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คํานํา 
 
เรา (สังคม) ปรารถนาที่จะไดคนดีคนเกงที่มีความรูความสามารถสูงมาเปนครู/อาจารย

เพ่ืออบรมสั่งสอนลูกหลานของเราในทุกระดับการศึกษา แตในความเปนจริงเรา (ประเทศไทย) 
ใหคาจางอันนอยนิดแกพวกเขาหากจะเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืน ๆ เชน แพทย ขาราชการตุลาการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน แลวเรา (สังคม) ก็คาดหวังเปนอยางมากวาพวกเขาเหลานั้น
จะเปนปูชนียบุคคลที่มีอุดมการณอันสูงสง เรากําลังฝนไปหรือเปลา !  

การวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยตองการที่จะยืนยันและสะทอนใหผูที่เก่ียวของทั้งหลายไดทราบวา 
ปญหาเรื่องคาตอบแทนที่สะทอนถึงศักดิ์ศรีและฐานะในอาชีพของครู/อาจารย ยังคงมีปญหาอยู
ในปจจุบัน หลังจากการที่หลายทานในบานเมืองไดพยายามที่จะแกปญหามานานแลว ถึงแมจะมี
คนอธิบายวาเงินคาตอบแทนมิใชปจจัยหลักก็ตาม ผูวิจัยไดเลือกศึกษาการจัดระบบเงินเดือนและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ กําลังดําเนินการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยที่ไดรับการ
ยกฐานะขึ้นใหม ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
และมหาวิทยาลัยในกํากับ ไดแก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยไดสะทอนความคิดเห็นของอาจารยวาเขาคิดอยางไร 
กับสถานภาพใหมที่เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” แนวทางที่ควรจะเปนในเรื่องดังกลาวนี้ 

ผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สนับสนุน
งบประมาณในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามหรือให
ขอมูลอยางที่ผูวิจัยไมเคยพบมากอน และขอขอบคุณผูที่เก่ียวของทั้งหลายที่ไดกรุณาใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี  
 
         ผูวิจัย 
 กุมภาพันธ 2552 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัย เรื่อง การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: 
บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือน
และสวัสดิการของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาและสะทอนความคิดเห็นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ 3) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดระบบเงินเดือนและ
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใชวิธีการศึกษาเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และการสะทอนความคิดเห็น  
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ การสนทนากลุมยอย การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการจัด
เวทีสัมมนา มีเปาหมายการศึกษาเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในมหาวิทยาลัยตาง ๆ จํานวน 8 แหง 
ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผลการวิจัย พบวา 

การจัดระบบเงินเดือนของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความหลากหลายและแตกตางกัน 
โดยเงินเดือนขาราชการตามบัญชีอัตราเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 วุฒิปริญญาเอก เทากับ 13,110 บาท 
และวุฒิปริญญาโท เทากับ 9,700 บาท สวนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยที่
ทําการศึกษาสวนใหญไมไดจางในอัตราปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.7 เทา 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 และไมชัดเจนวาใหเพิ่มอีกเทาใดหรือ
เทียบจากบัญชีอัตราเงินเดือนของขาราชการในปใด การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยหลายแหงยังดอยกวาขาราชการ เชน ไมไดรับคาตอบแทนอีก 1 เทา สําหรับเงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการ ไมไดรับเงินรางวัลหรือโบนัส ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปละ 1 ครั้ง ไดรับการรักษาพยาบาล
ตนเองจากระบบประกันสังคม ซึ่งมีขอจํากัดทั้งคุณภาพยา โรงพยาบาลและการบริการ ยกเวนกรณีของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีที่ไดออกนอกระบบไปนานแลว ซึ่งจาง
ในอัตราประมาณ 2 เทาของอัตราแรกบรรจุ มีการจัดสวัสดิการเองและกําหนดผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ที่ไม
นอยกวาระบบราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสวนใหญมีความคิดเห็นไมพอใจในเรื่องตาง ๆ ไดแก เรื่องเงินเดือน
ขั้นตน จํานวน 154 คน รอยละ 54.8 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน จํานวน 136 คน รอยละ 48.4 เรื่องเงินโบนัส 
จํานวน 118 คน รอยละ 42.0 และเรื่องสวัสดิการที่ไดรับหรือที่สถาบันจัดไว จํานวน 171 คน รอยละ 60.9 ซึ่งมี
ความคิดที่จะลาออกหรือเปลี่ยนงาน มีจํานวนมากถึง 105 คน รอยละ 37.4 นอกจากนั้นจากการจัดเวทีสัมมนา
สะทอนความคิดเห็น สรุปไดวา การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยยังขาดความชัดเจน ปญหาตาง ๆ 
ของพนักงานไมไดรับการแกไขตามขอเสนอแนะ ตําแหนงอาจารยเปนบุคลากรที่มีความสําคัญแตในความเปน
จริงไมเปนอยางที่คิด ผูที่เกี่ยวของในระดับนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหขาดความตอเนื่อง ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยและอาจารยที่เปนขาราชการ รวมทั้งตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเองยังไมเขาใจในเรื่องนี้ต้ังแตเริ่มตน 



 

 

ค 

ในบางมหาวิทยาลัยมีการแบงแยกระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย มีระเบียบปฏิบัติที่แตกตางกัน  
ทําใหอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยมีความรูสึกไมดีและเปนชนชั้นสอง มีความคิดที่จะลาออกหากมีโอกาส
ที่ดีกวาถึงแมจะไดรับเงินเดือนที่มากกวาขาราชการแลวก็ตาม  

แนวทางการจัดระบบเงนิเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

1. เงินเดือนขั้นตน ควรกําหนดเกณฑขั้นต่ําเปนมาตรฐานเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี 
คือ บุคลากรสายผูสอนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซึ่งเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 
หรือ 1.7 เทาของอัตราแรกบรรจุ โดยมหาวิทยาลัยสามารถบวกเพิ่มใหไดในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนหรือผูที่มี
ประสบการณในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงทั้งในการสอนหรือการทํางาน และใหใชวิธีการเจรจาตอรองกัน 
เพื่อใหเกิดความพอใจกันทั้งสองฝาย 

2. สวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลอ่ืน ๆ เชน เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินโบนัสหรือเงินรางวัล 
เงินเพิ่มพิเศษ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรจัดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไมนอยกวาระบบราชการ  
การรักษาพยาบาลควรยกเลิกระบบประกันสังคมและดําเนินการจัดสวัสดิการเอง ซึ่งควรขอรับการจัดสรร
งบประมาณไมนอยกวารอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงินเดือน อีกทั้งควรมีที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยหรือใหเบิก
คาเชาบานได โดยอาจจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ สําหรับการรักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คูสมรสและบุตร และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับทดแทนบําเหน็จบํานาญเพื่อความมั่นคงในชีวิตเมื่อเกษียณอายุราชการ โดยเพิ่ม
วงเงินสะสมทั้งของตนเองและของหนวยงานจากรอยละ 3 เปนไมเกินรอยละ 10   

ขอเสนอแนะ 

1. รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนวาจะใหมหาวิทยาลัยทุกแหงออกนอกระบบหรือไม และตองใหการ
สนับสนุนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี ในป พ.ศ.2542  

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองไมยึดติดกับการบริหารแบบราชการเดิม ตองบริหารเชิงรุกมากขึ้น เนื่องจาก
บุคลากรที่เขามาใหมทั้งหมดไดออกนอกระบบราชการไปแลว (ไมไดมีฐานะเปนขาราชการ) ระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดโดยอยูในอํานาจของสภามหาวิทยาลัย  

3. ระเบียบขอบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัย ควรใหพนักงานเปนผูกําหนดขึ้นเอง ไมควรใหฝาย
ขาราชการเปนผูดําเนินการทั้งหมด ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารระเบียบขอบังคับในเรื่อง
สิทธิและผลประโยชนใหพนักงานทุกคนไดรับทราบเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  

4. ควรจัดตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปนองคกรในการดูแลสิทธิและผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ 
สําหรับพนักงานทุกคน รวมทั้งการมีตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการในระดับนโยบาย เชน 
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  

5. พนักงานมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอาจารย ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง ตองมีจิตสํานึก
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เนื่องจากไดรับเงินเดือนสูงขึ้น มิเชนนั้นจะไมเกิดประโยชนอะไรตอการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เลย 
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ABSTRACT 
 
 This research was 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 
discussion, 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. 
 
Research findings were as follows. 

 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, 



 

 

จ 

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 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. 

 The following suggestions for salary and welfare systems organization for university contracted 
staff were proposed from the research. 

 1. Salary starting rate.  It was suggested the minimum rate in accordance with the Cabinet Solution 
be identified as a single standardized baseline for all universities.  In the light of this, the starting rate for 
contracted academic staff should be the starting rate of civil service staff plus additional 70% of that.  
Moreover, each university could offer a top-up amount for particular professions in need or for relevant 
professional experiences by negotiation to reach mutual satisfaction. 

 2. Welfare and other fringe benefits.  It was suggested be not less than those providing for civil 
service staff.  Medical health care under social security systems was suggested be repelled.  Each university 
should be organized its own welfare systems supported by at least 25% of the university’s funding allocated 
from the salary budget.  In addition, in-campus accommodations or renting reimbursement should be provided.  
To realize these suggestions, it was seen to be essential to establish a welfare reserve fund for the medical 
health care of contracted staff family reimbursement, and a living reserve fund for retirement compensation 
with recommendation that saving amount from both contracted staff and the university should be increased 
from 3% to 10% each. 

 For further actions, recommendations from the research were indicated as follows. 

 1. Governmental policy should be clearly determined whether autonomous university has to be 
effectively actualized by all higher educational institutions.  The actualization as such should be reflected by 
greater support from the Government, particularly the budget allocation in accordance with the Cabinet 
Solutions of 1999, than it could be seen at present. 
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 2. Since the newly recruited would be all contracted staff, university executives should shift from 
traditional bureaucratic administration framework to more active one, under the legitimate decisions of the 
University Council. 

 3. All rules and regulations relevant to university contracted staff should be based on decisive 
participation of contracted staff members, not completely from the arrangement of civil service ones.  At the 
same time, communication of relevant information should be actively and openly provided for all contracted 
staff. 

 4. Contracted staff union would be another approach to the protection of rights and benefits for all 
contracted staff through a legitimate organization.  In addition, there should be representatives of contracted 
staff in every policy-making body of the university such as the University Council, the Board of University’s 
Personnel Management. 

 5. Contracted staff, especially academics, should increase their productivity and working attitude not 
only to return for the higher salary, but more essentially to satisfy the expectations of society at large. 
 



 

 

(1) 
 

สารบัญ 
 

หนา 
คํานํา  ก 
บทคัดยอ  ข 
สารบัญ (1) 
สารบัญตาราง (4) 
สารบัญภาพ (7) 
 
บทท่ี 1  บทนํา   1 
 ความสําคัญและที่มาของปญหา   1 
 วัตถุประสงคการวิจยั   4 
 ขอบเขตในการศึกษา   4 
 ขอจํากัดในการวิจัย   5 
 คําจํากัดความ   5 
 ประโยชนที่ไดรับ   5 
  
บทท่ี 2  การทบทวนวรรณกรรม   6 
 แนวคดิและทฤษฎีการจูงใจ   6 
 แนวคดิการบรหิารคาจางและเงินเดือน  17 
 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดสวัสดิการ  28 
 แนวคดิการพฒันาองคกรในสถาบันอุดมศึกษา 35 
 
บทท่ี 3  วิธีดําเนินการวิจัย 44 
 การศึกษาเอกสาร 44 
 การวิจยัเชิงสํารวจ  45 
 การสะทอนความคิดเห็น 46 
 



 

 

(2) 
 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

บทท่ี 4  การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ 48 
 เงินเดือนขาราชการกับพนกังานมหาวิทยาลัย  49 
 สวัสดิการขาราชการกับพนกังานมหาวิทยาลัย  56 
 
บทท่ี 5  การสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ 64 
 สวนที่ 1   การสะทอนความคิดเห็นในภาพรวม  64 
 สวนที่ 2   การสะทอนความคิดเห็นในแตละมหาวิทยาลัย 78 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  78 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  94 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  106 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  115 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  125 
มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง  135 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 145 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 155 

 
บทท่ี 6  แนวทางการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวทิยาลัย 170 
 
บทท่ี 7  สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 177 
 สรุป 177 
 อภิปราย 184 
 ขอเสนอแนะ 187 
 
เอกสารและสิ่งอางอิง 189 
 



 

 

(3) 
 

สารบัญ (ตอ) 

 
ภาคผนวก 193 
 แบบสอบถาม 194 
 ประเด็นการสนทนากลุมยอย/การสัมภาษณ 198 
 หนังสือขอเรียนเชิญเขารวมการสัมมนาสะทอนความคดิเห็น 199 
 โครงการสัมมนาสะทอนความคิดเห็น  201 
 รายช่ือผูเขารวมสัมมนาสะทอนความคิดเหน็  204 
 ภาพผูเขารวมสัมมนาสะทอนความคิดเห็น   208 
 การขอตั้งงบประมาณพนักงานมหาวทิยาลยั 210 
 คณะผูวจิัย 212 



 

 

(4) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่           หนา 
 
 1   แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง 45 
 2 สรุปกระบวนและขั้นตอนในการวจิัย 47 
 3   สรุปการเปรียบเทียบอัตราเงนิเดือนขาราชการกับพนกังานมหาวิทยาลัยตาง ๆ 55 
 4 สรุปการเปรียบเทียบสวัสดกิารขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย 62 
 5 แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจําแนกตามมหาวิทยาลัย  65 
 6 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตําแหนงทางวชิาการของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 65 
 7 แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา

ตาํแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 66 
 8 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 67 
 9 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 68 
 10 แสดงการไดรับสวัสดิการของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 68 
 11 แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 69 
 12 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตําแหนงทางวชิาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 79 
 13 แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา 
  ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 80 
 14 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 81 
 15 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 85 
 16 แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 86 
 17 แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 89 
 18 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตําแหนงทางวชิาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 94 
 19 แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงนิประจํา 
  ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยศิลปากร 95 
 20 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 96 
 21 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 99 
 22 แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 99 



 

 

(5) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่           หนา 
 
 23 แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 102 
 24 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตําแหนงทางวชิาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 106 
 25 แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา 
  ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยนเรศวร 107 
 26  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของมหาวิทยาลัยนเรศวร 108 
 27 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 110 
 28 แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 110 
 29 แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 112 
 30 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตําแหนงทางวชิาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 115 
 31 แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา 
  ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 116 
 32 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 117 
 33 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดกิารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 120 
 34 แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 120 
 35 แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 122 
 36 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษาและตําแหนงทางวชิาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 125 
 37 แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา 
  ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษและเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 126 
 38 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 127 
 39 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 129 
 40 แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 130 
 41 แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 132 
 42 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตําแหนงทางวชิาการของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 135 
 43 แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา 
  ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 



 

 

(6) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่           หนา 
 

44 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 137 
45 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 139 
46 แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 140 
47 แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 142 
48 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตําแหนงทางวชิาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี 145 
49 แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา

ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 146 

50 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี  147 

51 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาธนบุรี 149 

52 แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 150 
53 แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 152 
54 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตําแหนงทางวชิาการของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 155 
55 แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา

ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 156 
56 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 157 
57 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 161 
58 แสดงการไดรับสวัสดิการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 161 
59 แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 164 
60 สรุปอัตราเงินเดือนขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ 179 



 

 

(7) 
 

สารบัญภาพ 
 

แผนภูมิท่ี          หนา 
 
 1   แสดงคาตอบแทน 20 
 2  แสดงความนยิมของคนไทยกับระบบราชการไทย 36 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 

สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเปนสถานที่สรางทรัพยากรมนุษยระดับมันสมอง เปน
แหลงรวบรวมวิชาการและความรูในแขนงหรือสาขาวิชาตาง ๆ มากมาย มีบุคลากรหรืออาจารยที่มี
สติปญญาดีเลิศ ในอดีตบัณฑิตที่ไดเกียรตินิยมตางมุงจะเขามาเปนอาจารยทันทีที่จบการศึกษา 
เพราะไดรับการยกยองและไดรับเงินเดือนสูง แตในระยะตอมาฐานะของอาจารยไดเสื่อมถอยลง 
สวนหนึ่งเพราะมหาวิทยาลัยเปนระบบราชการที่อาจารยมีฐานะเชนเดียวกับขาราชการโดยทั่วไป 
ซ่ึงการขึ้นเงินเดือนขาราชการที่ผานมาต่ํากวาอัตราเงินเฟอและคาครองชีพมาตลอด ฐานะของ
ขาราชการจึงดอยลง ทําใหอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในหลายสาขาไดรับเงินเดือนนอยกวา
บัณฑิตปริญญาตรีหรือโทจบใหมที่ทํางานในภาคเอกชน ดังนั้นเพื่อใหยังชีพไดสมควรแกฐานะจึง
ตองหารายไดเพิ่ม ทําใหไมมีเวลาสําหรับอุทิศใหแกงานการพัฒนาวิชาการ ผูบริหารก็ไมสามารถ
ลงโทษผูที่มีผลงานนอยหรือไมรับผิดชอบงานอยางเต็มที่ (จรัส สุวรรณเวลา, 2545) นอกจากนั้น
อาจารยยังมีเสรีภาพในการเรียนการสอนมากจนเปนสภาพที่เรียกวา อนาธิปไตย ใครจะมาทํางาน
เวลาใดหรือจะสอนอยางไรก็ได (ถวัลยรัฐ วรเทพพุฒิพงษ, 2545) คร้ันถึงเวลาสิ้นป การพิจาณา
ความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนมักจะเปนในลักษณะที่เรียกวา “ความชั่วไมมี ความดี 
ไมปรากฏ” ก็จะไดรับเงินเดือนเพิ่มหนึ่งขั้นเหมือนกัน และใชระบบหมุนเวียนผลัดกันไดสองขั้น 
ซ่ึงลักษณะการทํางานดังกลาวไมจูงใจใหนักวิชาการแขงขันกันหาชื่อเสียงทางวิชาการ แตละคนใช
วิธีตางคนตางอยู อยากทําอะไรก็ไปทํา ไมอยากทําก็อยาทํา มิหนําซ้ํายังไปทําธุรกิจ อยางอื่น
ภายนอกดวย (อมร รักษาสัตย, 2545)  

ในขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังตองสูญเสียบุคลากรไปสูภาคธุรกิจเอกชนหรอื
ที่เรียกวา สมองไหล รวมทั้งไมสามารถดึงดูดคนรุนใหมที่มีความรูความสามารถสูงเขามาทํางาน
ภาครัฐหรือเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยได นับวาเปนการบั่นทอนประสิทธิภาพขององคกรภาครัฐ
อยางยิ่ง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2545; อุมาพร จันทศร, 2545) อีกทั้งการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ซ่ึงอยูในระบบราชการ ยังมีระเบียบหรือกฎเกณฑตาง ๆ มากมายเชนเดียวกับหนวยราชการอื่น  
แตไรประสิทธิภาพ เปนผลใหขาดความคลองตัว ไมวาจะเปนเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงินและพัสดุ ซ่ึงขัดกับลักษณะการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ตองการความเปน
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อิสระ มีความคลองตัว เพื่อใหเกิดความเปนเลิศและความกาวหนาทางวิชาการ (อุทุมพร จามรมาน, 
2545) 

 จากวิกฤตของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กลาวมาขางตน จึงไดมีแนวคิดการแปรเปลี่ยนสภาพ
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่อยูภายใตการบริหารงานในระบบราชการเปนอยูนอกระบบราชการ 
หรือที่เรียกวา “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” มาตั้งแต พ.ศ. 2507 แตไมไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ เนื่องจากความไมเขาใจและความไมแนใจในสถานภาพ รวมถึงสิทธิประโยชนของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย จนกระทั่งในป พ.ศ.2531 ในสมัยรัฐบาลของ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน ไดตั้ง
มหาวิทยาลัยใหมที่ออกนอกระบบราชการแหงแรก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามดวย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จนถึงปจจุบันไดมีอีกหลายสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อยางไรก็ตาม ถึงแมวามหาวิทยาลัยอีกหลายแหงยังไมไดเปลี่ยนสถานภาพการบริหาร แต
ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตองเปลี่ยนสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ (ค.ป.ร.) ไดระงับการกําหนดอัตราขาราชการใหมทุกประเภทใหกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 โดยไดจัดสรรอัตราใหเทาที่จําเปนในระบบ
ใหมที่เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” ซ่ึงหลักการสําคัญสมัยที่ยังเปนทบวงมหาวิทยาลัย ในป 
พ.ศ.2536 ไดสรุปสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยไววาเปนพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยู
ภายใตกฎหมายของมหาวิทยาลัย ไมใชขาราชการ ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไดรับ
เงินเดือนที่สูงกวาในปจจุบัน ซ่ึงไมควรต่ํากวารัฐวิสาหกิจและสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน 
โดยเงินเดือนที่ไดรับพิจารณาตามความสามารถและภาระงาน รวมทั้งคุณภาพและปริมาณงานวิจัย 
ดังนั้นอาจารยแตละคนเงินเดือนจึงไมควรเทากัน (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)  

การกําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ซ่ึงไดออกนอกระบบราชการมาตั้งแตแรกไดใหเงินเดือนพนักงานสายวิชาการ ประมาณ  
2 เทาของขาราชการ และสายปฏิบัติการ ประมาณ 1.5 เทาของขาราชการในอัตราแรกบรรจุ  
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สวนเรื่องสวัสดิการนั้นไมต่ํากวาระบบราชการ แตเปลี่ยนวิธีการจัดใหเหมาะสม คือ ใชงบเงิน
สํารองเลี้ยงชีพแทนบําเหน็จบํานาญ เรียกเก็บ 4% ของเงินเดือน และมหาวิทยาลัยเพิ่มใหอีก 8% 
รวมเปน 12% (อุทุมพร จามรมาน, 2545) ในขณะที่พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอื่น ๆ จะไดรับ
เงินเดือนและสวัสดิการแตกตางกันไปตามที่แตละสถาบันกําหนด พนักงานสายวิชาการ (อาจารย) 
วุฒิปริญญาเอก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเงินเดือน 20,400 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดรับเงินเดือน 19,665 บาท มหาวิทยาลัยศิลปากร 18,270 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฎ ไดรับเงินเดือน 
13,110 บาท (เทากับบัญชีเงินเดือนขาราชการ 1 ตุลาคม 2550 ) สวนเรื่องสวัสดิการในการ
รักษาพยาบาลของทุกสถาบันอยูภายใตกฎหมายประกันสังคม แตอาจมีการจัดใหเพิ่มเติมแตกตาง
กันไป  

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยไมได
เปนไปตามหลักการที่ทบวงมหาวิทยาลัยกลาวไวขางตน ซ่ึงเทากับตอกย้ําความคิดในการตอตาน
หรือไมเห็นดวยตอการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตามผลการ
ศึกษาวิจัยของ ปรียาพร วงศบุตรโรจน, 2528;  อุมาพร จันทศร, 2539; ประเทืองทิพย ไกรวิวัฒน, 
2539;  ชูชาติ อารีจิตนุสรณ และคณะ, 2541; รติยา บรรณสิทธิ์, 2542 อางใน ทบวงมหาวิทยาลัย 
(2545) เชนเดียวกับที่สภาอาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา (2545) ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา บุคลากรของบาง
มหาวิทยาลัยที่ไดออกนอกระบบราชการไปแลว มีความคิดเห็นวาเงินเดือนและคาตอบแทนตาง ๆ 
ที่ไดรับไมไดสูงกวาที่เคยไดรับในระหวางรับราชการอยูอยางมากมายตามที่เคยมีการพูดกันกอน
หนานี้ มิหนําซ้ํายังมีการบิดพร้ิวเงื่อนไขตาง ๆ ที่รัฐและผูมีอํานาจเคยใหคํามั่นสัญญาไวก็แตกตาง
จากที่ปรากฏจริง นอกจากนั้นยังมีความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง เนื่องจากไมมีความ
มั่นใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดําเนินการของ
รัฐและผูบริหารที่ไมชัดเจนพอ จึงทําใหบุคลากรไมมีความเชื่อมั่นในระบบใหมนี้และไมอยากออก
นอกระบบราชการ 

ผูวิจัยมีความสนใจและเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ จึงตองการศึกษาเปรียบเทียบการ
จัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการในแตละสถาบัน โดยการสะทอนความคิดเห็นของพนักงานสาย
วิชาการ (อาจารย) และนําเสนอแนวทางการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการใหผูบริหารไดใช
ประโยชนสําหรับการพัฒนาองคกรสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตอไป โดยหวังวาหาก
สามารถดําเนินการไดจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการไดดีจริงจะนํามาซึ่งการไดคนดีมีความรู
ความสามารถเขามาในองคกรโดยเฉพาะนักวิชาการ (อาจารย) ตลอดจนการมีขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มีสิทธิประโยชน มีเกียรติศักดิ์ศรีของอาชีพ และอาจรวมไป
ถึงเรื่องความจงรักภักดีตอองคกรดวย 
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วัตถุประสงคการวิจัย  
 
 การวิจยัเร่ืองนีม้ีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้
 1.  เพื่อวิเคราะหเปรียบเทยีบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขาราชการกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

2.  เพื่อศึกษาและสะทอนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกีย่วกบัการจัดระบบ
เงินเดือนและสวัสดิการ 

3.  เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดระบบเงนิเดือนและสวัสดิการของพนกังานมหาวิทยาลัย 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 
 ขอบเขตในการวิจัยคร้ังนีเ้ปนการศกึษาในป พ.ศ.2551 โดยศึกษาเฉพาะพนกังาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการหรอือาจารย มีขอบเขตเนื้อหา ดงันี้ 
 1. ศึกษาวเิคราะหเปรยีบเทียบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขาราชการกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  
 2. ศึกษาวเิคราะหเปรยีบเทียบการจัดระบบเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดย
แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
 กลุมที่ 1 มหาวิทยาลัยทีก่ําลังดําเนินการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร มหาวทิยาลัยนเรศวร  
 กลุมที่ 2 มหาวิทยาลัยทีไ่ดรับการยกฐานะขึ้นใหม ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 กลุมที่ 3 มหาวิทยาลัยทีเ่ปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

3.  ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
มหาวทิยาลัยทัง้ 3 กลุม จํานวน 8 แหง 

4.  นําเสนอแนวทางการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดกิารของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 
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ขอจํากัดในการวิจัย 
  
 ขอจํากัดของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเงินเดือนและสวัสดิการใน
บางมหาวิทยาลัยได โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบและมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากเปน
ความลับไมมีการเปดเผยขอมูล เพราะเกรงวาจะทําใหเกิดการแขงขันระหวางมหาวิทยาลัย 
 
คําจํากัดความ 
 

ระบบเงินเดือน  หมายถึง  เงนิเดือนขั้นตนตามคุณวุฒิ/ประสบการณ เงนิประจําตําแหนง
ทางวิชาการ  เงินเพิ่มพิเศษ  โบนัส/เงินรางวัล  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 สวัสดิการ  หมายถึง  การรักษาพยาบาล  การประกันสขุภาพ/ชีวิต  การตรวจสุขภาพ
ประจําป กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชีพ 
 พนักงานมหาวิทยาลัย  หมายถึง  บุคคลที่เขามาทํางานใหมมีสถานภาพเปนพนกังาน     
สายวิชาการหรืออาจารย 
 
ประโยชนท่ีไดรับ  
  

1. การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขาราชการกับพนกังานมหาวิทยาลัย  
2. การสะทอนความคิดเหน็ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในการจัดระบบเงนิเดือน

และสวัสดิการใหผูบริหารและสาธารณะชนไดทราบ 
 3. แนวทางการพัฒนาการจดัระบบเงินเดอืนและสวัสดกิารของพนักงานมหาวทิยาลยัสาย
วิชาการ เพื่อการพัฒนาองคกรสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นํามาซึ่งความเปนเลิศ 
ความกาวหนาทางวิชาการ ประสิทธิภาพขององคกร ตลอดจนขวัญกําลังใจ คุณภาพของชีวิต ความ
มั่นคง สิทธิประโยชน และศกัดิ์ศรีของอาชีพครูอาจารย ซ่ึงมหาวิทยาลัยตาง ๆ ของรัฐสามารถ
นําไปใชได 
 4. การเผยแพรใหกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สภาการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งตีพิมพเผยแพรในวิทยาสาร
เกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร สูกลุมเปาหมายและสาธารณะชน 

 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 คนเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม หากเรา
เขาใจหลักการจูงใจก็จะทําใหคนมีขวัญกําลังใจ มีความรักและผูกพันกับองคกร ซ่ึงเงินเดือนและ
สวัสดิการเปนปจจัยจูงใจหนึ่งที่สําคัญในยุคเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน  ดังนั้นการทบทวน
วรรณกรรมสําหรับการวิจัยในเรื่องนี้จึงเริ่มตนที่แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ ตามดวยแนวคิดการ
บริหารคาจางและเงินเดือน แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ และแนวคิดการพัฒนาองคกรใน
สถาบันอุดมศึกษาไปสูการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ 
 
 การจูงใจ (motivation) เปนการกระทําใหคนมีพฤติกรรมแสดงความสามารถทั้งทางกาย
และทางใจเพื่อปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จมากที่สุด พฤติกรรมทุกรูปแบบที่มนุษยแสดงออกเกิดจาก
การจูงใจทั้งสิ้น ดังนั้นการจูงใจจึงเกี่ยวของกับสิ่งจูงใจ (incentive) คือ การใชส่ิงหนึ่งสิ่งใดผลักดัน
จากภายนอกและทําใหคนทําการอยางใดอยางหนึ่ง ส่ิงจูงใจเปนองคประกอบสําคัญของการจูงใจ  
หากเปรียบการจูงใจเหมือนการตกปลาแลวส่ิงจูงใจก็เปรียบไดกับเหยื่อที่ใชในการตกปลา อยางไร 
ก็ตาม ส่ิงจูงใจอาจเปนสิ่งที่จับตองไดหรือไมอาจจับตองได เราสามารถสรุปไดวาสิ่งจูงใจเปนวัตถุ
หรือสภาวะใด  ๆ ที่สามารถเราใหเกิดการจูงใจได เชน ส่ิงแวดลอมที่ดี งานที่ทาทาย ความ
รับผิดชอบที่เหมาะสม และการมีสวนรวมในการทํางาน เปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองคการ เปนตน และมูลเหตุจูงใจอันสําคัญที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ คือ ความ
ตองการของมนุษย (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, 2546) 

 ความตองการโดยทั่วไปของมนุษยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ความตองการทางรางกาย 
(physical needs) และความตองการทางจิตใจ (psychological needs) ซ่ึงอธิบายได ดังนี้ 

1.  ความตองการทางรางกาย  เปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหชีวติมนุษยดํารงอยูไดและมกัมีมาแต
กําเนิด  ซ่ึงไดแก  อาหาร  ทีอ่ยูอาศัย  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค  อากาศ การเคลื่อนไหวของรางกาย 
การขับถาย  การพักผอน  และความตองการทางเพศ 
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2.  ความตองการทางจิตใจ  สําหรับความตองการทางจติใจนี้ สวนใหญมักเกิดขึ้นภายหลัง
และความตองการนี้ บางทีกอ็าจซอนตัวอยูหรือบางอยางก็แสดงออกมาอยางชัดแจง ความตองการนี้
สวนมากจะเกดิจากการเรียนรูทั้งสิ้น  ความตองการทางจติใจที่สําคัญมี 4 ประการ  คือ 

2.1  ความมั่นคงปลอดภัย (security) หมายถึง ความรูสึกที่ตองการความมั่นคงของชีวิต
ทั้งในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงรวมถึงความกาวหนาและอบอุนใจ  เชน  ในการทํางานบุคคลตองการ
งานที่ถาวรมั่นคง  มีความกาวหนา  มีผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่ดี เปนตน 

2.2  ความยกยองนับถือ (recognition) ความตองการขั้นพื้นฐานในสังคมมนุษยที่นับถือ
วาสําคัญมากอีกขอหนึ่งก็คือความตองการที่จะไดรับความสําเร็จและการที่จะไดรับการยกยองนับ
ถือจากผูอ่ืนหรือตองการใหผูอ่ืนเห็นวาตนเองมีความสําคัญ  สําหรับการยกยองนับถือที่จะไดผล
อยางจริงจังนั้น  ควรจะประกอบดวยปจจัยที่สําคัญดังตอไปนี้ คือ 

1)  มีความจริงใจ  หมายความวา การยกยองนับถือที่แสดงออกมานั้นตองเปน
ความรูสึกที่ออกมาจากความจริงใจไมใชแสรงทําเพื่อใหคนอื่นหลงเชื่อ  
มีผูกลาววาทีใ่ดมีแตความจรงิใจที่นัน่ก็มีความสงบสุขโดยทัว่กัน 

2)  มีทาทีแสดงความเปนมิตรและมีอัธยาศัย (courtesy) 
3)  มีความแนบเนียนและนุมนวลที่จะทําใหอีกฝายหนึ่งเล่ือมใสหรือเชื่อถือ 
4)  รูกาลเทศะ (timing) หรือทําอะไรใหดูจังหวะ 

3.  การยอมรับในสังคมหรือการเขาพวกเขาหมู (belonging) ความตองการที่จะใหสังคม
ยอมรับตนเขาเปนสมาชิกรวมอยูดวยหรือตองการเขาพวกเขาหมู และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  
เมื่อคนเรามีความรูสึกวาสังคมหรือหมูคณะยอมรับก็จะเกิดความภาคภูมิใจรูสึกรับผิดชอบ และจะ
รักษาประโยชนของสังคมหรือหมูคณะ จากผลการศึกษาคนควาของเอลตัน เมโย (Elton Mayo)  
กับคณะ ปรากฏผลวา ผูทํางานมีความตองการที่จะมีสวนในกิจการที่ตนปฏิบัติอยูดวย คือ ตองการมี
ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ 

4.  โอกาสกาวหนา (opportunity) ความกาวหนาเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและคงไมมีใคร
ปฏิเสธ  ฉะนั้นเมื่อทุกคนมีความตองการก็ควรจะหาทางสงเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการทํางาน  หากหัวหนางานสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาก็จะเปนการสราง
กําลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน ทําใหประสบผลสําเร็จในการทํางาน มีบรรยากาศและสัมพันธภาพอันดี
ระหวางกันอีกดวย 

 สําหรับความตองการของมนุษยตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ไดกําหนดไว
เชนเดียวกัน  เรียกวา  อิจฐารมณ  คือ  1) ลาภ ไดแก ทรัพยศฤงคารเงินทองตาง ๆ  2) ยศ ไดแก  
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ตําแหนง หนาที่ เหรียญตรา และปริญญาบัตร  3) สรรเสริญ ไดแก  ความเคารพนับถือและรักใคร
จากบุคคลอื่น  4) สุข ไดแก ความสุขทั้งกายและใจ 

