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Abstract
This research aimed to 1) analytically compare salary and welfare systems organization for civil

service university staff with those for the contracted counterparts, 2) explore and reflect the opinions of
contracted university staff on salary and welfare systems organization, and 3) suggest an approach to the
organization of salary and welfare systems for contracted university staff.  The study methods comprised
document and survey research as well as opinion reflection.  Data was collected through small group discus-
sion, group interview, in-dept interview, and a seminar.  The research target group was focused only on
academic contracted staff from eight universities including Kasetsart University, Silapakorn University, Naresuan
University, Nakhon Pathom Rajabhat University, Rajamangla University of Technology Tawan-ok, Mae Fah
Luang University, King Mongkut 's University of Technology Thonburi, and Chulalongkorn University.

The organization of salary and welfare systems both for civil service and for contracted university
staff at each university was found to be divergent and different.  In the area of salary, that of civil service staff
was seen as being in line with the Civil Service Salary Schedule of 1st October 2007 where 13,110 baht has
been set as a start rate for doctorate and 9,700 baht for master degree holders respectively.  With respect to
contracted staff, it was found that most of the informants were not hired at a current salary rate plus the
additional 70% of a civil service starting rate as indicated by the Cabinet Solution of 1st June 1999 and 31st
August 1999.  In addition, it was not clear what to the surplus rate would be and to which Civil Service Salary
Schedule to be referred.  Concerning welfare and other fringe benefits when comparing to their civil service
counterparts, what contracted staff at many universities has been provided for was seen as being inferior.
Examples of the inferiority as such included an omission of a special additional remuneration for academic
position, rewards, or bonus; having only a year each of working assessment for salary rising; compulsory
taking health care scheme under a social security system with poor quality of medical care and services.  An
exception was found in the cases of Mae Fah Luang University and King Mongkut's University of Technology
Thonburi where fundamental hiring rate of contracted staff was reported as being at approximately two times
of a civil service starting rate, with welfare and other fringe benefits not less than those provided for their civil
service counterparts.

In relation to the opinions of contracted staff, it was found that 54.8% dissatisfied with starting salary,
48.4% with salary rising, 42.0% with bonus, 60.9% with welfare provided by the universities.  Furthermore,
there was 37.4% of contracted staff reporting as having an idea of resigning or changing the work.  In addition,
it was concluded from information from reflection seminar that a lack in clarity of personnel management
systems for university contracted staff was seen to be evident.  Problems concerning university contracted
staff affairs were seen as not being solved as suggested.  Academic staff was seen as not actualizing the
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recognition for having crucial roles as perceived.  Key figures in office of policy making were stated as often
changing affecting the persistency of decisions and policy implementation.  Both groups of civil service, either
executives or academics, and contracted staff were seen as lacking an understanding about the systems of
contracted staff employment.  It was reported that there have been at some universities different standards for
civil service and contracted staff resulting in the degradation of self-concept among contracted staff.  The
reflection of the concept as such was in term of being ready to leave the university for another one despite the
higher pays receiving at present.

บทคัดยอ
การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค 3 ขอ คอื 1) เพือ่วเิคราะหเปรยีบเทยีบการจดัระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิารของขา

ราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาและสะทอนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัด

ระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 3) เพือ่นำเสนอแนวทางการจดัระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิารของพนกังานมหาวทิยาลยั

ใชวธิกีารศกึษาเอกสาร การวจิยัเชงิสำรวจ และการสะทอนความคดิเหน็ เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการสำรวจ การสนทนา

กลุมยอย การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการจัดเวทีสัมมนา มีเปาหมายการศึกษาเฉพาะพนัก

งานมหาวทิยาลยัสายวชิาการในมหาวทิยาลยัตางๆ จำนวน 8 แหง ไดแก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยั

ศลิปากร มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก มหาวทิยาลยั

แมฟาหลวง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีและจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

ผลการวจิยั พบวา การจดัระบบเงนิเดอืนของขาราชการกบัพนกังานมหาวทิยาลยัตาง ๆ  มคีวามหลากหลาย

และแตกตางกนั โดยเงนิเดอืนขาราชการตามบญัชอีตัราเงนิเดอืน วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ.2550 วฒุปิรญิญาเอก เทากบั

13,110 บาท และวฒุปิรญิญาโท เทากบั 9,700 บาท สวนเงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการนัน้ มหาวทิยาลยั

ทีท่ำการศกึษาสวนใหญไมไดจางในอตัราปจจบุนับวกดวยอตัราเพิม่อกีรอยละ 70 ของอตัราแรกบรรจหุรอื 1.7 เทา

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2542 และวนัที ่31 สงิหาคม 2542 และไมชดัเจนวาใหเพิม่อกีเทาใดหรอื

เทยีบจากบญัชอีตัราเงนิเดอืนของขาราชการในปใด การจดัสวสัดกิารและผลประโยชนเกือ้กลูตางๆ ของพนกังานมหา

วทิยาลยัหลายแหงยงัดอยกวาขาราชการ เชน ไมไดรบัคาตอบแทนอกี 1 เทา สำหรบัเงนิประจำตำแหนงทางวชิาการ

ไมไดรบัเงนิรางวลัหรอืโบนสั ไดรบัการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนปละ 1 ครัง้ ไดรบัการรกัษาพยาบาลตนเองจากระบบ

ประกนัสงัคม ซึง่มขีอจำกดัทัง้คณุภาพยา โรงพยาบาลและการบรกิาร ยกเวนกรณขีองมหาวทิยาลยัแมฟาหลวงกบั

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุทีีไ่ดออกนอกระบบไปนานแลว ซึง่จางในอตัราประมาณ 2 เทาของอตัรา

แรกบรรจ ุมกีารจดัสวสัดกิารเองและกำหนดผลประโยชนเกือ้กลูตาง ๆ ทีไ่มนอยกวาระบบราชการ

พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการสวนใหญมคีวามคดิเหน็ไมพอใจในเรือ่งตางๆ ไดแก เรือ่งเงนิเดอืนขัน้ตน

จำนวน 154 คน รอยละ 54.8 เรือ่งการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน จำนวน 136 คน รอยละ 48.4 เรือ่งเงนิโบนสั จำนวน 118 คน

