างผลงานทางวชิาการเพ่ือ
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งทางวชิาการ 

1 1 1 1 1 1.00 

1.2 สนบัสนุนทางดา้นพฒันาอาจารยใ์หมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทกัษะความเช่ียวชาญในระดบัท่ีสูงข้ึน เป็นการเพ่ิม
ศกัยภาพของตวัพนกังาน 

1 1 1 1 1 1.00 

1.3 ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานสายวชิาการใหเ้ป็นผูมี้จริยธรรม
จรรยาบรรณในอาชีพ เพ่ือธ ารงรักษาไวซ่ึ้งเกียรติคุณแห่งอาชีพอาจารย ์

1 1 1 1 1 1.00 

1.4  สนับสนุนให้พนักงานสายวิชาการมีโอกาสไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน  

1 1 1 1 1 1.00 

1.5 การท าผลงานทางวิชาการ การขอต าแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือพฒันา
ใหเ้ป็นผูมี้ความเช่ียวชาญ 

1 1 1 1 1 1.00 

1.6 การต่อสญัญาจา้งสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมเพ่ือให้
อาจารยมี์เวลาสอนท าวิจยัและบริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมอยา่ง
สมดุลกบัชีวติประจ าวนั 

1 1 1 1 1 1.00 

1.7. ดา้นความมัน่คงกา้วหนา้ในอาชีพ ไดแ้ก่การท าผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งทาวชิาการ 

1 1 1 1 1 1.00 

1.8 การอบรมพฒันาศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ เป็นการพฒันาอาชีพเพ่ือ
ความมัน่คงในอนาคต 

1 1 1 1 1 1.00 

2. การมส่ีวนร่วมภายในองค์กร 

  2.1 พนักงานสายวิชาการได้รับโอกาสในตดัสินใจดว้ยตนเองและการ
แสดงความคิดเห็นต่อความตอ้งการดา้นสวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

1 1 1 1 1 1.00 

2.2 พนักงานสายวิชาการยอมรับผลของการตดัสินใจของคนส่วนใหญ่ 
ท่ีไดจ้ากการเสนอความคิดเห็นร่วมในการจดัสวสัดิการให้กบัพนกังาน
ของมหาวทิยาลยั 

1 1 1 1 1 1.00 

2.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวแนวทางการปรับปรุง
สวสัดิการ 

1 1 1 1 1 1.00 
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ความคดิเห็นต่อรูปแบบฯ 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

 1 2 3 4 5  

องค์ประกอบของรูปแบบ 

 2.  การมส่ีวนร่วมภายในองค์กร 

2.4 พนกังานมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อสวสัดิการของ
มหาวทิยาลยัทุกปี 

1 1 1 1 1 1.00 

2.5 มีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการบริการต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึง 
ของกลุ่มหรือสงัคมท่ีอยูร่่วมกนั 

1 1 1 1 1 1.00 

2.6 มหาวทิยาลยัมีการปรับปรุงสวสัดิการใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่พนกังานมหาวทิยาลยั 

1 1 1 1 1 1.00 

3.  ด้านระบบสัญญาจ้างทีม่ัน่คง 
3.1 การขยายอายสุญัญาจา้งในแตล่ะคร้ัง และการลดจ านวนคร้ังในการ
ต่อสญัญาจา้งลงเช่น 1,  3. 5. 10 ปี และยาวถึงอาย ุ60 ปี 

1 1 1 1 1 1.00 

3.2 การประเมินผลการปฏิบติังานมีความโปร่งใสเป็นธรรมและมี 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาท่ี มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน 

1 1 1 1 1 1.00 

3.3 ขอ้ก าหนดของสญัญาจา้ง ควรก าหนดระยะเร่ิมจา้งและส้ินสุดเม่ือ
ประเมินผล โดยใชผ้ลงานทางวชิาการ การใชภ้าระงานการสอนและการ
ใชผ้ลงานการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชนสงัคม มาพิจารณาในการต่อ
สญัญาจา้ง 