 
ประเภทของการจูงใจ 

 วิธีการจูงใจใหบุคคลปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งนั้น อาจมีแนวทางหรือกลวิธีหลายอยาง
ตางกันสุดแตผูบริหารหรือหัวหนางานจะเลือกสรรใชใหเหมาะสมกับลักษณะของบุคคล ลักษณะ
ของงานและบรรยากาศแหงการปฏิบัติงานนั้น ๆ  อยางไรก็ดี เราอาจจําแนกวิธีจูงใจออกเปน
ประเภทใหญ ๆ  ได 2 ประเภท คือ 

1.  การจูงใจทางบวก  (positive motivation)  การจูงใจแบบนี้เปนการใชไมนวม  กลาวคือ  
จูงใจใหบุคคลหรือผูรวมงานโดยวิธีการใหรางวัลหรือสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน เชน การให
รางวัลเมื่อปฏิบัติงานดี  เล่ือนขั้น  เล่ือนตําแหนง  ตลอดจนการจัดสภาพการปฏิบัติงานใหดีและการ
ยกยองชมเชยการปฏิบัติงาน เปนตน 

 2.  การจูงใจทางลบ (negative motivation) การจูงใจแบบนี้เปนการใชไมแข็ง ซ่ึงเปนการ 
จูงใจบุคคลหรือผูรวมงานโดยวิธีขูเข็ญบังคับและลงโทษ  เพื่อใหบุคคลเหลานั้นปฏิบัติตาม โดย
อาศัยความเกรงกลัวเปนพื้นฐาน  เชน  การลงโทษทางวินัย  การโยกยาย  การตัดอัตราคาจางและ
เงินเดือน เปนตน 

 จากที่กลาวมายอมเปนที่ประจักษแจงแลววา ส่ิงจูงใจเปนปฐมเหตุที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ ใน
พฤติกรรมของการปฏิบัติงาน  ดังนั้นการบริหารงานที่ดีจึงควรจัดใหมีระบบการจูงใจที่ดี ซ่ึงตอง
อาศัยส่ิงจูงใจที่ดีถูกตองและเหมาะสมดวย  ประเภทของสิ่งจูงใจอาจจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท
ใหญ  คือ 

1.  ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน (financial incentive) ส่ิงจูงใจประเภทนี้มีลักษณะที่เห็นไดงาย และมี
อิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงสิ่งจูงใจที่เปนเงินนี้ยังจําแนกออกได
เปน 2 ชนิด  คือ 

1.1  ส่ิงจูงใจทางตรง  เปนสิ่งจูงใจที่มีผลโดยตรงตอผลของการปฏิบัติงาน เชน การจาย
คาจางใหสูงขึ้นในกรณีที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาระดับมาตรฐานที่กําหนดไว 

1.2  ส่ิงจูงใจทางออม  เปนสิ่งจูงใจที่มีผลในการสนับสนุนหรือสงเสริมใหพนักงาน
เจาหนาที่ในหนวยงานปฏิบัติงานดีขึ้น  มีกําลังใจ  รักงานมากขึ้น  เชน  การจายบําเหน็จ บํานาญ 
และคารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย เปนตน 
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2.  ส่ิงจูงใจที่มิใชเงิน ส่ิงจูงใจประเภทนี้สวนใหญมักเปนเรื่องที่จะสามารถสนองตอบตอ
ความตองการทางจิตใจ  เชน  การยกยองชมเชย การยอมรับวาบุคคลนั้นเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ  
โอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกันและความมั่นคงในงาน  เปนตน 
 

การสรางแรงจูงใจ 

1.  การดําเนินการอยางเด็ดขาดใชวิธีบังคับใหทํางาน  หากไมทํางานก็ใหไลออกไปถือวา
การที่บุคคลไดเงินเดือนเปนการสนองความตองการของคนงานแลว  วิธีการนี้ใชการขูเข็ญและการ
ลงโทษอยางรุนแรง เปนเครื่องมือจูงใจ 

2.  การดําเนินการอยางละมนุละมอม  ใชวิธีสรางความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา  องคการสนองความตองการพื้นฐานของผูปฏิบัติงานและการจัดสวัสดิการตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.  การดําเนินการแบบตอรอง นั่นคือ การตอรองบนพื้นฐานแหงความเปนจริงและ
ความสามารถที่พึงปฏิบัติได  ซ่ึงจะสรางความพึงพอใจและจูงใจใหผูปฏิบัติงานไดอุทิศแรงกาย 
และแรงใจใหแกงานอยางเต็มที่ 

4.  การดําเนินการโดยการแขงขัน  องคการจะกําหนดวิธีการวัดผลและแจงใหผูรวมงาน
ทราบถึงวิธีการวัดและผลที่จะมอบใหเมื่อปฏิบัติงานไดผลดี  การแขงขันอาจทําเปนกลุมแตวิธีนี้
ผูบริหารควรระวังขอขัดแยง 

5.  การดําเนินการแบบใหจูงใจตนเอง โดยจูงใจใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีสวน
รับผิดชอบรวมกัน  สรางใหเกิดการรวมใจและความรวมมือ สรางทาทีในการเปนพวกพองเดียวกัน  
ใหผูรวมงานไดมีสวนในการปฏิบัติงาน 
 

ประโยชนของการจูงใจ 

1.  เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแตละบุคคลในองคการและหมูคณะซึ่งเปนการ
สรางพลังกลุม 

2.  สงเสริมและเสริมสรางสามัคคีธรรมใหหมูคณะแกคนงาน  พนักงาน และเจาหนาทีใ่น
องคการ 

3.  สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกพนักงาน  คนงาน หรือบุคลากรในองคการ 
4.  ชวยเสริมสรางใหเกดิความจงรักภกัดีตอองคการ 
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5.  ชวยใหการควบคุมงานดําเนินไปดวยความราบรื่นอยูในกรอบแหงระเบียบวินยัและมี
ศีลธรรมอันดีงาม  ลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน 

6.  เกื้อหนนุและจูงใจใหสมาชิกขององคการ  เกิดความคดิสรางสรรคในกิจการตาง ๆ  ของ
องคการ ซ่ึงเปนการสรางความกาวหนาใหแกพนกังานและองคการ 

7.  ทําใหเกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองคการที่ตนปฏิบัติงานอยู 
8.  ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
ทฤษฎีการจูงใจในการปฏิบัติงานของมาสโลว   

 มาสโลว (Abraham H.Maslow, 1943) มีแนวความคิดเกี่ยวกับการจูงใจ  ซ่ึงเปนที่ยอมรับ
กันอยางแพรหลายเรียกวา A Theory of Human Motivation  เขาแบงแรงจูงใจคนไวตามลําดับขั้น
และไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไวดังนี้ 

1.  มนุษยมีความตองการ  ความตองการมอียูเสมอและไมมีที่ส้ินสุด  แตส่ิงที่มนุษยตองการ
นั้นขึ้นอยูกับวาเขามีส่ิงนั้นแลวหรือยัง  ขณะที่ความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว  ความ
ตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่ 

2.  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว  จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป 
3.  ความตองการของมนุษยมเีปนลําดับขั้นตามความสําคัญ กลาวคือ เมือ่ความตองการใน

ระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการระดับสงูก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 

มาสโลว ไดแบงลําดับขั้นความตองการของมนุษยไว 5 ขั้นแบงเปนความตองการในระดับ
ต่ํา  3  ขั้น และความตองการในระดับสูง  2  ขั้น  ดังแผนภูมิ 

 
5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคดิ  
    (self – actualization) 

ความตองการในระดบัสูง 
(higher order needs) 

4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสงัคม (esteem needs) 
ความตองการในระดบัต่ํา 
(lower order needs) 

3. ความตองการทางสังคม  (social needs) 
2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs) 
1. ความตองการทางรางกาย (physiological needs) 

 
ที่มา : John R. Schemerhorn, James G. Hunt and Richard N. Osborn Managing Organizational 
Behavior. New York, John Wiley and Son, Inc., 1991 P. 135 
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มาสโลว มีความเห็นวา มนุษยมีความตองการหลายระดับโดยเรียงจากลําดับต่ํากวาไปหา
ลําดับที่สูงกวา ซ่ึงเมื่อใดความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลว มนุษยก็จะ
เขยิบไปมีความตองการในลําดับขั้นที่สูงขึ้นไป ลําดับความตองการจะมีอยู 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1.  ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการขัน้มูลฐานของ
มนุษย และเปนสิ่งจําเปนที่สุดสําหรับการดาํรงชีวิต  รางกายจะตองไดรับการตอบสนองภายในชวง
ระยะเวลาและสม่ําเสมอ  ถารางกายไมไดรับการตอบสนองแลวชีวิตก็ดาํรงอยูไมได  ความตองการ
เหลานี้  ไดแก  อาหาร  อากาศ  น้ําดื่ม  ที่อยูอาศัย  เครื่องนุมหม  ยารักษาโรค  ความตองการพักผอน
และความตองการทางเพศ  ฯลฯ  ในขั้นแรกนี้  องคการทกุแหงมกัจะตอบสนองความตองการของ 
แตละคนโดยการจายคาจางเพื่อคนงานหรอืลูกจางจะไดนําเงินไปใชจายในการแสวงหาสิ่งจําเปน
ขั้นมูลฐานของชีวิตและการดํารงชีพของแตละบุคคล 

2.  ความตองการความมั่นคงความปลอดภยั (safety needs) ความตองการนี้เปนสิ่งสําคัญ
เมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการความมั่นคงปลอดภัยกจ็ะ
เขามามีบทบาทตอพฤติกรรมของมนุษย ความตองการนีจ้ะเกี่ยวกับทางดานรางกาย และความ
ปลอดภัยจากอนัตราย เพื่อจะใหชีวติเรามีความเปนอยูที่ดขีึ้น เชน ความมั่นคงในชวีิตทรัพยสิน 
ตลอดจนการไดรับการคุมครองปกปองตามการคุกคามทั้งทางรางกาย และจิตใจ รวมถึงความมั่นคง
ในการทํางานดวย 

3.  ความตองการทางสังคม (social needs) เปนความตองการที่ไดผานความตองการ ขัน้ที่ 1 
และขั้นที่ 2 ที่ไดรับการตอบสนองแลว มนษุยกเ็ร่ิมจะมีความตองการทางสังคม โดยการเขาเปน
สมาชิกขององคการตาง ๆ หวังที่จะใหไดรับการยอมรับ ความรัก ความเปนมิตร ความรูสึกที่มี
พรรคพวก ความรูสึกเปนเจาของ ความรูสึกมีสวนรวมและอยูรวมกัน รวมทั้งจะคบหาสมาคมกับ
บุคคลอื่น ๆ เพื่อใหสังคมตอบสนองความตองการของตน      

4. ความตองการไดรับการยกยองทางสังคม (esteem needs) เมื่อมนุษยไดรับการตอบสนอง
ความตองการทางสังคมก็จะมุงหาทางตอบสนองความตองการในลําดบัที่สูงขึ้นไปอีก เปนความ
ตองการไดรับการยกยองนับถือตน และรูสึกวาตนมีคาใหคนอื่นยกยองใหเกยีรติ และเห็น
ความสําคัญของตน ตองการความมีช่ือเสียงดีเดนในสังคม ตองการใหตนดีเดนกวาบุคคลอื่นใน
สังคมเดียวกัน ตองการยกระดับสถานภาพของตนใหสูงยิ่งขึ้น จะทําใหเกิดความมั่นใจและ
ภาคภูมใิจในความรูความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น  
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5.  ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต (self-actualization needs) เปนความตองการขั้น
สุดทายและเปนความตองการขั้นสูงสุดในชีวิตของมนุษย คือ ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จ
ตามความนึกคดิหรือนึกฝนทีอ่ยากจะประสบความสําเร็จ เปนความประสบความสําเร็จในสิ่งที่
ตนเองตองการหรือเปนความปรารถนาสูงสุด ซ่ึงความตองการขั้นสุดทายที่บุคคลแตละคนอาจจะ
ไปสูจุดมุงหมาย แตบางคนอาจจะไปไมถึงจุดมุงหมายในชีวิตกเ็ปนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพของ
แตละบุคคลนัน้เปนสําคัญ 

 
ทฤษฎีการจูงใจของดักลาส  แมคเกรเกอร  

ดักลาส  แมคเกรเกอร (Douglas  McGregor) ไดเสนอทฤษฎี X ทฤษฎี Y ซ่ึงเปนทฤษฎีที่
นิยมอางอิงกันมาก เขาเชื่อวาคนมีลักษะที่สําคัญอยูสองพวก พวกแรกเกียจคราน ไมชอบทํางานและ
พยายามหลีกเลี่ยงการทํางาน  สวนพวกที่สอง  ตองการทํางาน ปรารถนาความสําเร็จและมีความ
รับผิดชอบ (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, 2546) 

ทฤษฎี  X  เปนการมองคนงานและการทํางานวา คนเปนผูเกียจครานหลีกเลี่ยงการทํางาน
ผูบริหารจึงตองใชขนมและไมเรียวเพื่อจูงใจคนทํางาน โดยธรรมชาติทั่วไปคนมักเกียจคราน ขาด
ความกระตือรือรน ขาดความรับผิดชอบ มีนิสัยยึดตัวเองเปนศูนยกลางไมเอาใจใสตอความตองการ
ขององคการนอกจากจะไดรับการจูงใจที่ เหมาะสมและพึงพอใจ ซ่ึงคนงานมักตอตานการ
เปลี่ยนแปลง เปนคนเซอซา ไมฉลาดเฉียบแหลม เปนคนลอลวงปล้ินปลอน และตั้งตัวเปนหัวหนา
คนโดยวิธีลอหลอก 

ทฤษฎี Y  เปนการตั้งสมมติฐานวาคนตองการทํางาน  ปรารถนาความสําเร็จและความ
รับผิดชอบ  และพยายามไปใหถึงความตองการระดับ 5 ของ มาสโลว คือ ความตองการที่จะไดรับ
ความสําเร็จตามความนึกคิด (self-actualization) หรือมองในแงทฤษฎีของเฮอรซเบอรก คนงาน
ตองการปจจัยกระตุน (motivator factors) จากการทํางาน  ซ่ึงจะไดกลาวถึงในภายหลัง 
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ลักษณะของคนตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y แสดงใหเห็นไดดังนี้ 
 

ทฤษฎี  X ทฤษฎี  Y 
1. มนุษยเปนสัตวชนิดหนึ่ง 
2. ความชั่วรายเปนมรดกทีม่นุษยไดรับมา 
    ตามธรรมชาติ 
3. มนุษยถูกผลักดันใหกระทําสิ่งตาง ๆ ดวย 
    ความตองการทางรางกาย 
4. ส่ิงจูงใจของมนุษยคือการใชอํานาจขูเขญ็ 
    บังคับ 
5. การชิงดีชิงเดนเปนรากฐานของมนุษยในการ 
    ปฏิบัติตอกัน 
6. หนวยสังคมที่สําคัญของมนุษย คือ ตนเอง 
 
7. การมองโลกในแงรายเปนทัศนคติของมนุษย 
    โดยทั่วไป 

1. มนุษยรูจกัประมาณขีดความสามารถของตนเอง 
2. ความดีเปนมรดกที่มนุษยไดรับมาตามธรรมชาติ 
 
3. มนุษยถูกผลักดันใหกระทําในสิ่งตาง ๆ ก็เพราะ 
    คุณคาของความเปนคน 
4. การใหความรวมมือดวยความสมัครใจเปนผลการ 
    จูงใจของมนุษย 
5. การใหความรวมมือรวมใจเปนรากฐานของ 
    มนุษยในการปฏิบัติตอกัน 
6. หนวยที่สําคัญของมนุษย คือ การทํางานรวมกนั  
    เปนกลุม 
7. การมองโลกในแงดี เปนเจตคติของมนษุย 
    โดยทั่วไป 

 
การประยุกตใชทฤษฎี  X และทฤษฎี Y นั้น ในกรณีที่ผูบริหารตองการใหการดําเนินงาน

บังเกิดผลดีและเชื่อวาคนในองคการมีลักษณะอยางทฤษฎี X ก็จําเปนตองกําหนดกฎเกณฑที่
เหมาะสมในการจูงใจใหคนทํางาน การควบคุมและแกไขพฤติกรรมตาง ๆ ซ่ึงมีวิธีการอยูสองวิธีคือ  
การใชไมแข็งซึ่งเปนการใชอํานาจเผด็จการแบบบังคับขูเข็ญ และการใชไมนวม ซ่ึงเปนการใช
มนุษย สัมพันธในการบริหาร   ทั้งสองวิ ธี เนนที่การชักจูงการใหรางวัลและการควบคุม
ผูใตบังคับบัญชา  การมองคนในองคการมีลักษณะอยางทฤษฎี Y จึงไมจําเปนตองบังคับใหทํางาน  
ผูบริหารเพียงแตใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผูใตบังคับบัญชาไดทํางานอยางเต็ม
ความรูความสามารถเทานั้น 
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ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรก 

เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg) ไดสรุปแนวคิดสําคัญบางประการเปนขอ ๆ ไดดังนี้ 
(สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, 2546) 

1.  องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจูงใจอยูสองตัว  ไดแก  องคประกอบจูงใจและองค 
ประกอบสงเสริม  บางครั้งจึงเรียกทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรกวา ทฤษฎีสององคประกอบ 
(Two-Factor Theory)  

2.  องคประกอบสงเสริม (hygiene factors) เปนองคประกอบที่สามารถเปนเหตุใหเกิด
ความไมพอใจหรือเปนองคประกอบที่ปองกันไมใหเกิดความไมพอใจได หมายรวมถึงสิ่งตาง ๆ 
เชน เงินเดือนและคาจาง ผลประโยชน สภาพแวดลอมในการทํางานทางดานกายภาพ นโยบายและ
การบริหาร เปนตน หากผูบริหารดูแลและเอาใจใสส่ิงตาง ๆ เหลานั้นอยางพอเพียง ความไมพอใจ
จะลดลงหรือหมดไป องคประกอบสงเสริมจะไมทําหนาที่จูงใจใหบุคลากรทํางานใหมีผลผลิตหรือ
ใหบริการในระดับสูงขึ้นได 

3.  องคประกอบจูงใจ (motivator factors)  เปนองคประกอบที่นําไปสูการพัฒนาเจตคติ
ทางดานบวกและจูงใจใหบุคคลทํางาน ซ่ึงไดแก การไดรับการยกยองความรูสึกของการไดรับ
ผลสําเร็จในการทํางาน การมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน ความรับผิดชอบงาน งานที่ทาทาย
ความสามารถและความรูสึกวางานที่ตนเองทําอยูมีความสําคัญ 

เฮอรซเบอรก เชื่อวา หากผูบริหารใชแตองคประกอบสงเสริมจูงใจใหคนทํางานไดอยาง
ถูกตองและสมบูรณ  ความสําเร็จที่เกิดขึ้น คือ การปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในการทํางาน
เทานั้น  และจะไมมีผลในการจูงใจใหคนทํางานเกินกวาระดับปานกลาง  ผูบริหารจึงควรใช
องคประกอบจูงใจกระตุนใหคนทํางานมากที่สุดเพื่อผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและเปาหมายของ
องคการ  

 นอกจากนั้น เฮอรซเบอรก ยังไดศึกษาเจตคติตอการทํางานของวิศวกร และนักบัญชจีํานวน 
203 คน  ณ  เมอืง Pittsburgh ซ่ึงใชวิธีสัมภาษณ ไดสรุปวา ความพงึพอใจและความไมพงึพอใจใน
งานที่ทาํ มาจากปจจยัที่แตกตางกนั กลาวคอื มีปจจยัประเภทหนึง่ทําใหเกิดความพอใจในงานที่ทํา 
เรียกวา ปจจยัจงูใจ (motivator) และมปีจจยัอีกประเภทหนึ่งที่ทําใหเกิดความ ไมพอใจในงานที่ทาํ 
เรียกวา ปจจยัอนามยั (hygiene) คําตอบที่วศิวกรและนักบัญชี บอกวา สาเหตุที่ทําใหเขาพึงพอใจใน
งานที่ทํานั้น มกัจะเปนเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน การไดรับการยกยอง ความกาวหนา 
ลักษณะของงานที่ทํา ความรบัผิดชอบสิ่งเหลานี้เปนเนื้อหาของงาน (content) และเปนปจจยัจูงใจ
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ใหอยากทํางาน ในขณะที่คําตอบตอคําถามที่วา อะไรเปนเรื่องใหเขาไมพึงพอใจในงานที่เขาทํา
มักจะไดคําตอบวาการบริหาร นโยบายองคการ การบังคับบัญชา สภาพแวดลอมของงาน 
ความสัมพันธระหวางบุคคล เงินเดือน สถานภาพ และความมั่นคง อันเปนปจจยัที่เกีย่วกับบริษัท 
(context) หรือสภาพแวดลอมของงาน เมื่อปจจัยเหลานี้สมบูรณก็มิไดหมายความวา บคุคลจะมี
ความพอใจในงาน เพียงแตระงับความไมพงึพอใจเอาไวเทานั้น เพราะเหตุวาความพอใจในงาน
ขึ้นอยูกับปจจยัจูงใจดังที่ไดกลาวไปแลว แตเมื่อขาดปจจัยเหลานี้ หรือปจจัยเหลานีม้ีไมเพียงพอเมื่อ
เปรียบเทียบกบัที่อ่ืน บุคคลจะเกิดความรูสึกไมพึงพอใจในการทํางานของตนขึ้นมา และจะ
กลายเปนสาเหตุใหบุคคลขาดแรงจูงใจทีจ่ะทํางานตอไป จะเห็นวาแทที่จริงปจจัยอนามัยมิไดเปน
ส่ิงที่นําไปสูความพอใจในงานเลย เปนเพยีงแตชวยลดหรอืเพิ่มความไมพอใจเทานั้น 

 
ทฤษฎีการจูงใจโดยการเสริมแรงทางบวกของสกินเนอร 

 สกินเนอร (อางใน สิทธิโชค  วรานุสันติกูล, 2546) ไดทําการวิจัยและสรุปวา พฤติกรรม
ของบุคคลหนึ่งหรือแรงจูงใจของบุคคลเปนผลสืบเนื่องของการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เมื่อเขาแสดง
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาซึ่งอาจเปนไปตามความตองการของหัวหนางานหรือองคการและไดรับ
การเสริมแรงทางบวกเขาจะแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก ตามกฎแหงความพอใจ (law of effect) แต
หากมีการเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement) เขาจะยุติการแสดงพฤติกรรมนั้น ทฤษฎีการ
เสริมแรงจึงเปนวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมบุคคล  โดยมีสมมติฐานวาพฤติกรรมบุคคลสามารถ
เปลี่ยนแปลงและควบคุมได  ผูบริหารจึงตองแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงพฤติกรรมที่ตองการ
และพฤติกรรมที่ไมตองการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงาน  ตลอดจนการใหรางวัล
แกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีตามความเหมาะสมกับระดับงาน  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  เมื่อปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคลแลว  ผูจัดการหรือหัวหนางานจะตองรักษาพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนานั้นไวตลอดไป โดยการจัดสภาพแวดลอมที่สามารถเอื้ออํานวยตอการคงรูป
พฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้นไวเสริมแรงบวก  กระตุนใหอยากทํางานสงเสริมขวัญและกําลังใจใน
การทํางานและอื่น ๆ 

นอกจากทฤษฎีดังกลาวแลวการกระตุนใหคนปฏิบัติงาน อาจดําเนินการได  5  วิธีซ่ึงพอ
สรุปไดดังนี้ 

1. การใชความเด็ดขาด (be strong approach) เปนการจูงใจที่เนนการใชอํานาจหนาที่บังคับ
ใหคนทํางานและขูวาจะไลออกหากไมปฏิบัติตามหรือไมทํางานตามที่ส่ัง จึงเปนการมองคนตาม
ทฤษฎี X ของ McGregor 
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2. การใชความดี (be good) เปนการใชความดีแทนการบังคับ มีการสงเสริมขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน  จัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี  ใหคาจางสูง  ปฏิบัติตอคนงานดวยความ
สุภาพและมีการนิเทศงานที่ดีอีกดวย 

3. การใชการตอรองที่เดนชัด (implicit bargaining) เปนวิธีที่ผูบริหารสนับสนุนให
พนักงานในหนวยงานเพิ่มคุณภาพและปริมาณงาน โดยทําขอตกลงรวมกันวาถาพนักงานปฏบิตังิาน
ดี  หนวยงานจะตอบแทนโดยจัดใหมีการนิเทศที่เหมาะสม  พนักงานจะตั้งใจทํางานเพราะกลัวเสีย
ผลประโยชน 

4.  การแขงขัน (competition) วิธีการนี้เปนการแขงขันเพื่อใหไดคาแรงหรือเงินเดือนที่
สูงขึ้น  รวมทั้งการไดรับความดีความชอบในการปฏิบัติงาน  ทุกคนจะพยายามทํางานใหดีที่สุดโดย
ไมตองมีคนอื่นมาผลักดัน 

 5. การสรางแรงจูงใจโดยใหผูปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของงาน (internalized motivation)  
โดยการจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบโดยการขยายงาน  การหมุนเวียนงาน  การสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางผูปฏิบัติงาน  การทํางานเปนทีม และอื่น ๆ   

 
ทฤษฎีความเสมอภาคของอดัมส 

 อดัมส (J. Stacy Adams, 1975 อางใน สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2542) ได
เสนอทฤษฎีความเสมอภาคขึ้น ทฤษฎีความเสมอภาคนี้กลาววา การทุมเทในการปฏิบตัิงาน และ
ความพึงพอใจนั้นเปนเรื่องความเสมอภาค (หรือความไมเสมอภาค) ซ่ึงบุคคลรับรูในสถานการณ
ของการทํางานหนึ่ง ๆ ความเสมอภาคจะมีอยูก็ตอเมื่อบคุคลรับรูสัดสวนของผลตอบแทนที่ตน
ไดรับจากองคการกับสิ่งที่เขาทุมเทใหกับองคการ เมื่อนําไปเปรียบเทยีบกับสัดสวนของ
ผลตอบแทนที่ผูอ่ืนไดจากองคการกับสิ่งที่ผูอ่ืนทุมเทใหกับองคการนัน้เทากัน  

 
ผลตอบแทนที่ตนไดจากองคการ          =           ผลตอบแทนที่ผูอ่ืนไดจากองคการ 

ส่ิงที่ตนไดทุมเทใหกับองคการ                           ส่ิงที่ผูอ่ืนไดทุมเทใหกบัองคการ 

 
ในทางตรงกนัขาม ความไมเสมอภาคจะเกดิขึ้นเมื่อบุคคลรับรูวาสัดสวนของผลตอบแทนที่

ตนไดจากองคการกับสิ่งที่ตนทุมเทใหกับองคการกับสัดสวนของผลตอบแทนที่ผูอ่ืนไดจากองคการ
กับสิ่งที่ผูอ่ืนทุมเทใหกับองคการนั้นไมเทากัน 
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ผลตอบแทนที่ตนไดจากองคการ          <           ผลตอบแทนที่ผูอ่ืนไดจากองคการ 

ส่ิงที่ตนไดทุมเทใหกับองคการ                           ส่ิงที่ผูอ่ืนไดทุมเทใหกบัองคการ 

หรือ 

ผลตอบแทนที่ตนไดจากองคการ          >           ผลตอบแทนที่ผูอ่ืนไดจากองคการ 

ส่ิงที่ตนไดทุมเทใหกับองคการ                           ส่ิงที่ผูอ่ืนไดทุมเทใหกบัองคการ 
 

 ในการประเมนิของบุคคลไมวาจะเปนผลตอบแทนที่ไดหรือส่ิงที่ทุมเทใหกับองคการนั้น
ตางก็ขึ้นอยูกับการรับรู (perception) ของบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้นการรับรูในสัดสวนของผลตอบแทนที่
ไดรับหรือส่ิงที่ทุมเทลงไปจงึอาจเหมือนหรืออาจแตกตางไปจากบุคคลอื่นในสถานการณเดยีวกัน 
สําหรับปจจัยที่พิจารณาวาเปนสิ่งที่ทุมเทใหกับองคการ ไดแก อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพทาง
สังคม ตําแหนงในองคการ คณุสมบัติที่ดี ปริมาณและคณุภาพของการทาํงาน เปนตน สวนปจจยัที่
ถือวาเปนผลตอบแทนที่ไดรับ ไดแก คาจาง เงินเดือน สถานภาพ การเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง  
เปนตน เมื่อบคุคลรับรูวาสัดสวนดังกลาวไมเสมอภาค เขาก็จะพยายามทําใหเกิดความเสมอภาค 
โดยอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ทุมเทใหเปล่ียนแปลงผลตอบแทนที่ไดแทรกแซงบุคคลอื่นหรือพยายาม
เปลี่ยนแปลงในบุคคลอื่นหรืออาจถึงขั้นละทิ้งงานก็ได  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคาจางเงินและเงินเดือน 
 

 ความหมาย 

คาจางกับเงินเดือน มีความหมายแตกตางกัน คือ คาจางใชกับพนักงานที่คิดคาจางใหเปน
รายชั่วโมง  สวนเงินเดือนใชกับการจายคาจางในระยะเวลาขางหนาซึ่งไมไดคิดเปนรายชั่วโมง 
นอกจากนั้น  เงินเดือนยังเปนตัวบงบอกถึงสถานภาพที่สูงกวาคาจาง  แตปจจุบันความแตกตางนี้เร่ิม
ลดนอยลง  เมื่อคนไดคาจางก็ไดรับเงินในวันที่หยุด  เชน  มีสิทธิลาปวยเหมือนคนไดเงินเดือน  
ในขณะที่คนไดเงินเดือนก็ไดคาลวงเวลาเหมือนกับคนไดคาจาง มีขอที่นาสังเกต คือ สังคมตะวันตก
นิยมคิดคาจางเปนรายชั่วโมง แตของไทยนิยมคิดกันเปนวันมากกวา เชน คาแรงรายวัน  สวนการ
จําแนกความแตกตางระหวางคาจางและเงินเดือนของไทยก็คลายกันกับตะวันตก (Beach, 1986) 

 เฮอรเบิรต จี ซอลลิทซ (Herbert G. Zollitsch) และ อดอลฟ แลงสเนอร (Adolph Langsner)  
อธิบายวา การบริหารคาจางและเงินเดือน เปนแนวคิดของการวางแผน การจัดองคการและการ
ควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจายคาจางใหแกพนักงานทั้งโดยตรงและโดยออม  เพื่อตอบแทนการ
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ทํางานหรือการใหบริการของพนักงาน แตคําที่แนชัดและครอบคลุมซึ่งอธิบายกิจกรรมดังกลาวนั้น  
เขาเห็นวา นาจะเปนคําวา “คาตอบแทน” เขาไดใหความเห็นตออีกวา เมื่อประมาณ 40 ปกอนนั้น
ธุรกิจยอมรับคําวา “คาตอบแทน” ไมมาก จึงเสนอใหใชคําวา “การบริหารคาจางและเงินเดือน” ไป
กอน นอกจากนั้น เขายังเห็นวามีอีกคําหนึ่งที่ใชแทนการบริหารคาตอบแทนหรือการบริหารคาจาง
และเงินเดือน คือ คําวา “ผลตอบแทน” (Zollitsch & Langsner, 1970) 

 อยางไรก็ตาม ซอลวิทซ และแลงสเนอร ไดใหภาพรวมของการบริหารคาจางและเงินเดือน
ไวเหมือนกันกับการบริหารคาตอบแทน  ดังนี้ 
 

การบริหารคาจางและเงินเดือน 
คืออะไร ใหแกใคร จายในรูปใด ดวยการพิจารณาจากปจจัยใด 
- คาตอบแทนหรือ 
   ผลตอบแทน 
- คาจางเงินเดือน 
- ผลประโยชน 
   เกื้อกูล (fringes) 

- คนงาน 
- เสมียน 
- หัวหนา 
- พนักงานขาย 
- ผูบริหารระดบักลาง 
- นักเทคนิค 
- นักวิชาชีพ 
- ผูบริหารระดบัสูง 
(จายใหแกพนักงาน 
ทุกคน) 
 

- เงินสด 
- เช็คเงินเดือน 
- โบนัส 
- การแบงกําไร 
- สิทธิในการถือหุน 
- บํานาญ 
- เงินประกัน 
- วันลา 
- วันหยุด 
- รางวัล 
- การใหบริการตาง ๆ 

- ทักษะ 
- ความพยายาม               ของงาน 
- ความรับผิดชอบ  
- สภาพการทํางาน 
 

- อุปสงคและอุปทาน  
- แรงจูงใจ                       ของพนักงาน 
- ผลงาน 
 

- ประสิทธิภาพในการผลิต 
- กําไร                             ขององคการ 
- ตนทุน 
- ประเภท  
- สถานที่ตั้ง 
 
- คาครองชีพ 
- แนวโนมคาจาง         
- กฎหมาย                         ของชุมชน 
- ประเพณี 
- ลูกคา 
- การตอรอง 
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การบริหารคาจางและเงินเดือน รวมถึงผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ เชน สวัสดิการ วันลา
หยุด ลาปวย เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มพิเศษ คาตอบแทนเหลานี้จายใหกับพนักงานทุกคนใน
องคการ  ตั้งแตภารโรงจนกระทั่งถึงผูจัดการในรูปของเงินสด ผลประโยชนหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ  
สวนเกณฑที่ใชพิจารณาการจายคาจางมีหลายดาน ทั้งดานปจจัยของงาน เชน การใชทักษะ  
ความพยายาม  ดานพนักงาน  เชน  แรงจูงใจ  ผลงานของพนักงาน  สวนดานองคการ  เชน 
ประสิทธิภาพในการผลิต  ความสามารถในการทํากําไร  ตนทุน  ประเภทองคการ  สถานที่ตั้ง เปน
ตน สวนทางดานชุมชน  เชน  คาครองชีพ  แนวโนมคาจาง  กฎหมาย ประเพณี  และดานสุดทาย คือ 
การตอรองกันระหวางฝายบริหารกับพนักงาน  เชน  พนักงานอาจรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงาน
เพื่อตอรองกําหนดสภาพการจางและคาจางหรือเงินเดือน 

ในปจจุบันนิยมเรียกวา “การบริหารคาตอบแทน” มากกวา “การบริหารคาจางและ
เงินเดือน” เพราะคาตอบแทนมีความหมายที่ครอบคลุมกวาคาจาง  อาจหมายรวมถึงสิ่งอื่นที่ไมใช
คาจางดวย  ในความหมายที่กวางนั้น คําวา “คาตอบแทน” ครอบคลุมถึงรางวัลทุกอยางที่พนักงาน
ไดรับจากการทํางานทั้งที่ เปนเงินและไมใชเงิน  ดังแผนภูมิที่ 1 ที่แสดงถึงคาตอบแทนใน
ความหมายที่กวาง  ซ่ึงครอบคลุมทั้งคาตอบแทนทางการเงินและไมใชทางการเงิน  ทางดาน
คาตอบแทนทางการเงิน ยังแบงออกเปนตัวเงินโดยตรงและโดยออม สําหรับตัวเงินโดยตรง  ไดแก  
คาจาง เงินเดือน คาคอมมิสชั่นหรือสวนแบงการขาย เงินโบนัสหรือเงินที่ใหเปนกอน  สวนตัวเงิน
โดยออมเปนสวัสดิการและสิทธิตาง ๆ ที่ไดรับจากองคการ ทางดานคาตอบแทนที่ไมใชทางการเงิน  
แบงออกเปนงานและสิ่งแวดลอมของงาน เชน งานที่จูงใจ งานที่ทาทาย หรือสภาพแวดลอมดี 
เนื่องจากองคการมีนโยบายดี มีหัวหนาและเพื่อนรวมงานที่ดี เปนตน 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงคาตอบแทน 