รอยละ 42.0 และเรือ่งสวสัดกิารทีไ่ดรบัหรอืทีส่ถาบนัจดัไว จำนวน 171 คน รอยละ 60.9 ซึง่มคีวามคดิทีจ่ะลาออก

หรอืเปลีย่นงาน มจีำนวนมากถงึ 105 คน รอยละ 37.4 นอกจากนัน้จากการจดัเวทสีมัมนาสะทอนความคดิเหน็ สรปุ

ไดวา การบรหิารงานบคุคลของพนกังานมหาวทิยาลยัยังขาดความชดัเจน ปญหาตางๆ ของพนกังานไมไดรบัการแกไข

ตามขอเสนอแนะ ตำแหนงอาจารยเปนบคุลากรทีม่คีวามสำคญัแตในความเปนจรงิไมเปนอยางทีค่ดิ ผทูีเ่กีย่วของใน

ระดบันโยบายมกีารเปลีย่นแปลงบอย ทำใหขาดความตอเนือ่ง ผบูรหิารมหาวทิยาลยัและอาจารยทีเ่ปนขาราชการ รวม

ทัง้ตวัพนกังานมหาวทิยาลยัเองยงัไมเขาใจในเรือ่งนีต้ัง้แตเริม่ตน ในบางมหาวทิยาลยัมกีารแบงแยกระหวางขาราชการ

กบัพนกังานมหาวทิยาลยั มรีะเบยีบปฏบิตัทิีแ่ตกตางกนั ทำใหอาจารยทีเ่ปนพนกังานมหาวทิยาลยัมคีวามรสูกึไมดแีละ

เปนชนชัน้สอง มคีวามคดิทีจ่ะลาออกหากมโีอกาสทีด่กีวา ถงึแมจะไดรบัเงนิเดอืนทีม่ากกวาขาราชการแลวกต็าม
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คำนำ
การบรหิารงานสถาบนัอดุมศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั

ของรัฐที่ผานมาเปนแบบระบบราชการ มีระเบียบ

กฎเกณฑตาง ๆ  มากมาย แตไมมปีระสทิธภิาพ เปนผลให

ขาดความคลองตัวทั้ ง เรื่องการบริหารงานบุคคล

งบประมาณ การเงนิและพสัด ุ รวมถงึฐานะของอาจารย

ที่มีเหมือนกับขาราชการอื่นทั่วไป ทำใหอาจารยที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกไดรับเงินเดือนนอยกวาบัณฑิตที่

จบใหม ซึ่งทำงานในภาคเอกชน มหาวิทยาลัยจึงเกิด

ปญหาที่เรียกวา สมองไหล ตองสูญเสียบุคลากรไปสู

ภาคธรุกจิเอกชน รวมทัง้ไมสามารถดงึดดูคนรนุใหมทีม่ี

ความรคูวามสามารถสงูเขามาเปนอาจารยในมหาวทิยาลยั

ได (รงุ แกวแดง, 2538; จรสั  สวุรรณเวลา, 2539; อมรวชิช

นาครทรรพ, 2540; สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545 และ

อุมาพร จันทศร, 2545) ดังนั้นแผนพัฒนาอุดมศึกษาจึง

กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปลี่ยนสถานภาพ

เปนมหาวทิยาลยัในกำกบั โดยคณะกรรมการขาราชการ

พลเรอืน (ก.พ.) และคณะกรรมการปฏริปูระบบราชการ

(ค.ป.ร.) ไดระงับการกำหนดอัตราขาราชการใหมทุก

ประเภทใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตไดจัดสรร

อัตราใหเทาที่จำเปนในระบบใหมที่เรียกวา "พนักงาน

มหาวทิยาลยั" เริม่ดำเนนิการตัง้แต 1 ตลุาคม 2542 ตาม

มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2542 และวนัที ่31

สงิหาคม 2542 ทีใ่หสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั จำนวน 20

แหง จางพนกังานมหาวทิยาลยัทดแทนอตัราขาราชการ

ทัง้สายผสูอนและสายสนบัสนนุ โดยใหสำนกังบประมาณ

พจิารณาจดัสรรงบประมาณเพือ่เปนคาใชจายสำหรบัการ

จางในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยบุคลากรสายผูสอน

จางในอัตราขาราชการแรกบรรจุซึ่งเปนอัตราในปจจุบัน

บวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุ

หรือ 1.7 เทา สวนบุคลากรสายสนับสนุนจางในอัตรา

ขาราชการแรกบรรจุซึ่งเปนอัตราในปจจุบันบวกดวย

อตัราเพิม่อกีรอยละ 50 ของอตัราแรกบรรจหุรอื 1.5 ใน

ระยะตอมามตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2544

และวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ไดเห็นชอบใหจัดสรร

งบประมาณเพือ่การจางบคุลากรทดแทนอตัราขาราชการ

ในสถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน

เทคโนโลยปีทมุวนั เชนเดยีวกบัสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั

ทัง้ 20 แหงดวย โดยทบวงมหาวทิยาลยัในขณะนัน้ ได

กำหนดแนวปฏิบัติ ในการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐวา ตองเปนระบบที่ดึงดูด

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งสามารถรักษา

คนดีไวได สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลของ

พนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันแลวจะไมนอยกวาระบบ

ราชการหรอืไมต่ำกวาทีค่วรไดรบั แตอาจมวีธิกีารจดัการ

ที่แตกตางกันไป เชน ไมมีระบบบำเหน็จ บำนาญ

แตมีระบบกองทุนเลี้ยงชีพแทน โดยงบสวัสดิการของ

มหาวทิยาลยัในแตละป ควรขอจดัสรรงบประมาณจำนวน

รอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงนิเดอืน (ทบวงมหาวทิยา

ลยั, 2545)

อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง การบริหารงาน

บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยในหลายสถาบันไมได

เปนไปตามหลักการที่กลาวไวขางตน ทำใหบุคลากร

จำนวนหนึง่ไมเหน็ดวยตอการเปนมหาวทิยาลยัในกำกบั

มาตลอดตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ตามผลการศึกษาวิจัย

ของปรียาพร วงศบุตรโรจน, 2528; อุมาพร จันทศร,

2539; ประเทอืงทพิย ไกรววิฒัน, 2539;  ชชูาต ิอารจีตินสุรณ

และคณะ, 2541; รตยิา บรรณสทิธิ,์ 2542 อางใน ทบวง

มหาวิทยาลัย (2545) นอกจากนั้น สภาอาจารย

มหาวิทยาลัยบูรพา ไดกลาวไววา "บุคลากรของ

บางมหาวิทยาลัยที่ไดออกนอกระบบราชการไปแลว มี

ความคิดเห็นวาเงินเดือนและคาตอบแทนตางๆ ที่ไดรับ

ไมไดสูงกวาที่เคยไดรับในระหวางรับราชการอยูอยาง

มากมายตามทีเ่คยมกีารพดูกนักอนหนานี ้  มหินำซ้ำยงั

มีการบิดพลิ้วเงื่อนไขตางๆ ที่รัฐและผูมีอำนาจเคยให

คำมั่นสัญญาไว แตกตางจากที่ปรากฏจริง อีกทั้งยังมี

ความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง เนื่องจากไมมี

ความมั่นใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผบูรหิารมหาวทิยาลยั รวมทัง้การดำเนนิการของรฐัและ

ผบูรหิารทีไ่มชดัเจนพอ จงึทำใหบคุลากรไมมคีวามเชือ่มัน่

ในระบบใหมนี้และไมอยากออกนอกระบบราชการ"

ผูวิจัยมีความสนใจและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้

จงึไดทำการศกึษา โดยกำหนดวตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะห

เปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของ

ขาราชการกบัพนกังานมหาวทิยาลยั และศกึษาความคดิ

เห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดระบบเงิน
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เดือนและสวัสดิการ โดยผลการวิจัยจะไดนำเสนอแนว

ทางการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน

มหาวิทยาลัยตอไป

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ดำเนินการในป พ.ศ.2551

โดยมเีปาหมาย คอื มหาวทิยาลยัจำนวน 8 แหง ทัง้ใน

ภูมิภาคและตางจังหวัด ซึ่งมีขนาดตางกัน และเปน

มหาวิทยาลัยที่คณะผูวิจัยมีเครือขายสามารถเขาถึง

แหลงขอมูล ทั้งเอกสารและการสะทอนความคิดเห็นได

โดยแบงออกเปน 3 กลมุ ดงันี้

กลมุที ่1  มหาวทิยาลยัของรฐัทีก่ำลงัดำเนนิการเปน

มหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั ไดแก

1)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จงัหวดักรงุเทพฯ

2)  มหาวทิยาลยัศลิปากร จงัหวดันครปฐม

3)  มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก

กลมุที ่2  มหาวทิยาลยัทีไ่ดรบัการยกฐานะขึน้ใหม

ไดแก

1)  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จงัหวดันครปฐม

2)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

กลมุที ่3  มหาวทิยาลยัทีเ่ปนมหาวทิยาลยัในกำกบั

ของรฐั ไดแก

1)  มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง จงัหวดัเชยีงราย

2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

จงัหวดักรงุเทพฯ

3)  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จงัหวดักรงุเทพฯ

กระบวนการและขัน้ตอนในการวจิยั

1) การศกึษาเอกสาร

มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการจัด

ระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขาราชการกับพนัก

งานมหาวทิยาลยั โดยใชวธิกีารวจิยัเอกสาร (documen-

tary research) ซึง่แหลงเอกสารทีส่ำคญั คอื สำนกังาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและสถาบนัอดุมศกึษา

โดยการสืบคนขอมูลจากระบบอินเทอรเน็ต และทำการ

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา

2) การวจิยัเชงิสำรวจ

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (survey

research) ประชากรทีศ่กึษาเปนพนกังานมหาวทิยาลยั

สายวชิาการทัง้ 8 แหง รวมทัง้สิน้ 3,757 คน สมุตวัอยาง

แบบงาย จำนวน 440 คน ซึง่เกนิเกณฑขัน้ต่ำทีค่ำนวณ

ไดจากสตูรของ Yamane คอื 340 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการ

วจัิย คอื แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ตีอการจดั

ระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั เกบ็

รวมรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ไปยงักลมุตวัอยางทีไ่ดเลอืกไว ไดรบัแบบสอบถามกลบั

คนืกลบัมา 281 ชดุ คดิเปนรอยละ 63.86 ทำการวเิคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใชสถิติพื้นฐาน

คอื คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สวน

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะห

เนือ้หา

3) การสะทอนความคดิเหน็

มีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนความคิดเห็น และ

นำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดระบบเงินเดือนและ

สวสัดกิารของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ โดยใช

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สนทนากลมุยอย การสมัภาษณกลมุ การสมัภาษณแบบ

เจาะลกึ และการจดัเวทสีมัมนาสะทอนความคดิเหน็ การ

ตรวจสอบขอมลูและวเิคราะหขอมลูใชเทคนคิสามเสาทัง้

ดานแหลงขอมูล สถานที่และเวลา ทำการตีความและ

สรางขอสรุปแบบอุปนัย

ผลการวิจัย
การจดัระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิารของขาราชการ

กับพนักงานมหาวิทยาลัย

การจัดระบบเงินเดือนของขาราชการกับพนัก

งานมหาวทิยาลยัตาง ๆ  มคีวามหลากหลาย โดยเงนิเดอืน

ขาราชการตามบัญชีอัตราเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม

พ.ศ.2550 วฒุปิรญิญาเอก เทากบั 13,110 บาท และวฒุิ

ปริญญาโท เทากับ 9,700 บาท ซึ่งเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยที่ทำการ

ศึกษาสวนใหญไมไดจางในอัตราปจจุบันบวกดวยอัตรา

เพิม่อกีรอยละ 70 ของอตัราแรกบรรจหุรอื 1.7 เทา ตาม

มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2542 และวนัที ่31

สิงหาคม 2542 ยกเวนมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับ
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุทีีไ่ดออกนอก

ระบบไปนานแลว จางในอัตราประมาณ 2 เทา สวน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรให 1.5 เทาของอัตราแรก