1 1 1 1 1 1.00 

3.4 ควรมีนโยบายการก าหนดการจา้งแบบระยะยาวถาวร กบัผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ เพ่ือใหค้วามมัน่คงต่อพนกังานไดมี้เวลาและ
ก าลงัทุ่มเทในการผลิตผลงานวจิยัใหมี้คุณภาพในระดบัสูงข้ึนต่อไปอีก 

1 1 1 1 1 1.00 

4. ระบบค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีม 
4.1 ค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถและไม่ต ่ากวา่ระดบัวฒิุ 
การศึกษา 

1 1 1 1 1 1.00 

4.2 ค่าตอบแทนท่ีจูงใจ สามารถเชิญชวนคนเก่งเขา้มาปฏิบติังานกบั
มหาวทิยาลยัได ้

1 1 1 1 1 1.00 

4.3 ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการควรจ่ายให้ไม่นอ้ยกวา่ขา้ราชการ
พลเรือนท่ีไดรั้บ 

1 1 1 1 1 1.00 
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

 1 2 3 4 5  

องค์ประกอบของรูปแบบ 

4. ระบบค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทียม 

4.4 มีการส ารวจความพึงพอใจในเร่ืองของค่าตอบแทนและเร่ือง 
สวสัดิการ ปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมยัเพื่อประโยชน์
สูงสุดของพนกังาน 

1 1 1 1 1 1.00 

5. สวสัดิการทีค่รอบคลุม 

5.3 การรักษาพยาบาลท่ีดูแลบุคคลในครอบครัวพนักงาน ไดแ้ก่ บิดา 
มารดา บุตรและคู่สมรส 

1 1 1 1 1 1.00 

5.4 สวสัดิการท่ีครอบคลุมสิทธิประโยชน์ท่ีมีส่วนร่วมของพนกังานได้
มีโอกาสร่วมก าหนดแนวทางเสนอความเห็นปรับปรุงแกไ้ข 

1 1 1 1 1 1.00 

5.5 มีส่วนร่วมในกรรับประโยชน์จากการบริการต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึง
ของกลุ่มหรือสงัคมท่ีอยูร่่วมกนั 

1 1 1 1 1 1.00 

5.6 สวัสดิการท่ีครอบคุลมด้านสัญญาจ้าง ก าหนดช่วงระยะท่ี
เหมาะสม โดยใชร้ะบบการประเมินผลงานมาพิจารณา 

0 1 1 1 1 1.00 

5.7 สวสัดิการท่ีครอบคลุมการตอบแทนท่ีเท่าเทียมตอ้งก าหนดเป็น
นโยบายให้ชัดเจนค านึงถึงความเหมาะสมบนพ้ืนฐานปัจจัยในการ
ด ารงชีพและเพ่ือความอยูดี่กินดี 

1 1 1 1 1 1.00 

5.8 สวสัดิการท่ีดีและมีความมัน่คงในระยะยาวดว้ยการขยายระยะเวลา
การต่อสญัญารวมถึงการจ่ายเงินชดเชยเม่ือเกษียณอาย ุ 

1 1 1 1 1 1.00 

6. การสร้างความมั่นคงระยะยาว 

6.1 สญัญาจา้งเร่ิมตน้คร้ังแรก ระยะ 1 ปี ประเมินผลต่อสญัญา 6 ปี  10 
ปี ต่อยาวถึง 60  ปี 

1 1 1 1 1 1.00 

6.2 แนวปฏิบัติท่ีดีน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ   ค  านึงถึง
คุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
มหาวทิยาลยั 

1 1 1 1 1 1.00 

6.3 มีกองทุนออมเงินส าหรับพนกังานเม่ือลาออกหรือเกษียณอายใุห้
ไดรั้บตามสิทธิ 

1 1 1 1 1 1.00 
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

 1 2 3 4 5  

องค์ประกอบของรูปแบบ 

6. การสร้างความมั่นคงระยะยาว 

6.4  พฒันาระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรมเป็นท่ียอมรับ
ของพนกังาน 