คาตอบแทน  (compensation) 

ทางการเงิน (financial) ท่ีไมใชทางการเงิน (nonfinancial) 

ทางตรง (direct) 

- คาจาง 

- เงินเดือน 

- คาคอมมิสชัน 
- โบนัส 
 

 

ทางออม (indirect) 

- แผนการประกัน เชน  

  ประกันชวีิต ประกัน 

  สุขภาพ ผาตัด ทําฟน  
  อุบัติเหต ุฯลฯ 
- สวัสดิการสังคม เชน  

  แผนเกษียณอายุ  
  ความมั่นคงทาง 

  สังคม เงินชวย 

  การศึกษา 
- การขาดงานที่ไดเงิน  
  เชน วันลา วนัหยดุ  
  ลาปวย ฯลฯ 

งาน (The job) 

- งานที่นาสนใจ 
- งานทาทาย 
- การไดรับผิดชอบ 
- โอกาสไดรับการ 

  ยอมรับ 
- ความรูสึกประสบ 

  ความสําเร็จ 
- โอกาสกาวหนา 

สภาพแวดลอมของงาน 
(job environment) 

- นโยบายด ี
- หัวหนามีความสามารถ 
- เพื่อนรวมงานเปนมิตร 
- มีสัญลักษณทางสถานภาพ 

  ที่เหมาะสม 
- สภาพการทํางานที่สะดวก 
- มีเวลายดืหยุนในการทํางาน 
- มีการรนเวลาเขามาเพื่อให 
  งานเสร็จเร็วข้ึน 
- มีการแบงกันทํางาน 
- มีคาตอบแทนแบบพิเศษ 

  ในรูปตาง ๆ  
- มีการทํางานแบบติดตอกนั 

  ทางไกล 
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คาตอบแทนทางการเงินจะแบงไดเปน  3  ประเภท คือ (Mathis & Jackson : 1999, 416) 

1. คาตอบแทนหลัก (base pay) ไดแก คาจางหรือเงินเดือน องคการสวนใหญจาย
คาตอบแทนหลักโดยคิดเปนชั่วโมงหรือเงินเดือน ซ่ึงดูจากลักษณะงาน คาตอบแทนหลักที่คิดเปน
ช่ัวโมงจะดูจากงานที่สามารถคํานวณเปนเวลาไดโดยตรง  สวนคาตอบแทนหลักที่เปนเงินเดือนจะดู
จากชวงเวลาที่ยาวกวา คนที่ไดรับเงินเดือนจะมีสถานภาพสูงกวาคนไดรับคาจาง บางองคการจึงใช
วิธีเปลี่ยนมาจายเงินเดือนใหคนงานและเสมียน เพื่อสรางความรูสึกจงรักภักดีและความผูกพันตอ
องคการ  แตก็ยังคงจายคาลวงเวลาใหตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

2. คาตอบแทนผันแปร (variable pay) หรือคาตอบแทนจูงใจ เปนคาจางที่เปนตัวเงิน
โดยตรงอีกประเภทหนึ่ง  ซ่ึงเกี่ยวของกับผลงานของพนักงานแตละคนโดยตรง สวนใหญไดแก
โบนัสและคาตอบแทนจูงใจตาง ๆ  เชน  ผูบริหารที่ทํางานมานานอาจไดสิทธิในการถือหุนบริษัท 
เปนตน 

3. ผลประโยชนเกื้อกูล (fringe benefit) เปนคาตอบแทนทางออมที่พนักงานไดรับจากสิ่งที่
สามารถจับตองได  เชน  การประกันสุขภาพ  การจายเงินใหในวันลาหยุด  หรือบํานาญตอนเกษียณ 
ซ่ึงเปนคาตอบแทนที่ใหในฐานะที่เปนสมาชิกขององคการ  บางทีเรียกวา ผลประโยชน (benefit) 
หรือคาตอบแทนเสริม (supplementary compensation)  สําหรับคนทั่วไปนิยมเรียกวา สวัสดิการ แต
การเรียกวา สวัสดิการ อาจทําใหความหมายของผลประโยชนเกื้อกูลแคบไป เพราะคําวา 
ผลประโยชนเกื้อกูล ในทางวิชาการจะรวมไปถึงผลประโยชนและการบริการ รวมถึงคาจางและ
เงินเดือนเพิ่ม (wage and salary add-ons) และยังมีรางวัลทางออมตาง ๆ ที่นอกเหนือจากคาจางและ
เงินเดือน 
 

จุดมุงหมายของการบริหารคาจางและเงินเดือน 

จุดมุงหมายหลัก (principal goal) ของการบริหารคาจางและเงินเดือนมี  4  ประการ คือ 
(Beach : 1980, 559 – 560) 

1.  สรรหาคนเขาสูองคการ (to recruit people to the firm) คาจางจะเปนกลไกของ
ตลาดแรงงานในการจัดสรรคนไปสูองคการตาง ๆ  ตามแรงดึงดูดของงาน  ซ่ึงจะแสดงออกโดย
อัตราคาจางและคาตอบแทนเสริมอื่น ๆ  ระดับคาจางจึงมีผลตอการสรรหา  องคการจึงตองตอสูกับ
คูแขงเพื่อชักนําผูสมัครใหมาสมัครงานกับองคการ 
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2.  ควบคุมตนทุนคาจาง (to control payroll cost) การออกแบบคาตอบแทนตองทําอยาง
ระมัดระวัง  โดยตองมีการประเมินคางาน  มีการกําหนดมาตรวัดคะแนน มีวิธีการจําแนกตําแหนง
พนักงาน  เพื่อใหสามารถควบคุมตนทุนแรงงานได  การควบคุมอาจกระทําโดยไมใหหัวหนางาน
จายเงินแกพนักงานเกินกวาอัตราที่กําหนด  และควบคุมคาจางขององคการใหอยูในชวงที่เหมาะสม 
สรางแนวทางเฉพาะขึ้นมาสําหรับพิจารณาการเลื่อนขั้น และไมใหกรรมการประเมินคางานขึ้น
เงินเดือนใหกับตัวเองหรือสรางอาณาจักร 

3.  ทําใหพนักงานพึงพอใจ  ลดการลาออก  ลดการรองเรียนและปญหาเกี่ยวกับคาจาง (to 
satisfy people, to reduce quitting, grievances, and frictions over pay) วัตถุประสงคใหญของคาจาง 
คือ การรักษาพนักงานไวใหลาออกนอยที่สุดหรือลดการบนและการรองเรียน อันเนื่องมาจากอัตรา
คาจางต่ําหรือไมเปนธรรม  ยิ่งกวานั้น  ยังคาดวาพนักงานจะพึงพอใจ  ถาหากคาจางมีความยุติธรรม  
ไมมีการเลือกที่รักมักที่ชังหรือการกีดกันในการจัดสรรเงิน  ตามหลักแลวผูบริหารใชคาจางเปน
ปจจัยที่ทําใหพึงพอใจ (satisfier) หรือปจจัยอนามัย (hygienic factor) แตไมใชปจจัยจูงใจ 
(motivator)   หมายความวา เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอความรูสึกสบายใจและพึงพอใจ  ถาคาจางต่ํา
พนักงานก็จะบน  รองเรียน  ลาออกหรือกอกวน  ในทางกลับกันถาคาจางสูงก็ยังไมเพียงพอที่จะ
กอใหเกิดการจูงใจ  เปนเพียงระดับความพรอมที่จะจูงใจ  การจูงใจจะเกิดขึ้นไดตองใชปจจัยจูงใจ
ตออีกทอดหนึ่ง 

 4.  การจูงใจพนักงานใหมีผลงานดีขึ้น  (to motive people to superior performance) 
วัตถุประสงคประการสุดทาย คือ การจูงใจและใหรางวัลเพื่อใหพนักงานมีผลงานดีขึ้น  ในแงนี้เปน
การมองคาจางเปนปจจัยจูงใจ  ซ่ึงเปนความเชื่อในหมูผูบริหารทั่วไปวา  การจายคาจางเพิ่มควรให
ตามผลงาน  คนที่ทํางานไดมากควรไดคาจางมาก  คนที่มีผลงานดีและมีการคิดสรางสรรคสูง
จะตองไดรับรางวัล  เพราะฉะนั้น  ผูบริหารจึงมักปฏิเสธการผลักดันคาจางจากสหภาพแรงงาน  
การจายคาจางตามความอาวุโสหรือจายตามโครงสรางคาจาง 

 สรุปไดวา จุดมุงหมายหลักของคาจาง คือ การสรรหาหรือดึงดูดพนักงานเขาสูองคการ  การ
ควบคุมตนทุน  การรักษาและการจูงใจพนักงาน 

 ประเด็นและปญหาในการบริหารคาจางและเงินเดือนสวนใหญมักกลาวถึงประเด็นหลัก ๆ 
7 ประการดวยกัน  คือ  (Beach : 1980)  

1.  ระดับการจายคาจาง (pay levels) เจาหนาที่แผนกคาจางจะถกเถียงกันอยูเสมอวา
โครงสรางคาจางที่เปนอยูในปจจุบันสูงหรือต่ําอยางไร  ซ่ึงดูไดจากคาจางของคูแขง  ตลาดแรงงาน
และประเภทอุตสาหกรรม 
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2.  โครงสรางการจายคาจางภายใน (internal pay structure) เปนเรื่องอัตราการจายคาจาง
ระดับการจายคาจางและการจําแนกชั้นงาน  ปกติการจัดโครงสรางคาจางภายในองคการจะอาศัย
การประเมินคางานเปนหลัก   

3.  การกําหนดคาจางใหแกบุคคล (individual pay assignment) เปนเรื่องการแยกแยะบุคคล
ออกจากชื่องานและระดับคาจาง  เปนวิธีที่จะกําหนดวาควรจายเงินใหแตละคนเทาใด กรณีที่คาจาง
มีหลายระดับ  การกําหนดคาจางใหแกบุคคลอาจสัมพันธกับการประเมินผลงาน เพราะองคการอาจ
ใชผลงานเปนเครื่องมือในการจายคาจาง 

4.  การจายคาจางตามเวลาหรือตามผลผลิต  (pay by time or by output) องคการตอง
ตัดสินใจวาจะจายคาจางตามเวลาหรือผลผลิต  คนสวนใหญจะไดรับคาจางตามเวลาทํางานซึ่งคิด
เปนชั่วโมง เปนสัปดาหหรือเดือน แตบางคนไดคาจางตามรายชิ้นหรือหนวยการผลิต  ซ่ึงตอง
พิจารณาจากลักษณะงานและจุดประสงคของคาจาง 

5. ปญหาเฉพาะของนักวิชาชีพและผูบริหาร (special problems of professionals and 
managers) ผูบริหารอาจมีคาจางแบบพิเศษเพื่อจูงใจ เชน การประหยัดภาษีหรือผลประโยชนเกื้อกูล
สวนนักวิชาชีพก็มักจะจายตามตําแหนงที่เขาครองอยู  ซ่ึงกําหนดตามคุณสมบัติและผลงาน ขณะที่
อาชีพอ่ืน ๆ  คาจางตามตําแหนงจะขึ้นอยูกับเนื้อหางานเปนหลัก 

6.  ผลประโยชนเกื้อกูลและการเสริมการจายคาจาง (fringe benefit and pay supplements) 
ผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ  และการเสริมการจายคาจาง  เชน  การประกัน  บํานาญ วันหยุด วันลา 
โบนัส  การแบงกําไรเปนสวนหนึ่งของตนทุนแรงงาน  ขณะเดียวกันก็เปนแรงดึงดูดของงาน 

7.  การควบคุมคาจางและเงินเดือน  (control of wages and salaries) การบริหารคาจางและ
เงินเดือนอาจตองใชเทคนิคหลายอยางเพื่อควบคุมตนทุนคาจาง  อาจมีตารางจําแนกงานในหนวย
ปฏิบัติ  อาจตองตรวจสอบการจําแนกงานเปนประจําเพื่อใหมั่นใจวา  คําบรรยายลักษณะงานและ
ระดับคาจางสะทอนถึงระดับการทํางาน  อาจตองทบทวนวิธีการจายคาตอบแทนจูงใจเพื่อสืบหา
สวนที่ร่ัวไหล  รวมทั้งอาจตองกําหนดวงเงินงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน 
 

ฐานคติของการบริหารคาจางและเงินเดือน 

 การบริหารคาจางและเงินเดือนมีฐานคติ (assumptions) ซ่ึงหมายถึง ความเชื่อหรือหลักการ
ทั่วไปที่มีเหตุผล  ดังตอไปนี้ (Zollitsch & Langsner : 1970) 
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1.  องคการตองเผชิญกับการแขงขันเพื่อความอยูรอด  จึงตองการความมีประสิทธิภาพใน
ทุก ๆ ดาน 

2.  คาตอบแทนควรมาจากคาของงานที่ทันสมัย  สามารถวัดไดอยางสม่ําเสมอและเปน
ระบบ 

3.  แรงงานเปนปจจัยสําคัญของการผลิต  ดังนั้นคาตอบแทนจึงขึ้นอยูกับผลผลิต คนที่ได
เงินเดือนและผลประโยชนสูง  จึงตองไมใชไดมาในฐานะที่เปนของขวัญจากผูบริหาร แตควรมา
จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

4.  การจูงใจพนักงานขึ้นอยูกับความตองการของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
ธรรมชาติของคนนั้นมีความตองการไมส้ินสุด  เมื่อบรรลุความตองการอยางหนึ่งแลวมักจะเกิด
ความตองการอยางใหมอีก 

5.  เงินเปนปจจัยจูงใจหลักของพนักงาน  ซ่ึงขึ้นอยูกับจุดที่พนักงานกําหนดเปนมาตรฐาน
ชีวิตของตนเองและครอบครัว 

6.  ผลประโยชนเกื้อกูลมีความสําคัญในฐานะที่เปนปจจัยจูงใจมากขึ้น  คาตอบแทนหลักจะ
กําหนดมาตรฐานการดํารงชีวิตแกพนักงาน  แตผลประโยชนเกื้อกูลจะเปนคาตอบแทนเสริมที่ชวย
ใหพนักงานมีความมั่นคงในดานสุขภาพและมีรายไดเหลืออยางเพียงพอหลังยุติการทํางาน 

7.  พนักงานตองการทํางานที่มีความมั่นคงมากกวางานที่ไมมั่นคง  แมคาจางจะต่ํากวา 
8.  พนักงานสวนใหญตองการความยุติธรรมและความมีเหตุผล  จึงตองการแบงรางวัลจาก

ผลงานที่เขามีสวนสราง  แตพนักงานมักขัดขวางการทํางาน  ถาหากเห็นวางานไมมั่นคง หรือเห็นวา
เปนการทํางานที่ยังไมไดทดสอบใหดีกอนรับพนักงาน หรือขาดความเคารพตอผูบริหาร หรือ
คาตอบแทนไมเปนธรรม หรือนโยบายคาตอบแทนไมชัดเจน หรือผูบริหารไมทําตามที่พูด หรือ
ตัดสินใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 

9.  พนักงานจะไมยอมรับอัตราคาจาง โดยดูจากการประมาณการหรือการเปรียบเทียบที่ไม
เหมาะสม  อัตราที่พนักงานยอมรับจะเกิดหลังจากที่พนักงานมีเวลา และมีโอกาสศึกษาทําความ
เขาใจการวัดคางานที่แนชัดและถูกตอง 

10.  การบริหารคาจางและเงินเดือน มีหนาที่แกปญหาคาตอบแทน  โดยอาศัยหลักความ
ถูกตองและยุติธรรม  ซ่ึงเปนที่ยอมรับของทุกฝายทั้งพนักงาน นายจางและสาธารณะ 

ฐานคติขางตนนี้  จึงใหความสําคัญกับการบริหารคาจางและเงินเดือน ในฐานะที่มีผลตอ
ความอยูรอดขององคการ  การบริหารคาจางและเงินเดือนเปนเครื่องมือในการบริหารงานและ
บริหารคน   การบริหารคาจางและเงินเดือนจึงเปนทั้งเทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร  
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เปนเครื่องมือในการจูงใจ  เปนเครื่องมือวัดความสําเร็จขององคการ  ซ่ึงคาบเกี่ยวทั้งทางดาน
องคการ พฤติกรรมมนุษยและเศรษฐศาสตร 
 

ระบบการจายคาตอบแทนในตางประเทศ 

 นิตยา  เงินประเสริฐศรี (2542) ไดศึกษานโยบายการจายคาตอบแทนของตางประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน พบวา มีความสลับซับซอน แตมีความยืดหยุน เงินที่จายใหแตละประเภท
จะตอบสนองความตองการเฉพาะในภาพรวม  การจายทั่วไปจะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เขาทํางาน ซ่ึง
การจายทั่วไปทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกมีเสถียรภาพ  สวนโบนัสขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติขององคการ
โดยรวม มีรายละเอียด ดังนี้  

1.  เกณฑการจายคาจางและเงินเดือน 
1.1  การจายทั่วไป 
กฎเกณฑทั่วไปในการบริหารคาจางในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ บริษัทตองจายอยาง

นอยใหเทากับบริษัทคูแขงในประเภทงานที่เหมือนกัน บริษัทอาจจายใหนอยกวาอัตราที่จายอยูใน
กรณีที่มีแรงงานมาก  และงานไมเนนคุณภาพ   

1.2  อํานาจตอรองของสหภาพแรงงาน 
ในบริษัทจะมีสหภาพแรงงาน  ตัวเลขคาจางจะนํามาใชไดตอเมื่อสหภาพแรงงานให

ความเห็นชอบ  ในประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาสหภาพแรงงานมีบทบาทที่แตกตางกัน ซ่ึงใน
ญ่ีปุนสหภาพแรงงานเปนสมบัติของบริษัท  ใหความรวมมือในการดําเนินงานและสรางผูนําให
บริษัท  สวนในสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานถูกฝายบริหารพิจารณาวาเปนศัตรู จากความแตกตาง
จะเห็นวาอํานาจตอรองของสหภาพแรงงานในการกําหนดคาจางในญี่ปุนมีความสําคัญนอยกวาใน
สหรัฐอเมริกา 

1.3  ความตองการสวนบุคคล 
บริษัทในญี่ปุนใหความสนใจบุคคลวาเปนสมาชิกที่ยาวนานของบริษัท  สวนบริษัท

สหรัฐอเมริกาพิจารณาในฐานะเปนปจเจกบุคคล โดยญี่ปุนจะพิจารณารายไดของผูปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงจํานวนสมาชิกในครอบครัว ความตองการจากทางบานและระยะทางจากบานถึงที่ทํางาน 
แตถาเปนสหรัฐอเมริกาการเรียกรองคาจางเชนนี้  ผูบังคับบัญชาจะไมสนใจ  เพราะถือวาเปนปญหา
สวนตัว   
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1.4  ขอกําหนดเกี่ยวกับงาน 
บริษัทในสหรัฐอเมริกาจางคนมาเพื่อทํางาน ฝกอบรมเพื่อใหรูงาน จายคาตอบแทนตาม

งานที่ทํา  ในการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนขึ้นอยูกับงาน สวนในญี่ปุนบริษัทไมไดจายคาจาง
ตามงาน  แตจายใหตามระยะเวลาของการทํางาน   

1.5  ระบบอาวุโสและการศึกษา 
ระบบอาวุโสและการศึกษาไดรับการยอมรับในสหรัฐอเมริกาเพื่อกําหนดคาจาง สวนใน

ญ่ีปุนยึดระยะเวลาของการทํางานและระดับการศึกษา ซ่ึงใชเปนเกณฑอันดับแรกในการจาย
คาตอบแทน  

1.6  ความสามารถของบริษัทที่จะจาย 
ความสามารถของบริษัทที่จะจายเปนประเด็นสําคัญในการเจรจาตอรองกับสหภาพ

แรงงาน ในสหรัฐอเมริกาบริษัทที่ประสบปญหาไดเจรจาลดการจายคาจางโดยแกไขตัวเลขผลกําไร
เสียใหม  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการจายใหที่เปนอยูอาจคุกคามกับบริษัท  ในญี่ปุนถาไมสามารถที่จะ
จายไดจะมีการตัดเงินเดือนผูบริหาร 10-20% หลังจากนั้นผูปฏิบัติงานถูกขอรองใหอดทนที่จะตอง
ถูกตัดเงิน 

2.  การจายคาตอบแทนประเภทตาง ๆ 
2.1  คาตอบแทนรายเดือน 
ในญี่ปุนการจายคาตอบแทนรายเดือนขึ้นอยูกับระบบคุณธรรมและระบบอาวุโส โดย

ระบบอาวุโสยังคงเปนปจจัยหลัก  ในชวงปแรก ๆ ของการทํางานเงินเดือนจะเพิ่มคอนขางนอย  
แตหลัง 7 ปไปแลวจะเพิ่มคอนขางรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีเงินประจําตําแหนงใหแกผูที่มีตําแหนง
เปนหัวหนา เงินชวยเหลือเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภท คือ คาเชาหอพักสําหรับคนโสด 
คาเชาอพารทเมนทสําหรับคูสมรสวัยหนุม และคาเชาบานสําหรับผูปฏิบัติงานในระดับสูง เชน 
ผูจัดการ  

2.2  โบนัสครึ่งป 
นอกจากไดรับคาตอบแทนรายเดือนผูปฏิบัติงานชาวญี่ปุนจะไดรับโบนัสปละ 2 คร้ัง  

ประมาณ 1/3 ของคาตอบแทนประจําป  ในบริษัทขนาดใหญมีแนวโนมการจายโบนัสมาก  
นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานทุกระดับจะไดรับโบนัสเชนเดียวกัน จํานวนโบนัสที่ผูปฏิบัติงานไดรับ  
ในทางทฤษฎีจะไดจากผลกําไรทั้งหมดของบริษัท  เพื่อเปนตัวจูงใจใหผูปฏิบัติงานปรับปรุง
ประสิทธิผลขององคการ  โบนัสขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของแตละคนซึ่งเปนวิธีการที่ผูบังคับบัญชา
สามารถใหรางวัลแกผูใตบังคับบัญชาที่มีความสามารถ และทํางานประสบผลสําเร็จ 
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2.3  เงินเกษียณอายุ 
เงินเกษียณอายุเปนประเพณีปฏิบัติมาชานานที่จายแยกออกมาเปนเงินกอนมีจุดหมาย

หลายประการ ใชเปนเงินเลี้ยงตนเองเมื่อถูกบังคับใหเกษียณ  เงินเกษียณอายุมีจํานวนเทากับ
ระยะเวลาของการทํางาน  และเงินเดือนที่ไดรับสุดทาย  ในบริษัทขนาดใหญมีแนวโนมที่จะจายเงิน
เกษียณเปน 2 ประเภท คือ จายเงินกอนและจายเงินเลี้ยงชีพรายเดือน เงินเลี้ยงชีพรายเดือนของ
ภาคเอกชนจะแตกตางกันทั้งปริมาณและจํานวนปที่จะจายให 

3.  อัตราเงินเดือน 
ในญี่ปุนอัตราเงินเดือนระหวางประธานบริษัทกับผูปฏิบัติงานใหม  ระหวางผูบริหารและ

ผูใตบังคับบัญชาซึ่งตางจบการศึกษาระดับวิทยาลัย  จะแตกตางกันนอยกวาบริษัทในสหรัฐอเมริกา 
ผูบริหารญี่ปุนจะไดรับผลประโยชนเกื้อกูลและบริการตาง ๆโดยมีรายไดจากเงินเดือนไมมากเมื่อ
เทียบกับสหรัฐอเมริกา  ผูบริหารระดับสูงในญี่ปุนจะไดรับเงินเดือนมากนอยข้ึนอยูกับขนาดของ
บริษัท  การกระจายในโครงสรางเงินเดือนของผูบริหารระดับลางของญี่ปุนกระจายตัวนอยกวาใน
สหรัฐอเมริกา 

4.  กฎหมายคาจางขั้นต่ํา 
ในญี่ปุนคาจางขั้นต่ําจะกําหนดโดยระดับเมืองมากกวาระดับชาติ  ซ่ึงตรงกันขามกับคาจาง

ขั้นต่ําในสหรัฐอเมริกา  อัตราคาจางขั้นต่ําในภาคอุตสาหกรรมจะนํามาใชเฉพาะอุตสาหกรรมพิเศษ
หรืออุตสาหกรรมหลัก การตกลงใจเกี่ยวกับการเจรจาตอรองมีอิทธิพลตออัตราคาจางขั้นต่ําภายใน
แตละเมืองของญี่ปุน แตในกรณีทั้งหมดอัตราคาจางที่ภาครัฐบาลกําหนดจะขึ้นอยูกับการศึกษาของ
สภาคาจางขั้นต่ําระดับภูมิภาค  เนื่องจากอัตราคาจางขั้นต่ําในญี่ปุนมีความหลากหลาย  คนงานใน
ญ่ีปุนไดรับผลกระทบมากกวาคนงานในสหรัฐอเมริกาที่มีนโยบายคาจางขั้นต่ําเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

5.  ผลประโยชนเกื้อกูลและการบริการตาง ๆ 
5.1  การประกันสุขภาพ 
การประกันสุขภาพใหแกผูปฏิบัติงานและผูอยูในความดูแล ถือเปนหนาที่ของนายจาง 

การประกันสุขภาพจายเบี้ยประกันเปนรายเดือน เปนเปอรเซ็นตของการจายที่เปนมาตรฐาน  
5.2  การประกันในเรื่องบํานาญหรือเงินเลี้ยงชีพ 
การประกันในเรื่องบํานาญหรือการเลี้ยงชีพของผูปฏิบัติงานดําเนินการภายใต 8 แผน 

แผนที่สําคัญที่สุด คือ employees’ pension insurance ซ่ึงเปนของภาคเอกชน ผลประโยชนเกื้อกูลใน
แผนนี้ประกอบดวยเงินเลี้ยงชีพเมื่อไมมีความสามารถในยามชรา  นอกจากนี้เงินปที่จายใหเมื่อไร
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ความสามารถจะจายใหแกบุคลที่สภาพจิตใจและกายไดรับบาดเจ็บหรือเปนโรค  การจายเงินเลี้ยง
ชีพประเภทนี้บุคคลจะตองอยูในสภาพเสียเปรียบและเปนอุปสรรคตอการทํางาน 

5.3  การประกันการจางงาน 
การประกันประเภทนี้ครอบคลุมผูปฏิบัติงานทั้งหมด โดยกําหนดใหจายผลประโยชน

เกื้อกูลเมื่อไมไดจางงานและชวยหางานให  เงินประกันการจางงานไดมาจากนายจาง ผลประโยชน
เกื้อกูลเมื่อไมไดจางงาน เปนประโยชนของผูสมัครงานและสนับสนุนการจางงาน 

5.4  เงินประกันชดเชยใหแกผูปฏิบัติงาน 
กระทรวงแรงงานเปนผูบริหารและรับผิดชอบเงินประกันชดเชยใหแกผูปฏิบัติงาน  ซ่ึง

จะจายใหแกผูปฏิบัติงานเมื่อไดรับอุบัติเหตุ  เจ็บปวย ไมสามารถปฏิบัติงานหรือตายเนื่องจาก
ปฏิบัติงาน  ผลประโยชนที่จายชดเชยใหมีหลายรูปแบบสวนใหญจะเปนคารักษาพยาบาลและการ
จายเปนเงินสด   

นอกจากที่กลาวมาในญี่ปุนยังมีผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงไมใชสวนหนึ่งของการ
จายรายเดือนและไมใชส่ิงที่กฎหมายกําหนด  การใหบริการทางดานตาง ๆ  เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
พอใจ  ถือวาเปนเปาหมายของบริษัท  บริษัทสวนใหญมีคาเฟททีเรียจัดหาอาหารราคาถูกใหแก
ผูปฏิบัติงาน  ผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ฝายนายจางไดนํามาพิจารณา คาตอบแทนทั้งหมดของ
ผูปฏิบัติงานคอนขางจะเปรียบไดกับสิ่งที่ผูปฏิบัติงานชาวอเมริกันไดรับ  แตเปนเรื่องยากที่จะ
เปรียบอยางสากล 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 
 

 ความสําคัญของการจัดสวัสดิการ 

 ทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญในการปฏิบัติงานในองคกร ดังนั้นจึง
ตองมีการจัดสวัสดิการ โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญ ดังนี้ (สํานักงานการพัฒนาครู, 2541) 

 1.  สรางความสนใจ ดึงดูดบุคคลภายนอกเขามาเปนสมาชิกองคกร โดยคํานึงวาองคกรใดที่
มีบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงกวานั้นก็จะประสบความสําเร็จดีกวา 

 2.  เปนการดึงศักยภาพของบุคลากร ทําใหองคกรสามารถเลือกเฟนคนไดถูกกับงานและ
เหมาะกับเวลา โดยองคกรตองสรางหลักประกันความพึงพอใจ ความมั่นใจใหแกบุคลากร โดยการ
ใหสวัสดิการ ประโยชนอ่ืนใดที่นอกเหนือจากเงินเดือนและคาจาง ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชวยใหบุคลากร
ละทิ้งความกังวลในเรื่องตาง ๆ ได และทุมเทใหแกงาน 
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 3.  การที่บุคลากรทํางานองคกรใดเปนเวลานานเทากับวาบุคลากรนั้นมีความชํานาญ และ
ประสบการณสูง มีความเขาใจในนโยบายและแนวทางขององคกร ไมเปนภาระตอองคกร ดังนั้นจึง
ตองรักษาบุคลากรเหลานี้ไว ซ่ึงวิธีการบํารุงรักษาวิธีหนึ่งคือการจัดสวัสดิการที่ดี 

 4.  เพื่อชวยลดความขัดแยงระหวางองคกรและบุคลากรในองคกร โดยเฉพาะความขัดแยง
ในเรื่องผลประโยชนที่ไดรับไมเทาเทียมกัน การจัดสวัสดิการเปนการชวยทําใหสัมพันธภาพทั้งสอง
ฝายเปนไปอยางราบรื่น 

 
 หลักการจัดสวัสดิการ 

 สิริลักษณ  คีรีรัตน (2535 อางถึง นิวัฒน และคณะ, 2526) ไดกลาวถึงการจัดสวัสดิการ
ใหแกบุคลากรควรคํานึงถึงผลของสวัสดิการที่จะยอนกลับมาสูหนวยงานเปนสําคัญ เพื่อให
บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทํางาน ถาบุคลากรรับแตประโยชนและบริการ โดยไมตอบสนอง
หนวยงานในดานการปรับปรุงคุณภาพของการทํางานใหดีขึ้น สวัสดิการที่จัดบริการใหก็ไร
ความหมาย หนวยงานเสียเงินลงทุนสูญเปลา ดังนั้น การที่จะทําใหการจัดสวัสดิการบรรลุเปาหมาย
และเกิดผลดีแกบุคคลในหนวยงานและองคการอยางแทจริง จําเปนที่จะตองมีหลักการและเกณฑใน
การจัดสวัสดิการ ดังตอไปนี้ 
 1. หลักความเสมอภาค สวัสดิการทุกชนิดจะตองใหแกบุคลากร โดยคํานึงถึงความเทาเทียม
กันใหมากที่สุด อยาใหมีการใชอภิสิทธิ์ในดานการรับสวัสดิการ 
 2. หลักแหงประโยชน การจัดสวัสดิการควรคํานึงถึงประโยชนที่ไดใหคุมคาในการจัด และ
เมื่อดําเนินการไปแลวจะไดผลทั้งทางหนวยงานและสวนตัวตรงตามเปาหมาย 
 3. หลักแหงความจูงใจ การจัดสวัสดิการตองเปนสิ่งที่มีแรงจูงใจใหเกิดกําลังใจ มีแนวโนม
ที่จะกระทําหรือทํางานใหเกิดผลแกตนเองและความเจริญกาวหนาของหนวยงานใหทวีขึ้น 
 4. หลักแหงการตอบสนองความตองการ การจัดสวัสดิการตองคํานึงถึงวาสิ่งที่จัด
เอื้ออํานวยความสะดวกเพื่อเกื้อกูลแกสมาชิกนั้น ตรงตามความตองการของสมาชิกหรือไม ถาจดัไป
โดยไมคํานึงถึงความตองการ มักจะไมเกิดประโยชนอะไร 
 5. หลักแหงประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการนั้น ตองคํานึงถึงวาไดผลดีที่สุดเกิดประโยชน
มากที่สุด ส้ินเปลืองเวลาและลงทุนนอยที่สุด ไดรับการบริการจากการจัดตั้งคุณภาพและปริมาณ 
 6. หลักแหงการประหยัด การจัดสวัสดิการเรื่องใดควรคํานึงถึงหลักของความสิ้นเปลือง ถา
หากทําโดยไมประหยัดแลว จะกลายเปนเรื่องของความฟุมเฟอย จะเสียประโยชนมากวาไดผล 
 7. หลักแหงการบํารุงขวัญและกําลังใจ การจัดสวัสดิการก็เพื่อสรางขวัญและสรางกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การจัดสวัสดิการเรื่องใดถาไมกอใหเกิดขวัญและกําลังใจ ไมควรจะกระทํา 
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 8. หลักแหงความสะดวก การจัดสวัสดิการ ถาจะใหไดผลดี ตองมีระบบระเบียบ รูปแบบใด
ในการจัด ซ่ึงเปนการเอื้ออํานวยความสะดวก คลองตัวไมติดขัด ไมชักชาเสียเวลาในการรับบริการ
จากสวัสดิการที่จัด 
 9. หลักแหงงบประมาณ ในการจัดสวัสดิการตองคํานึงถึงงบประมาณในการจัดทํา
โครงการใด เร่ืองใดที่จะเปนประโยชนเกื้อกูลแกบุคลากร มีทุนดําเนินการหมุนเวียนหรือใหสูญ
เปลาหมดไป มีงบประมาณมาสนับสนุนเพียงพอหรือไม 
 10. หลักแหงความยุติธรรม การจัดสวัสดิการตองคํานึงถึงผลที่ไดรับของบุคลากรใน
องคการไมมีใครไดรับเหลื่อมลํ้าต่ําสูงกวากัน ควรจะถือหลักความยุติธรรมในการจัดโครงการใน
ทุกกรณีไป 
 11. หลักการจัดสวัสดิการตองไมมีลักษณะเปนการสงเคราะหเกื้อกูลแบบบิดากับบุตร การ
จัดสวัสดิการในสมัยนั้น ถือวาการบริการประเภทตาง ๆ จะตองเปนความเห็นชอบของผูรับสวน
ใหญ การที่องคการจะเปนผูผูกขาดยอมเปนสิ่งที่ลาสมัยเสียแลว การจัดสวัสดิการในประเทศที่
พัฒนาแลวนั้นถือวาสมาชิกจะตองมีสวนเห็นดีเห็นชอบดวย ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกเกิดความเขาใจใน
วัตถุประสงค ใหความรวมมือและไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากสวัสดิการที่จัดขึ้น  