บรรจขุาราชการในปจจบุนั ในขณะทีม่หาวทิยาลยัอืน่ๆ ที่

ไดศกึษายงัไมมคีวามชดัเจนวาใหเพิม่อกีเทาใดและเทยีบ

จากบัญชีอัตราเงินเดือนของขาราชการในปใด ซึ่ง

สามารถสรุปอัตราเงินเดือนเริ่มตนของขาราชการกับ

พนกังานมหาวทิยาลยัตางๆ ดงัตารางที ่1

เงนิประจำตำแหนงทางวชิาการของขาราชการเปน

ไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 9 มนีาคม 2547 ทีใ่ห

ไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจำ

ตำแหนงที่ไดรับอยูเดิม ยกเวนขาราชการที่ไดรับเงิน

ประจำตำแหนงต่ำกวาระดบั 8 ดงัตารางที ่2

ในขณะที่เงินประจำตำแหนงทางวิชาการของ

พนั กงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะไดรับคาตอบแทนอีก

1 เทาเหมือนกับขาราชการ สวนของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไมไดรบัคาตอบแทนอกี 1 เทา

โดยมรีะดบัหรอืซเีชนเดยีวกบัขาราชการ

สวนมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัย

แมฟาหลวงไมมีระดับ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวนัออก ยงัไมมรีะเบยีบรองรบัในเรือ่งนี้

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ตั้งแตวันที่ 1

ตลุาคม 2544 ในสมยัรฐับาลพนัตำรวจโททกัษณิ ชนิวตัร

เปนนายกรฐัมนตร ีไดมกีารใหเลือ่นขัน้เงนิเดอืน ปละ 2

ครัง้ โดยครัง้ที ่1 ครึง่ปแรก ใหเลือ่นวนัที ่1 เมษายน และ

ครั้งที่ 2 ใหเลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม โดยการใหเลื่อนขั้น

เงินเดอืนรวมทัง้ปไดไมเกนิ 2 ขัน้ ในขณะทีก่ารเลือ่นขัน้

เงนิเดอืนของพนกังานมหาวทิยาลยัตาง ๆ  ทีท่ำการศกึษา

มกีารเลือ่นขัน้เงนิเดอืนใน 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะที ่1 เปน

ตารางที ่1  อตัราเงนิเดอืนเริม่ตนของขาราชการกบัพนกังานมหาวทิยาลยัตาง ๆ

                                                                        อตัราเงนิเดอืน (บาท)

             
ขาราชการ/พนกังาน

                    ปรญิญาเอก     ปรญิญาโท

ขาราชการ 13,110 9,700

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 19,665 14,550

พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 18,270 13,400

พนกังานมหาวทิยาลยันเรศวร 20,650 15,210

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 13,110 9,700

พนกังานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลฯ 13,110 9,700

พนกังานมหาวทิยาลยัแมฟาหลวง 26,300 17,550

พนกังานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาฯ >25,000 >20,000

พนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 20,400 14,800

ตารางที ่2  เงนิประจำตำแหนงทางวชิาการของขาราชการ

    ตำแหนงทางวชิาการ            เงนิประจำตำแหนง    เงนิคาตอบแทน

ผชูวยศาสตราจารย ระดบั 6-7 3,500 -11

ผชูวยศาสตราจารย ระดบั 8 5,600 5,600

รองศาสตราจารย ระดบั 7-8 5,600 5,600

รองศาสตราจารย ระดบั 9 9,900 9,900

ศาสตราจารย ระดบั 9-10 13,000 13,000

ศาสตราจารย ระดบั 11 15,600 15,600
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เปอรเซน็ต ปละ 2 ครัง้ ไดแก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ปละ 1 ครั้ง ไดแก มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และจุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั ลกัษณะที ่2 เปนขัน้ (ตามบญัชเีงินเดอืน)

ปละ 2 ครัง้ ไดแก มหาวทิยาลยัศลิปากร ปละ 1 ครัง้ ได

แก มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 2 ป ตอ 1 ครั้ง ไดแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สวัสดิการขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย

ตางๆ มีความหลากหลายเชนเดียวกับระบบเงินเดือน

โดยสวสัดกิารขาราชการแบงออกเปน 2 สวน คอื สวนที ่1

รัฐบาลรับผิดชอบดำเนินการเรื่องเงินคาใชจายจาก

งบประมาณแผนดนิ เชน การรกัษาพยาบาลตนเอง บดิา

มารดา คสูมรส และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ คาเชาบาน

เงนิรางวลั เครือ่งราชอสิรยิาภรณ บำเหนจ็บำนาญ  เปนตน

สวนที ่2 หวัหนาสวนราชการมหีนาทีร่เิริม่ สงเสรมิ และ

สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการขึ้ นตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี เชน การออมทรัพย การใหกูเงิน

การเคหะสงเคราะห การฌาปนกิจสงเคราะห การกีฬา

และนนัทนาการ รานคาสวสัดกิาร เปนตน ซึง่ในสวนที ่2

นี้ไมมีความแตกตางกันมากนักระหวางขาราชการกับ

พนกังานมหาวทิยาลยั ในขณะทีส่วสัดกิารสวนที ่1 มคีวาม

หลากหลายและแตกตางกันที่นาสนใจ คือ พนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ยังไมออกนอกระบบ จะไดรับการรักษา

พยาบาลตนเองจากระบบประกันสังคมทั้งหมด แต

มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแลว จะไดรับการรักษา

พยาบาลตนเองจากทางมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีของ

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั นอกจากนัน้ ในบางมหาวทิยาลยั

ยังไดจัดการประกันสุขภาพกลุมเพิ่มเติมดวย เนื่องจาก

การสมัภาษณพนกังานมหาวทิยาลยั พบวาระบบประกนั

สังคมมีขอจำกัดทั้งคุณภาพยา โรงพยาบาลและการ

บริการ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตรและมหาวทิยาลยัศลิปากร ยงัใหสทิธิใ์นการรกัษา

พยาบาลบดิา มารดา คสูมรส และบตุร โดยมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร ไมจำกดัวงเงนิ แตมหาวทิยาลยัศลิปากร