1 1 1 1 1 1.00 

6.5 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม 
องคก์รเพ่ือลดความรู้สึกแตกต่างระหวา่งพนกังานกบัขา้ราชการ 

1 1 1 1 1 1.00 

6.6 การเสริมสร้างสัมพนัธภาพและความเอ้ืออาทรระหว่างพนักงาน 
หน่วยงานและ ผูบ้ริหารร่วมกนัเพ่ือความผาสุก 

1 1 1 1 1 1.00 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

1.ด้านนโยบาย 

1.1 มีความชดัเจนและครอบคลุมทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชน์
ของพนกังาน 

1 1 1 1 1 1.00 
 

1.2 มีการก าหนดนโยบายการวางแผนอตัราก าลงัคนใหเ้หมาะสม
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่าสูงสุด 

1 1 1 1 1 1.00 
 

1.3 ก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหเ้กิด 
การยอมรับในการปฏิบติัตามนโยบาย 

1 1 1 1 1 1.00 
 

1.4 ก าหนดนโยบายส าหรับการจดัการอาคารสถานท่ี ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเพ่ือการจดัสรรงบประมาณการปรับปรุงหรือสร้างเพ่ิมเพ่ีอ
เป็นสวสัดิการท่ีพกัอาศยัส าหรับอาจารย ์

1 1 1 1 0 0.80 
 
 

1.5 ก าหนดเป็นนโยบายการพฒันาบุคลากรให้มีความมัน่คงกา้วหน้า
ในอาชีพ และมีความสุขในชีวิตการท างาน ตามหลกัการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย ์

1 1 1 1 1 1.00 

1.6 ก าหนดนโยบายปรับปรุงโครงสร้างด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือใหมี้ความเท่าเทียม เป็นธรรมและสามารถแข่งขนัได ้เช่น นโยบาย
ระบบของการจ้างงาน นโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทน และ
สวสัดิการ 

1 1 1 1 1 1.00 
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี IOC 
1 2 3 4 5  

เงื่อนไขความส าเร็จ 

2.  ด้านผู้บริหาร 
2.1 บทบาทของผูบ้ริหาร มีภาวะผูน้ าสูง ส่งเสริมและสนับสนุนเน้น
การพฒันาและการท างานเชิงรุก 

1 1 1 0 1 0.80 

2.2 พฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ศกัยภาพให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
สูงข้ึนเพ่ือโอกาสในการกา้วหน้าในอาชีพ และเป็นการยกระดับวิทย
ฐานะของพนกังาน  

0 1 1 1 1 1.00 

2.3 ผูบ้ริหารปฏิบัติต่อพนักงานให้สิทธิแบบประเป็นประชาธิปไตย  
และยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการท่ีดี 

1 1 1 1 1 1.00 

2.4  มีความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาแกไ้ขขจดัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแลการ
จดัสวสัดิการของพนักงานในมหาวิทยาลยั  ให้ตรงกับความตอ้งการ
อยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 

3.  ด้านการส่ือสารภายในองค์กร 
3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการส่ือสารเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีให้ผู ้
ปฏิบติัไดรั้บทราบนโยบายท่ีชดัเจนและถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการ
เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้อยา่งทัว่ถึงและปฏิบติัไดต้รงตามเป้าหมาย 

1 1 1 1 1 1.00 

3.2 พนักงานได้รับ รู้ข้อมูลข่าวสารต่ างๆ ท่ี เป็นประโยชน์ จาก
มหาวทิยาลยัการประชาสมัพนัธ์อยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือไดท้ัว่ถึงทุกคน 

0 1 1 1 1 0.80 
 

3.3 การส่ือสารมีคุณภาพท าให้มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินภาระกิจไป
ตามเป้าหมายไดส้ าเร็จ 