 สุรางครัตน  วศินารมณ (2540) ไดกลาวถึงหลักการจัดสวัสดิการประกอบดวยหลักที่สําคัญ 
5 ประการ ดังนี้ 
 1. หลักความพอใจและความตองการที่แทจริง ซ่ึงก็คือเมื่อจัดแลวลูกจางควรมีความพึง
พอใจและตรงกับความตองการที่แทจริง 
 2. หลักการครอบคลุมสวนรวมมากกวาสวนบุคคล สวัสดิการที่จัดใหควรใหในขอบเขตที่
ครอบคลุมมากกวาบุคคล เชน การประกันชีวิตแบบกลุม เปนตน 
  3. หลักการยืดหยุน หลักการขอนี้เนนเรื่องสวัสดิการที่ควรจัดให โดยมีการยืดหยุนแกกลุม
ลูกจางที่จะไดรับ โดยคํานึงถึงเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
 4. หลักแหงประโยชน หนวยงานควรไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการนี้ดวย เพราะถา
สวัสดิการที่จัดขึ้นมามีการวางแผน และการสื่อสารที่ดีแลวเชื่อวานาจะเกิดประโยชนสูงสุด 
 5. หลักความสมเหตุสมผลหรือหลักแหงงบประมาณ สวัสดิการที่จัดใหจะตองสามารถ
นํามาคํานวณเปนคาใชจายไดและคุมคาแกการลงทุน 
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 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2545) การจัดสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ มีหลัก 5 ประการ คือ 
 1. ตอบสนองความตองการ  การจัดสวัสดิการตองพยายามใหสอดคลองกับความตองการ
ของพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถนําสิ่งที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ เมื่อบุคคล
ไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการก็จะเกิดความพอใจและความรูสึกผูกพันกับองคการ 
 2. การมีสวนรวม การจัดสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพควรเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางทางการดําเนินงาน เสนอความคิดในการปรับปรุงและแกไขระบบสวัสดิการ
เดิม เพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจการยอมรับและไดรับประโยชนสูงสุด 
 3. ความสามารถในการจาย ระบบสวัสดิการจะมีคาใชจายทั้งทางตรงและทางออมแก
องคการ ระบบสวัสดิการที่ดีตองมีความเหมาะสมกับความสามารถในการลงทุนและการดําเนินงาน 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดภาระทางการเงินและการดําเนินงาน ตลอดจนผลกระทบทางดานความรูสึก
ตอบุคลากรในองคการ 
 4. ความยืดหยุน ระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพตองถูกจัดขึ้นใหสอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิกแตละคนมากที่สุด และสามารถปรับไดตามความเหมาะสมของสถานการณ 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการและความไมสูญเปลาในการลงทุน 
 5. ประสิทธิภาพของการทํางาน การจัดระบบสวัสดิการตองคํานึงถึงผลลัพธที่ไดจากการ
ดําเนินงาน เชน ลดภาระทางเศรษฐกิจ สงเสริมสุขภาพและพลานามัย เปนตน ซ่ึงทําใหบุคลากรไม
ตองกังวลกับสิ่งแวดลอมและสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

 สุชาญ  โกศิน (2542) ไดกลาวถึงหลักในการจัดสวัสดิการไวดังนี้ 
 1.  สอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ เชน คาครองชีพ  
 2.  หลักของความสม่ําเสมอ มีความแนนอนและความตอเนื่องของสวัสดิการ 
 3. หลักของความเสมอภาค สวัสดิการนาจะตองเสมอภาคทัดเทียมกัน การจายคาจาง/
เงินเดือนนั้น อาจจะมีความแตกตางกันได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฐานะ/ตําแหนงหรือขอบเขตความ
รับผิดชอบของบุคลากรแตละคน 
 4. หลักของความประหยัด การจัดสวัสดิการและผลประโยชนใหกับพนักงานนั้นตองยึด
หลักของความประหยัดดวย ไมใชฟุมเฟอยจนเกินไป 
 5. หลักความสะดวกในการปฏิบัติ คือ ไมยุงยากซับซอนหรือมีเงื่อนไขตาง ๆ มาก
จนเกินไป เพราะจะทําใหเกิดความยุงยากและเบื่อหนาย นอกจากนั้น ยังเปนภาระแกผูบริหาร 
อีกดวย 
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 วัตถุประสงคการจัดสวัสดิการ 

 หนวยงานจําเปนตองจัดสวัสดิการใหแกบุคลากรของตน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
(ภิญโญ  สาธร, 2527) 
 1.  เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรในหนวยงาน 
 2.  เพื่อเปนสิ่งจูงใจในการจัดหาบุคลากรในหนวยงาน 
 3.  เพื่อบํารุงรักษาบุคลากรใหมีจงรักภักดี ซ่ือสัตยตอหนวยงาน 
 4.  เพื่อเพิ่มผลผลิตแกหนวยงานใหสูงขึ้น 
 5.  เพื่อทําใหงานของหนวยงานเกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
 6.  เพื่อปองกันปญหาการขัดแยงขาดความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานกับบุคลากร 
  7.  เพื่อใหบุคคลในหนวยงานอุทิศเวลาแรงงาน ในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนเอง
ใหดียิ่งขึ้น 
 8.  เพื่อลดการอุทธรณ รองทุกขของบุคลากรในหนวยงาน 
 9.  เพื่อยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตของบุคลากรในหนวยงาน 
              10.  เพื่อลดการขาดงาน ลางานและเปลี่ยนงานของบุคลากรในหนวยงาน 
              11.  เพื่อลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
              12.  เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีในหนวยงาน 
              13.  เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรใหอยูในสภาพปกติ 
 
 ประเภทของสวัสดิการ 

 เสนาะ  ติเยาว (2537: 255-257) ไดแบงประเภทสวัสดิการไว 2 ประเภท คือ 

 1.  แบงตามลักษณะ 
      1.1  สวัสดิการที่ไดรับโดยไมตองทํางานมีอยู 4 รูปแบบ คือ  
 1) วันหยุดงานประจําป  ไดแก วันหยุดในเทศกาลพิเศษ วันสําคัญทางศาสนา 
วันหยุดเหลานี้ในแตละปองคการจะตองประกาศลวงหนาและอาจยืดหยุนไดบางและบางครั้งอาจ
ใหพนักงานเลือกไดสําหรับบางวัน การหยุดดังกลาวพนักงานจะไดรับคาจางตามปกติเสมือนมา
ทํางาน 
 2) วันหยุดพักผอน ไดแก วันที่อนุญาตใหพนักงานหยุดพักผอนติดตอกันไดหลาย ๆ 
วันในแตละป การจะกําหนดใหหยุดกี่วัน มักจะขึ้นอยูแนวปฏิบัติของแตละองคการและจะตองไม
นอยกวาที่กําหนดไวตามกฎหมาย 
 3)  วันหยุดพิเศษ เปนวันที่องคการอนุญาตใหพนักงานไปใชสิทธิในทางกฎหมาย 
เชน การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแทนราษฎร เปนตน 
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 4)  วันลาพักงาน เปนการลาพักงานเพื่อหาความรูพิเศษ หรือไปทํากิจอยางอื่นที่มี
ความสัมพันธกับงาน เชน ลาไปอบรมเพิ่มเติม ไปศึกษาตอ  
     1.2 สวัสดิการทางดานสุขภาพและความมั่นคงในการทํางาน สามารถแบงออกได 3 
รูปแบบ คือ 
 1) ความมั่นคงทางสังคม (social security) เปนการชวยเหลือผูเจ็บปวย ผูไร
ความสามารถและผูที่ออกจากงานแลวใหมีรายไดเล้ียงตัวเองได ทั้งบุคคลที่อยูในวัยทํางานและวัย
ปลดเกษียณแลว ครอบคลุมทั้งนายจางและพนักงาน เชน การจัดตั้งกองทุนประกันสังคม  
 2)  ความมั่นคงทางรายได (income security) เปนการจายคาตอบแทนใหในระหวาง
วางงานโดยรัฐจะเรียกเก็บจากนายจางเปนอัตราสวนจากจํานวนคาจางที่จายใหพนักงานใน 1 ป 
หรืออาจทําในรูปแบบของการทําประกันชีวิต ซ่ึงจะมีผลพลอยไดคือการตรวจสุขภาพประจําป 
 3)  ความมั่นคงในการรักษาพยาบาล (medical security) เปนการคุมครองพนักงาน
ในองคการในเรื่องของสุขภาพและการรักษาพยาบาล เมื่อพนักงานเจ็บปวยในขณะที่ปฏิบัติงาน
หรือนอกเวลาปฏิบัติงาน 

 2.  แบงตามการเกิดขึ้นของประโยชนที่ใหแกพนักงาน 
      2.1 สวัสดิการที่ใหตามกฎหมาย เปนการจัดสวัสดิการตามที่กฎหมายคุมครองแรงงาน
กําหนดไว เชน การจัดใหมีน้ําดื่ม การจัดใหมีแพทย พยาบาล และอุปกรณในการรักษาพยาบาล  
เพื่อชวยเหลือพนักงานไดทันทวงทีเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
      2.2 สวัสดิการที่นายจางจัดใหเองโดยความสมัครใจ เปนการจัดสวัสดิการที่นายจางจัด
ใหแกพนักงานเพื่ออํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือพนักงานเพื่อใหพนักงานมีการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้น เชน วันหยุดพักผอน การชวยเหลือทางการเงิน การจัดรานคาขายของราคาถูกใหกับพนักงาน 
และการจัดรถรับสง  
       2.3 สวัสดิการที่เกิดจากความรวมมือระหวางพนักงานและนายจาง มักจะเปนการใหใน
ดานความมั่นคงและเกี่ยวของกับสังคม เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยการหักเงินสะสมของ
พนักงานและกักเงินสมทบสําหรับนายจางเพื่อเปนเงินออมใหกับพนักงานเมื่อลาออกจากงาน 
นอกจากนี้ยังมีการใหอ่ืน ๆ อีก เชน การใหคําแนะนําในเรื่องปญหาชีวิตและครอบครัว  

พงศ  หรดาล (2540: 241) ไดแบงสวัสดิการออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. สวัสดิการที่พนักงานไดรับในรูปแบบที่เปนตัวเงิน  ไดแก เงินคาอาหารกลางวันและคา
ลวงเวลา เงินชวยเหลือการศึกษา เงินกู เงินชวยเหลือเมื่อพนักงานถึงแกกรรม เงินชวยเหลือเมื่อ
พนักงานแตงงาน เงินแสดงความยินดี/เสียใจ เงินโบนัส เงินชวยเหลือสําหรับการสังสรรคและ
พักผอนประจําป  
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 2. สวัสดิการที่พนักงานไดรับในรูปแบบที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก บริการรถรับสง  
การแจกจายเครื่องแบบ การตรวจรางกายประจําป บริการแพทยและพยาบาลประจําสถานที่ทํางาน  
บริการหองสมุดสําหรับพนักงาน บริการเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน การประกันชีวิตหมู
พนักงาน สงเสริมการกีฬาทั้งในและนอกองคการ  

 สํานักงานการพัฒนาครู (2541) การจําแนกประเภทสวัสดิการที่องคกรจัดใหบุคลากรอาจ
แบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับลักษณะการจัด เชน จัดตามประโยชนที่ให จัดตามประโยชนที่
บุคลากรไดรับสวัสดิการขณะที่ทํางาน นอกเวลาทํางาน นอกสถานที่ทํางาน แตอยางไรก็ตามอาจ
แบงประเภทสวัสดิการใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ 

 1.  สวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด คือ สวัสดิการที่เกิดขึ้นโดยมีระเบียบขอบังคับ
กําหนดใหนายจางตองจัดใหลูกจางตามกําหนด โดยกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดใหนายจางจัด
สวัสดิการขั้นต่ําใหแกลูกจาง เชน วันหยุด  

 2.  สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด คือ สวัสดิการที่จัดขึ้นสูงกวาที่กฎหมาย 
หรือระเบียบขอบังคับกําหนด การจัดเกิดจากนายจางหรือลูกจางหรือทั้ง 2 ฝาย รวมกันจัดเพื่อให
ลูกจางไดมีสภาพเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งดานรางกายและจิตใจ สวัสดิการประเภทนี้อาจจําแนกได ดังนี้ 
 2.1  สวัสดิการทางเศรษฐกิจ เปนสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความมั่นคงทางดาน
เศรษฐกิจ ฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้นเปนหลักประกันทางดานการเงิน หรือที่สามารถตีคาเปนรูปตัว
เงินหรือจายในรูปตัวเงินได  เชน เงินสะสม เงินบําเหน็จบํานาญ การกูยืมเงินดอกเบี้ยต่ํา รถรับสง 
เงินคาอาหารทําการนอกเวลา เปนตน  
 2.2  สวัสดิการดานสังคม เปนสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อประโยชนทางดานจิตใจ การบํารุง
ขวัญ ความนึกคิด การเพิ่มพูนความรู ความสะดวกสบาย ความสนุกสนานรื่นเริง สวัสดิการดาน
สังคม อาจจําแนกออกเปนสวัสดิการดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1)  ดานนันทนาการ เปนการจัดเพื่อใหบุคลากรในองคกรไดรับความสนุกสนาน     
ร่ืนเริง ลดความเครียดหรือความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง มีการปฏิสัมพันธ โดยมีกิจกรรม
ทางสังคมรวมกัน เชน การจัดแขงขันกีฬา การตั้งสโมสร การจัดทัศนศึกษา  
 2)  ดานสุขภาพอนามัย เปนการจัดเพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรในองคกร
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดเต็มความรูความสามารถดวยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทั้ง
ในเวลาและนอกเวลาปฏิบัติงาน เชน การจัดบริการดานสุขาภิบาล การบริการการแพทย การเยี่ยม
เยียน การใหคําปรึกษา การตรวจสุขภาพประจําป  
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 3)  ดานการศึกษา เปนการจัดเพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสในการศึกษาซึ่งรวมถึง
การศึกษาเพิ่มเติมหรือการศึกษาตอระดับสูง การเสริมความรูในเรื่องราวตาง ๆ เชน กฎหมายที่ควรรู 
ความรูทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดใหมีหองสมุด  
 4)  ดานความปลอดภัยในการทํางาน เปนการจัดเพื่ออํานวยความสะดวกความ
ปลอดภัยในการทํางาน สถานที่ทํางาน เชน การจัดทําที่พักอาศัยภายในสถานที่ทํางาน การจัด
นิทรรศการและอบรมแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน การดูแลความสะดวก
สถานที่ทํางาน  

 
แนวคิดการพัฒนาองคกรในสถาบันอุดมศึกษา  
 

สภาพปญหาของระบบราชการและสถาบันอุดมศึกษาของไทย 

ระบบราชการมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตลอดมา มีการปฏิรูปใหทันสมัย
เชนเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลวตั้งแตรัชกาลที่ 5 เพื่อใหรอดพนจากการลาอาณานิคมจากประเทศ
ตะวันตก มีการตั้งสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม ปจจุบันระบบราชการไทยไดเติบโตขึ้น
อยางรวดเร็ว ในขณะที่กระแสโลกยุคโลกาภิวัตนหรือโลกไรพรมแดน องคกรตาง ๆ ไดพยายาม
ปรับตัวใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง เพื่อมิใหเปนองคกรที่ลาหลังกาวไมทันโลก แต
องคกรในระบบราชการของไทยที่ผานมานั้นไดเกิดปญหามากมาย ตั้งแตความลาชา การทํางานไร
ประสิทธิภาพ การกําหนดบทบาทขององคกรไมชัดเจน คาใชจายตอหนวยดําเนินการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
เปนระบบศูนยรวมอํานาจ อํานาจการตัดสินใจอยูที่สวนกลางไมสามารถสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินได ในขณะเดียวกันแนวโนมการเขารับราชการลดลง ตางจากอดีตที่คนไทย
เชื่อวา “สิบพอคายังไมเทาหนึ่งพญาเลี้ยง” ซ่ึงในปจจุบันความเชื่อนี้ไดเปลี่ยนไป ขาราชการมี
รายไดนอยกวาภาคเอกชนมาก คนรุนใหมไมมีความใฝฝนที่จะเปนขาราชการ แตความนิยมเขา
ทํางานในภาคเอกชนไดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังแผนภูมิที่ 2 (รุง  แกวแดง, 2538) 
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    รอยละของความนิยม 
          เอกชน 
        
          ราชการ 
           
           2500   2510   2520  2530   2540     ป 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงความนิยมของคนไทยกบัระบบราชการไทย 

 
นอกจากนั้น ระบบราชการไมสามารถดึงดูดคนดีคนเกงเขาสูระบบได ในป พ.ศ.2539  

บางสาขามีอัตราการสูญเสียกําลังคนถึงรอยละ 30 ตอป ภาคราชการจากที่เคยเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศกําลังเสื่อมลง (อมรวิชช นาครทรรพ, 2540) ซ่ึง ชัยอนันต  สมุทวณิช (2537) ไดสรุปปญหา
หลักของระบบราชการไว  4 ประการ คือ  
 1.  เปาหมายนโยบายขาดความแนนอนและชัดเจน 
 2. โครงสรางมีการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางทําใหงานลาชา   มีสายการบังคับบัญชา
(hierarchy) ที่ยาว การจัดองคกรไมชัดเจน ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการเมือง การขยาย
ขอบเขตอํานาจหนวยงานเพื่อผลประโยชนของคนในองคกรมากกวาผลประโยชนของราชการ ขาด
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพและขาดการประสานระหวางหนวยงานดวยกัน 
 3. การบริหารงานบุคคล การจัดอัตรากําลังไมเหมาะสม ขาดความสมดลุระหวางงานกับ
บุคลากร พฤติกรรมทางการบริหารราชการไมเอื้ออํานวยตอการบริหาร เชน การเลนพรรคเลนพวก 
สงผลใหระบบการสรรหาบุคลากรไมมีประสิทธิภาพ ขาดหลักการประเมินเพื่อโยกยายแตงตั้งและ
การพิจารณาความดีความชอบ นอกจากนี้ขาราชการยังใหความสําคัญกับผูบังคับบัญชามากกวา
ตอบสนองความตองการของประชาชน ทาํใหการปฏิบัตงิานไมตอบสนองนโยบายของรัฐและ
ความตองการของประชาชน อีกทั้งขาราชการมีปญหาเรื่องรายไดไมพอกับคาครองชีพ ขาด
จริยธรรม สงผลใหเกดิการฉอราษฎรบังหลวง ขวัญกําลังใจของขาราชการคอนขางต่ํา 

 4. กฏระเบียบวิธีปฏิบัติมีขั้นตอนมากทําใหขาดความคลองตัว กฎหมายหลายฉบับลาสมัย 
ไมเหมาะกับสภาพการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน นอกจากนี้ กฎระเบียบ
บางอยางมีชองวางใหขาราชการหาผลประโยชนสวนตัว (corruption) ได 



 

 

37 

 วรเดช จนัทรศร (2540) ไดกลาวถึงปญหาระบบบริหารราชการแผนดินไทยเชนเดียวกนัคือ 
1.  ภาคราชการรวมอํานาจ ขยายอํานาจ ขยายฐานกําลัง สรางกฎระเบียบที่เนนการควบคุม

และดําเนินการโดยภาคราชการ ทําใหเกิดความเปนองคกรขนาดใหญที่สลับซับซอนยากตอการ
แกไขเพราะมปีญหายึดโยงเชื่อมไปทั้งระบบผูกขาดและยัดเยยีดความคิด ขาดการมสีวนรวมจาก
ประชาชนและภาคเอกชน  ตลอดจนผูปฏิบัติหรือกลไกตาง ๆ ในภาคราชการดวยกันเอง  เปน
ลักษณะที่ไมเปนไปในทิศทางเดียวกนักับกระบวนการประชาธิปไตย 
 2. กลไกตาง ๆ ที่จะเอื้อตอการบริหารและการปฏิรูปงานของรัฐใหมีคุณภาพ เกิดสภาพ
ปญหาสะสมและลุกลามเปนลูกโซ ไดแก โครงสรางและรูปแบบองคกรของรัฐในระดับตาง ๆ 
ระบบการเงินและงบประมาณ การวางกฎเกณฑการบริหาร การใชอํานาจและการตัดสินใจ
เจาหนาที่ของรัฐ ระบบการควบคุมการตรวจสอบการทํางาน ระบบการประเมินผล การปฏิบัติงาน 
ระบบการบริหารงานบุคคล จรรยาวิชาชีพ  คานิยมและวัฒนธรรม 
 3.  การควบคุมจากฝายบริหารที่มีมากเกินไปทําใหงานเกิดความลาชา (red  tape) 

อีกทั้งไดเสนอมาตรการและกลยุทธในการแกปญหาระบบราชการ ดังนี้ 
 1.  การกระจายอํานาจการบริหารราชการทั้งระบบจากกระทรวง ทบวง กรม และกอง ไปยัง
หนวยดําเนินการโดยตรง ใหมีความคลองตัวรวดเร็วในการทํางาน มีความรับผิดชอบมากขึ้นและ
สามารถตรวจสอบไดทั้งดานงบประมาณ การใชจายเงิน และการบริหารบุคคล 

 2. การปรับบทบาทขนาดและองคกร การลดบทบาทของหนวยราชการใหเล็กลง 
(downsizing) ลดกฎระเบียบ (deregulation) ใหมีขั้นตอนที่ส้ันและกระชับ มีบุคลากรจํานวนนอยแต
มีความหลากหลายมากขึ้น ลดภาระงานโดยการแปรแปรสภาพกิจกรรมบางอยางเปนกิจกรรมของ
เอกชน (privatization) เชน การจางเหมา การประมูลดําเนินการ การใหเชา การยกเลิกหรือลด
เงื่อนไขของระเบียบ เพื่อใหมีการดําเนินการโดยเสรี (liberalization) รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
 3.  การเปดระบบราชการสูกระบวนการประชาธิปไตย โดยมีการรายงานการดําเนินงานให
ประชาชนและสาธารณะชนไดทราบ ใหประชาชนจากกลุมหลากหลายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและประเมินผลดวย 
 4.  การยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบที่ลาสมัย และออกกฎหมายใหมที่เปนประโยชน 
 5. การปรับปรุงเงินเดือนขาราชการใหใกลเคียงภาคเอกชน รวมทั้งระบบสวัสดิการ ระบบ
เกษียณอายุ  
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 นอกจากนั้น ระบบราชการของไทยยังมีปญหาในแงของการเติบโตเชิงปริมาณมาก ในชวง 
15 ปที่ผานมา มีสวนราชการระดับกองเพิ่มขึ้นเกือบ 500 กอง มีขาราชการจํานวนมากถึง 2.2  
ลานคน โดยรัฐตองจายเงินเดือนและคาจางประจําใหกับขาราชการ ซ่ึงในปงบประมาณ 2536 
จํานวน 160,682 ลานบาท หรือราว 36 % ของงบประมาณประจําปทั้งหมด (วิทยากร  เชียงกูล, 
2537) และในปงบประมาณ 2550 จํานวน 426,613.4 ลานบาท หรือราว 27.2 % ของงบประมาณ
ประจําปทั้งหมด (สํานักงบประมาณ, 2550) 

เชนเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาของไทยซึ่งอยูในการบริหารงานระบบราชการ ไดเกิด
วิกฤตการณตาง ๆ สรุปไดดังนี้ (จรัส สุวรรณเวลา, 2539) 

 1. คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนนเนื้อหาวิชามากกวาการสรางวิจารณญาณและ
ความคิดสรางสรรค บัณฑิตมีความเขมขนทางวิชาการต่ํา ขาดการแสวงหาความรูใหม ๆ ดวยตนเอง 
เพราะมหาวิทยาลัยเนนการสอนเปนหลัก ไมเนนบทบาทในการวิจัยและสรางองคความรูใหม 
งบประมาณที่ไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน ขาดการลงทุนที่เพียงพอ เครื่องมืออุปกรณลาสมัย 
ปรัชญาการศึกษาแคบและคลาดเคลื่อน เนนการเรียนเฉพาะการทองจําเปนหลัก 

 2. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดรับงบสนับสนุนนอยเกินไปอยางเรื้อรัง เพราะรัฐกับสังคม
ยังเขาใจวามีหนาที่เพียงแคสอนเปนหลัก หนาที่อ่ืน ๆ เชน การวิจัยบุกเบิกแสวงหาความรูและ
กิจกรรมนอกหลักสูตรไมคอยจําเปน ทบวงมหาวิทยาลัยเนนการขยายระบบอุดมศึกษาและขยาย
โอกาสแตละเลยมหาวิทยาลัยเดิม แผนพัฒนาอุดมศึกษาไมสามารถรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม นอกจากนั้นระบบอุดมศึกษาเปนระบบราชการมีระเบียบกฎเกณฑมากทําใหขาดความ
คลองตัว 

 3. ขาดแคลนนกัวิชาการ ไมสามารถดึงดูดบณัฑิตรุนใหมที่มีสติปญญาดีใหเขามาเปน
อาจารยได อาจารยวุฒิปริญญาเอกไดเงนิเดือนนอยกวาคนจบปริญญาตรีที่ทํางานภาคเอกชน 

 4. ระบบบริหารที่ดอยประสิทธิภาพ มีการรวมอํานาจมากกวากระจายอํานาจและหนาที่ไป
ยังภาควิชาและสาขาวิชา  ขาดความคลองตัวในการปรับงบประมาณและการเบิกจาย 

จากสภาพปญหาของระบบราชการและสถาบันอุดมศึกษาของไทยตามที่กลาวมา
โดยสังเขปนั้น ไดมีแนวคิดการแปรเปลี่ยนสภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่อยูภายใตการ
บริหารงานในระบบราชการเปนอยูนอกระบบราชการ หรือที่เรียกวา “มหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ” โดยมีรายละเอียดที่จะกลาวตอไปนี้ 
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 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 มหาวิทยาลัยในกํากับ หมายถึง มหาวิทยาลัยมีอิสระจากอํานาจรัฐ บุคคลหรือองคกรของ
มหาวิทยาลัยจะตองตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อไมใหมหาวิทยาลัยและนักวิชาการกลายเปนผูทํา
อะไรก็ไดตามอําเภอใจ โดยมีลักษณะที่สําคัญอยางนอย 4 ประการ (วิจติร ศรีสะอาน อางใน 
ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)  

 ประการที่หนึง่ อิสระในการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองรองรับกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย นั่นก็คือ ลักษณะการบริหารตองเกื้อกูลตอกระบวนการหาความรูและสรางความคิด
โดยอิสระของนักวิชาการ (การวิจัย การคนควาหาความจริง การเรียนการสอน กระบวนการ
ถายทอดและการวัดผล จนทายที่สุดคือการใหปริญญา) รวมถึง การใหบริการแกสังคม การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน อิสระในการดําเนินงานการเหลานี้จะมขีึ้นไมไดถาหากมหาวิทยาลัย 
นักวิชาการยังตองรับคําสั่งคําบัญชาจากภายนอก และหากเปนเชนนี้การศกึษาระดับสูงสุดซึ่งเนน
การแสวงหาองคความรูใหมและการเผยแพรความรูก็จะไมตางจากศนูยฝกอบรมทั่วไป 

 ประการที่สอง เมื่อการดําเนนิการเพื่อใหภารกิจสําเร็จโดยมีอิสระในตวัเองแลว เครื่องมือ
และวิธีการอืน่ ๆ โดยเฉพาะเรื่องการไดทรัพยสินและการเงินตองมีอิสระ และถาไมมีอิสระเสียแลว 
ภารกิจประการแรกที่สําคัญที่สุดก็จะไมมทีางเปนอิสระได 

 ประการที่สาม อิสระในตัวนกัวิชาการในมหาวิทยาลยั กลาวคือ เมื่อมีผลงานในการคดิคน
และเผยแพรจนเปนที่ยอมรบั ก็ตองไดรับการยอมรับโดยไมตองคอยมองวา องคความรูที่คิดคนและ
เผยแพรขึ้นมาจะถูกใจใครหรือไม ส่ิงนี้เรียกวา อิสระในการคิดคน 

 ประการสุดทาย อิสระที่จะจดัองคกรและกระบวนการภายในมหาวิทยาลัยใหเกื้อกูลตอ
ภารกิจใหมากที่สุด มหาวิทยาลัยตองอิสระที่จะจดัโครงสรางองคกรและระดมทรัพยากรมาดําเนนิ
ภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มที่ เมื่อคนคิดพบแลว ความจําเปนขององคกรบางแหงก็
อาจยุบเลิกได เรียกอิสระนีว้า อิสระในการจัดโครงสราง นอกจากนี้ความเปนเอกเทศ (autonomy) 
นั้น อาจเปนเพยีงอิสระตามกฎหมายซึ่งสามารถยกเลิกเพกิถอนหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได 

 นอกจากนี้ ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย  กีระนันท (2542) อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดกลาวถึงมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐวา เปนมหาวิทยาลัยที่เปนนิติบุคคลที่ไมใช
สวนราชการและไมใชรัฐวิสาหกิจ เปนองคกรสาธารณะไมแสวงหากําไรที่เรียกวา public corporate 
เปนมหาวิทยาลัยที่มีการจัดวางระบบงานเอง มีระเบียบกฎเกณฑในการปฏิบัติของตนเอง โดยมี
ความเปนอิสระ เชนเดียวกับที่ ศาสตราจารย ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร (2544) อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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ไดกลาววา เปนกระบวนการเอาความเปนราชการออกจากการบริหารที่เรียกวา Debureaucratisation 
มีการดําเนินการที่เหมือนบริษัท แตยังคงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงรัฐจึงตองเกื้อหนุน 

 การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับ ทบวงมหาวิทยาลัย (2536) ไดอธิบายวา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” มีฐานะเปนพนักงานหรือเจาหนาที่ของ
รัฐที่อยูภายใตกฎหมายของมหาวิทยาลัย ไมใชขาราชการ ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม สามารถใช
ตําแหนงของวิชาการเปนคํานําหนานามได รวมทั้งเครื่องราชอิสริยาภรณตามตําแหนง ไดรับ
เงินเดือนที่สูงกวาในปจจุบัน แตไมควรต่ํากวารัฐวิสาหกิจ สามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน โดย
จะไดรับตามความสามารถและภาระงานซึ่งพิจารณาตามคุณภาพและปริมาณงานวิจัย ดังนั้นอาจารย
แตละคนเงินเดือนไมควรเทากัน สําหรับระบบบัญชีเงินเดือนควรแยกระหวางบุคลากรสายวิชาชีพ
และสายปฏิบัติการ ทั้งนี้ทุกมหาวิทยาลัยจะใชบัญชีเงินเดือนเดียวกันในระยะ 3 ปแรกของการ
เปลี่ยนระบบ การกําหนดผลประโยชนเกื้อกูลจะตองไมต่ํากวาที่ควรไดรับ งบสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยในแตละป ควรขอจัดสรรงบประมาณจํานวนรอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงินเดือน   

 แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย (2541) กําหนดหลักการไวดังนี้  
 1. ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ตองเปนระบบที่ดึงดูด
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมทั้งสามารถรักษาคนดีไวได 

2. การกําหนดอัตราเงินเดือน ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เปน
การเฉพาะของแตละมหาวิทยาลัย และมีระบบการประเมินที่คํานึงถึงคุณสมบัติและภาระงานเปน
สําคัญ 

3. การกําหนดผลประโยชนและสวัสดิการ พนักงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
จะไดรับสิทธิประโยชนเกื้อกูลรวมกันแลวจะไมนอยกวาระบบราชการ เชน ไมมีระเบียบบําเหน็จ 
บํานาญ แตมีระบบกองทุนเลี้ยงชีพแทน เปนตน ทั้งนี้แตละมหาวิทยาลัยอาจมีวิธีการที่แตกตางกัน
ไป 

4. การกําหนดเงื่อนไขการจางและกลไกการประเมิน การคัดเลือกการจาง เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลการทํางานเปนอํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัย
จะกําหนดเกณฑและแนวปฏิบัติขึ้น อยางไรก็ตาม การบรรจุแตงตั้งบุคลากรในระบบเดิม หรือ
บุคคลทั่วไปเขาสูระบบใหมตองคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเปนสําคัญ     

4.1 การจาง  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหลักเกณฑการจางไดตามความเหมาะสมของ 
แตละมหาวิทยาลัย เชน การกําหนดอายุสัญญาการทดลองงานและการประเมินเขาสูตําแหนง 
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4.2  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ควรจัดทําเปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อใหได
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการประเมินควรยึดหลักการ 4 ประการ คือ 

 1)  วิธีการประเมินตองโปรงใส ตรวจสอบไดและเปนธรรม 
 2)  กลไกการประเมินควรใชองคคณะบุคคลทั้งภายในและภายนอก  
 3)  ผลของการประเมินตองนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหไดคุณภาพ 
 4)  กฎเกณฑการดําเนินการตองเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

 5.  การถายโอนเขาสูระบบใหม 
 5.1  ใหมีคณะกรรมการประเมินศักยภาพบุคคลขึ้น  เปนการเฉพาะภายใตเงื่อนไขที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด   
 5.2  ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานใหม และอัตราคาตอบแทนที่ขึ้นอยูกับคุณวุฒิ
และภาระงานโดยการจาตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่กําหนดขึ้นใหม  
 6.  ตําแหนงทางวิชาการ 

6.1  การใชตําแหนงทางวิชาการ อาจารยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลสามารถ
ใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานามได 

6.2  การขอตําแหนงทางวิชาการ อาจารยของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลสามารถ
ขอตําแหนงทางวิชาการได ภายใตกฎเกณฑขอบังคับของสภามหาวิทยาลัย 

7.  เครื่องราชอิสริยาภรณ โดยหลักการผูที่เปลี่ยนสภาพจากขาราชการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยนั้น ยังคงใหไดรับสิทธิการของเครื่องราชอิสริยาภรณไดตอเนื่องอีก 1 ช้ัน เชนเดียวกับ
ขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการของเครื่องราชอิสริยาภรณฯ  

ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน (2545) ไดกลาวถึงการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ดังนี ้

ขั้นที่ 1  การสรรหาทรัพยากรบุคคล 
 1.  การจําแนกตําแหนงงานและจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 
 2.  การสรรหาคัดเลือก ยึดระบบคุณธรรม 
 3.  การบรรจุแตงตั้ง ใชสัญญาจางงาน มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
ขั้นที่ 2  การจดัสรรทรพัยากรบุคคล 
 1.  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 1)  ประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน 
 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

ประจําป 
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 2.  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1)  ปละ 1 คร้ัง 

 2)  เล่ือนตามบัญชีของแตละสาย 
 3.  กําหนดโครงสรางเงินเดือนแตละสายงาน 
 4.  การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกลู 
 1)  กองทุนเงนิสะสม/สํารองเลี้ยงชีพ 
 2)  เงินชดเชย 
 3)  คารักษาพยาบาล 
 4)  คาเลาเรียนบุตร 
ขั้นที่ 3  การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

1.  การฝกอบรมและพัฒนา 
2.  การจัดหาและจัดสรรทุน 

 นอกจากนี้ อุทยั เลาหวเิชียร (2545) มคีวามเห็นวา การบริหารงานบุคคลมีอิสระอยางจริงจัง 
โดย ก.ม.นาจะมีบัญชีเงินเดอืนแยกตางหากจากขาราชการพลเรือนของ ก.พ. การพิจารณาบัญชี
เงินเดือนใหอิงลักษณะการพิจารณาบัญชีเงินเดือนของ ก.ต. และ ก.อ. เพราะบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยสวนใหญเปนผูที่มีความรูความสามารถสูงกวาบุคลากรที่ทําหนาที่ทุกประเภทในสังคม 
เพราะเปนผูสอนบุคคลในทกุวิชาชีพ ซ่ึงหากตุลาการและอัยการไดรับเงินเดือนสูงเทาใด อาจารย
คณะนติิศาสตรยอมนาจะไดรับเงินเดือนมากกวาเทานั้น เชนเดยีวกับ สมบัติ นพรัก (2545) มี
ความเหน็วาการแปรสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตองการผลที่คาดหวัง คอื  