จำกดัวงเงนิ ปละ 10,000 บาท

ในสวนของความมัน่คงในชวีติภายหลงัการเกษยีณ

อายรุาชการ ขาราชการจะไดรบัเงนิบำเหนจ็บำนาญจาก

รัฐบาลหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

สวนพนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับเงินบำเหน็จบำนาญ

จากสำนกังานประกนัสงัคมและกองทนุสำรองเลีย้งชพี ซึง่

มวีธิกีารคดิคำนวณทีแ่ตกตางกนั สำหรบักองทนุสำรอง

เลีย้งชพีของมหาวทิยาลยัทีย่งัไมออกนอกระบบราชการ

จะใหพนกังานสะสมไดรอยละ 3 และมหาวทิยาลยัสมทบ

อีกรอยละ 3 ยกเวนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวน

มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแลวจะใหพนักงานสะสม

ไดรอยละ 4 - 8 และมหาวทิยาลยัสมทบอกีรอยละ 8 ไดแก

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวนัออกยงัไมไดตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพี

การสะทอนความคดิเหน็ของพนกังานมหาวทิยาลยั
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนพนัก

งานมหาวทิยาลยัสายวชิาการใน 8 แหง จำนวน 281 คน

แบงออกเปน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จำนวน 62 คน

มหาวทิยาลยัศลิปากร จำนวน 21 คน มหาวทิยาลยันเรศวร

จำนวน 33 คน มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จำนวน 20

คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฯ

จำนวน 16 คน มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง จำนวน 31 คน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีจำนวน 23

คน และจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จำนวน 61 คน มอีายุ

เฉลีย่ 34.20 ป มปีระสบการณสอนในสถาบนันัน้ๆ เฉลีย่

4.35 ป ไดรบัเงนิเดอืนเฉลีย่ 21,711 บาทตอเดอืน โดยผู

ทีไ่ดรบัเงนิเดอืนมากทีส่ดุ เทากบั 93,200 บาทตอเดอืน

นอยทีส่ดุ 6,330 บาทตอเดอืน สำหรบัผทูีม่ตีำแหนงทาง

วิชาการไดรับเงินประจำตำแหนงทางวิชาการมากที่สุด

31,200 บาทตอเดอืน นอยทีส่ดุ 3,500 บาทตอเดอืน ผทูี่

ไดรบัเงนิเพิม่พเิศษ เชน คาสอน เฉลีย่ 7,266 บาทตอ

เดือน โดยผูที่ไดรับคาสอน มากที่สุด 30,000 บาทตอ

เดือน นอยที่สุด 500 บาทตอเดือน ผูที่ไดรับเงินโบนัส

เฉลี่ย 13,990 บาทตอป โดยผูที่ไดรับมากที่สุด 100,000

บาทตอป นอยทีส่ดุ 200 บาทตอป

ขอมูลจากการสำรวจความคิดเห็นพนักงาน

มหาวทิยาลยัสายวชิาการ พบวา มคีวามไมพอใจมากกวา

ความพอใจ ดงันี ้ ไมพอใจสวสัดกิารทีไ่ดรบัหรอืทีส่ถาบนั

จดัไว จำนวน 171 คน คดิเปนรอยละ 60.9 ไมพอใจเงนิ
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เดอืนขัน้ตน จำนวน 154 คน คดิเปนรอยละ 54.8 ไมพอใจ

การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน จำนวน 136 คน คดิเปน รอยละ

48.4 และไมพอใจเงินโบนัส จำนวน 118 คน คิดเปน

รอยละ 42.0 นอกจากนัน้ ยงัพบวามคีวามคดิทีจ่ะลาออก

หรอืเปลีย่นงาน จำนวน 105 คน คดิเปนรอยละ 37.4 มี

รายละเอยีดดงัตารางที ่3

นอกจากนี้ หากพิจารณาในแตละสถาบัน พบวา

กลุมผูใหขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มคีวามไมพอใจทัง้ในเรือ่งเงนิ

เดือนขั้นตนและสวัสดิการ สวนพนักงานมหาวิทยาลัย

นเรศวร มคีวามพอใจในเรือ่งเงนิเดอืนขัน้ตน แตไมพอใจ

ในเรือ่งสวสัดกิาร สวนพนกังานมหาวทิยาลยัแมฟาหลวง

และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีมคีวาม

พอใจทัง้ในเรือ่งเงนิเดอืนขัน้ตนและสวสัดกิาร

ขอมลูจากการจดัเวทสีมัมนาสะทอนความคดิเหน็ซึง่

มพีนกังานมหาวทิยาลยัตางๆ เขารวมทัง้หมด 35 แหง

จำนวน 113 คน สรุปไดวา การบริหารงานบุคคลของ

พนักงานมหาวทิยาลยัยงัขาดความชดัเจน ปญหาตางๆ

ของพนักงานไมไดรับการแกไขตามขอเสนอแนะ

ตำแหนงอาจารยเปนบคุลากรทีม่คีวามสำคญั แตในความ

เปนจริงไมเปนอยางที่คิด มติคณะรัฐมนตรีที่ใหจางใน

อัตราขาราชการแรกบรรจุในปจจุบันบวกเพิ่มอีกรอยละ

70 นั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยมองวาเปนเรื่องของการ

จัดสรรงบประมาณหรือความเทาเทียมกันของบุคลากร

แตละสาย มหาวิทยาลัยไมสามารถจางไดในอัตรา

ดังกลาวเพราะตองนำเงินไปจัดสรรสวัสดิการ นอกจาก

นัน้ผทูีเ่กีย่วของในระดบันโยบายทัง้หลาย เชน รฐัมนตรี

วาการกระทรวงศกึษาธกิาร สำนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทำใหขาดความตอ

เนื่องในนโยบาย ในสวนของผูบริหารมหาวิทยาลัย

อาจารยทีเ่ปนขาราชการ และพนกังานมหาวทิยาลยัเอง

ยังไมเขาใจเรื่องนี้ต้ังแตยุคการเริ่มตน ทำใหการบริหาร

งานบคุคลของพนกังานมหาวทิยาลยัไมเปนไปตามหลกั

การและแนวคิดทั้งในเรื่องอัตราเงินเดือนขั้นตน การคิด

ประสบการณทีเ่กีย่วของ การไมไดรบัเงนิคาตอบแทน เงนิ

รางวัลหรือโบนัส สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลอื่น

เชนเดียวกับขาราชการ ซึ่งมีความหลากหลายและแตก

ตางกันในแตละสถาบัน ในบางมหาวิทยาลัยมีการ

แบงแยกระหวางขาราชการกบัพนกังานมหาวทิยาลยั มี

ระเบียบปฏิบัติที่แตกตางกัน ทำใหอาจารยที่ เปน

พนักงานมหาวทิยาลยัมคีวามรสูกึไมดแีละเปนชนชัน้สอง

สวนหนึง่จงึมคีวามคดิทีจ่ะลาออกหากมโีอกาสทีด่กีวา ถงึ

แมวาจะไดรับเงินเดือนที่มากกวาขาราชการแลวก็ตาม

แตยงัไมสามารถสรางความพงึพอใจหรอืดงึดดูบคุลากรที่

มี ค ว ามรู ค ว ามสามารถ เข าม า เป นอาจา รย ใ น

มหาวทิยาลยัได

ตารางที ่3 แสดงความคิดเห็นการจัดระบบเงินเดือนและ

สวสัดกิารของผตูอบแบบสอบถามทัง้หมด (n =

281)

       ความคดิเหน็                  จำนวน (คน)    รอยละ

เงนิเดอืนขัน้ตน

   พอใจ 121 43.1

   ไมพอใจ 154 54.8

   ไมทราบ/ไมตอบ 6 2.1

เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ

   พอใจ 117 41.6

   ไมพอใจ 95 33.8

   ไมทราบ/ไมตอบ 69 24.6

เงินโบนัส

   พอใจ 90 32

   ไมพอใจ 118 42

   ไมทราบ/ไมตอบ 73 26

การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน

   พอใจ 126 44.8

   ไมพอใจ 136 48.4

   ไมทราบ/ไมตอบ 19 6.8

สวัสดิการ

   พอใจ 101 35.9

   ไมพอใจ 171 60.9

   ไมทราบ/ไมตอบ 9 3.2

การลาออก/เปลีย่นงาน

   ลาออก 105 37.4

   ไมลาออก 168 59.8

   ไมทราบ/ไมตอบ 8 2.8
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อภิปรายผล
ปญหาการบริหารงานมหาวิทยาลัยในอดีตยังคงมี

อยใูนปจจบุนั โดยเฉพาะเรือ่งการขาดแคลนนกัวชิาการ

หรืออาจารย ถึงแมจะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง

จากขาราชการเปนพนกังานมหาวทิยาลยั  แตกย็งัมไิดแก

ปญหาทีเ่กดิขึน้ได ซึง่อาจสรางปญหามากขึน้กวาเดมิหรอื

ไม  เชน ผลการวจิยัทีพ่บวา อาจารยมคีวามคดิทีจ่ะลา

ออกหรือเปลี่ยนงานสูงถึงรอยละ 37.4  สวนหนึ่งเปน

เพราะความไมพอใจในเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่ง

จะเห็นวาในหลายมหาวิทยาลัยไมไดดำเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีหรือแนวคิดของทบวงมหาวิทยาลัยใน

ประเดน็ตางๆ ดงันี้

ประเดน็ที ่1 ทบวงมหาวทิยาลยั (2536) มแีนวคดิ

และหลักการวา"...พนักงานมหาวิทยาลัยมีฐานะเปน

พนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูภายใตกฎหมาย

ของมหาวทิยาลยั ไมใชขาราชการไมอยภูายใตบงัคบัของ

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย

แรงงานสมัพนัธ กฎหมายวาดวยการประกนัสงัคม..."

ในความเปนจริงพนักงานมหาวิทยาลัยทุกแหง

ยกเวนมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุทีีม่พีระราชบญัญตัใิหออก

นอกระบบแลว ตองเขาระบบประกันสังคม เพราะมี

สัญญาการจาง ซึ่งจะเห็นวาพนักงานสวนใหญไมพอใจ

เรื่องนี้มาก ในบางมหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรและจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดพยายาม

แกปญหานีด้วยการจดัซือ้ประกนัสขุภาพกลมุจากบรษิทั

ประกันชีวิตเอกชน ทำใหพนักงานมี 2 สิทธิ์ เกิดความ

ซ้ำซอนและสิน้เปลอืงงบประมาณ ในขณะทีม่หาวทิยาลยั

ขนาดเล็กไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากไมมี

งบประมาณ

ประเดน็ที ่2 ทบวงมหาวทิยาลยั (2536) มแีนวคดิ

และหลักการวา"...พนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับ

เงนิเดอืนทีส่งูกวาในปจจบุนั และไมควรต่ำกวารฐัวสิาหกจิ

สามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน โดยจะไดรับตาม

ความสามารถและภาระงานซึ่งพิจารณาตามคุณภาพ

และปริมาณงานวิจัย ดังนั้น อาจารยแตละคนเงินเดือน

ไมควรเทากัน สำหรับระบบบัญชีเงินเดือน ควรแยก

ระหวางบคุลากรสายวชิาชพีและสายปฏบิตักิาร ทัง้นีท้กุ

มหาวทิยาลยัจะใชบญัชเีงนิเดอืนเดยีวกนัในระยะ 3 ปแรก

ของการเปลีย่นระบบ" ในความจรงิพนกังานมหาวทิยาลยั

ไมไดรับเงินเดือนสูงจริงเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานรัฐ

วสิาหกจิ และไมสามารถแขงขนักบัภาคเอกชนได รวมทัง้

คาครองชพีในภาวะเศรษฐกจิปจจบุนั ซึง่จากผลการวจิยั

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญไมพอใจใน

เงินเดอืนขัน้ตนทีไ่ดรบั ยกเวน มหาวทิยาลยัแมฟาหลวง

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นอก

จากนี ้ อาจารยในบางสาขาวชิาซึง่เปนวชิาชพีเฉพาะ เชน

อาจารยแพทย อาจารยกฎหมาย ไดรบัเงนิเดอืนเทากบั

สาขาวิชาอื่น ๆ  ซึ่งไมสามารถเทียบไดกับเงินเดือนของ

ขาราชการตุลาการ

ประเด็นที่ 3 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1

มถินุายน 2542 และวนัที ่31 สงิหาคม 2542 ในเรือ่งการ

จางพนกังานมหาวทิยาลยัวา "...ใหสถาบนัอดุมศกึษาของ

รัฐจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราขาราชการ

ทัง้สายผสูอนและสายสนบัสนนุ โดยใหสำนกังบประมาณ

จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสำหรับการจางใน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยบุคลากรสายผูสอนจางใน

อัตราขาราชการแรกบรรจุ ซึ่งเปนอัตราในปจจุบันบวก

ดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุ หรือ

1.7 เทา…" มหาวทิยาลยัไมไดจางตามมตคิณะรฐัมนตรี

ยกเวน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เนื่องจากผูบริหาร

มหาวทิยาลยัมองวาเปนเรือ่งของการจดัสรรงบประมาณ

มหาวทิยาลยัมอีำนาจทีจ่ะจางเทาไรกไ็ด และตองนำเงนิ

สวนหนึ่งไปจัดสวัสดิการ ตลอดจนผลประโยชนเกื้อกูล

อืน่ๆ  เชน เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิกองทนุสำรองเลีย้ง

ชพี เงนิประจำตำแหนงทางวชิาการ เงนิคารกัษาพยาบาล

ตามทีก่ลาวมา  ระบบพนกังานมหาวทิยาลยันาจะมี

ขอดกีวาขาราชการตรงทีเ่งนิเดอืนขัน้ตนมากกวา ในสวน

ของสวัสดิการ สิทธิและผลประโยชนเกื้อกูลอื่น ๆ ใน

มหาวทิยาลยัหลายแหงยงัดอยกวา เชน การไมไดรบัเงนิ

คาตอบแทน 1 เทา สำหรับเงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการ ไมไดรับเงินโบนัส หรือเงินรางวัลในขณะที่

ทำงานใหกบัมหาวทิยาลยัเหมอืนกนั การไดเลือ่นขัน้เงนิ

เดอืนปละ 1 ครัง้ ภายในกรอบวงเงนิรอยละ 4 ซึง่ทบวง

มหาวิทยาลัย (2541) เคยใหหลักการไววา "...พนัก

งานมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐับาลจะรบัสทิธปิระโยชน



31วารสารวจิยัทรพัยากรมนษุย  ปที ่4 ฉบบัที ่2  กรกฎาคม - ธนัวาคม 2552

เกือ้กลูรวมกนัแลวไมนอยกวาระบบราชการ..."  อยางไร

ก็ตาม การใหสิทธิและผลประโยชนตางๆ เปนสิ่งสำคัญ

และมคีวามจำเปน เพราะเปนการจงูใจในการปฏบิตังิาน

ตามที่นักวิชาการหลายทานไดกลาวไว เชน Maslow

(1954) สิทธิโชค วรานสุนัตกิลู (2546) นอกจากนัน้เงนิ

เดอืนหรอืคาจาง รวมถงึผลประโยชนเกือ้กลูตางๆ ยงัเปน

กลไกที่สำคัญในการสรรหาคนเขาสูองคการโดยเฉพาะ

คนที่มีความรูความสามารถสูง ซึ่งจะทำใหพนักงานพึง

พอใจ ลดการลาออก ลดการรองเรยีน รกัษาพนกังานให

ลาออกนอยทีส่ดุ (Beach, 1980) โดยองคการตองสราง

หลกัประกนัความพงึพอใจ ความมัน่ใจใหแกบคุลากรโดย

การใหสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะชวยใหบุคลากรละทิ้งความ

กงัวลในเรือ่งตางๆ และทมุเทใหแกงาน รวมถงึลดความ

ขดัแยงระหวางบคุลากรในองคการ (สำนกังานการพฒันา

คร,ู 2541) การจดัระบบเงนิเดอืนและสวสัดกิารทีแ่ตกตาง

กัน อาจทำใหเกิดปญหาการเลื่อนไหลของบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัยเล็กไปสูมหาวิทยาลัยใหญที่ ได รับ

งบประมาณหรือมีเงินรายไดมากกวา สามารถจางใน

อตัราเงนิเดอืนทีส่งูและจดัสวสัดกิารไดดกีวา ซึง่หากมอง

ในแงดีทำใหเกิดการแขงขัน ในขณะเดียวกันจะทำให

มหาวิทยาลัยขนาดเล็กประสบปญหาดานบุคลากรและ

อาจนำไปสคูณุภาพทางการศกึษาได

การเปลีย่นแปลงฐานะจากขาราชการเปนพนกังาน

มหาวิทยาลัย สิ่งที่ผูเกี่ยวของทั้งหลายจะตองคำนึง คือ

ตองดีกวาระบบเดิม ตามแนวคิดทบวงมหาวิทยาลัย

(2541) ทีว่า "...ระบบบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยั

ในกำกับของรัฐบาล ตองเปนระบบที่ดึงดูดบุคลากรที่มี

ความสามารถ รวมทัง้สามารถรกัษาคนดไีวได…" ดงันัน้

ตองทำความเขาใจอดีตความเปนมาและคิดใหรอบคอบ

กอนทีจ่ะดำเนนิการเปลีย่นแปลงใดๆ กต็าม มฉิะนัน้กจ็ะ

ไมสามารถแกปญหาเดมิๆ ได สถาบนัอดุมศกึษาจะขาด

นักวิชาการหรืออาจารยที่มีความรูความสามารถ การ

ผลติบณัฑติอาจดอยคณุภาพ การสรางองคความรใูหมๆ

จากการวจิยัอาจไมเกดิขึน้

ในขณะเดียวกัน พนักงานมหาวิทยาลัยเองจะตอง

ทำงานใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตองเลกิพฤตกิรรมการ

ทำงานในลกัษณะทีเ่รยีกวา "เชาชามเยน็ชาม" ซึง่ระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองดีและเปนธรรม

สามารถนำไปสูการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ

ตอสัญญาการทำงานได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะแนวทางการจัดระบบเงินเดือนและ