1 1 1 1 1 1.00 

3.4 มหาวิทยาลัยมีช่องทางการส่ือสารให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เช่น การติดประกาศ โปสเตอร์ วารสาร การออกเสียง
ตามสาย การแจกใบปลิว แผน่พบั การจดัอบรม การประชุม เป็นตน้ 

1 1 1 1 1 1.00 

3.5 เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารท าให ้
มีความคล่องตวัและรวดเร็ว  

1 1 1 1 1 1.00 

3.6 การส่ือสารท่ีดีสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัและมีความพึงพอใจใน
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารนั้นเป็นการสร้างบรรยากาศการส่ือสารภายใน
องคก์รท่ีดี 

1 1 1 1 1 1.00 
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ความคดิเห็นต่อรูปแบบฯ 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี IOC 
1 2 3 4 5  

เงือ่นไขความส าเร็จ 

4. ด้านงบประมาณ 
4.1 วางแผนงานงบประมาณส าหรับอนาคตท่ีเป็นรูปแบบอยา่งชดัเจน มี
วตัถุประสงค ์เป้าหมายนโยบายในการด าเนินการของมหาวทิยาลยัอยา่ง
ชดัเจน 

1 1 1 1 1 1.00 

4.2 จัดสรรงบประมาณเพียงพอในระยะสั้ นและระยะยาว เพื่อความ
มัน่คงในอนาคต 

1 1 1 1 1 1.00 

4.3 บริหารจดัการงบประมาณมีครอบคลุมรายละเอียดอย่างเพียงพอ 
ส าห รับการน ามาใช้ในกระบวนการจัดสวัสดิการพนักงานของ
มหาวทิยาลยั 

1 1 1 1 1 1.00 

4.4 การจดัสรรงบประมาณครบทั้งระบบไดแ้ก่ การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณและทรัพยสิ์น การบริหารวชิาการ 

1 1 1 1 1 1.00 

5. ด้านการมส่ีวนร่วม 
5.1 พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ถึงความตอ้งการดา้น
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีตนเองมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

1 1 1 1 1 1.00 

5.2 พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือหาแนวทางในการ
ปรับปรุง เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน และมีความพึงพอใจ 

1 1 1 1 1 1.00 

5.3 พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัจะท าให้
องคก์รบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งดีและเกิดการยอมรับลดขอ้ขดัแยง้ 

1 1 1 1 1 1.00 

6. ด้านความพร้อมของมหาวทิยาลยั 
6.1 ส ารวจปัญหาและความตอ้งการสวสัดิการ เพ่ือปรับเปล่ียนใหท้นัต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองในปัจจุบนั 

1 1 1 1 1 1.00 

6.2 เทียบเคียงสวสัดิการกบัสถาบนัอ่ืนเพ่ือการแข่งขนัและการจดัการ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 

6.3 การวางแผนจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อเน่ืองในระยะยาวใน
ทุกๆดา้น 

1 1 1 1 1 1.00 

6.4  เสถียรภาพทางการเงินมีศกัยภาพพร้อมต่อการแข่งขนั 1 1 1 1 1 1.00 

6.5  การเสริมสร้างศกัยภาพและพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมตามพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยัควรจัด
โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในการพฒันาอาจารย ์เพื่อให้มีความ
มัน่คงกา้วหนา้ในอาชีพอาจารยอ์ยา่งแทจ้ริง 

1 1 1 1 1 1.00 
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ความคดิเห็นต่อรูปแบบฯ 

ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี IOC 
1 2 3 4 5  

เงื่อนไขความส าเร็จ 

6. ด้านความพร้อมของมหาวทิยาลยั 

6.6   การดูแลสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้
ความส าคญั เร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงานใน
การท างาน 