 1.  สามารถพัฒนาองคกรและระบบงานที่เหมาะสมกบักิจการของมหาวิทยาลัย 
 2.  ลดระเบียบขอบังคับและขั้นตอนการทาํงานที่ไมเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 
 3.  รักษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยและดึงดูดบุคลากรนอกมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาถึง
ผลตอบแทนในรปูแบบตาง ๆ และบรรยากาศในการทํางาน 
 4.  สามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัด 

 ตัวอยางการบริหารงานบุคคลในกรณีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการจะไดรับเงินเดือนประมาณ 2 เทาของราชการ สายปฏิบัติการจะไดรับ
ประมาณ 1.5 เทาของราชการ สวนเรื่องสวสัดิการนั้นไมต่ํากวาราชการ แตเปลี่ยนวิธีการจัดให
เหมาะสม คือ ใชงบเงินสํารองเล้ียงชีพแทนบําเหนจ็บํานาญ เรียกเก็บ 4% ของเงินเดอืน และ
มหาวิทยาลัยเพิ่มใหอีก 8% รวมเปน 12% (อุทุมพร จามรมาน, 2545)  
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ในขณะที่สภาอาจารย มหาวทิยาลัยบูรพา (2545) ไดกลาวถึงสวนเสียของการออกนอก
ระบบราชการ ซ่ึงสรุปไวมีดังนี้ 

 1. ระบบพนักงานที่ถูกประเมินใหออกจากงาน เนื่องจากปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ ทํา
ใหบุคลากรมคีวามรูสึกไมมัน่คงในหนาทีก่ารงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมชัดเจนและ
โปรงใส อาจมีการเลนพรรคเลนพวกหรือถูกกลั่นแกลงไดงาย 

 2. ไมมั่นใจวาหากระบบดีแตไดผูบริหารงานไมดี ตัวระบบจะสามารถชวยใหมหาวิทยาลัย
ดีขึ้นหรือไม หากไมดีขึ้นแสดงวาไมไดอยูที่ระบบ แตอยูที่คุณภาพของผูบริหาร 
 3. ไมมั่นใจวาองคกรจะสามารถหารายไดเล้ียงตัวเองได โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยตางจังหวัด
และมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ถึงแมวาจะไดรับเงินสนับสนุนสวนหนึ่งจากรัฐ 
 4. ไมมั่นใจวาการออกนอกระบบจะเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงหรือไม กลับ
เกรงวานานๆ เขามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบการบริหารงานตาง ๆ ดวยความเคยชินกับระบบ
ราชการมานาน 40 – 50 ป จนกลับไปเหมือนระบบราชการอยางแตกอน 
 5. การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจะมีคาใชจายสูงขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะตองหา
รายไดมาเลี้ยงตนเอง คนยากจนและคนดอยโอกาสซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศจะไมมีโอกาส
เขาศึกษาตอ 

 ไพโรจน ภัทรนรากุล (2545) ไดกลาวถึงขอเสียอีกประการหนึ่ง คือ บุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพบางสวนของมหาวิทยาลัยขนาดเล็กและมหาวิทยาลัยตางจังหวัดอาจถูกซือ้ตวัหรือ
เล่ือนไหลไปอยูที่มหาวิทยาลัยช้ันนํา บัณฑิตที่ผลิตออกมาอาจมีคุณภาพเลวลงแทนที่จะดีขึ้น หรือ
อาจขาดความจงรักภักดีตอองคกรเมื่อที่ใดเสนอคาตอบแทนมาก อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ก็พรอมที่จะยายไปอยูสถาบันการศึกษาใหม  
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย  เ ร่ือง  การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสู
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ: บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย คณะผูวิจัยไดเลือกสถานที่
เปาหมายสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก มหาวิทยาลัยตาง ๆ ของไทย รวม 8 แหง โดยแบง
ออกเปน 3 กลุม และทําการคัดเลือกมหาวิทยาลัยในแตละกลุมโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
อยางนอยกลุมละ 1 แหง ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยที่คณะผูวิจัยมีเครือขายที่จะสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
ทั้งเอกสารและการสะทอนความคิดเห็นได ดังนี้ 
 กลุมที่ 1  มหาวิทยาลัยของรฐัที่กําลังดําเนนิการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดแก  

1)  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จังหวดักรงุเทพฯ 
2)  มหาวทิยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
3)  มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

กลุมที่ 2  มหาวิทยาลัยทีไ่ดรับการยกฐานะขึ้นใหม ไดแก  
 1)  มหาวทิยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 2)  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  
 กลุมที่ 3  มหาวิทยาลัยทีเ่ปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดแก  
 1)  มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง จังหวดัเชยีงราย 
 2)  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จังหวดักรุงเทพฯ 

3)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จังหวัดกรุงเทพฯ 

โดยมีกระบวนและขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ 
 
การศึกษาเอกสาร 
 
 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของ
ขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) ซ่ึงแหลง
เอกสารที่สําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และมหาวิทยาลัย 8 แหง โดยการ
สืบคนขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ต และทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) 
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การวิจัยเชิงสํารวจ  
 
 มีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) มีรายละเอียด ดังนี้  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

สถานที่เปาหมายสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยจํานวน 8 แหง โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง  มีประชากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น จํานวน 

3,757 คน คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Yamane )
1

( 2Ne
Nn

+
=  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน   

340 คน ซ่ึงผูวิจัยไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีกรอยละ 30 รวมเปนทั้งสิ้น 440 คน เพื่อแกปญหาการ
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมานอย และทําการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย ไดจํานวนกลุมตัวอยางใน
แตละมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

สถานที่ ประชากร กลุมตัวอยาง 
1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
2.  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3.  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
4.  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6.  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
8.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
                                รวม 

946 
410 
879 
118 
44 
268 
387 
705 

3,757 

80 
40 
80 
40 
40 
40 
40 
80 
520 

 

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดระบบ
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)  

 การเก็บรวบรวมขอมูล   

 การเก็บรวมรวมขอมูลทําโดยการสงแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปยังกลุมตัวอยางที่ได
เลือกไว คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 8 แหง ซ่ึงแบบสอบถามทั้งหมดที่ผูวิจัยได
สงไปมีจํานวนทั้งสิ้น 440 ชุด ไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา 281 ชุด คิดเปนรอยละ 63.86 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใชสถิติพื้นฐาน คือ คารอยละ 
(percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สวนขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 
การสะทอนความคิดเห็น 
 
 มีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนความคิดเห็นและนําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ทั้ง 8 แหง โดยใชเทคนิคการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ (รายละเอยีดในภาคผนวก) 
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมยอย (focus group discussion) การสัมภาษณกลุม (group 
interview) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) และการจัดเวทีสัมมนาสะทอนความ
คิดเห็น (มีรายช่ือผูรวมการสัมมนาในภาคผนวก) การตรวจสอบขอมูลโดยใชเทคนิคสามเสา 
(triangulation) ทั้งแหลงขอมูลจากตางคน สถานที่ และเวลา หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดย
การตีความและสรางขอสรุปแบบอุปนัย (inductive)  
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ตารางที่ 2  สรุปกระบวนและขั้นตอนในการวิจัย 
 

ขั้นตอน แหลง/เคร่ืองมอื/
วิธีการการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ีตองการ 

1. การศึกษาเอกสาร - เอกสาร - การวิเคราะหเนื้อหา - ระบบเงินเดอืนและ  
   สวัสดิการ 

2. การศึกษาเชงิ 
    สํารวจ 

- แบบสอบถาม - คารอยละ  
- คาเฉลี่ย 
- คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- การวิเคราะหเนื้อหา  

- บทสะทอนความ
คิดเห็น 
   ระบบเงินเดอืนและ 
   สวัสดิการ 

3. การสะทอน 
    ความคิดเหน็ 

- การสนทนากลุมยอย 
- การสัมภาษณกลุม 
- การสัมภาษณเจาะลึก 
- การจัดเวทีสัมมนา 
   สะทอนความคิดเห็น 
 

- การตีความ 
- การสรางขอสรุป
แบบ 
   อุปนัย 

- บทสะทอนความ
คิดเห็น 
   ระบบเงินเดอืนและ 
   สวัสดิการ 
- แนวทางการจัดระบบ 
   เงินเดือนและ
สวัสดิการ 



บทที่ 4 
การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ 

 
ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิจัยโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือน

และสวัสดิการขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจากการศึกษาเอกสาร พบวา แผนพัฒนา
อุดมศึกษาไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตองเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ดังนั้นตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ค.ป.ร.) ไดระงับการกําหนดอัตราขาราชการใหมทุกประเภท
ใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตไดจัดสรรอัตราใหเทาที่จําเปนในระบบใหมที่เรียกวา “พนักงาน
มหาวิทยาลัย” (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2536) ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 และวันที่ 
31 สิงหาคม 2542 ใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 20 แหง จางพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตรา
ขาราชการทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจางในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยบุคลากรสายผูสอน จางในอัตรา
ขาราชการแรกบรรจุซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุ
หรือ 1.7 เทา สวนบุคลากรสายสนับสนุนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุซ่ึงเปนอัตราในปจจุบัน
บวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 50 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.5 (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542) 
ตอมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจางบุคลากรทดแทนอัตราขาราชการในสถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้ง 20 แหง (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551)  

ในเรื่องของสวัสดิการหรือผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ๆ สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
(2541) ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลวาระบบ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ตองเปนระบบที่ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมทั้งสามารถรักษาคนดีไวได การกําหนดผลประโยชนและสวัสดิการพนักงานของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลจะไดรับสิทธิประโยชนเกื้อกูลรวมกันแลวจะไมนอยกวาระบบ
ราชการ หรือไมต่ํากวาที่ควรไดรับ แตอาจมีวิธีการจัดการที่แตกตางกันไป เชน ไมมีระบบบําเหน็จ 
บํานาญ แตมีระบบกองทุนเลี้ยงชีพแทน เปนตน โดยงบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในแตละป ควร
ขอจัดสรรงบประมาณจํานวนรอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงินเดือน ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทยีบ
การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดังนี้ 
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เงินเดือนขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
1.  เงินเดือน  

ขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
วุฒิปริญญาเอกและปริญญาโทของขาราชการพลเรือนตามพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550 ดังนี้ (กระทรวงการคลัง, 2551) 

วุฒิปริญญาเอก  =  13,110  บาท (ขั้น 6) 
วุฒิปริญญาโท   =     9,700  บาท (ขั้น 4) 

พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตาง ๆ มีการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย) วุฒิปริญญาเอกและปริญญาโท ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมมีบัญชีอัตราเงินเดือน แตกําหนดอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุตามบัญชีเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2550 การคิดอัตราเงินเดือนจะบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 
50 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.5 เทา และสามารถบรรจุใหไดรับเงินเดือนสูงกวาวุฒิที่ใชตาม
ประสบการณตาง ๆ เชน ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่ตรงตามเงื่อนไขการจาง 
นับประสบการณสอนใหไดไมเกิน 5 ป โดยไดรับเงินเพิ่มปละ 1 ขั้น ๆ ละ 870 บาท ซ่ึงอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิ ดังนี้ 

วุฒิปริญญาเอก  =  19,665 บาท  
วุฒิปริญญาโท   =  14,550  บาท  

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 ตาม
บัญชีเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2550 ซ่ึงอัตราเงินเดือนจะบวกดวยอัตราเพิ่มอีกประมาณรอยละ 40 
ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.40 เทา การคิดประสบการณไมมีระเบียบตายตัว แตภาควิชาสามารถ
บรรจุใหไดรับเงินเดือนสูงกวาวุฒิได โดยไดรับเงินเพิ่มปละ 1 ขั้น ๆ ละ 1,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เงินที่มีอยู ซ่ึงมีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิ ดังนี้ 

วุฒิปริญญาเอก  =  18,270 บาท  
วุฒิปริญญาโท   =  13,400  บาท  

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
พ.ศ. 2548 ซ่ึงอัตราเงินเดือนจะบวกดวยอัตราเพิ่มอีกประมาณรอยละ 60 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 
1.60 เทา สวนผูที่มีประสบการณในการทํางานจะบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 50 ของเงินเดือน
สุดทายที่ไดรับจากขาราชการเดิมหรือ 1.5 เทา หรือบวกดวยจํานวนประสบการณทํางานในลักษณะ
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เดียวกันหรือใกลเคียงไมเกิน 10 ป ๆ ละ 1 ขั้น ๆ ละ 1,000 บาท โดยใหพนักงานเลือกไดวาจะใชวิธี
ใดที่เปนประโยชนมากที่สุด ในปจจุบันมีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิ ดังนี้ 

วุฒิปริญญาเอก  =  20,650 บาท  
วุฒิปริญญาโท   =  15,210 บาท  

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามบัญชีเงินเดือน
ขาราชการ พ.ศ.2550 การคิดอัตราเงินเดือนจะไมมีการคิดบวกเพิ่มจากอัตราของขาราชการและไม
คิดประสบการณ ซ่ึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิ ดังนี้ 

วุฒิปริญญาเอก  =   13,110 บาท  
วุฒิปริญญาโท   =     9,700 บาท  

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ขาราชการตามบัญชีเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2550 การคิดอัตราเงินเดือนจะไมมีการคิดบวกเพิ่มจาก
อัตราของขาราชการและไมคิดประสบการณ ซ่ึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิ ดังนี้ 

วุฒิปริญญาเอก  =  13,110 บาท  
วุฒิปริญญาโท   =    9,700 บาท  

6. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา
ของอัตราแรกบรรจุขาราชการและใชวิธีการตอรองไดตามประสบการณ ซ่ึงมีอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุตามวุฒิ ดังนี้ 

วุฒิปริญญาเอก  =  26,300 บาท  
วุฒิปริญญาโท   =  17,550 บาท  

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทาของอัตราแรกบรรจุขาราชการและใชวิธีการตอรองไดตามประสบการณ ซ่ึง
มีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิ ดังนี้ 

วุฒิปริญญาเอก ประมาณ 25,000 บาท  
วุฒิปริญญาโท   ประมาณ 20,000 บาท  

8. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต 
พ.ศ.2540 โดยกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามบัญชีเงินเดือนขาราชการ พ.ศ.2538 บวกดวย
อัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.7 เทา หลังจากนั้นในปตอๆ มีการปรับเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการหาสวนตางของบัญชีเงินเดือนขาราชการเกาและใหม แลวนํา
สวนตางมาบวกเพิ่มในอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และหากมีประสบการณ ทักษะพิเศษ 
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จะไดรับการพิจารณาดวย แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ในปจจุบันมีอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิ ดังนี้ 

วุฒิปริญญาเอก  =  20,400  บาท  
วุฒิปริญญาโท   =  14,800  บาท  

 ขอสังเกต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานสายวิชาการเทากับ
สายสนับสนุน คือ 1.5 เทา ของอัตราแรกบรรจุ ในขณะที่มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทุกแหงที่ศึกษาให
เงินเดือนพนักงานสายวิชาการมากกวาสายสนับสนุน 

2.  เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  

ขาราชการ ในป พ.ศ.2538 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กําหนดใหผูที่มี
ตําแหนงทางวิชาการไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี้ (กระทรวงการคลัง, 2551) 

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 6 - 7  =   3,500 บาท  
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8   =   5,600 บาท  
รองศาสตราจารย ระดับ 7-8 =   5,600 บาท 
รองศาสตราจารย ระดับ 9 =   9,900 บาท  
ศาสตราจารย ระดับ 9-10  = 13,000 บาท  
ศาสตราจารย ระดับ 11  = 15,600 บาท   

ตอมาในป พ.ศ.2547 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ใหขาราชการที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม 
ยกเวนขาราชการที่ไดรับเงินประจําตําแหนงต่ํากวาระดับ 8 ทําใหเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ
บวกเงินคาตอบแทน เปนดังนี้ (กระทรวงการคลัง, 2551) 

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 6 - 7  =   3,500 บาท  
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8   =   5,600 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (5,600 บาท) 
รองศาสตราจารย ระดับ 7-8 =   5,600 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (5,600 บาท) 
รองศาสตราจารย ระดับ 9 =   9,900 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (9,900 บาท) 
ศาสตราจารย ระดับ 9-10  = 13,000 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (13,000 บาท) 
ศาสตราจารย ระดับ 11  = 15,600 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (15,600 บาท) 
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พนักงานมหาวิทยาลัย เงินประจําตําแหนงทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ กําหนด
ไวดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิ่มอีก 1 เทา
ของอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม มีการเทียบระดับตําแหนงตามอัตราเงินเดือน ทําใหมี
เงินประจําตําแหนงเปนดังนี้ 

ผูชวยศาสตราจารย   =   3,500 บาท (อัตราเงินเดือนต่ํากวา 25,200 บาท) 
ผูชวยศาสตราจารย    =   5,600 บาท (อัตราเงินเดือน 25,200 บาท ขึ้นไป) 
รองศาสตราจารย  =   5,600 บาท (อัตราเงินเดือนต่ํากวา 30,960 บาท) 
รองศาสตราจารย  =   9,900 บาท (อัตราเงินเดือน 30,960 บาท ขึ้นไป) 
ศาสตราจารย   = 13,000 บาท (อัตราเงินเดือนต่ํากวา 44,535 บาท) 
ศาสตราจารย   = 15,600 บาท  (อัตราเงินเดือน 44,535 บาท ขึ้นไป) 

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิ่มอีก 1 เทาของ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม และมีเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 3 ระดับ ดังนี้ 

ผูชวยศาสตราจารย    =   5,600 บาท  
รองศาสตราจารย  =   9,900 บาท  
ศาสตราจารย   = 15,000 บาท  

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับเงินประจําตาํแหนงทางวิชาการเพิ่มอีก 1 เทาของอัตรา
เงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม และมีเงนิประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารยระดับเดียว ทําใหมี
เงินประจําตําแหนงเปนดังนี ้

ผูชวยศาสตราจารย    =   5,600 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (5,600 บาท) 
รองศาสตราจารย  =   5,600 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (5,600 บาท) 
รองศาสตราจารย  =   9,900 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (9,900 บาท) 
ศาสตราจารย   = 13,000 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (13,000 บาท) 
ศาสตราจารย   = 15,600 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (15,600 บาท) 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ไมไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิ่มอีก 1 เทา
ของอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดมิ และมีเงินประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารยระดับเดยีว
ทําใหมีเงนิประจําตําแหนงเปนดังนี ้

ผูชวยศาสตราจารย    =   5,600 บาท  
รองศาสตราจารย  =   5,600 บาท 
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รองศาสตราจารย  =   9,900 บาท  
ศาสตราจารย   = 13,000 บาท  
ศาสตราจารย   = 15,600 บาท   

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยังไมมีระเบียบเรื่องเงินประจาํตาํแหนง
ทางวิชาการ  

6. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไมไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิม่อีก 1 เทาของ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม แตมีเงินประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารยสูงกวาสถาบัน
อ่ืน ๆ ดังนี ้

ผูชวยศาสตราจารย   =   8,000 บาท  
รองศาสตราจารย  =   9,900 บาท  
ศาสตราจารย   = 12,300 บาท  

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดรับเงนิประจําตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มอีก 1 เทาของอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดมิ ทําใหมีเงนิประจําตําแหนงเปนดังนี ้

ผูชวยศาสตราจารย   =   3,500 บาท 
ผูชวยศาสตราจารย    =   5,600 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (5,600 บาท) 
รองศาสตราจารย  =   5,600 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (5,600 บาท) 
รองศาสตราจารย  =   9,900 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (9,900 บาท) 
ศาสตราจารย   = 13,000 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (13,000 บาท) 
ศาสตราจารย   = 15,600 บาท  บวกเงินคาตอบแทน (15,600 บาท) 

8. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพิม่อีก 1 เทาของ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม ทําใหมีเงินประจาํตําแหนงเปนดังนี ้

ผูชวยศาสตราจารย   =   3,500 บาท 
ผูชวยศาสตราจารย    =   5,600 บาท  
รองศาสตราจารย  =   5,600 บาท 
รองศาสตราจารย  =   9,900 บาท  
ศาสตราจารย   = 13,000 บาท  
ศาสตราจารย   = 15,600 บาท   
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3.  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  

ขาราชการ  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตามกฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.
2544 ใหเล่ือนขั้นเงินเดือน ปละ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 คร่ึงปแรก ใหเล่ือนวันที่ 1 เมษายน และครั้งที่ 2  
ใหเล่ือนวันที่ 1 ตุลาคม โดยใหเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปไมเกิน 2 ขั้น (กระทรวงการคลัง, 2551) 

พนักงานมหาวิทยาลัย การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่ศึกษา มีการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 2 ลักษณะ คือ  

ลักษณะที่ 1 เล่ือนเปนเปอรเซ็นตปละ 2 คร้ัง ในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม เชนเดียวกับ
ขาราชการ ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เล่ือนเปนเปอรเซ็นต ปละ 1 คร้ัง 
ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยใหเล่ือนวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป  

ลักษณะที่ 2 เล่ือนตามขั้นที่กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนของพนักงาน คือ เล่ือนปละ 2 คร้ัง 
ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่ือนปละ 1 คร้ัง ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร และเลื่อน 2 ป ตอ 1 คร้ัง 
ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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ตารางที่ 3  สรุปการเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
  

พนักงานมหาวิทยาลัย  
ขาราชการ เกษตรศาสตร ศิลปากร นเรศวร ราชภัฎ

นครปฐม 

เทคโนโลยี 

ราชมงคลฯ 

แมฟาหลวง เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 

จุฬาฯ 

เงินเดือนเริ่มตน  
- วุฒิปริญญาเอก 
- วุฒิปริญญาโท 
 

1 ต.ค.2550 
13,110 
9,700 

1.5 เทา 
19,665 
14,550 

 
18,270  
13,400 

 
20,650 
15,210 

1 เทา 
13,110 
9,700 

1 เทา 
13,110 
9,700 

 
26,300 
17,550 

(ตอรอง) 

 
>25,000 
>20,000 

(ตอรอง) 

 
20,400 
14,800 

เงินประจําตําแหนงวิชาการ 

- ผูชวยศาสตราจารย 6-7 
- ผูชวยศาสตราจารย 8 
- รองศาสตราจารย 7-8 
- รองศาสตราจารย 9 
- ศาสตราจารย 9-10 
- ศาสตราจารย 11 

 
3,500 

5,600 x2 
5,600 x2 
9,900  x2 

13,000  x2 
15,600  x2 

 
3,500  
5,600 
5,600 
9,900 

13,000 
15,600 

 
5,600 

 
9,900 

 
15,000 

 

 
 

5,600 x2 
5,600 x2 
9,900  x2 

13,000  x2 
15,600  x2 

 
 

5,600 
5,600 
9,900 

13,000 
15,600 

 
 

ไมมีระเบียบ 

 
8,000 

 
9,900 

 
12,300 

 

 
3,500 x2 
5,600 x2 
5,600 x2 
9,900  x2 

13,000  x2 
15,600  x2 

 
3,500  
5,600 
5,600 
9,900 

13,000 
15,600 

การเลื่อนขั้นเงนิเดือน เลื่อนขั้น 
ปละ 2 ครั้ง 
(วงเงนิ 6%) 

เลื่อนเปน %
ปละ 1 ครั้ง 
(วงเงนิ 4%) 

เลื่อนขั้น 
ปละ 2 ครั้ง 

เลื่อนขั้น 
ปละ 1 ครั้ง 

เลื่อน 1 ขั้น 
ตอ 2 ป 

เลื่อนเปน %
ปละ 1 ครั้ง 

เลื่อนเปน %
ปละ 1 ครั้ง 

เลื่อนเปน %
ปละ 2 ครั้ง 

เลื่อนเปน %
ปละ 1 ครั้ง 
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สวัสดิการขาราชการกับพนกังานมหาวิทยาลัย 
 

ขาราชการ สวัสดิการขาราชการ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน, 2546) 
 1. สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ เปนสวัสดิการที่รัฐบาลรับผิดชอบ
ดําเนินการเรื่องเงินคาใชจายใหจากงบประมาณแผนดิน สวัสดิการประเภทนี้ ไดแก 

1)  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คูสมรส และบุตร 
 ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

2)  เงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
3)  การรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตร 
4)  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
5)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6)  คาเชาบาน 
7)  โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อาศัยของขาราชการ 
8)  เบี้ยประชุมกรรมการ 
9)  เงินคาสมนาคุณวิทยากร 
10)  เงินคาสอนพิเศษ 
11)  เงินรางวลัเกี่ยวกับการสอบ 
12)  คาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจและประเมนิผลงานทางวิชาการ 
13)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
14)  เครื่องราชอิสริยาภรณ 
15)  บําเหนจ็บํานาญ 
16)  เงินสวัสดกิารเกี่ยวกับเบีย้กันดาร 

2. สวัสดิการภายในสวนราชการ ซ่ึงหัวหนาสวนราชการมีหนาที่ริเร่ิม สงเสริม และ
สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ. ศ. 2547 เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการและการ
ดํารงชีวิตของขาราชการในสวนราชการ โดยจัดตั้งเปนกองทุนสวัสดิการและมีหนาที่กําหนด
นโยบาย ระเบียบ และการกํากับดูแลการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ ซ่ึงมีขอบเขตและแนวทางการจัดสวัสดิการที่ใหไว ดังนี้ 

1)  การออมทรัพย 
2)  การใหกูเงิน 
3)  การเคหะสงเคราะห 
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4)  การฌาปนกิจสงเคราะห 
5)  การกีฬาและนันทนาการ 
6)  รานคาสวัสดิการ 
7)  การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 
8)  การสงเคราะหขาราชการดานอื่น ๆ เชน ชวยคาอาหาร คาเดินทาง คาเครื่องแบบ 

 ทุนการศึกษา หรือสงเคราะหผูประสบภัย 
9)  กิจกรรมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร   

 พนักงานมหาวิทยาลัย สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ  

1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสวสัดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550) 

 1)  การประกันสังคม 
 2)  การประกันสุขภาพกลุม  
 3)  คารักษาพยาบาลบิดามารดา คูสมรส และบุตร  
 4)  การตรวจสุขภาพประจําป 
 5)  เงินคาเลาเรียนบุตร 
 6)  เงินชวยเหลือคาทําศพ 
 7)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานสะสม รอยละ 3 มหาวิทยาลัยสมทบ รอยละ 3 
 8)  กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 
 9)  การใหเงินกู 
 10)  สหกรณออมทรัพย 
 11)  สวัสดิการโรงเรียนสาธิต 
 12)  ที่อยูอาศัย/หอพัก 
 13)  การบริการยานพาหนะ 
 14)  การกีฬาและนันทนาการ 
 15)  การใหบริการของรานสวัสดิการ 
 16)  ทุนการศึกษาและการฝกอบรม 
 17)  เครื่องราชอิสริยาภรณ 

2.  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 1)  การประกันสังคม 
 2)  คารักษาพยาบาลตนเอง บิดามารดา คูสมรส และบุตร วงเงิน 10,000 บาทตอป 
 3)  การตรวจสุขภาพประจําป 
 4)  เงินคาเลาเรียนบุตร 
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 5)  เงินชวยเหลือคาทําศพ 
 6)  เงินตอบแทนพิเศษประจําป (โบนัส) 
 7)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานสะสม รอยละ 3 มหาวิทยาลัยสมทบ รอยละ 3 
 8)  การใหเงินกู 
 9)  สหกรณออมทรัพย 
 10)  สวัสดิการโรงเรียนสาธิต 
 11)  ที่อยูอาศัย/หอพัก 
 12)  การบริการยานพาหนะ 
 13)  การกีฬาและนันทนาการ 
 14)  การใหบริการของรานสวัสดิการ 
 15)  ทุนการศึกษาและการฝกอบรม 
 16)  เครื่องราชอิสริยาภรณ 

3.  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 1)  การประกันสังคม 
 2)  เงินชวยเหลือคาทําศพ 
 3)  เงินตอบแทนพิเศษประจําป (โบนัส) 
 4)  การใหเงินกู 
 5)  สหกรณออมทรัพย 
 6)  ที่อยูอาศัย/หอพัก 
 7)  การบริการยานพาหนะ 
 8)  การกีฬาและนันทนาการ 
 9)  การใหบริการของรานสวัสดิการ 
 10)  ทุนการศึกษาและการฝกอบรม 
 11)  เครื่องราชอิสริยาภรณ 

4.  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จัดสวัสดกิารสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย ดังนี ้

 1)  การประกันสังคม 
 2)  เงินชวยเหลือคาทําศพ 
 3)  เงินตอบแทนพิเศษประจําป (โบนัส) 
 4)  การใหเงินกู 
 5)  สหกรณออมทรัพย 
 6)  สวัสดิการโรงเรียนสาธิต 
 7)  ที่อยูอาศัย/หอพัก 
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 8)  การบริการยานพาหนะ 
 9)  การกีฬาและนันทนาการ 
 10)  ทุนการศึกษาและการฝกอบรม 
 11)  เครื่องราชอิสริยาภรณ 

5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดสวัสดกิารสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย 
ดังนี ้

 1)  การประกันสังคม 
 2)  เงินชวยเหลือคาทําศพ 
 3)  เงินตอบแทนพิเศษประจําป (โบนัส) 
 4)  การใหเงินกู 
 5)  สหกรณออมทรัพย 
 6)  การกีฬาและนันทนาการ 
 7)  ทุนการศึกษาและการฝกอบรม 
 8)  เครื่องราชอิสริยาภรณ 

6.  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จัดสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวทิยาลยั ดังนี ้
 1)  คารักษาพยาบาลตนเอง หากเปนโรงพยาบาลรัฐมหาวทิยาลัยจายเต็ม สวน
โรงพยาบาลเอกชนจายใหคร่ึงหนึ่ง 

 2)  การตรวจสุขภาพประจําป 
 3)  เงินคาเลาเรียนบุตร 
 4)  เงินชวยเหลือคาทําศพ 
 5)  เงินชวยเหลือคาครองชีพ 
 6)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานสะสม รอยละ 4 - 8 มหาวิทยาลัยสมทบ รอยละ 8 
 7)  การใหเงินกู 
 8)  สหกรณออมทรัพย 
 9)  ที่อยูอาศัย/หอพัก ใหอยูไดไมเกิน 5 ป 
 10)  การบริการยานพาหนะ 
 11)  การกีฬาและนันทนาการ 
 12)  การใหบริการของรานสวัสดิการ 
 13)  ทุนการศึกษาและการฝกอบรม 
 14)  เครื่องราชอิสริยาภรณ 
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7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดสวัสดกิารสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย
โดยมีหลักการใหไดรับสวัสดิการและผลประโยชนอยางอื่นรวมกันแลวไมนอยกวาทีข่าราชการ
ไดรับ (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2551) 

1)  คารักษาพยาบาล พนักงานที่เปนขาราชการบํานาญซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ขาราชการ มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลตนเอง บิดามารดา สามีภรรยา และบุตร จากรัฐ สวน
พนักงานใหมที่บรรจุแตงตั้งภายใน 5 ป นบัแต พรบ.มีผลบังคับใช มีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลบิดา
มารดาดวย โดยโรงพยาบาลรัฐมหาวิทยาลัยจายเต็ม โรงพยาบาลเอกชนจายไดคร่ึงหนึ่ง 

 2)  การประกันสุขภาพกลุม  
 3)  การตรวจสุขภาพประจําป 
 4)  เงินคาเลาเรียนบุตร 
 5)  เงินชวยเหลือคาทําศพ 
 6)  เงินชวยเหลือคาครองชีพ 
 7)  เงินตอบแทนพิเศษประจําป (โบนัส) 
 8)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานสะสม รอยละ 4 - 8 มหาวิทยาลัยสมทบ รอยละ 8 
 9)  การใหเงินกู 
 10)  สหกรณออมทรัพย 
 11)  การบริการยานพาหนะ 
 12)  การกีฬาและนันทนาการ 
 13)  การใหบริการของรานสวัสดิการ 
 14)  ทุนการศึกษาและการฝกอบรม 
 15)  เครื่องราชอิสริยาภรณ 

8.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั จัดสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 1)  การประกันสังคม 
 2)  การประกันสุขภาพกลุม  
 3)  การตรวจสุขภาพประจําป 
 4)  เงินคาเลาเรียนบุตร 
 5)  เงินชวยเหลือคาทําศพ 
 6)  เงินชวยเหลือคาครองชีพ 
 7)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานสะสม รอยละ 3 มหาวิทยาลัยสมทบ รอยละ 3 
 8)  การใหเงินกู 
 9)  สหกรณออมทรัพย 
 10)  สวัสดิการโรงเรียนสาธิต 
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 11)  ที่อยูอาศัย/หอพัก 
 12)  การบริการยานพาหนะ 
 13)  การกีฬาและนันทนาการ 
 14)  การใหบริการของรานสวัสดิการ 
 15)  ทุนการศึกษาและการฝกอบรม 
 16)  เครื่องราชอิสริยาภรณ 
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ตารางที่ 4  สรุปการเปรียบเทียบสวัสดิการขาราชการกบัพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
สวัสดิการ ขาราชการ เกษตรศาสตร ศิลปากร นเรศวร ราชภัฎ

นครปฐม 

เทคโนโลยีราช

มงคลฯ 

แมฟาหลวง เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 

จุฬาฯ 

การรักษาพยาบาลตนเองจากรัฐ          
การรักษาพยาบาลตนเองจากมหาวิทยาลัย          
การรักษาพยาบาลตนเองจากสถานพยาบาลใน ม.          
การรักษาพยาบาลตนเองจากประกันสังคม          
การรักษาพยาบาลตนเองจากประกันสุขภาพ          
การรักษาพยาบาลบิดา มารดา คูสมรส บุตร          
การตรวจสุขภาพประจําป          
เงินคาเลาเรียนบุตร          
เงินชวยเหลือคาทําศพ          
เงินชวยเหลือคาครองชีพ          
เงินตอบแทนพิเศษประจาํป (โบนสั)          
บําเหน็จ/บาํนาญจากรัฐ          
บําเหน็จ/บาํนาญจากประกันสังคม          
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)          
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/กองทุนเงินสะสม          
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
สวัสดิการ ขาราชการ เกษตรศาสตร ศิลปากร นเรศวร ราชภัฎ

นครปฐม 

เทคโนโลยีราช

มงคลฯ 

แมฟาหลวง เทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 

จุฬาฯ 

กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร          
การใหเงินกู          

สหกรณออมทรัพย          
สวัสดิการโรงเรียนสาธิต (เฉพาะมหาวิทยาลัยที่มี)          
ที่อยูอาศัย/หอพัก          
การบริการยานพาหนะ          
การกีฬาและนันทนาการ          
การใหบริการของรานสวัสดิการ          
ทุนการศึกษาและการฝกอบรม          
เครื่องราชอิสริยาภรณ          