สวสัดกิารของพนกังานมหาวทิยาลยั ดงันี้

1. เงินเดือนขั้นตน ควรกำหนดเกณฑขั้นต่ำเปน

มาตรฐานเดยีวกนัทกุมหาวทิยาลยั ตามมตคิณะรฐัมนตรี

คือ บุคลากรสายผูสอนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ

ซึ่งเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ

70 หรอื 1.7 เทาของอตัราแรกบรรจ ุสวนบคุลากรสาย

สนับสนุนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซึ่งเปนอัตรา

ในปจจบุนับวกดวยอตัราเพิม่อกีรอยละ 50 หรอื 1.5 เทา

ของอัตราแรกบรรจุ โดยมหาวิทยาลัยสามารถบวกเพิ่ม

ใหไดในสาขาวชิาชพีทีข่าดแคลนหรอืผทูีม่ปีระสบการณ

ในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงทั้งในการสอนหรือการ

ทำงาน และใหใชวธิกีารเจรจาตอรองกนั เพือ่ใหเกดิความ

พอใจกนัทัง้สองฝาย โดยกำหนดเพดานสงูสดุเอาไว

2. เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ เงินโบนัส

และการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน ควรใชหลกัเกณฑเดยีวกบั

ขาราชการ โดยไดรบัเงนิคาตอบแทนอกี 1 เทา ไดรบัเงนิ

โบนสัหรอืเงนิรางวลั เงนิเพิม่พเิศษ เชน คาวชิาชพีหรอื

คาสอน หากสอนมากกวาภาระงานปกติ และไดรับการ

พจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนปละ 2 ครัง้ ภายในกรอบวงเงนิ

รอยละ 6 ตอป ตามผลการประเมนิการปฏบิตังิาน

3. การประเมินการปฏิบัติงาน ควรประเมินให

ตรงตามสภาพความเปนจริง และนำผลการประเมินไป

พจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนและการตอสญัญาจางเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการทำงาน โดยใชหลกัการประเมนิแบบ

360 องศา ซึง่ควรประกอบดวย กลมุผบูรหิาร (หวัหนาภาค

รองคณบด ีคณบด)ี กลมุเพือ่นรวมงาน (คณาจารยในภาค

วชิา) และกลมุผรูบับรกิาร (นสิติ/นกัศกึษา)

4. สวสัดกิารและผลประโยชนเกือ้กลู ควรจดัให

พนกังานมหาวทิยาลยัไมนอยกวาระบบราชการ โดยการ

ยกเลกิระบบประกนัสงัคมและดำเนนิการจดัสวสัดกิารเอง

ใหดีกวาระบบเดิม ซึ่งควรขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงนิเดอืน อกี

ทัง้ควรมทีีพ่กัอาศยัในมหาวทิยาลยัหรอืใหเบกิคาเชาบาน
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ได ตลอดจนมคีาตอบแทนความเสีย่งทีเ่กดิจากการทำงาน

โดยการจดัตัง้กองทนุตาง ๆ  ไดแก

4.1 กองทนุสวสัดกิาร สำหรบัการรกัษาพยาบาล

ตนเอง บิดา มารดา คูสมรส และบุตร โดยสามารถใช

บริการไดจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยกรณีที่มี

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลเอกชน หรือการซื้อ

ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิตของเอกชน ทั้งนี้

อาจจำกัดวงเงินในการเบิกคารักษาพยาบาลหาก

งบประมาณมีจำกัด แตสามารถสะสมไดตามอายุงาน

ของตนเอง

4.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับทดแทน

บำเหนจ็บำนาญเพือ่ความมัน่คงในชวีติภายหลงัเกษยีณ

อายรุาชการ โดยเพิม่วงเงนิสะสมทัง้ของตนเองและของ

หนวยงานจากรอยละ 3 เปนรอยละ 10

นอกจากนัน้ยงัมขีอเสนอแนะอืน่ๆ สำหรบัผทูีเ่กีย่ว

ของ ดงันี้

1. รฐับาลควรมนีโยบายทีช่ดัเจนวาจะใหมหาวทิยาลยั

ทุกแหงออกนอกระบบหรือไม และจะใหการสนับสนุน

งบประมาณอยางไร

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัยไมควรบริหารงานแบบ

ราชการ มกีารบรหิารเชงิรกุมากขึน้ เนือ่งจากบคุลากรที่

เขามาใหมทั้งหมดไดออกนอกระบบราชการไปแลว

(ไมไดมฐีานะเปนขาราชการ) ระเบยีบขอบงัคบัตางๆ ที่

เกีย่วของ รวมทัง้แนวทางตาง ๆ  ทีน่ำเสนอสามารถดำเนนิ

การไดโดยสภามหาวทิยาลยั

3. ระเบยีบขอบงัคบัของพนกังานมหาวทิยาลยั ควร

ใหพนักงานมีสวนรวมกำหนด และการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารระเบียบขอบังคับในเรื่องสิทธิและ

ผลประโยชนใหพนกังานทกุคนไดรบัทราบเปนสิง่จำเปน

อยางยิง่

4. ควรจัดตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปน

องคกรในการดแูลสทิธแิละผลประโยชนตางๆ และควรมี

ตวัแทนของพนกังานเปนคณะกรรมการในระดบันโยบาย

ของมหาวทิยาลยั เชน สภามหาวทิยาลยั คณะกรรมการ

บรหิารงานบคุคลประจำมหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.)

5. พนกังานมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะอาจารย ซึง่เปน

บุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง ควรทุมเทการ

ทำงานใหมากขึน้ เนือ่งจากไดรบัเงนิเดอืนทีส่งูขึน้ มฉิะนัน้

จะไมเกิดประโยชนตอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความคิดเห็นจาก

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ผูบริหาร

มหาวทิยาลยัและขาราชการ ในประเดน็ตางๆ เชน การ

บรหิารงานบคุคล อตัราการลาออก ความมอีสิระคลองตวั

ในการบริหารงาน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่

เกีย่วของ นอกจากนัน้อาจศกึษาเพิม่เตมิวามหาวทิยาลยั

ที่ออกนอกระบบไปแลว นำงบประมาณทั้งหมดมาใชใน

การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มเติมใหกับ

บุคลากรอยางไร
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