1 1 1 1  1 1.00 

(Beach, 1980; Gordon, 1991; Matis, 1999; Sultan, 2552; Zollitsch, 1970; กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557; กลัยาณ ี คูณมี, 2554; กลัยารัตน์  ธีระธนชัยกุล, 2557; กิง่
พร  ทองใบ, 2553; เกรียงศักดิ์  เขียวยิง่, 2553; โกลแมน  แดเนียล, 2553; ขจร จิตสุขุมมงคล, 2556; 
คณะพลศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ; คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 
2557; คณศิร ภูนิคม, 2553; ค านาย  อภิปรัชญาสกุล, 2557; งามจิต  อนิทวงศ์, 2556 
; งามจิต แต้สุวรรณ, 2550; จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ, 2558; จรัส  ปันธิ และคณะ, 2558; จอห์นพภ
ดล  วศินสุนทร, 2557; จารุนันท์  อิทธิอาวชักุล, 2558; จ าเนียร จวงตระกูล, 2550; จิดาภา  ป้อมป้อง
, 2552; จุฑาทพิย์ ภารพบ, 2547 ; จุมพล  หนิมพานิช, 2550; เจษฎา  นกน้อย, 2554; เฉลมิชัย กติติ
ศักดิ์นาวนิ, 2552; ชมพูนุช  ศรีพงษ์, 2550; ชัยวฒัน์  เทพสาร, 2549 ; ชาญชัย  วทิยาวรากรณ์, 
2547; ชาญวทิย์  วสันต์ธนารัตน์, 2552; ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์, 2557; ชุติมา  คุณนะ, 2556 ; ชูชัย  
สมิทธิไกร, 2552; ชูชัย สมิทธิไกร, 2544; ฐากูร  ปาละนันท์, 2554   ; ณรงค์ชัย  แสนทอง, 2550; 
ณฐัพล  สมศรี, 2552; ณทัฐา กรีหิรัญ, 2550 ; ดนัย เทยีมพุฒ, 2551; ถิตรัตน์ พมิพาภรณ์ และ
วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์, 2559; ทวพินัธ์ พวัสรรเสริญ, 2552 ; ทศวรรณ  เอี่ยมวมิังสา และเกยีรติชัย  
เวษฏาพนัธ์ุ, 2558; ทณิรัตน์, 2556; ธงชัย สันติวงษ์, 2546; ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพย์สิริ, 2550; นง
ลกัษณ์  เพิม่ชาติ, 2551; นงลักษณ์ สายยิม้, 2547  ; นวระ ทาสุวรรณ และ รจนา แสงตาล, 2551; นา
รินี แสงสุข, 2551; นิตยา  เงินประเสริฐศรี, 2542; เบญจวรรณ ประจวบลาภ, 2546  ; ประดิษฐ์ มีสุข 
และทรงธรรม ธีระกุล, 2551; ประเวศน์  มหารัตน์สกุล, 2550; ประสพพร  ลีอ้สิสรพงษ์, 2544 ; 
ประสิทธิชัย  เดชข า, 2557; ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2553; ปวณีา  ผาสุก, 2547; ปิยฉัตร ไตละนันทน์, 
2553  ; ปิยวฒัน์ แก้วกณัฑรัตน์, 2553 ; ปิยะ  ประดับมุข, 2550; "แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564)," 2559; พยตั  วุฒิรงค์, 2555; พรชนัน นิรมิตไชยนนท์ และ
กมลพร สอนศร, 2560; "พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่
2)," 2551; พชิญาภา ยนืยาว, 2552; พมิลพรรณ  เช้ือบางแก้ว, 2554; เพญ็ศรี  ฉิรินัง, 2550; ไพฑูรย์  
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สินลารัตน์, 2553; ภคณฏัฐ์ สวสัดิวศิิษฎ์, 2556; มนสิชา อนุกูล, 2553; มนูญ บรรณวงศิลป์ และคน
อืน่ๆ, 2550; มยุรี แก้วประภา, 2552; มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2559; มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 
2559; มหาวทิยาลยัมหิดล, 2559; มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2559  ; มัลลกิา  การคนซ่ือ, 2549; 
มาฆะ  ภู่จินดา, 2550 ; มาลนีิ  ค าเครือ, 2554   ; ระพพีรรณ  ค าหอม, 2553; รัชฎาพร  เกตานนท์ 
แนวแห่งธรรม, 2556   ; เริงศักดิ์ ธรานุเวชน์, 2549 ; วรรณะ เวชพราหมณ์, 2551; วนัเพ็ญ  หลาย
เจริญ, 2547; วลัย์ลกิา  สวสัดิ์นฤเดช, ม.ป.ป.; วลัยา ธูปประดิษฐ์, 2545; วกิรม  อัศวกิุล, 2541  ; 
วเิชียร  วิทยอุดม, 2557; วนิิดา  เจียระไน, 2551; วบูิลย์ พุทธวงศ์, 2555; วมิ อนิต๊ะแก้ว, 2557; วริะ
ชัย พุทธวงศ์, 2557; วลิาวรรณ  รพพีศิาล, 2549; วรีภัทร ภัทรกุล, 2549; วรีะชัย พุทธวงศ์, 2556; 
ศรัณย์ พมิพ์ทอง, 2557; สมศิริ นนทสวสัดิ์ศรี และคณะ, 2556 ; สายทพิย์  วงศ์สังข์ฮะ, 2540).; 
สายณัห์ ทุ่งกว้าง, 2551  ; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2555; ส านักงาน
อธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2553; สุชาดา แสงดวงดี, 2550; สุนทรี ส าเภาทอง, 2554   
; สุมิตร  สุวรรณ  และคณะ, 2552; สุรพล  เคยบรรจง, 2554; สุรพล เคยบรรจง, 2554; เสถียร  
อกัษรชู, 2546; อภิชญา เธียรวรกจิ, 2550; อมรรัตน์ ทองชุมสิน, 2551   ; อรพนิทร์  ชูชม, 2555; 
องัคณา กนัธิยะ, 2553; อาทติติยา ดวงสุวรรรณ, 2551 ) 