บทที่ 5 
การสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ 

 
ในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิจัยจากการสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบ

เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ  
สวนที่ 1  การสะทอนความคิดเห็นในภาพรวม  
สวนที่ 2  การสะทอนความคิดเห็นในแตละมหาวิทยาลัย 
 

สวนท่ี 1  การสะทอนความคิดเห็นในภาพรวม  
 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

จากการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการใน  8 แหง  จํานวน  340 คน  ได รับแบบสอบถามกลับคืนมา  จํานวน  281 คน  
แบงออกเปน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 62 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 21 คน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 33 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน 20 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฯ จํานวน 16 คน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน 31 คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 23 คน และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 
61 คน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 53.0 เพศชาย จํานวน 
132 คน คิดเปนรอยละ47.0 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 57.7 
ปริญญาเอก จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 39.5 ตําแหนงอาจารย จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 
82.6 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 13.5 รองศาสตราจารย จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 2.8 ศาสตราจารย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 5 และ 6 
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ตารางที่ 5  แสดงจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจําแนกตามมหาวทิยาลัย  
 

ชื่อมหาวิทยาลยั จํานวน (คน) รอยละ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกฯ  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ไมระบุมหาวิทยาลัย 

62 
21 
33 
20 
16 
31 
23 
61 
14 

22.1 
  7.5 
11.7 
  7.1 
  5.7 
11.0 
  8.2 
21.7 
  5.0 

รวม 281 100.0 

 

ตารางที่ 6  แสดงเพศ วฒุิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
n = 281 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
วุฒิการศึกษา                 
   ปริญญาเอก 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาตรี 
   ไมระบุ 
ตําแหนงทางวิชาการ 
   อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
   ศาสตราจารย 
   ไมระบุ 

 
132 
149 

 
111 
162 
2 
6 
 

232 
38 
8 
1 
2 

 
47.0 
53.0 

 
57.7 
39.5 
2.1 
0.7 

 
82.6 
13.5 
2.8 
0.4 
0.7 
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นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุ เฉลี่ย  34.20 ป  โดยผูที่มีอายุนอยที่ สุด  23 ป  
มากที่สุด 57 ป มีประสบการณสอนในสถาบันแหงนั้น เฉลี่ย 4.35 ป โดยผูที่ประสบการณสอน 
มากที่สุด 32 ป มีประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา เฉลี่ย 1.75 ป โดยผูที่ประสบการณ
สอนมากที่สุด 33 ป ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 21,711 บาทตอเดือน โดยผูที่ไดรับเงินเดือนมากที่สุด 
93,200 บาทตอเดือน นอยที่สุด 6,330 บาทตอเดือน สําหรับผูที่มีตําแหนงทางวิชาการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงวิชาการ เฉลี่ย 7,391 บาทตอเดือน โดยผูที่ไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการมาก
ที่สุด 31,200 บาทตอเดือน นอยที่สุด 3,500 บาทตอเดือน ผูที่ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ เชน คาสอน ไดรับ
เฉลี่ย 7,266 บาทตอเดือน โดยผูที่ไดรับคาสอน มากที่สุด 30,000 บาทตอเดือน นอยที่สุด 500 บาท
ตอเดือน และผูที่ไดรับเงินโบนัส ไดรับเฉลี่ย 13,990 บาทตอป โดยผูที่ไดรับมากที่สุด 100,000 บาท
ตอป นอยที่สุด 200 บาทตอป ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
 จํานวน   คาเฉล่ีย 

(Mean) 
คาสูงสดุ 
(Max) 

คาต่ําสดุ 
(Min) 

อายุ  
ประสบการณสอน  
ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ   
เงินเดือน  
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
เงินเพิ่มพเิศษ  
เงินโบนัส  

280 คน 
281 คน 
281 คน 
269 คน 
  45 คน 
  82 คน 
  54 คน 

34.20 ป 
  4.35 ป 
  1.75 ป 

21,711 บาท 
  7,391 บาท 
  7,266 บาท 
13,990 บาท 

       57 ป 
       32 ป 
       33 ป 

  93,200 บาท 
  31,200 บาท 
  30,000 บาท 
100,000 บาท 

    23 ป 
       0 ป 
       0 ป 

6,330 บาท 
3,500 บาท 
   500 บาท 
   200 บาท 

 
2.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ 

ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความไมพอใจมากกวาพอใจในเรื่องเงินเดือนขั้นตน 
มากที่สุด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 54.8 รองลงมา ไดแก เร่ืองการเลื่อนขั้นเงินเดือน จํานวน 
136 คน คิดเปนรอยละ 48.4 และเรื่องเงินโบนัส จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 42.0 แตมีความ
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พอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินเพิ่มพิเศษ จํานวน 117 คน 
132 คน คิดเปนรอยละ 41.1 และ 47.0 ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 8   
 
ตารางที่ 8  แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงนิเดือนของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

n = 281 
ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

เงินเดือนขั้นตน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินเพิ่มพิเศษ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินโบนัส 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
121 
154 
6 
 

117 
95 
69 
 

132 
76 
73 
 

90 
118 
73 
 

126 
136 
19 

 
43.1 
54.8 
2.1 

 
41.6 
33.8 
24.6 

 
47.0 
27.0 
26.0 

 
32.0 
42.0 
26.0 

 
44.8 
48.4 
6.8 

 

อยางไรก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญมีความไมพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับหรือที่
สถาบันจัดไว จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 60.9 ดังตารางที่ 9 โดยพนักงานแตละสถาบันจะไดรับ
หรือไมไดรับสวัสดิการตาง ๆ ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 9  แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
n = 281 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
พอใจ 
ไมพอใจ 
ไมทราบ/ไมตอบ 

101 
171 
9 

35.9 
60.9 
3.2 

 
ตารางที่ 10  แสดงการไดรับสวัสดิการของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

n = 281 
การไดรับสวัสดิการ จํานวน (คน) รอยละ 

ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ  
กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชพี 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ   
อ่ืน ๆ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 

 
171 
110 

 
74 
207 

 
60 
221 

 
150 
131 

 
158 
123 

 
22 
259 

 
60.9 
39.1 

 
26.3 
73.7 

 
21.4 
78.6 

 
53.4 
46.6 

 
56.2 
43.8 

 
7.8 
92.2 
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3.  ความคิดเหน็เรื่องอ่ืน ๆ  

ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ พบวา พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องเพื่อนรวมงาน จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 
89.7 รองลงมา ไดแก เร่ืองสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 75.8  
เร่ืองลักษณะงานที่ทํา จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 74.0 เร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 54.4 และเร่ืองนโยบายการบริหารงานในภาพรวม จํานวน 138 คน 
คิดเปนรอยละ 49.1 โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาผูตอบแบบสอบถามมีความไมพอใจสูงในเรื่อง
นโยบายการบริหารงานในภาพรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดที่จะลาออกหรือเปลี่ยนงาน จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 37.4 และไมมี
ความคิดที่จะลาออกหรือเปลี่ยนงาน จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 59.8 ดังมีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 11 

 
ตารางที่ 11  แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

n = 281 
ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

นโยบายการบริหารงานในภาพรวม 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
138 
123 
20 
 

153 
110 
18 
 

213 
62 
6 

 
49.1 
43.8 
7.1 

 
54.4 
39.1 
6.4 

 
75.8 
22.1 
2.1 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 
n = 281 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

เพื่อนรวมงาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
ลักษณะงานทีทํ่า 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การลาออก/เปล่ียนงาน 
   ลาออก 
   ไมลาออก 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
252 
25 
4 
 

208 
64 
9 
 

105 
168 
8 

 
89.7 
8.9 
1.4 

 
74.0 
22.8 
3.2 

 
37.4 
59.8 
2.8 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากการจัดเวทีสะทอนความคิดเห็น ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร อาคาร

สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ซ่ึงมีพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ เขารวมแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 35 แหง รวมทั้งสิ้นจํานวน 113 คน (มีรายชื่อและรูปภาพ
ในภาคผนวก) มีความคิดเห็นเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยสรุปไดวา การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยยังขาดความชัดเจน ปญหาตาง ๆ ของพนักงานไมไดรับการแกไขตาม
ขอเสนอแนะ ตําแหนงอาจารยเปนบุคลากรที่มีความสําคัญแตในความเปนจริงไมใชอยางที่คิด การ
จัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่ใหเพิ่มรอยละ 70 สําหรับสายวิชาการ กลับถูกมองวาเปน
เร่ืองการจัดสรรหรือความเทาเทียมกันของบุคลากรแตละสาย ในขณะที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยเอง
บอกวาไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด และสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะให
กําหนดอัตราเงินเดือนเทาไรก็ได นอกจากนั้นผูที่เกี่ยวของทั้งหลาย เชน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบบอย ทําใหขาดความตอเนื่อง ผูบริหารมหาวิทยาลัย
และอาจารยที่เปนขาราชการ รวมทั้งตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเองยังขาดความเขาใจในหลักการ
แนวคิดเรื่องนี้ตั้งแตตน ทําใหอัตราเงินเดือนและการคิดประสบการณของแตละสถาบัน มีความ
หลากหลายและแตกตางกัน รวมถึงการไมไดรับเงินคาตอบแทนอีก 1 เทา เงินรางวัล (โบนัส) 
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สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืนเชนเดียวกับขาราชการ ในบางมหาวิทยาลัยมีการแบงแยก
ระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย มีระเบียบปฏิบัติที่แตกตางกัน ทําใหอาจารยที่เปน
พนักงานมหาวิทยาลัยมีความรูสึกที่ไมดี ถึงแมวาจะมีการเพิ่มเงินเดือนที่สูงกวาขาราชการแตไม
สามารถสรางความพึงพอใจหรือดึงดูดบุคลากรในการเขามาเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยไดดัง
ขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...เราเสนอมาหลายเวทีแลวไมมีผล ทุกทานก็พอจะทราบกันอยู อยากจะเสนออีก
คร้ัง ตอนที่เร่ิมทํางานใหมๆ ตั้งแตป 2543 เปนพนกังานมหาวิทยาลัยรุนแรกๆ ตองตอสูกับ
กฎระเบยีบ ซ่ึงตอนนั้นมหาวิทยาลัย ไมมคีวามชัดเจนเลย กองการเจาหนาที่ไมรูจะทําอะไร
กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนเขาประชุมปฐมนิเทศพนกังานมหาวิทยาลัยใหมรุนทีส่อง 
เคยถามวาเรามีสวัสดิการมอีะไรบาง ผูอํานวยการตอบวาจะมาเรยีกรองอะไรอีก... จะไป
เรียนตอกไ็มรูวากฎเปนอยางไร ใหอิงระเบียบขาราชการ ทําอะไรเหมอืนขาราชการหมด
เลย แตไมเหมอืนซะทีเดยีว ขาราชการลาเรียนตอ ป.เอก ได 4 ป สามารถขยายเวลาไดอีก 
พนักงานมหาวิทยาลัยใหลาไปเรียนได 4 ป เมื่อครบ 4 ป ไมไดเงนิเดอืน กลับมาถาม
เจาหนาที่ เขาบอกวา มหาวทิยาลัยพิจารณาถึงศักยภาพทีจ่ะจายใหได ทัง้ ๆ ที่เปนเงินใน
ตําแหนงของเราเอง...เคยเสนอแนะไปหลายครั้งแลวในที่ประชุมของสถาบัน แตก็ไมเห็น
มาอะไร ดีขึ้นมา ทุกอยางกย็งัเหมือนเดิม ...สุดทายก็สรุปวา มันนอกเหนืออํานาจการ
ตัดสินใจของคณบดี ถาเราขึ้นไปหาอธิการ แลวอธิการบอกวามันอยูนอกเหนืออํานาจ
อธิการ เราจะตองตามตอกนัไปหรือเปลา หรือจะหยุดทีน่ี่...อธิการมักจะบอกวาเสมอวาเรา
เปนองคกรเดยีวกัน แตเวลาใหโบนัสบอกวาพนักงานมหาวิทยาลัยไมจาย แตเวลาทํางาน
เราทําดวยกัน เคยคุยกนัในหมูพนักงานควรใหเทาเทยีมกนั ถาเมื่อไรไมเทากันเหมือนคน
ในองคกรมี 2 ระดับ การขับเคลื่อนองคกรใหไปไดเร็วนัน้จะทําไดยาก… 
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...ประเทศชาตจิะพัฒนาได ตองพัฒนาคนเปนอันดับแรก  แตแมพิมพของชาติ   

ซ่ึงเปนหัวใจหลัก ในการพัฒนาคนกลับไดรับการดูแล เหมือนเรือจาง ดวยคาแรงและ
สวัสดิการที่เทยีบไมไดเลยกบัภาคเอกชน อาจารยที่อยูสอนสวนใหญกเ็พราะติดทนุ หาที่
ไปไดใคร ๆ กไ็มอยากอยู เปนเชนนีแ้ลว แมพิมพของชาติ จะมีคณุภาพเทียบเทา
ตางประเทศไดอยางไรกนั …ทําไมอัตราเงินเดือนของพนักงานตองถูกปรับใหสูงขึ้น ก็
เพราะวา เปนการสรางแรงจูงใจใหเกดิการจางครูดี ๆ เขามาทํางาน เปนที่ทราบกันดวีา การ
ทํางานในมหาวิทยาลัย เปนขาราชการเงินเดือนนอย  ไมเกิดการจูงใจ ดงันั้นเมื่อป พ.ศ. 
2542 รัฐบาลจึงยุบอาจารยอัตราขาราชการทั้งหมดแลวจางมาเปนพนกังานในเงนิเดือนที่สูง
กวาขาราชการแรก บรรจุ คือ ใหเพิ่มรอยละ 70 ของเงินเดอืนขาราชการสาย ก สวนสาย ข 
และสาย ค ใหเพิ่มรอยละ 50 ดังนั้นมหาวิทยาลัยตางๆ โดยสภามหาวิทยาลัย จึงรับทราบ
และอนุมัติไปตามหลักการนี้ ทุกมหาวิทยาลัยจึงไดมกีารสรางฐานเงินเดือนขึ้นมาเปน 1.7 
และ 1.5 ตามลําดับ แตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ดวยอะไรไมทราบอาจจะอางวาเพือ่
ความเทาเทยีมกันของบุคคลากรจางดวย 1.5 เทา ทั้งหมด พนักงานสาย ก สายอาจารยลดลง
ไปโดยใหเฉลีย่เปน 1.5 เทา ถือวาเปนการปฏิบัติที่ขัดแยงตอมติคณะรฐัมนตรี...ไดมโีอกาส
คุยกับผูบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เร่ืองหัก 0.2 ทานบอกวาเงินนั่นไมใชเงินคณุ มัน
เปนเรื่องของการจัดสรร มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะจายใหเทาไรก็ได ไมตองมาพูดวาเปนของ
ใคร ตอนนี้เวลาคุยกบัอาจารยที่เปนขาราชการ เขาก็จะบอกวา จะเอาอะไรอีก เธอเปน
พนักงานเธอไดเงินเดือนมากกวาฉนั กลายเปนวาเปนความผิดของเราหรือที่เปนพนกังาน 
ในตอนที่เขาทาํงานนึกวาจะเปนขาราชการเสียอีก ปรากฏวาไปเรียนตอกลับมาก็ไมไดเปน
ขาราชการ ไมไดเลือกตั้งแตตนที่จะเปนพนักงาน ... 

 
 
...ที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ (ทปอ.) ไดมีโอกาสหยบิยกเรื่องของพนักงาน

มหาวิทยาลัยพดูกันเกือบทุกป เพราะวามคีวามแตกตาง มคีวามหลากหลาย ในการกําหนด
บัญชีอัตราเงินเดือนของพนกังานมหาวิทยาลัย ที่ใหเกิดความพึงพอใจหรือใหเกดิความเปน
ธรรมกับพนักงาน เราทราบอยูแลวมติ ครม. ที่มาเมื่อป 2542 ตองการใหมหาวิทยาลัยออก
นอกระบบ โดยเฉพาะมหาวทิยาลัยเกาๆ  ของรัฐที่มีความพรอม แตชวงแรกๆ ไมได
คํานึงถึงความพรอมไมพรอม เปนนโยบายของรัฐที่ตองการใหมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ แตกไ็มประสบความสําเร็จ เปนเรื่องของการเมืองและมีเสียงคัดคานจากคณาจารย...  
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...สวนมากยังไมเห็นดวยในการที่จะใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ มปีญหาเรื่องของอัตรา
เงินเดือนบาง สวัสดิการตกลงกันไมไดวามหาวิทยาลัยออกนอกระบบแลว จะใหเงินเดือน
เทาไรและสวสัดิการจะเปนอยางไร ขาราชการจะมีผลเสียอะไรบาง เราอาจตองมีการ
อภิปรายกนัยาวนาน บรรยากาศในที่ประชุม ทปอ. เขาเครียดกันมาก เขาพิจารณากนัอยาง
จริงจัง และทําอยางไรจึงจะทําใหเร่ืองของอัตราเงินเดือนเทาเทียมกนัทกุๆ แหง บางแหง
เขาไมเปดเผย ไมอยากบอกรายละเอียดมาก เพราะเปนวิธีการดึงดูดบุคคลากร ใน
มหาวิทยาลัยอาจารยสายวิชาการยังมีความขาดแคลนอยู ...ลาสุดเมื่อ 2 ปที่แลวที่ประชุม 
ทปอ. บอกวา มติ ครม. ป 2542 ที่ใหสํานักงบประมาณจดัสรรงบประมาณใหกับสาย
วิชาการ 1.7 เทาของบัญชีเงินเดือนของขาราชการ เปนแนวทางใหสํานกังบประมาณ
จัดสรรเงินใหกับมหาวิทยาลัย ไมไดหมายความวามหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติตามนั้น 
เพราะบางมหาวิทยาลัยเขาบอกวาเปนเพยีงเงินที่จัดสรร แตเขาสามารถที่จะไปกําหนด
บัญชีเงินเดือนอาจจะเปน 1.8 หรือ 2.0 ก็ยังได  แตหลายมหาวิทยาลัย 90% ทําไมได เหตุผล
ที่ทําไมได เพราะเม็ดเงนิที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหเปน ป.โท คร่ึงหนึ่ง ป.เอก คร่ึงหนึ่ง 
ทดแทนอัตราที่จะเกษียณหรือที่ลาออก มีการตอสูกันมายาวนานระหวางมหาวิทยาลัยกับ 
สกอ. ที่จะผลักดนัใหสํานักงบประมาณยอมรับใหไดวา เงินที่จัดสรรมาไมเพียงพอกับการ
ที่จะไปกําหนดอัตราเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัย แตสํานักงบประมาณบอกวา เขา
คุมเฉพาะเงินอุดหนุนทีใ่หไปไมไดคุมอัตรา  สภามหาวทิยาลัยจะกําหนดบัญชีเงินเดอืน
และอัตราเอง ถาไมเพียงพอดวยเหตุผลอะไรถาขออัตราเพิ่มตองชี้แจง... สกอ.เปลี่ยนคนมา
รับผิดชอบในเรื่องของเงินเดอืนของพนักงานมหาวทิยาลยัอยูตลอด มีมหาวิทยาลัยตั้งหลาย
แหง รวมถึงราชภัฏฯ และราชมงคลฯ อีกตั้งเยอะ ...ขอจํากัดบางมหาวิทยาลัยที่ยังทําไมได 
เนื่องจากเงินทีไ่ดรับจํากดัในแตละปงบประมาณ แตละปใครสามารถเอาเงินอุดหนุนใสไว
ในกองทุนมหาวิทยาลัยไดมากเทาไรก็สามารถที่จะดูแลพนักงานไดมากเทานั้น...ในเรือ่งนี้
ไมไดเกี่ยวของโดยตรง ไมไดรับผิดชอบ  พนักงานมหาวิทยาลัยก็มีขอดี  อยาไปเทยีบกับ
ขาราชการมาก อยาไปพดูวาสูเขาไมไดบางทีเทียบกับขาราชการที่บรรจุรุนแรก ๆ เขา
ทํางานมา 10 ป เงินเดือนยังนอยกวารุนนองที่เปนพนกังาน เขาก็มีความรูสึกเหมือนกันวา
ทําไมเรานอยกวา อยากใหมองทั้ง 2 ดาน... 
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...การคิดประสบการณเขามาทํางานแรกเขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหไดไม

เกิน 5 ขั้น ทํางานที่อ่ืนมาเกือบ 20 ป เงินเดอืนเกือบ 30,000 บาท เงินเดอืน ป. เอก 1.5 เทา 
บวกประสบการณ 5 ขั้น คิดไปคิดมาเหลือ 20,000 บาท การบรรจุบุคคลแรกเขาของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จะเอื้อประโยชนตอบุคคลผูนั้น เชน มศว. หรือ บูรพา ใหประสบการณ
ตั้งแตปริญญาตรีที่คุณจบมาทํางานมากี่ป ขอใหตรงสายงาน ถาไมตรงก็คิดประสบการณ
ใหตามคาน้ําหนักลงไป ใหประสบการณทกุระดับชั้น สวนมากแลวจะเอื้อประโยชนตอตัว
พนักงานผูนัน้ จะไมมกีําหนดเพดานไวแคไมเกิน 5 ขั้น... ทําอยางไรจึงจะใหพนกังานมี
ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัยตางจังหวัด ไมวามหาสารคาม ขอนแกน อุบลหรือภาคใต การ
ที่จะดึงดูดบุคลากรไปอยูภาคใต ตองบวกอะไรอีกหลายอยางที่จะดึงดดูบุคลากรเกง ๆ ไป
อยู ไมใชเร่ืองงาย ตองทําหนาที่ที่จะผลิตบัณฑิต กําหนดเงินเดือนเทากับบัญชีขาราชการ 
ใครเขาจะไป...มหาวิทยาลัยทักษิณ ใหเงินเดือนสายวิชาการ 1.45 บวกประสบการณใหไม
เกินหนึ่งหมืน่บาท มีระเบียบชัดเจน ถาตรงยิ่งไดเยอะ ถาใครที่ออกจากราชการมาแลวเราก็
จะมาดวูา เงนิเดือนขั้นสุดทายเขาไดเทาไร แลวมาเทยีบกบับัญชีของเราอยางนอยจะไมต่ํา
กวาที่เขาไดรับอยูในขณะทีเ่ปนขาราชการ แตถาไมตรงสายก็พยายามที่จะให โดยใชมติ
ของคณะกรรมการคาจางพิเศษ... 

 
...เงินประจําตาํแหนงวิชาการถาเทียบกับระบบราชการแลวยังไมเทยีบเทากัน ทํา

ใหขาดแรงจูงใจอื่นๆ... ในสมัยทานภาวิช ทองโรจน เปนเลขา สกอ. บอกวา ไดขออนุมัติ
หลักการไวทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรีเหน็ชอบ เร่ืองปรับคาใชจายในการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย กรณีที่มีตําแหนงและเงนิเดือนเทียบเทาขาราชการระดับ 8 จะตองไดรับเงิน
คาตอบแทนเดอืนละ 3,500 บาท เชนเดยีวกับขาราชการระดับ 8  เงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการก็เชนเดียวกัน ตามหลักการที่ สกอ. นําเสนอคณะรัฐมนตรี ไมไดแบงระดับผูชวย
ศาสตราจารย เปน 3,500 บาท กับ 5,600 บาท ในหลักการพนักงานจะไดรับ 5,600 บาท  
ตอใหเปนอาจารยเด็กๆ เงนิเดือนยังไมถึง ก็ตองไดรับคาตอบแทน 1 เทา เชนเดยีวกับ
ขาราชการ มหาวิทยาลัยทีพ่รอมมีเงินก็ใหไปแตหลักการนี้ มหาวิทยาลยัที่ไมมีเงินทีจ่ะ
จัดสรรก็ตองทําตามระดับความจําเปน หลักการตรงนี้มีชองโหวที่ทุกเรือ่งใหเปนสิทธิ ์ 
ขาดของสภามหาวิทยาลัย กําหนดกฎเกณฑการบริหารพนกังานภายใตระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวทิยาลัยไมไดนาํตรงนี้ขึ้นมากจ็บ ส่ิงที่แปลก คือ เร่ืองที่เปน
ประโยชนก็อิงระบบราชการ พอเห็นไมไดประโยชนกไ็มอิง ... 
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...การขึ้นเงินเดือนไดตั้งแต 1 - 10% วงเงนิที่จัดสรรให 4% ในอัตราทีม่ีคนครอง 

หมายความวาถาไมมีใครลาเรียนเลย ใครที่จะไดเกนิ 4 % ตองตัดของอีกคนหนึ่งไปให...
จํานวนเงิน 4% นั้นนอยมาก ควรปรับเพิม่ขึ้น ไมเชนนัน้ อาจนําไปสูปญหาสมองไหล
แนนอน และปญหาที่ตามมาเมื่ออาจารยเงนิเดือนนอย อาจารยก็ตองไปทํางานนอก
มหาวิทยาลัย ไมเชนนัน้เงินเดือนอันนอยนดิ ไมพอกับภาวะเศรษฐกจิ ขาวยากหมากแพง
แนนอน...การขึ้นเงินเดือนตดิเพดาน ที่ 4 % ซ่ึงนอยมากเมื่อเทียบกับขาราชการ ทําใหขาด
กําลังใจในการทํางาน ทํามากก็ไดเทานี้ ทํานอยก็ไดเทานี…้  

 
 
...การประกันสังคม หากทานไดไปรับบรกิารก็คงจะทราบวาไดรับการดูแล

อยางไร ทําไมตองเกิดขึ้นกับพวกเรา เราควรมีสิทธิ์เลือกได เมื่อเทียบกับการประกันบรษิัท
ของเอกชนจะไดรับการบริการที่ดีกวามาก...ไมเคยใชประกันสังคมเลย ตองเอาเวลา
ราชการไปนั่งรอคิวนานมาก ...ม.เกษตรฯ ให 1.5 เทา ทั้งหมด เพราะไมอยากใหมีการ
แบงแยกกนั เอา 0.2 จากสายวิชาการ มาจดัสวัสดิการ คาประกันสังคม คากองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ คารักษาพยาบาล  นาจะชวยกนัหรือมีสวนรวมในองคกร การจัดสวัสดิการตอง
เกิดจากความรวมมือรวมใจกนัทุกระดบั ควรจะสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยเสียกอนที่
จะออกกฎระเบียบ...เขาโรงพยาบาลในเครือประกันสังคม แยมาก หักเงินไปทุกเดือนเยอะ
มาก แตพอไปหาหมอไดแตยา PARA...สวัสดิการของ ม.เกษตร ยังดกีวามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
มีสวัสดิการในการเบิกคารักษาพยาบาลด ีแตพอไปพดูกับการคลังเขาก็บอกวา อีกหนอย
ตองจํากัดพนกังานบาง ขอเยอะเกิน...ยงัไมมีบุตร และบดิามารดาเปนขาราชการ ไม
สามารถใชประโยชนจากเงนิสมทบได… 
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...เราตองการขับเคลื่อนมหาวทิยาลัย ไปสูการเปน E university มหาวิทยาลัยวจิัย 

แตตอนนี้บุคลากรในมหาวิทยาลัยใจสั่นหมดแลว พนักงานถูกออกกฎระเบียบมากดไว...  
มีเพื่อนอาจารยทานหนึ่ง ยืน่ขอตําแหนงทางวิชาการไป 2 ป ยังดองอยูเหมือนเดิม พยายาม
จะกดีขวาง เวลาออกระเบียบเอาเฉพาะขาราชการมาคุยกัน...ความชดัเจนของพนกังาน
มหาวิทยาลัยจะเกดิขึ้นได ตองมีคนที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย เปนผูบริหารถึงจะเขาใจ 
ถายังเปนขาราชการบริหารหรือออกระเบียบใหพนกังาน มันเปนไปไมได ถาทานเคยทราบ
จะมีกฎระเบียบจากสภามหาวิทยาลัยออกมากําหนดภาระงานขั้นต่ํา เปนระเบียบทีป่วดใจ
มากออกมา บอกวา พนักงานมหาวิทยาลัยตองมีเกณฑ คณะใดเห็นสมควรวา พนกังาน
มหาวิทยาลัยในคณะนั้นควรจะมีช่ัวโมงการสอนมากกวานั้นสามารถทําได เราเรียกรองวา 
พนักงานและขาราชการตองเทาเทียมกนั ตอนเขาไปทํางานแรกๆ ไปคุยกับใครก็ตามเขาจะ
พูดวา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินเยอะอยูแลว จะเอาอะไรอีก ...ความมีศกัดิ์ศรีของตําแหนง
อาจารยแยลง เชน ไมสามารถเซ็นตรับรองบุคคลได เนื่องจากไมใชขาราชการ ...รูสึกหดหู
และเปนหนึ่งที่คิดจะลาออก...ระบบเงินเดอืนที่สูงกวาระบบราชการ ยังไมดึงดูดบุคลากร
และรักษาคนดีไวได… 

 
 
...การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับและการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐมีระยะเวลาใน

การเปนแตกตางกัน  ดังนั้นฐานของงบประมาณและฐานของการพัฒนาจึงแตกตางกนั  
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ มีพนักงานทีจ่างดวยเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย  
450  คน และมีขาราชการแค 286  คน  เพราะฉะนัน้จะปรับใหเทากับมหาวิทยาลัยของรัฐ   
ก็ทําไมได  ทีพ่ิษณุโลกมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนมหาวิทยาลัยใหญและมีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงครามเปนมหาวิทยาลัยเล็ก  อาจารยจากราชภัฏพิบูลสงครามจะยายมาอยูที่
นเรศวร  แมกระทั่งนักเรยีนทุนที่ไดทุนของ สกอ. เรียนจบเลือกลงพิบูลสงคราม ถามี
โอกาสก็จะออกเอาเงินเดือนไปเทียบกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ใครออกนอกระบบไดเร็ว
กวากจ็ะเปลี่ยนระเบียบไดเร็วกวา ขึ้นอยูกบัผูบริหาร ขาราชการจะไมอยูยืนยง  เพราะ
ออกไปเรื่อย ๆ ตอไปจะตองทํางานกับพนกังานมหาวิทยาลัย... 
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...มจธ.เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่ออกนอกระบบราชการ โดยการเปลีย่น

สถานภาพขาราชการเปนพนกังาน แตโชคดีไมมีพนกังานดังที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปน รูสึกเห็นใจพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐตางๆ  พ.ร.บ.ของ มจธ.กําหนดไวเลยวา 
เงินเดือนคาจาง คาตอบแทนไมนอยกวาเดมิ สวัสดิการและประโยชนสวนอื่นก็ตองไมนอย
กวาที่ราชการกําหนด และไมขึ้นกับกฎหมายแรงงาน ประกันสังคมหรอืกฎหมายอะไร
ตางๆ ที่เกี่ยวกบัแรงงานทั้งหมด เพราะเราจะไมมีสหภาพ การจัดสวัสดกิารใหมหาวิทยาลัย
จัดเอง การเลื่อนเงินเดือนเปนเปอรเซ็นตปละ 2 คร้ัง เรายึดกับระบบราชการ ดังนั้นราชการ
เปนอยางไร เราก็ตองเปนอยางนั้น ... 

 
 
...จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดออกนอกระบบกุมภาพันธ 2551 ส่ิงที่อยากนํามา

กลาวใหทราบรวมกันคือ  การออกนอกระบบไดอิสรภาพบางอยางในระบบงาน ตองไม
ลาชาเหมือนระบบราชการ การบริหารงานบุคคลตองเริ่มตนใหมทั้งหมด  ถาปรับเฉพาะ
เงินเดือนอยางเดียว  แตอยางอื่นไมปรับก็ไมมีประโยชนอะไรที่จะออกนอกระบบ  
กระบวนการบริหารบุคคลตั้งแตการสรรหาพนักงาน  การจายคาจางเงนิเดือน  การพัฒนา
พนักงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มันจําเปนที่ตองเปลี่ยนไปในรูปแบบเดยีวกัน  
ในระบบประเมินผล จุดที่คุยกันมากคือมักจะไดเฉลี่ย 4%  ตลอด และไมมีความโปรงใส  
ตอนนี้ยังมี 2 ระบบ คือ พนักงานและขาราชการ ไมมีปญหาในเรื่องการแบงแยก  จะมกี็คือ
เร่ืองผลประโยชนที่ไดรับไมเทาเทียมกนั  ขาราชการอาจไดมากในบางอยาง  พนกังานอาจ
ไดมากในบางอยาง  แตถาเรามองในหลาย ๆ ปพนักงานจะมากขึ้นเรื่อย ๆ สวนขาราชการ
สุดทายก็จะหมดไป... 
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สวนท่ี 2  การสะทอนความคิดเห็นในแตละมหาวิทยาลัย 
 
 ผลการวิจัยในสวนที่ 2 เปนการนําเสนอการสะทอนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย 
8 แหง ที่ผูวจิัยไดศึกษา ไดแก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยศลิปากร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขอมูลจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 62 คน เปนเพศชาย 
จํานวน 32 คน เพศหญิง จํานวน 30 คน  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 26 คน ปริญญา
โท จํานวน 34 คน  ตําแหนงอาจารย จํานวน 52 คน  ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 คน  
รองศาสตราจารย จํานวน 2 คน  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตาํแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
n = 62 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
วุฒิการศึกษา                 
   ปริญญาเอก 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาตรี 
   ไมระบ ุ
ตําแหนงทางวชิาการ 
   อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
   ศาสตราจารย 
   ไมระบ ุ

 
32 
30 
 

26 
34 
1 
1 
 

52 
8 
2 
0 
0 

 
51.6 
48.4 

 
41.9 
54.8 
1.6 
1.6 

 
83.9 
12.9 
3.2 
0 
0 

 
นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุเฉลี่ย 32.97 ป โดยผูที่มีอายุมากที่ สุด  49  ป  

นอยที่สุด 24 ป มีประสบการณสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เฉลี่ย 3.52 ป มากที่สุด 16 ป  
มีประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา เฉลี่ย 0.9 ป มากที่สุด 10 ป ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 
18,638.63 บาทตอเดือน มากที่สุด 32,386 บาทตอเดือน นอยที่สุด 12,440 บาทตอเดือน มีเงินประจํา
ตําแหนงวิชาการ เฉลี่ย 735.48 บาทตอเดือน มากที่สุด  9,900 บาทตอเดือน ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ เชน 
คาสอน เฉลี่ย 1,075.81 บาทตอเดือน มากที่สุด 12,000 บาทตอเดือน และไมมีเงินโบนัสใหกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13  แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

n = 62 
 คาเฉล่ีย 

(Mean) 
คาสูงสดุ 
(Max) 

คาต่ําสดุ 
(Min) 

อายุ  
ประสบการณสอน  
ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ   
เงินเดือน  
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
เงินเพิ่มพเิศษ  
เงินโบนัส  

32.97 ป 
  3.52 ป 
0.9 ป 

18,638.63 บาท 
    735.48 บาท 
  1,075.81 บาท 

 ไมมี 

       49 ป 
       16 ป 
       10 ป 

  32,386 บาท 
  9,900 บาท  
12,000 บาท 

 ไมมี 

   24 ป 
      0 ป 
      0 ป 

12,440 บาท 
ไมไดรับ   
ไมไดรับ 
ไมมี 

 
2.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
2.1  ระบบเงินเดือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือน 

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความไมพอใจมากกวาพอใจในเรื่องเงินเดือนขั้นตน เงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการ และเงินโบนัส จํานวน 35 คน 26 คน และ 23 คน ตามลําดับ แตมีความพอใจ
มากกวาไมพอใจในเรื่องเงินเพิ่มพิเศษและการเลื่อนขั้นเงินเดือน จํานวน 34 คน และ 32 คน 
ตามลําดับ มีขอสังเกตวามีผูที่ไมทราบเรื่องเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินเพิ่มพิเศษ และเงิน
โบนัส จํานวน 12 คน  21 คน และ 21 คน ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
n = 62 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

เงินเดือนขั้นตน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินเพิ่มพิเศษ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินโบนัส 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
26 
35 
1 
 

24 
26 
12 
 

34 
7 
21 
 

18 
23 
21 
 

32 
27 
3 

 
41.9 
56.5 
1.6 

 
38.7 
41.9 
19.4 

 
54.8 
11.3 
33.9 

 
29.0 
37.1 
33.9 

 
51.6 
43.5 
4.8 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความคิดเห็นเรื่องเงินเดือนสรุปไดวา การกําหนดอัตรา
เงินเดือนพนักงานทุกสายเหมือนกันหมด คือ 1.5 เทา ไมเหมาะสม การนําเงินที่ไดรับการจัดสรร
เฉพาะสายวิชาการ 0.2 เทา ไปจัดสวัสดิการสําหรับพนักงานทุกคนและเงินประจําตําแหนงทุกสาย 
ไมยุติธรรม ทําใหอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความแตกตางจาก
สถาบันอื่น ในขณะที่ฐานเงินเดือนของสายวิชาการยังต่ําอยูและไมสามารถแขงขันไดกับภาคเอกชน 
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ทั้ง ๆ ที่ตําแหนงอาจารยเปนตําแหนงที่มีความสําคัญตอมหาวิทยาลัย เปนบุคลากรระดับมันสมอง
ตองใชความรูความสามารถและความรับผิดชอบสูง มีความขาดแคลน อาจสงผลใหนิสิตไมตั้งใจ
เรียนมากนัก เพราะไมมีความสนใจที่จะมาทํางานในตําแหนงอาจารย เงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการไมไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับขาราชการ การใชฐานเงินเดือนกําหนดระดับตําแหนงทาง
วิชาการทําใหไดรับเงินประจําตําแหนงขั้นต่ําเปนเวลานานและใชเวลาหลายป เงินประจําตําแหนง
นอยเกินไป ไมเกิดแรงจูงใจในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ เงินเพิ่มพิเศษจะไดรับหากสอน
ภาคพิเศษ ขึ้นอยูกับสาขาวิชาหรือระดับที่เปดสอน เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยไมมีสิทธิไดรับ 
ไมยุติธรรม ในขณะที่ผูบริหารไดรับมาก  การเลื่อนขั้นเงินเดือนมหาวิทยาลัยกําหนดวงเงินคนละ   
4 % ตอป แตขาราชการวงเงินคนละ 6 % ทําใหภาควิชาที่มีพนักงานนอยพิจารณาไดลําบาก  
ไมสรางความกระตือรือรนในการทํางานและประสิทธิภาพอยางเต็มที่  ดังขอคิดเห็นตอไปนี้  

 
…เปนพนกังานรุนแรกรูวาเรื่องเงินเดือนมปีญหามาตั้งแตแรก คือ ป 2542 รัฐบาล

ใหทุกมหาวิทยาลัย โดยใหสาย ก 1.7 เทา และสายสนับสนุนวิชาการ คือ สาย ข  สาย ค  
1.5 เทา อดีตอธิการบดใีนสมัยนั้นไดตัดสนิใจให 1.5 เทา ทั้งหมด และเอา 0.2 ที่เกินของ
สาย ก  เปนกองกลาง เพื่อเปนสวัสดิการใหบิดา มารดา คูสมรส บุตร ตอนหลังพบวา เงิน
ตรงนี้ใชเปนเงนิประจําตําแหนงวิชาการดวย จริงๆ วาไปแลวดยูุติธรรมดีในบุคลากรทุก
สาย แตไมเปนผลดีถาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ตรงนี้จะเกดิการเปรียบเทยีบจาก
บุคลากรใหม เขาตองเลือกมหาวิทยาลัยที่ใหเงินเดือนสูง เพราะไมมีเงนิบํานาญตอน
เกษยีณอายุแลว...พนกังานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับเงินเดือน 1.7 เทาของเงินเดือน
ขาราชการ แตทาง มก. จายแค 1.5 เทา สวนตางอีก 0.2 เทาที่หายไป ยงัไมสามารถชี้แจง
รายละเอียดไดวาหักไปแลวเอาไปจัดสรรสวัสดิการอยางไรบาง...การหกัเงิน 20 % เพือ่เขา
กองทุนสวสัดกิารจากพนักงานสาย ก เห็นวาไมเหมาะสม เนื่องจากพนักงานทกุคนเปนผู
ไดรับผลประโยชนดวยกัน แตมิไดถูกหกัเงนิเดือนแตอยางใด หากตองการหักเงนิสวนนี้
จริง ควรหักในสัดสวนที่เทาเทียมกนั เพื่อความเทาเทยีมกันอยางแทจริง...ควรไดรับตาม
สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยเทียบเทากบัมหาวิทยาลัยอ่ืนคือ 1.7 ของขาราชการ… 
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…เงินเดือนของพนักงานต่ําอยูแลวยิ่งเอาไปเปรียบเทียบกบัเอกชนกจ็ะ

เปรียบเทียบไมไดเลย หรือไปเปรียบเทียบกับเพื่อน ๆ ในระดับปริญญาโทมีรายไดสูงกวา
มาก อยางต่ําคอื 30,000 บาท ดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนจาก 1.7 เปน 1.5 ก็จะยิ่งทําให
เงินเดือนที่ควรจะไดยิ่งต่ําลงไปอีก ...ถาเปรียบเทียบกบัคนที่จบในวฒุิเทากันในสาขาที่
เทากัน เอกชนจะมีเงนิเดือนและโบนัสสูงกวาพนักงานมหาวทิยาลัย 2 - 3 เทา...คนจบ      
ป.ตรี (วศ.บ) ไปทํางานที่อ่ืนไดมากกวา คนจบ ป.เอก ที่ ม.ก. นาจะตองดูลักษณะของ   
สายวิชาชีพ ซ่ึงตลาดงานภายนอกเปนคนละอยาง ถาเทยีบเคียงขั้นเฉพาะคุณวุฒิอาจไม
เหมาะสม...เงนิเดือนตามวฒุิการศึกษาถึงจะดูสูงกจ็ริง แตเมื่อเทียบกับสวัสดิการที่ไดรับ
แลวยังไมเหมาะสม คาครองชีพในปจจุบันคอนขางสูง บุคลากรของราชการควรไดรับการ
เพิ่มเงินเดือนใหอยูในสังคมอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้…มีคาใชจายในชีวิตประจําวนัสูงขึ้น 
เชน คารถ คาน้ํามัน คาเชาหอ คาอาหาร ฯลฯ อาจารยที่เร่ิมทํางานใหม ๆ จําเปนตองใชเงิน
อัตราเงินเดือนขั้นตน นาจะปรับขึ้นอีก...ควรเพิ่มเงินใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิที่
เปนอยูควรประเมินจากประสิทธิภาพจริง โดยดูจากพื้นฐานและดูมหาวทิยาลัยอ่ืนเขาให
กันอยางไร ไมอยางนั้นอนาคต จะไมเหลือพนักงานดีๆ …นิสิตของสัตวแพทยทํางาน
เอกชนไดเงินเดือนมากกวาคนที่เปนอาจารย ปริญญาโท ประมาณ 17,000 - 18,000 บาท  
ถารวมเสารและอาทิตยดวยกจ็ะไดเงินเดือนประมาณ 20,000 – 30,000 บาท...ในอนาคต  
ม.เกษตร อาจจะลําบากในการดึงคน เพราะมีการเปรียบเทียบ ตอนนี้อาจจะยังไมเกิด 
ผูบริหารไมไดซีเรียสเทาไหร แตถาเกดิมหาวิทยาลัยจะประสบปญหา  การบริหารบุคคล 
ยังไมดีเทาที่ควร...  

 
...สาย ก เปนบคุลากรที่ขาดแคลนหรือเปนที่แขงขันกันในแตละมหาวทิยาลัย เปน

หัวกะทิ  จะนํามหาวิทยาลัยไปไดดวยดี ลองสังเกตดู สาย ข สาย ค ในการสอบแขงขันจะมี
คนมาเยอะ มีตวัเลือกเยอะ สวนสาย ก จะมคีนสมัครนอยหรือไมมีเลยดวยซํ้า...ตําแหนง
อาจารยเปนตําแหนงที่ตองใชความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบสูง... เคยถาม
ความเหน็เดก็วามีความคิดยงัไง เขาตอบวา ไมรูจะฉลาดไปทําไม ในเมือ่ตองมาเปน
อาจารยไดเงินเดือนนอย ตอนนี้โครงสรางมันบิดเบีย้ว เงนิเดือนไมจูงใจใหมาเปนอาจารย 
สังคมไมเคยสอนเลยวา ถาคณุฉลาด ขยัน เกง  คุณกจ็ะไดดี แตกลับสอนวาคุณไมตอง
ฉลาดมากก็ได แตทํางานได หาเงินได ซ่ึงมีผลตอการตั้งใจเรียนมาก เดก็สมัยนี้เรียนเพื่อ 
ใหผาน ใหไดปริญญา ไมไดเรียนเพื่ออยากรู มันตกต่ําลงเรื่อย ๆ ... 
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...เงินประจําตาํแหนงวิชาการ มีความแตกตางกันระหวางพนักงานมหาวิทยาลัยกับ

ขาราชการ ขาราชการได 2 เทา พนักงานไมได ซ่ึงยังไมไดรับขอมูลช้ีแจงที่ชัดเจน ถา
จําเปนตองมีความแตกตางกนัควรอธิบายหลักการคิดนีใ้หชัดเจน ทั้ง ๆ ที่การขอตําแหนง
วิชาการในระยะหลังมีความยากลําบากมากกวา…การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของทุก
สถาบันอิงเกณฑเดียวกนั คือ เกณฑ สกอ. แมรายละเอียดอาจแตกตางกนัตามที่สถาบัน
กําหนด ไมควรลดจํานวนเงนิประจําตําแหนง ของพนักงานที่มีตําแหนงทางวิชาการอยูแลว
...การพิจารณาฐานเงินเดือนรวมดวย ทําใหพนักงานทีเ่ปนอาจารยไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในขัน้ต่ําเปนเวลานาน เพราะตองใชเวลาหลายปที่เงินเดือนจะขึ้นถึงระดับ
ดังกลาว...นอยเกินไปไมจูงใจใหขอตําแหนงทางวิชาการควรไดรับเงนิมากขึ้นเพื่อเปน
แรงจูงใจในการทํางานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ… 

 
 
…คาสอนเพิ่มถาไมมีภาคพิเศษก็ไมได  คณะวิศวกรรมศาสตรมีสอนภาคพิเศษ

เสารและอาทิตย จะใหคาสอนเปนอีกสวนหนึ่ง แตคุณภาพเดก็กไ็มดเีทาที่ควร…คาสอน
เพิ่มตองดูสาขาวิชา หรือปริญญาโท-เอก... 

 
 
…เงินโบนัส มีการตีความมาแลววาพนักงานไมมีสิทธิไดรับ บางคนบอกวาเงนิ   

ที่ไดนอย ไมกีร่อยบาท ไมควรคิดใหยุงยาก แตผูบริหารไดเปนแสน ไมมีความยุติธรรม   
ไมวาจะมากหรือนอยก็ควรคดิใหยุติธรรม...อยาอางวาเงนิโบนัสที่ กพร.ใหมีแตขาราชการ
เทานั้นที่ได ควรปรับกฎระเบียบใหเหมาะสมกับพนักงานมหาวิทยาลัย... ควรมีการให
โบนัสใหสมเหตุสมผลคุมคากับคาเหนื่อย ควรเนนการจดัสรรเงินโบนัสหรือเงินรางวัล
ใหกับเจาหนาที่หรือบุคลากร ในสัดสวนทีเ่ปนธรรมและทั่วถึง ไมวาจะเปนพนกังาน
มหาวิทยาลัยหรือขาราชการ ควรไดรับเงินโบนัสเหมือน ๆ กัน… 
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…การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนกังานไดเพียง 4% เทานั้น เพราะมหาวทิยาลัยจํากัด

เพดานแค 4 % ควรเทากับขาราชการนั่นคือ 6 % ระบบซีมีขั้นครึ่ง หรือ 2 ขั้น ยิ่งซีสูงก็จะมี
เงินเดือนสูงตามขั้น พนักงานจะได 4 % แลวใหไปจัดการกันเอง หวัหนาภาคตองใหเทากัน
ถึงจะทํางานมากี่ปก็ไดเทาเดมิ เนื่องถูกจํากดัใหไดแค 4 % การที่จะได 6 % นั้น ยากมาก 
แมวาจะทํางานหนกัอยางไรก็ตามไมมีโอกาสไดโดยเฉพาะในภาควิชาที่มีพนักงาน
มหาวิทยาลัยนอย…การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจํากัดอยูในเพดาน
ซ่ึงในความเปนจริง ถาทํางานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพนาจะไดเล่ือนขั้นเงินเดือน
ในระดบัสูงกวานี้...ไมมีเหตผุลอันควรจะทําใหพนักงานมีความกระตอืรือรนในการทํางาน 
เพราะทํานอยได 3 % ทํามากได 4 % ...ยังมีหลายมาตรฐานระหวางผูบงัคบับัญชาชั้นตนที่
ตัดสินใหกับพนักงานที่เปนผูใตบังคับบัญชา บางทานก็ได 4 % เกือบทุกป โดยไมไดดู
ผลงานอยางแทจริง ควรมีวธีิประเมินตามผลงานที่แทจริง และไมจํากัดเพดานแค 4%... 

 
 

2.2  สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในเรื่องสวัสดิการ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวนใหญไมพอใจกับ

สวัสดิการที่ไดรับหรือที่สถาบันจัดไว จํานวน 43 คน และเลือกใชสวัสดิการตาง ๆ ดังมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 15 และ 16 
 
ตารางที่ 15  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

n = 62 
ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

พอใจ 
ไมพอใจ 

19 
43 

59.7 
40.3 
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ตารางที่ 16  แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
n = 62 

การไดรับสวัสดิการ จํานวน (คน) รอยละ 

ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
   ไดรับ  
   ไมไดรับ 
กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชพี 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
อ่ืน ๆ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 

 
37 
25 
 

26 
36 
 
2 

60* 
 

34 
28 
 

34 
28 
 

41 
21 

 
59.7 
40.3 

 
41.9 
58.1 

 
3.2 
96.8 

 
54.8 
45.2 

 
54.8 
45.2 

 
66.1 
33.9 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความคิดเห็นเรื่องสวัสดิการสรุปไดวา มหาวิทยาลัยจัด
สวัสดิการในการรักษาพยาบาลใหกับครอบครัว แตไมมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลของตนเองและใช
สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยได ตองใชระบบประกันสังคมเหมือนกับลูกจางทั่วไปในโรงงาน 
ซ่ึงไมเหมาะสมกับฐานะของอาจารยในมหาวิทยาลัย เนื่องจากไมไดรับสิทธิและการบริการที่ดีพอ 
ทั้งในเรื่องคุณภาพของยา วงเงินการรักษาพยาบาล โรงพยาบาล เงินชดเชยรายได อีกทั้งมีระเบียบ

                                                        
*
 สํารวจขอมูลกอนที่มหาวิทยาลัยจะจัดระบบประกันสุขภาพเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.51 
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ตาง ๆ ที่ยุงยากจนรูสึกรําคาญใจและเลิกใชบริการ สถานที่พักอาศัยในวิทยาเขตกําแพงแสน  
ไมเพียงพอกับจํานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรถรับสงบุคลากรมีสภาพเกา ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 
...มหาวิทยาลัยตัดเงินเดือนพนักงานสายวิชาการไป 20 % แตไมไดตัดสาย

สนับสนุน เพือ่จัดเปนสวัสดิการในการรักษาพยาบาลใหกับพอแม แตไมสามารถเบิกคา
รักษาพยาบาลตัวเองได และพอแมก็เปนขาราชการอยูแลว ทําใหเสียสิทธิที่ควรจะไดรับ 
1.7 เทา…พนกังานไมมีสิทธิใชสถานพยาบาลของมหาวทิยาลัย แมเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ 
ตองเสียคารักษาพยาบาลเองทั้งหมด เหมือนผูปวยนอก ไมสามารถเบิกประกันสังคมได ไม
สะดวกจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลไกล ๆ...สถาบันไมไดจัดสวัสดิการให
พนักงาน ไมมสิีทธิเบิกคาพยาบาลของตนเองจากมหาวิทยาลัย ตองใชระบบประกนัสังคม 
ตองจายเงนิทกุเดือน ๆ ละ 750 บาท เหมือนกับลูกจางทัว่ไป แตกลับไมไดรับสิทธิ
เทาที่ควร ไมอยากใชเพราะการบริการที่คอนขางแย ไมครอบคลุมคารักษาไดทั้งหมด เชน 
ทันตกรรม มีการจํากัดวงเงิน ยาที่ไดรับมีคณุภาพต่ํา...โรงพยาบาลในระบบประกนัสังคม 
มีนอยและสวนใหญเปนโรงพยาบาลของรฐั บางครั้งการปวยไมไดอยูใกล รพ. ที่เลือกใน
ประกันสังคมก็ใชไมได...มรีะเบียบคอนขางยุงยาก ขาดความสะดวก มีขอจุกจิกหรือขอ
หามมาก ไม flexible สุดทายผูประกันตนจะรําคาญใจและไมใชบริการประกันสังคมไปเอง 
…การชดเชยเงินรายไดจากการวางงานของประกันสังคม มีขอกําหนดใหไปกรอก
แบบฟอรม รายงานตวัทุกเดอืนวาไดไปสมัครงานที่ไหนและตองมีจดหมายรับรองจาก
หนวยงานทีเ่ราไปสมัครงานดวย ลองคิดดสูภาพที่เราจบการศึกษาระดบันี้ ตองไปรายงาน
ตัวและบอกวาเราสมัครงานที่ไหนบาง จริง ๆ เราไมไดทาํงานเพราะอยากจะพักสักระยะ
หนึ่ง เขาไมฟงเรา เงินชดเชยตรงนั้นมันเปนสิทธิของเราที่จะได แตเราไมไดรับทั้ง ๆ ที่เรา
มีสิทธิ์ ...ระบบประกันสังคมไมไดเกิดมาเพื่ออาจารยมหาวิทยาลัย ไมเขากับพนักงานของ
มหาวิทยาลัย แตเกดิขึ้นมาเพื่อคนที่ทํางานโรงงาน...ในอนาคตกองทนุประกันสังคมเขาจะ
อยูไมได เพราะวาตอนนี้มีคนเกษยีณมากตองเอาเงินไปจายให... ถายกเลิกทางมหาวทิยาลัย
จะตองจดัสวัสดิการเองที่ไมนอยกวาระบบราชการ นาจะอยูในดุลยพินจิของสถาบันวาจะ
จัดอยางไรทีจ่ะไมทําใหพนกังานมหาวิทยาลัยถูกดึงไปสูภาคเอกชนที่มสีวัสดิการดีกวา... 
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...สถานที่พักบุคลากร โดยเฉพาะในวิทยาเขตกําแพงแสน มีไมเพยีงพอ ตองอยูกับ

อาจารยอีก 1 คน ตึกก็เกามาก ไมนาจะเอามาใหเปนสวัสดิการบุคลากร ผูบริหารบางคน
บอกวาเมื่อเขามาอยูแลวก็แสดงวายอมรับเงือ่นไขที่แจงไปแลว ซ่ึงคิดวาที่นี้ไมพยายามที่จะ
ดูแลหรือใหกําลังใจบุคลากรเลย...หอพักที่อยูไมมีการสรางเพิ่มมาหลายปแลว เมื่อมี
บุคลากรเขามาก็เบียดกันอยู ตอไปหองหนึง่อาจจะตองอยูหองละ 6 คน มีเตียง 2 ช้ัน 2 เตียง 
นอนพื้นอกี 2 คน มีหองน้ํา 1 หอง เหมือนกับนิสิต  ถาตองการหอพักบางครั้งก็ตองมีเสน
สายในการขอ คนที่ไปเรียนตอตางประเทศตองคืนจากที่เคยอยูแฟลต พอเรียนจบกลับมา
ไมรับประกันวาเขาจะมีที่อยูหรือไม อาจไปอยูที่หองโสตหรือไมมีที่อยูเลย...อาจารยใหม
ประสบปญหาดานที่พักเปนอยางมาก หอพกับุคลากรที่มีอยู ถูกใชเปนหอพักสําหรับนิสิต 
ป.โท เปนจํานวนมาก ควรมกีารจัดระเบียบใหมใหรัดกมุ และมีระบบมากกวานี้ เนื่องจากมี
อาจารยใหมหลายทานไดรับความเดือดรอนจากกรณีดังกลาว… 

 
 
...รถรับสงบุคลากรที่ไปบางเขนหรือนครปฐม พอดูสภาพรถแลวก็ไมนาขึ้น 

สภาพรถแยมาก ไมเคยพัฒนาเลย ไมไดอยากจะทําใหดีขึน้ เมื่อกอนนี้มรีถรับสงไปที่
บางเขน วันละ 2-3 รอบ แตยกเลิกไป เพราะมีคนใชนอยลง บุคลากรบางคนก็คิดวาไปขึ้น
รถตูดีกวา...  

 
 
...ควรคํานึงถึงจิตใจมากกวาเงิน คนที่มาเปนอาจารยในชวงหลัง จะเปนพนักงาน

หมด ซ่ึงเขาเปนคนที่เสียสละมาทั้งนั้นสวนใหญจะจบเกยีรตินิยม แตยนิดีมาสอนรับ
เงินเดือนนอย ซ่ึงควรดูแลสวสัดิการใหดีขอยกตวัอยางเชน การรักษาในสถานพยาบาล มก. 
บางเขน ขาราชการฟรีแตพนักงานจายเงนิซึ่งไมควรเลย… 
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3. ความคิดเหน็เรื่องอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ 

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องนโยบายการบริหารงานใน
ภาพรวม การประเมินผลการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อนรวมงาน ลักษณะงานที่
ทํา และยังไมคิดจะลาออกหรือเปลี่ยนงาน จํานวน 35 คน 32 คน 52 คน 57 คน 51 คน และ 39 คน 
ตามลําดับ  มีขอสังเกตวามีความไมพอใจสูงในเรื่องนโยบายการบริหารงานในภาพรวม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีความคิดที่จะลาออก จํานวน 23 คน 25 คน และ 22 คน ดังมี
รายละเอียดตามตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17  แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

n = 62 
ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

นโยบายการบริหารงานในภาพรวม 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เพื่อนรวมงาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
35 
23 
4 
 

32 
25 
5 
 

52 
8 
2 
 

57 
4 
1 

 
56.5 
37.1 
6.5 

 
51.6 
40.3 
8.1 

 
83.9 
12.9 
3.2 

 
91.9 
6.5 
1.6 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
n = 62 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

ลักษณะงานทีทํ่า 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การลาออก/เปล่ียนงาน 
   ลาออก 
   ไมลาออก 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
51 
10 
1 
 

22 
39 
1 

 
82.3 
16.1 
1.6 

 
35.5 
62.9 
1.6 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ สรุปไดวา นโยบายการบริหารใน
ภาพรวมยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย ไมไดใหความสําคัญเทาที่ควร 
ไมเปนไปตามหลักการที่เคยมีการตกลงกันไว ไมมีการเตรียมความพรอมในการออกนอกระบบ 
การบริหารงานยังเปนระบบราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานไมเหมาะสม ทั้งผูประเมิน 
เกณฑการประเมิน และไมสามารถนําผลการประเมินไปปรับขึ้นเงินเดือนไดจริง วิทยาเขต
กําแพงแสนมีสภาพแวดลอมในการทํางานดี สภาพหองพักอาจารยรวมถึงอุปกรณสํานักงานขึ้นอยู
กับคณะหรือภาควิชา ซ่ึงมีความไมเทาเทียมกัน ในสวนของเพื่อนรวมงานบางคนไมมีความเสียสละ
เพื่อองคกร ดังนั้นระบบการคัดเลือกพนักงานตองมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่ลักษณะงานของ
อาจารยเหมาะสมกับคุณวุฒิ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางไรก็ตามพนักงานที่มีความคิดที่จะลาออก นอกจากเรื่องเงินเดือนและ
สวัสดิการ ยังรวมถึงภูมิลําเนา การเดินทาง สภาพแวดลอม เพื่อนรวมงาน ปริมาณงาน และการให
ความสําคัญกับงานดวย สวนพนักงานที่ไมคิดจะลาออก เพราะเปนสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ตองการทดแทนบุญคุณ ตองการทาํใหดีที่สุด ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 
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...วิสัยทัศนผูบริหารยังตามมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ เชน จฬุาฯ มหิดล บาง

ทีมีนโยบายชดัเจน บางทกี็เงียบหาย นโยบายสวนใหญซํ้าเดิม ไมมีการกระตุนใหคนใน
องคกรมีกิจกรรมรวมกัน มุงแตพัฒนาวิทยาเขตสวนกลาง แตวิทยาเขตลูกทั้งหลายกลบัไม
ทุมงบประมาณเพื่อการพฒันาอยางจริงจัง...ควรใหความสําคัญกับคณะที่เปนสาย
สังคมศาสตรใหมากขึ้น เพราะสวนใหญผูบริหารจะใหความสําคัญสายวิทยาศาสตรมาก
เกินไป...ควรมองผลตอบแทน การบริหารงาน การประเมินแบบบริษทั…ควรทบทวน
มาตรการกระตุนตาง ๆ วามคีวามสอดคลองกับการกาวสู “มหาวิทยาลัยวิจยั” หรือไม และ
ควรการจัดสรรงบจัดซื้อครุภัณฑใหกับภาควิชาตางๆ… 

 
 
…การบริหารงานบุคคลของกลุมพนักงานไมคอยไดรับการเหลียวแลจากผูบริหาร

ทุกระดับ ไมใหความสําคัญตอพนักงานเทาที่ควร เชน การประชุมหรือตัดสินใจใด ๆ ไมมี
พนักงานเขารวม การบริหารไมเทาเทียมกนั ไมเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยเคยรับปากไว มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แบงแยกพนักงานออกจากขาราชการ สิทธิประโยชนต่ํากวา
ขาราชการ คํานึงถึงแตผลประโยชนของขาราชการเปนหลักจนเกินไป การดําเนนิตาง ๆ 
ลาชา มักอางวาติดปญหาเรื่องกฎระเบยีบหรือรอการออกนอกระบบ ในขณะที่
มหาวิทยาลัยไมไดเตรียมความพรอมในการออกนอกระบบเลย บอกวาจะออกนอกระบบ 
แตบริหารงานแบบเนนขาราชการเปนศูนยกลาง ผูบริหารตองทํางานเชิงรุกมากกวานี้ เมื่อ
จุฬาฯ ออก มหาวิทยาลัยใหญ ๆ ทั้ง 20 แหง ตองตาม จะไมมีจดุยอนกลับ เลิกคิดทีจ่ะ
กลับไปใชระบบขาราชการ กลุมพนักงานที่ไมไดรับความเปนธรรมก็อาจจะเกิดการ
แตกแยก กลุมขาราชการที่เปนปจจุบันก็ไมอยากออกนอกระบบ บุคลากรทั้ง 2 กลุม  
ตองไปทางเดยีวกัน ในระยะ 8 ปที่ผานมา ไมมผูีบริหารที่มีนโยบายเปนรูปธรรมชัดเจนเลย
สักคนเดียว เขาไมเคยรูวาการมาเปนพนักงานรูสึกอยางไร อาจจะเปนเพราะวาตวัผูบริหาร
เองก็เปนขาราชการ มีหลายสิ่งที่ผลักดันไดแตเขากไ็มยอมทํา...   

 



 

 

92 

 

 

 

 
...การประเมินผลการปฏิบัติงานยังติดระบบราชการไมมีระบบประเมินที่

หลากหลาย ไมถูกตองเหมาะสมตรงตามความเปนจริง ขึ้นกับหวัหนาภาควิชา ประเมนิ
ดวยความรูสึกสวนตัว มีระบบอุปถัมภ เลนพรรคเลนพวก ไมโปรงใส และการไมยอมรับ
ผลการประเมิน มีความไมเทาเทียมระหวางขาราชการสูงอายุที่ทํางานนอยกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยรุนใหมที่ทํางานเยอะ...เกณฑการประเมินยังไมเหมาะสม เนื่องจากคะแนน
การประเมินบางสวนนั้น ผูบริหารเปนผูประเมินจากเอกสารมากกวาการลงมือปฏิบัติจริง 
ไมไดมาใกลชิดในการทํางานมากนกั ซ่ึงอาจจะไมไดทราบถึงขอเท็จจริงในการทํางาน... 
ไมสามารถประเมินแลวสงผลตอการปรับขั้นเงินเดือนตามจริงได ส่ิงที่ตามมาคือเล่ือนตาม
คิวหรือตามความเห็นของผูบริหาร และไมมีมาตรการดําเนินการใดๆ หากผูถูกประเมนิไม
ผานหรือภาระงานไมครบ...มหาวิทยาลัยพจิารณา ควรทําเปนมาตรฐานเดียวกัน และแสดง
เกณฑใหเห็นชัดเจน ควรใหเพื่อนรวมงาน มีสวนรวมใหความคิดเหน็บาง… 

 
 
…สภาพแวดลอมในการทํางานที่วิทยาเขตกําแพงแสนดกีวาที่เคยอยู ชีวิตเรียบงาย 

มีการอุมชูสนับสนุนกันดี ถึงแมวาเงนิเดือนจะนอยกต็าม ไมไดกดดันอะไรมาก เคยอยูใน
มหาวิทยาลัยทีใ่หญมากทั้งธรรมศาสตรและจฬุาฯ ทํางานในภาควิชาเดยีวกันจะแขงขนั
แกงแยงกนัรุนแรงมาก แลวกค็ือเปนผลประโยชน เหน็แกตัว มอืใครยาวสาวไดสาวเอา 
เปนระบบอาวโุสที่เขมขน ลูกศิษยทีจ่บมาแลวทํางานอยูในภาคเดียวกนัก็ยังจะเปนลูกศิษย
อยูวันยังค่ํา อาจจะเปนเพราะสังคมเมือง...การจัดเตรียมหองพักอาจารยและอุปกรณ
สํานักงานแตละภาควิชา มีคณุภาพทีไ่มเทาเทียมกนั สถานที่เร่ิมคับแคบไมพอทํางาน 
เนื่องจากจํานวนคนเพิ่มขึ้น ผูบริหารไมควรใหเปนภาระของภาควิชาหรือหนวยงานยอย
เพียงอยางเดยีว เพราะจะทําใหเกิดการเปรยีบเทียบ… 

 
 
...บางคนไมมจีิตใจทีจ่ะเสยีสละเพื่อองคกรอยางเห็นไดชัดและเกินไป...ระบบการ

คัดเลือกพนักงานตองมีประสิทธิภาพมากกวานี…้การไมเอาเปรียบกนั อยูกนัแบบพี่นอง 
ญาติมิตร ชวยเหลือกัน ไมเหน็แกตวั สังคมก็อยูได  
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...ลักษณะงานที่ทําเหมาะกับคุณวุฒกิารศึกษาและประสบการณ เชน งานสอน 
วิจัย ไดแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรูอยูเสมอ คอนขางอิสระและเปดกวาง แตจําเปนที่
จะตองไดคนที่เหมาะสมเขามารวมงาน...เปนงานที่ตองคิดตองคนควาสิ่งใหม ๆ และ
ถายทอดออกมาใหไดใหคนฟงเอาไปใช...การสอนนิสิตใหสามารถเรียนรูและนําความรูไป
ใชประโยชนดแูลตัวเองไดเปนเรื่องที่ทาทาย และการทํางานวิจยัทําใหพบวธีิการใหม ๆ 
ผลผลิตใหม ๆ ที่ชวยเพิ่มคุณภาพชีวติของคนในสังคม การบริการวิชาการก็ชวยใหงานที่
ทํากลับสูสังคมชวยใหเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ก็
ชวยใหสังคมมีจริยธรรม ศีลธรรม และเปนสังคมที่นาอยู... 

 
...คิดจะลาออกไปที่ใหมที่ดกีวา ถา ม.เกษตรไมออกนอกระบบและปรับปรุง

ระบบเงินเดือนและสวัสดกิาร แตจะพยายามผลักดันกับผูบริหารใหแกไขใหเทาเทียม
สถาบันอื่นไดหรือไม ถายังไมแกไขใดใดอกี อาจพิจารณาเรื่องการลาออก...ตองการ
สถานที่ปฏิบัติงานที่ดีใหผลประโยชนสมเหตุสมผลกับการทํางาน ความเหนื่อยและ
ภาระหนาที่...พนักงานมหาวิทยาลัย ไมมบีําเหน็จบํานาญ ดังนั้นตองหาเงินไวใหมาก เพื่อ
ความมั่นคงในชีวิตในอนาคต...เปาหมายของแตละคนตางกัน แตจุดหนึง่คือทุกคนอยาก
เจริญกาวหนา ถามีจุดที่ดีกวาก็คงตองเลือก...เงินเดือนและสวัสดิการเปนปจจัยหนึ่ง แตยังมี
ปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอการตัดสินใจลาออก เชน สถาบันใหมอยูใกลที่พกัอาศัย การเดนิทาง
สะดวก สภาพแวดลอมดี เพือ่นรวมงานดี ปริมาณงานไมมากจนเกินไป เมื่อเทียบกบั
เงินเดือนและสวัสดิการที่ไดรับ…เงินไมใชเหตุผลสําคัญ แตถาสถาบันทําใหรูสึกวาการ
ทํางานไมไดรับความสนใจอยางแทจริง  อาจจะพจิารณาที่อ่ืนๆ ที่ใหความสําคัญกับการ
ทํางานและความสามารถมากกวา แมจะไดเงินนอยกวาก็ตาม... 