ภาคผนวก ฎ 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มและการประชุมแนวทางรูปแบบการจดัสวสัดิการของ

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรับส าหรับประเทศไทย 
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รูปภาพ   สนทนากลุ่ม วธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ   
 

  

รูปภาพ   สนทนากลุ่ม วธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ   
 
 

           

               

      รูปภาพ   สนทนากลุ่ม วธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ   
หวัหนา้งานสวสัดิการงานบุคคล และนกัทรัพยากรบุคคลงานสวสัดิการ บณัฑิตวทิยาลยั 
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       รูปภาพ  การสมัภาษณ์กองการเจา้หนา้ท่ี กองทรัพยากรบุคคลและรูปภาพสนทนากลุ่มวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  
มหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1  จงัหวดันครปฐม   วนัท่ี  28 มิถุนายน 2559 
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รูปภาพ  การสนทนากลุ่มวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ   
รองศาสตราจารย ์ ดร.มารินา เกตทัุต-คาร์นส์  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  

ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  
 

 

                      

รูปภาพ   การสนทนากลุ่มวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  
รองศาสตราจารย ์ดร.พรวสา วงศปั์ญญา  สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญเรือง มะรังศรี  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ส านกัวิชาวศิวกรรมศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายนัต ์แก่นนาค า  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์ 
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รูปภาพ  การสนทนากลุ่มวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ   

 
 

 

                    

รูปภาพ การสมัภาษณ์ระดบัลึก   คุณจุฑามาศ  สวสัดี  หวัหนา้ส่วนการเจา้หนา้ท่ี และ 
คุณพนิดา โพธ์ิประสพสุข  หวัหนา้งานสวสัดิการ ส่วนงานบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
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รูปภาพ  การสนทนากลุ่ม วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศการจดัสวดิัการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ      
   อาจารย ์ดร.พนม กณุาวงศ ์ อาจารย ์ดร.วรพงศ ์ ตระการศิรินนท ์ อาจารยร์าม โชติคุต    

อาจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาศนศาสตร์ 

 

        
                    

รูปภาพ  การสนทนากลุ่มวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศการจดัสวดิัการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ       
  นายวมิ อินตะ๊แกว้  หวัหนา้กองทุนสวสัดิการ กองบริหารงานบุคคล 

 คุณสิทธิพร ชมภูรัตน์  เจา้หนา้ท่ีดูแลดา้นความกา้วหนา้ทางวชิาการ การบริหารงานบุคคล   
คุณจีราพร ตอ้ตานา  เจา้หนา้ท่ีดูดา้นสวสัดิการ    
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รูปภาพ  การสนทนากลุ่มวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศการจดัสวดิัการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วนัท่ี 27 กรกฏาคม 2559 
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รูปภาพ  การสมัภาษณ์เชิงลึกวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  อาจารย ์ดร.ณฎฐ ์หลกัชยักลุ   
คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

                      

 

รูปภาพ  การสมัภาษณ์เชิงลึกวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิไลวรรณวดี  หุตะเมขลิน 
ภาควชิาสรีรวทิยา  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่  

วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559 
 

    

รูปภาพ  การสมัภาษณ์เชิงลึกวธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.เพญ็นภา  ชลปฐมพิกลุเลศ 
สาขาสรีรวทิยาคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 

วนัท่ี  4 กรกฎาคม  2559 
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รูปภาพ   การสัมภาษณ์เชิงลึก วธีิการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  นายสิทธิศกัด์ิ  สมบติัยานุชิต 
ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี  และ นายเริงศกัด์ิ  ธรานุเวน์ 

หวัหนา้งานบริหารงานบุคคล  กองการเจา้หนา้ท่ี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 

วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 
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รูปภาพ  ประชุมแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

ส าหรับประเทศไทย 

 

         

รูปภาพ  รองศาสตราจารย ์ดร.สุมิตร สุวรรณ  จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
ร่วมประชุมแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

 ส าหรับประเทศไทย 

 

 

รูปภาพ  ดร.สุรพล  เคยบรรจง จากส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ 

บุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แสดงความคิดเห็นเแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการ 

ของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส าหรับประเทศไทย 
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รูปภาพ  รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ ลกัขณาภิชนชชั  จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 เสนอแนะแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

 ส าหรับประเทศไทย 
 
 

 
 
 

                        

รูปภาพ  ดร.วรเชษฐ ์ อุทธา จากมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 และ ดร.รักษ ์ หว้ยเรไร จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก  
ร่วมประชุมแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

ส าหรับประเทศไทย 
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รูปภาพ  นางสาวสุขมุา  ประเทพ และ นางสาวนขัธิกรณ์  สิทธิกนั  กลุ่มงานนโยบายทรัพยากรบุคคลส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมประชุมแนวทาง 

การพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ  
ส าหรับประเทศไทย 

 
 

   

          

รูปภาพ  นายประณีต  กล่ินสงัข ์ กองทรัพยากรบุคคล จากมหาวทิยาลยัแห่งท่ี 1 
 ร่วมประชุมแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการของพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  

ส าหรับประเทศไทย 
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นางปองหทยั       พึ่งนุ่ม 
วนั เดือน ปี เกดิ 20 พฤศจิกายน 2506 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2532     ปริญญาการศึกษาบณัฑิต(กศ.บ.)สาขาสังคมศึกษา   

                     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
พ.ศ. 2550     ปริญญาพฒันาแรงงานและสวสัดิการ มหาบณัฑิต   
                     (รส.ม.)  สาขาพฒันาแรงงานและสวสัดิการ   
                     คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2560      ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาพฒันศึกษา  
                      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
                      วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 57  ซอยชกัพระ 30  ถนนชกัพระ   แขวงตล่ิงชนั เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 
10170   
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