 
...ไมคิดจะลาออกหรือเปลี่ยนงานเพราะชอบสภาพแวดลอมในที่ทํางาน เพื่อน

รวมงาน และเชื่อมั่นในองคกร...จบการศกึษาในระดับปริญญาตรี โท เอก ที่นี่ตองการ
ทดแทนบุญคณุในมหาวิทยาลัยครูอาจารยทุกทาน อาชีพอาจารยเปนอาชีพที่รักและสราง
ความภาคภูมิใจใหตวัเองและครอบครัวเปนอยางมาก...มคีวามรักในสถาบันนี้มาก เกดิมา
เปนคนของเกษตร ก็ตองอยูที่เกษตร และทําที่เกษตรใหดีที่สุด ...รักในวิชาชีพครู รัก
ภาควิชา การทํางานยอมมีอุปสรรคบาง ก็ตองทําใจยอมรบั วาทุกอยางจะดีเสมอไปไมได...
มีความสุขในการทํางานดี เร่ืองเงินเดือนและสวัสดิการ เปนสิ่งเสริม ซ่ึงตองชวยกันคดิและ
ปรับปรุง...ระบบยังเปนแบบพี่ ๆ นอง ๆ  งานก็ไมไดกดดันอะไรมาก… 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอมูลจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 21 คน เปนเพศชาย จํานวน  
13 คน เพศหญิง จํานวน 8 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา เอก จํานวน 4 คน ปริญญาโท จํานวน 
16 คน ตําแหนงอาจารย จํานวน 15 คน และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน ดังมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18  แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตาํแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

n = 21 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
วุฒิการศึกษา                 
   ปริญญาเอก 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาตรี 
   ไมระบ ุ
ตําแหนงทางวชิาการ 
   อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
   ศาสตราจารย 
   ไมระบ ุ

 
13 
8 
 
4 
16 
0 
1 
 

16 
5 
0 
0 
0 

 
61.9 
38.1 

 
19.0 
76.2 

0 
4.8 

 
76.2 
23.8 

0 
0 
0 
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นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุเฉลี่ย 32.70 ป โดยผูที่มีอายุมากที่ สุด  48  ป  
นอยที่ สุด  23 ป  มีประสบการณสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรเฉลี่ย  4.19 ป  มากที่ สุด  19 ป  
มีประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา เฉลี่ย 1.66 ป มากที่สุด 18 ป ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 
17,059.05 บาทตอเดือน มากที่สุด 28,160 บาทตอเดือน นอยที่สุด 12,000 บาทตอเดือน มีเงินประจํา
ตําแหนงวิชาการ เฉลี่ย 1,714.29 บาทตอเดือน มากที่สุด  8,000 บาทตอเดือน ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ 
เชน คาสอน เฉลี่ย 752.38 บาทตอเดือน มากที่สุด 4,000 บาทตอเดือน และไดรับเงินโบนัส เฉลี่ย 
985.71 บาทตอป มากที่สุด 7,500 บาทตอป ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19  แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

n = 62 
 คาเฉล่ีย 

(Mean) 
คาสูงสดุ 
(Max) 

คาต่ําสดุ 
(Min) 

อายุ  
ประสบการณสอน  
ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ   
เงินเดือน  
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
เงินเพิ่มพเิศษ  
เงินโบนัส  

32.70 ป 
  4.19 ป 
  1.66 ป 

 17,059.05 บาท 
  1,714.29 บาท 
    752.38 บาท 
    985.71 บาท 

       48 ป 
       19 ป 
       18 ป 

   28,160 บาท 
     8,000 บาท 
     4,000 บาท 
     7,500 บาท 

   23 ป 
       0 ป 
       0 ป 

 12,000 บาท 
ไมไดรับ 
ไมไดรับ 
ไมไดรับ 

 
2.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2.1  ระบบเงินเดือนมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือน 

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความไมพอใจมากกวาพอใจในเรื่องเงินเดือนขั้นตน เงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการ เงินเพิ่มพิเศษ และเงินโบนัส จํานวน 13 คน 10 คน 7 คน และ 7 คน ตามลําดับ 
แตพอใจกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน จํานวน 11 คน  มีขอสังเกตวามีผูที่ไมทราบเรื่องเงินเพิ่มพิเศษ
และเงินโบนัส จํานวน 8 คน  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
n = 21 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

เงินเดือนขั้นตน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินเพิ่มพิเศษ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินโบนัส 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
8 
13 
 
8 
10 
3 
 
6 
7 
8 
 
6 
7 
8 
 

11 
8 
2 

 
38.1 
61.9 

 
38.1 
47.6 
14.3 

 
28.6 
33.3 
38.1 

 
28.6 
33.3 
38.1 

 
52.4 
38.1 
9.5 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นเรื่องเงินเดือนสรุปไดวา อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 
ต่ํากวาสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซ่ึงนอยเกินไปในสภาพปจจุบันหรือเมื่อเทียบกับภาคเอกชน ทําใหไม
ดึงดูดใจในการเขามาเปนอาจารยโดยเฉพาะผูที่มีประสบการณ  การเทียบประสบการณใหนอยมาก
และตองเปนประสบการณตรงสายงานเทานั้น เงินประจําตําแหนงทางวิชาการไมไดรับคาตอบแทน
อีก 1 เทา เหมือนกับขาราชการ ทําใหพนักงานอาจารยไมพึงพอใจและไมมีแรงจูงใจในการสราง
ผลงานทางวิชาการ การสอนภาคพิเศษอาจารยอาวุโสที่เปนขาราชการมักจะเปนผูสอนกอน อาจารย
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ใหมที่เปนพนักงานมักไมไดสอน เงินโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับ แตไมทราบ
หลักเกณฑในการพิจารณา ไมมีการสื่อสารหรือแจงขอมูลใหทราบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ดําเนินการปละ 2 คร้ัง แตถูกจํากัดวงเงินซึ่งผูที่ทํางานดีไมสามารถเลื่อนได 2 ขั้น เหมือนกับ
ขาราชการ ทําใหไมมีความแตกตางกันและไมมีการเปดเผยผลการพิจารณา อีกทั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยมักจะถูกขาราชการบอกวาไดเงินเดือนมากกวาอยูแลว ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...เงินเดือนขัน้ตนตามคุณวุฒกิารศึกษาและตําแหนงเดยีวกัน ต่ํากวาสถาบัน 
อุดมศึกษาระดบัเดียวกัน นอยเกินไปทําใหไมดึงดูดใจ หาอาจารยใหมยาก ไมคอยมีคนมา
สมัคร โดยเฉพาะผูที่ประสบการณการสอนจากสถาบันอื่น...ไมเหมาะสมกับรายจายจริง 
ในปจจุบนัและไมเพยีงพอสาํหรับเก็บสะสม หลังเกษยีณอายุราชการ จบปริญญาเอก       
ไดเงินเดือนประมาณ 18,000 บาท ไมมีแรงจูงใจจะใหเราพัฒนาวิชาชพีเลย...พนกังาน
มหาวิทยาลัย (อาจารย) อัตราเงินเดือนเทียบกบัเอกชนไมได มีรายไดมากกวา 2.5-3 เทา
สิทธิตาง ๆ ไมไดเหมือนขาราชการ...ในเวบ็ไซตของการเจาหนาที่ บอกวาเงนิเดือนใหไว 
1.7 เทา แตจายให 1.5 เพราะนําไปจัดสวัสดิการ  ซ่ึงเรื่องสวัสดิการนั้นรัฐบาลควรจะจัด  
ใหอยูแลว ไมควรหักจากเงนิเดือนเราเอง ไมมีประโยชน ฐานเงนิเดือนที่เราจะไดมนัได  
ไมเต็ม 1.7 เทา … 

 
 
...การคิดประสบการณใหนอยมาก  เคยสอน LAB ปริญญาตรีภาษาอังกฤษ  

เฉพาะทางการสื่อสารมวลชนที่วิทยาลัยแหงหนึ่ง พอมาที่คณะศกึษาศาสตรกลับไมได
ประสบการณตรงสาขา เพราะไมใชศกึษาศาสตร ความจริงนาจะดตูรงประสบการณ  
ความรู และทกัษะภาษาอังกฤษดวย ... 

 
 
…เงินประจําตาํแหนงทางวิชาการ ขาดความเทาเทียมกนัระหวางขาราชการและ

พนักงาน ทําไมพนักงานสายวิชาการ (อาจารย) ไมไดรับ 2 เทา เชนเดยีวกับอาจารยที่เปน
ขาราชการ ทั้ง ๆ ที่ถูกประเมินเขมงวดกวา จึงไมเปนแรงจูงใจใหพนักงานสรางผลงานทาง
วิชาการ...ไมพอใจเปนอยางมาก ควรจะได 2 เทา เหมือนที่ขาราชการได... 
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...การสอนภาคพิเศษหรือนอกเวลาราชการ ใชระบบ Seniority เขาอยูมากอน อายุ
มากกวาไดสอนมากกวา และมักจะเก็บวิชาเหลานี้ใหกับตัวเอง บอกตามตรงไมยุติธรรม 
กวาจะไดสอนอยูประมาณ 2 ป...ขาราชการผูใหญจะจัดกนัเองไมเคยตกมาถึงพนักงาน  
แตงานอื่นมกัจะโยนมาใหพนักงานทํา เหน็แกตวัอยางมาก...  

 
 
...เงินโบนัสเคยไดจากการประเมินของ กพร. ทางคณะจดัสรรมาใหอีกทีหนึ่งได

นิดหนอย ไมรูระบบอะไรเลย วาเขาดูจากอะไรบางหรือใชระบบอะไรคิด บางคนอยูมา 5 
ป และลาเรียนไปอีก 2 ป ยังได 5,000 กวาบาท ทั้งที่เราอยูมา 3 ปเต็ม ได 1,000 กวาบาท  
นาจะแจงทกุอยางใหชัดเจน  ระบบราชการจะเปนอยางนีไ้มแจง ไมเตือน ไมมีการสื่อสาร 
ถาเปนเอกชนเขาจะมีการสื่อสารกันอยางทัว่ถึง  พนักงานจะไมมีความรูสึกคับของใจที่ไมรู
เร่ืองอะไรเลย อยู ๆ เขาก็ใหหรือจะไมใหก็ไมให  แยมาก  เคยอยูเอกชนมากอนรูสึกคับ
ของใจมากกับการสื่อสาร... 

 
 
...การเลื่อนขั้นเงินเดือนปละ 2 คร้ัง เดือนเมษายนกับเดือนตุลาคม คร้ังละครึ่งขั้น  

ไมเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ แตไมมีความแตกตางระหวางพนักงานดีเดนและดี (ตางกัน
ไมกี่รอยบาท) เนื่องจากการปรับเงินเดือนขึ้นอยูกับเงนิทีม่หาวิทยาลัยจดัสรรใหภาควชิามา
ทําการแบง ซ่ึงหากอาจารยทกุคนทํางานดคีวรขึ้นครั้งละ 1 ขั้น ทุกคน แตไมสามารถใหได 
เพราะเงินไมพอ...การพิจารณาขั้นไมมกีารพิจารณากนัอยางเปดเผย คนที่ทํางานนอย แทบ
จะไมเคยเหน็ใน office ก็ได 1 ขั้นเหมือนกนั...ขาราชการชอบพูดอยูเสมอวาพนกังานได
ขั้นเงินเดือนสูงกวาขาราชการมากนัก แตอยูที่นี่มา 5 ป เห็นขาราชการได 2 ขั้นเกือบทุกป 
แตพนกังานได ปละ 1 ขั้นเทานั้น ไมมีสวสัดิการอะไรรองรับ แลวจะเรียกวาดีกวา
ขาราชการไดอยางไร … 

 
 
2.2  สวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในเรื่องสวัสดิการ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญไมพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับ

หรือที่สถาบันจัดไว จํานวน 15 คน และเลือกใชสวัสดิการตางๆ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 21 
และ 22 
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ตารางที่ 21  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
n = 21 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
พอใจ 
ไมพอใจ 
ไมทราบ/ไมตอบ 

3 
15 
3 

14.3 
71.4 
14.3 

 
ตารางที่ 22  แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

n = 21 
การไดรับสวัสดิการ จํานวน (คน) รอยละ 

ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชพี 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
อ่ืน ๆ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 

 
9 
12 
 

10 
11 
 
0 
21 
 

12 
9 
 

13 
8 
 
3 
18 

 
42.9 
57.1 

 
47.6 
52.4 

 
0 

100 
 

57.1 
42.9 

 
61.9 
38.1 

 
14.3 
85.7 

 



 

 

100 

 

 

 

นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นเรื่องสวัสดิการสรุปไดวา ระบบประกันสังคม 
มีโรงพยาบาลใหเลือกนอย โรงพยาบาลเอกชนไมรับประกันสังคม การบริการไมดีและยามีคุณภาพ
ต่ํา มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลใหครอบครัวของพนักงาน วงเงิน 10,000 บาทตอป 
และตรวจสุขภาพ  600 บาทตอป  ในขณะที่ขาราชการเบิกไดทั้งหมด  หอพักมีไมเพียงพอ 
นอกจากนั้นสิทธิอ่ืน ๆ ไมเทาเทียมกับขาราชการ เชน การกูยืมเงินสหกรณ เนื่องจากสถานภาพ
พนักงานมีความไมมั่นคง ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...ระบบประกนัสังคมจากโรงพยาบาลไมไดรับการบริการที่ไมดีเทาที่ควร ไมมี
โรงพยาบาลอะไรใหเลือกเลย รพ.เอกชนไมรับประกันสงัคม มีแต รพ.รัฐ บริการแยมาก 
ไมกลาไปใชสิทธิ์ เพราะถาใชสิทธิ์จะไดรับการดูแลและใหยาที่มีคณุภาพต่ํา ออกเงินจาย
เอง…ไมสามารถเบิกคารักษาในสถานพยาบาลเอกชนนอกระบบประกนัสังคมได... 

 
 
...เงินคารักษาพยาบาลพอแม ภรรยาและลกูได 10,000 บาท ตอคนตอป แตตอง

เปนโรงพยาบาลของรัฐ บางครั้งเจาหนาทีก่็ไมรูเร่ือง จะใหตามเรื่องอะไรก็ไมตามให   
ตองมาตามเอง... ทางมหาวิทยาลัยออกใหพนักงาน 600 บาท/ป สําหรับตรวจสุขภาพ โดย
สํารองเงินไปกอน ในขณะที่ขาราชการเบิกไดหมด ...เวลาเราเกษียณเอาเงินตรงนั้นคืน
ไมได หกัเงินเราไปทุกป ถาใหเลือกจะไมเอาเงินสวนนั้น ขอรับเงิน 1.7 เต็ม  ถาเจ็บปวยไป
จัดการชวีิตเอง... 

 
 
...หอพักเต็มหมด  ตองไปรอคิวกัน มแีฟลตสําหรับคนโสดอยูไดคนเดยีว ใชวิธีจับ

ฉลากเอา ตองไปลงชื่อ  คณะศึกษาศาสตรได 2 หอง ใหขาราชการ 1 หอง พนักงาน 1 หอง  
เมื่อไดเขาไปอยูจะอยูไดแคปเดียว ตองจับฉลากออก ซ่ึงดูแลวเปนเรื่องยุงยากมากตองยาย
เขายายออก...  
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...สิทธิไมเทาเทียมกันเมื่อเทยีบเทากับขาราชการ เชน สหกรณออมทรพัย ใหสิทธิ

ในการกูยืมเงนิในระเบียบทีแ่ตกตางกัน การเซ็นสัญญาวาจางพนักงานในชวงเวลาสัน้ ๆ 
เชน 3-5 ป มีผลใหสถานภาพพนักงานไมมีความมั่นคงทางหนาที่การงาน เมื่อพนกังานไป
ขอสินเชื่อหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ทําใหถูกพจิารณาวาไมมคีวามมั่นคง...
พนักงานทํางานนอยกวาหรือไร ทําไมไดสวัสดิการนอยกวา เหน็ขาราชการขี้เกียจหลายคน 
ทํางานนอยไดเงินเดือนมาก ยังหลบงานเกงอีก ถาออกนอกระบบ จะตองโดนประเมนิให
ออก...พนักงานตําแหนงอาจารยและนกัศึกษาเกิดความเสีย่งตอสถานภาพทางการเงิน... 

 
 
3. ความคิดเหน็เรื่องอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ พบวา 
พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อนรวมงาน ลักษณะงานที่ทํา และยังไมคิดจะลาออกหรือเปล่ียน
งาน จํานวน 12 คน 15 คน 16 คน 16 คน และ 13 คน ตามลําดับ แตมีความไมพอใจมากกวาพอใจ
ในเรื่องนโยบายการบริหารงานในภาพรวม จํานวน 14 คน มีขอสังเกตวามีความไมพอใจสูงในเรื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีความคิดที่จะลาออก จํานวน 7 คน และ 6 คน ดังมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23  แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
n = 21 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

นโยบายการบริหารงานในภาพรวม 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
เพื่อนรวมงาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
ลักษณะงานทีทํ่า 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การลาออก/เปล่ียนงาน 
   ลาออก 
   ไมลาออก 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
6 
14 
1 
 

12 
7 
2 
 

15 
6 
 

16 
4 
1 
 

16 
4 
1 
 
6 
13 
2 

 
28.6 
66.7 
4.8 

 
57.1 
33.3 
9.5 

 
71.4 
28.6 

 
76.2 
19.0 
4.8 

 
76.2 
19.0 
4.8 

 
28.6 
61.9 
9.5 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ สรุปไดวา การบริหารในภาพรวมยังขาด
ความชัดเจน ทั้งในเรื่องการออกนอกระบบและระเบียบเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะการ
ทํางานยังเหมือนระบบราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานถูกมองวาไมยุติธรรม โดยผูประเมิน
มักเปนขาราชการ สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน สถานที่ไมสะอาด ขาดอุปกรณในการทํางาน 
เพื่อนอาจารยสวนใหญมีความสัมพันธที่ดีตอกัน แตบางคนอาจมีลักษณะบางประการที่ไมเหมาะตอ
การเปนครู อยางไรก็ตามพนักงานที่คิดจะลาออก เพราะเงินเดือนและสวัสดิการไมเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ มีความเหลื่อมลํ้าและไมเปนธรรม สวนพนักงานที่ไมคิดจะลาออก เพราะมีความรัก
และผูกพันตอสถาบัน มีเพื่อนรวมงานที่ดี ตองชดใชทุน หรือตองการใชชีวิตอยางมีความสุข
มากกวาเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...ระเบียบการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยขาดความชดัเจน รวมถึงแผนการ
บริหารที่จะรองรับเมื่อออกนอกระบบ...มหาวิทยาลัยไมมรีะบบระเบยีบชัดเจน เปนการ
ทํางานโดยใชวิจารญาณสวนบุคคล การตัดสินใจสามารถเปลี่ยนแปลงได ระเบยีบปฏิบัติ
ตามใจฉัน ใชอารมณในการตัดสินใจมากเกินไป ซ่ึงคาดวาทํากันมานานแลว...เจาหนาที่ที่
มีปญหาก็ยังทาํงานอยูมาเรื่อย ๆ ไมมีใครทีจ่ะลงมาชวยจดัการสักที ผูบริหารไมไดสนใจ
และแกไขปญหาอยางจริงจงั มัวแตไปมุงเนนขยายเครือขายทางการศกึษาเปนสาขาอื่น ๆ 
แตที่มีอยูกลับไมเรงพัฒนาเทาที่ควร...มหาวิทยาลัยไมรูวาจะตองทําอะไร กระทรวงหรือ 
สกอ. ควรจะคดิและตดิตามจะอยูเฉยๆ ไมได ...หนวยงานของรัฐอะไรกต็ามที่มีอิทธิพลกับ
อาจารยในมหาวิทยาลัย  มนีโยบายดนีาสนใจ  แตขาดการติดตามหรือมาดูบางไหมวาผลที่
ไดรับเปนอยางไร...การมี 2 ระบบอยูดวยกนัทั้งขาราชการและพนกังาน ทําใหนโยบาย
สวนใหญยังคงเหมือนระบบขาราชการ แตพนักงานตองทํางานกันหนกัเพราะมกีาร
ประเมินตอสัญญา 1 ป 3 ป 5 ป  มีความมัน่คงคอนขางนอย และถากูเงินสหกรณ จํานวนป
ที่กูจะเทากับจาํนวนการตอสัญญา สวนขาราชการคอนขางจะอยูไดยาวมีความมั่นคง... 
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...การประเมินผลบางทีไมยุติธรรม ไมมีสิทธิมีเสียงตอคนรุนเกา ไมสามารถแสดง

ความคิดเหน็ตาง ๆ ได ตองถูกประเมินตลอด...ใชความรูสึกของผูประเมิน ไมมีการขอดู
ผลงานหรือหลักฐานในการทํางาน บางคนผูประเมินไมมีขอมูลหรือไมเคยรวมงานกับผูถูก
ประเมินมากอน บางทีเอาความสนิทสนมหรืออคติเขามาเกี่ยวของ เกลยีดขี้หนาใคร ชอบ
พนักงานคนไหนก็ไปนั่งเทยีนเขยีนคะแนนกัน สวนใหญคนที่ประเมนิก็มักจะเปน
ขาราชการ ทําใหรูสึกวาเราอยูใตขาราชการตลอดเวลา...การประเมินเปนไมตายที่
ขาราชการอางไดตลอดเวลา และถึงประเมนิไดดีมากหรอืดีก็ไมแตกตางกัน... 

 
 
...สถานที่ไมสะอาด หองทํางานสกปรก อุปกรณตาง ๆ ไมมี ตองหามาเอง ไมมี

การจัดการสภาพแวดลอมที่ทําใหเอื้ออํานวยใหเกิดสมาธิในการทํางาน รวมทั้งบุคลากร
สนับสนุนไมเพียงพอ...ไมมอีะไรที่สนบัสนุนของอาจารยในการปฏิบัติงานเพื่อให
นักศึกษาไดผลการเรียนที่ดีเพียงพอ… 

 
 
...ส่ิงที่ทําใหทกุคนทํางานดวยกันอยางดี คอื ความเปนมติร มีน้ําใจตอกัน 

ความสัมพันธทุกคนดี  ซ่ึงจะมีทั้งขอดีและขอเสีย  ขอดคีือทุกคนทํางานดวยความใกลชิด
สนิทสนมกัน ใครทํางานผิดพลาดก็ไมเคยตําหนิกนั ไมเคยมีการติดตามกันอยางเปนระบบ
วาทําไมถึงมีการทํางานผดิพลาด...แตในความเปนจริงไมนาเชื่อวาสังคมครูอาจารยมีการ
แกงแยงชิงดี แสดงออกถึงผูที่ไมมีเมตตา แมจะตอเด็กเองและเพื่อนครทูําใหเสียศรัทธา… 

 
 
...การสอนใหพอดีไมมากจนเกินไป  แลวสวนงานวิชาการมีอยูตลอดเวลา  มี

โครงการวิชาการทั้งภายในและภายนอก มีสวนรวมในการทํางานดี  แตการวจิัยของคณะ
ใหทุนนอย ตองขอสถาบันวิจัยของศิลปากร...อาจารยตองถายเอกสารเองหรือตองจดั
แบงกลุมวิชาพื้นฐานที่มีผูเรียนมาก หาอาจารยพิเศษ เพราะฝายทะเบยีนและเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน... 
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...คิดจะลาออกเพราะสวัสดกิารและเงนิเดอืนไมเพยีงพอกับคาใชจาย ไมดึงดูด   

ซ่ึงภาระหนาทีต่องทุมเทอยางจริงจัง แตขาดซึ่งสิทธิและสวัสดิการที่เหล่ือมลํ้าทําใหเกิด
ความไมเปนธรรม...ถามีที่อ่ืนก็จะไปที่ทําใหเราอยูแลวสบายใจกวานี.้..ระบบทําใหคนออก
งายมาก ไมรูวาจะออกเองหรือถูกไลออก  เพราะระบบไมมั่นคง แตกจ็งรักภักดีตอ
มหาวทิยาลัย...อาจารยที่เกษียณอายุราชการแลวเปนคนดังๆ ทําไมเขาไมอยูที่สถาบันเดมิถา
เขาอยูตอได  แตเขาออกนอกระบบราชการ เพราะเอกชนใหเงินเดือนมากกวา…สถาบัน
ตองมีการปรับตัวและพัฒนาระบบใหดี ไมลาหลังโดยอางวาตัดระบบราชการ หรือเงนิ
ขึ้นอยูกับคาเทอมและจํานวนนักศกึษาเทานั้น... 

 
 
...ไมคิดจะลาออกเพราะผูกพันกับสถาบันแหงนี้ และอยูดวยความรูสึกที่ดี รักและ

ศรัทธาผูกอตั้งมหาวิทยาลัย...มีโอกาสที่จะไดรับทุนการศกึษา มีพันธะทีจ่ะตองชดใชทนุ 
เพื่อนรวมงานดี...ถาจะลาออกนั้นไมเกีย่วกบัการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ...
สวัสดิการและเงินเดือนไมมคีวามหมายเทากับการใชชีวติอยางมีความสุข นอกจากสถาบัน
อ่ืนมีองคประกอบที่สรางความสุขใหไดดกีวา...สวัสดกิารนาน ๆ ก็ทนได แตวาสิ่งที่
อยากจะใหชวยจัดการแลวทาํใหเรามีใจกับตรงนี้ไดมาก คือ มีความยุตธิรรมกับพนักงาน  
ในเมื่อขาราชการทํางานกันตลอดชีพได ทาํไมถึงไมใหสัญญาตลอดชีพกับเราบาง...   
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มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ขอมูลจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 33  คน เปนเพศชาย จํานวน  
15 คน เพศหญิง จํานวน 18 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 15 คน ปริญญาโท 
จํานวน 16 คน ตําแหนงอาจารย จํานวน 31 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน รองศาสตราจารย 
จํานวน 1 คน  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 24 
 
ตารางที่ 24  แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตาํแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

n = 33 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
วุฒิการศึกษา                 
   ปริญญาเอก 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาตรี 
   ไมระบ ุ
ตําแหนงทางวชิาการ 
   อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
   ศาสตราจารย 
   ไมระบ ุ

 
15 
18 
 

15 
16 
1 
1 
 

31 
1 
1 
0 
0 

 
45.5 
54.5 

 
45.5 
48.5 
3.0 
3.0 

 
93.9 
3.0 
3.0 
0 
0 
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นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุเฉลี่ย 33.06 ป โดยผูที่มีอายุมากที่ สุด  48  ป  
นอยที่ สุด  25 ป  มีประสบการณสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรเฉลี่ย  3.52 ป  มากที่ สุด  16 ป  
มีประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา เฉลี่ย 3.55 ป มากที่สุด 10 ป ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 
20,217.88 บาทตอเดือน มากที่สุด 32,000 บาทตอเดือน นอยที่สุด 15,210 บาทตอเดือน มีเงินประจํา
ตําแหนงวิชาการ เฉลี่ย 939.39 บาทตอเดือน มากที่สุด  19,800 บาทตอเดือน ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ 
เชน คาสอน เฉลี่ย 2,613.64 บาทตอเดือน มากที่สุด 20,000 บาทตอเดือน และไดรับเงินโบนัส เฉลี่ย 
378.79 บาทตอป มากที่สุด 3,500 บาทตอป ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 25 
 
ตารางที่ 25  แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

n = 33 
 คาเฉล่ีย 

(Mean) 
คาสูงสดุ 
(Max) 

คาต่ําสดุ 
(Min) 

อายุ  
ประสบการณสอน  
ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ   
เงินเดือน  
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
เงินเพิ่มพเิศษ  
เงินโบนัส  

33.06 ป 
  3.52 ป 
 3.55 ป 

 20,217.88 บาท 
     939.39 บาท 
  2,613.64 บาท 
    378.79 บาท 

       48 ป 
       16 ป 
       10 ป 

   32,000 บาท 
   19,800 บาท 
   20,000 บาท 
    3,500 บาท 

   25 ป 
       0 ป 
       0 ป 

  15,210 บาท 
ไมไดรับ 
ไมไดรับ 
ไมไดรับ 

 
2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

2.1  ระบบเงินเดือนมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือน พบวา 

พนักงานมหาวิทยาลัยมีความไมพอใจมากกวาพอใจในเรื่องเงินโบนัส จํานวน 13 คน และมีผูที่ไม
ทราบเรื่องนี้ จํานวน 10 คน  แตพอใจกับเงินเดือนขั้นตน เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และเงิน
เพิ่มพิเศษ จํานวน 19 คน 14 คน 18 คน ตามลําดับ ในขณะที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีจํานวนผูที่
พอใจเทากับไมพอใจ จํานวน 15 คน ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 26 
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ตารางที่ 26  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
n = 33 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

เงินเดือนขั้นตน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินเพิ่มพิเศษ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินโบนัส 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
19 
13 
1 
 

14 
10 
9 
 

18 
10 
5 
 

10 
13 
10 
 

15 
15 
3 

 
57.6 
39.4 
3.0 

 
42.4 
30.3 
27.3 

 
54.5 
30.3 
15.2 

 
30.3 
39.4 
30.3 

 
45.5 
45.5 
9.1 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร  มีความคิดเห็นเรื่องเงินเดือนสรุปไดวา เงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวรสูงกวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ โดยให 1.7 เทา ของเงินเดือนขาราชการแรกบรรจุ 
แตยังนอยกวาภาคเอกชนมาก ซ่ึงยังไมดึงดูดใจใหคนเกง ๆ เขามาเปนอาจารยในบางสาขา วิธีการ
คิดประสบการณเอื้อประโยชนใหกับตัวพนักงาน เงินประจําตําแหนงทางวิชาการมีการเพิ่ม
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คาตอบแทนอีก 1 เทา เชนเดียวกับขาราชการ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปละ 1 คร้ัง ซ่ึงยังไมมี
ระบบที่ชัดเจน ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
...แนวคดิเริ่มตนทําบัญชีเงินเดือนสูงมาก เพื่อใหจูงใจ แตจริง ๆ แลวไมไดเปนไป

ตามนั้น ขณะนี้แนวคิดเกาไปถูกกลืนหายไปหมด เพราะตองใชเงนิมาก อัตราเงินเดอืนของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถดึงดูดใจได เมือ่เทียบกับสถาบันอื่น มีความเหมาะสม ถือวา
สูงกวา ที่อ่ืนให 1.5 หรือ 1.6 เทา แตที่นีใ่ห 1.7 เทา …เงินเดือนเมื่อเทยีบกับบริษัทเอกชน
นอยกวาที่เคยไดรับมากกวา 50% เนื่องจากจะตองมีเงนิประจําตําแหนงวิชาชีพดวย...เคย
เปนผูจัดการมาไดรับเงินเดือนเกือบ 40,000 บาท แตมารับ 20,000 กวาบาท...ต่ําเกินไปเมื่อ
เทียบกับสายวชิาชีพเดียวกนัที่ทํางานในหนวยงานอื่นๆ เชน โรงพยาบาลเอกชนหรือบริษัท
... มีสวนตางระหวางการรับราชการกับการเปนทันตแพทยเอกชนสูงมาก...เปนกุญแจ
สําคัญในการพัฒนาประเทศในฐานะแมพิมพของชาติ แตเงินเดือนต่ํากวาเอกชนมาก ซ่ึงจะ
ไมจูงใจดึงคนเกงมาทํางานในบางสาขา… 

 
...การคิดประสบการณใหปละ 1 ขั้น ขอใหมีหลักฐานในการสอนหรอืทํางานมา

ตรงก็ไดไมวาจะเปนของเอกชนหรือรัฐบาล เชน ทํางานเกี่ยวกับโยธา บริษัทคอมพิวเตอร 
การคิดเงินเดือนจะใหผูสมัครเลือกเอาวาจะคิดจากประสบการณหรือวฒุิที่มาบรรจุ ...  

 
...เงินประจําตาํแหนงทางวิชาการใหได 2 เทาเหมือนขาราชการทุกอยาง เพื่อที่จะ

จูงใจ โดยใชวธีิหมุนเงินที่ไดรับอัตราใหมมาแตยังบรรจไุมครบ ในอนาคตอาจจะเกิด
ปญหาถาไมไดเงินงบประมาณจะตองไปใชเงินพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือเงินรายไดของ
คณะจายสมทบเพิ่มเติม ทําใหเกิดผลกระทบตอการบริหารของคณะเล็ก ๆ … 

 
...การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนไดปละ 1 ขั้น แตขาราชการได 2 ขั้น 1.5 ขั้นทุกป

...ยังไมใชเปนการคัดเลือกคนเกงและขยัน หรือจากการทาํงานอยางแทจริง ยังไมมีระบบ 
ที่ใชในการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นที่เปนระบบที่ชัดเจน ควรเพิ่มใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ
เงินเฟอ... 
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2.2  สวัสดิการมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในเรื่องสวัสดิการ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนใหญไมพอใจกับสวัสดิการ

ที่ไดรับหรือที่สถาบันจัดไว จํานวน  26 คน และเลือกใชสวัสดิการตาง ๆ ดังมีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 27 และ 28 

 

ตารางที่ 27  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
n = 33 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
พอใจ 
ไมพอใจ 

7 
26 

21.2 
78.8 

 

ตารางที่ 28  แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
n = 33 

การไดรับสวัสดิการ จํานวน (คน) รอยละ 

ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
กองทุนสะสม/สํารองเล้ียงชีพ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
อ่ืน ๆ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 

 
29 
4 
 

3 
30 

 
3 
30 

 
9 
24 

 
1 
32 

 
2 
31 

 
87.9 
12.1 

 
9.1 

90.9 
 

9.1 
90.9 

 
27.3 
72.7 

 
3.0 

97.0 
 

6.1 
93.9 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นเรื่องสวัสดิการสรุปไดวา อาจารยไมพอใจการจัด
สวัสดิการ เพราะมีการจัดใหนอยมากเมื่อเทียบกับขาราชการหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ การจัดที่พัก
อาศัยมีความไมเทาเทียมกัน ระบบประกันสังคมไมดี มีขอจํากัดมาก ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...มีสวัสดิการใหนอยมาก ไมมีสวัสดิการอื่นทําใหไมมัน่คง เมื่อเกษยีณงาน ไมมี 
provident  fund การรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว เชน สามีภรรยา และบุตร เปนตน ...
ไมมีสวนชวยเหลือ ครอบครัวตนเองเหมือนขาราชการ ควรจะมีความเทาเทียมกนัระหวาง
ขาราชการกับพนักงาน...ไมยืดหยุนและครอบคลุมเพียงพอ เชน ระบบประกันสังคมที่มี
ขอจํากัดในการใชสิทธิเยอะมาก “หวยมาก” เก็บเงินสม่ําเสมอทุกเดือน แตการเบิกจายมี
เงื่อนไขมาก แมบางกรณีซ่ึงฉุกเฉินไมสามารถเบิกไมได ...เปนสวัสดิการขั้นต่ําที่สุดของ
ประเทศ ใหสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาลนอยกวาระบบประกนัสุขภาพถวนหนา 
เปนที่นาพอใจสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยหรือ...ถาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนจะมี
ระบบประกนัสุขภาพ กองทนุสะสม... 

 
 
...การจัดสวัสดิการที่พักใหพนักงานแตละคณะ/หนวยงาน ไมเทาเทยีมกัน 

มหาวิทยาลัยเนนไปทางวิทยาศาสตรสุขภาพ สายสังคมศาสตรจะถูกแบงใหอยูทีห่อพัก  
อีกแบบหนึ่ง มีสภาพคอนขางแย พนักงานในบางคณะอาจถูกละเลย ตองตอคิวรอหอพัก 
สงผลกระทบตอขวัญและกาํลังใจ … 

 
3. ความคิดเหน็เรื่องอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ พบวา 

พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อนรวมงาน ลักษณะงานที่ทํา และยังไมคิดจะลาออกหรือเปล่ียน
งาน จํานวน 18 คน 22 คน 28 คน 22 คน และ 17 คน ตามลําดับ แตมีความไมพอใจมากกวาพอใจ
ในเรื่องนโยบายการบริหารงานในภาพรวม จํานวน 15 คน มีขอสังเกตวามีความไมพอใจสูงในเรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีความคิดที่จะลาออก จํานวน 10 คน 15 คน ตามลําดับ ดังมี
รายละเอียดตามตารางที่ 29 
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ตารางที่ 29  แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
n = 33 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

นโยบายการบริหารงานในภาพรวม 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เพื่อนรวมงาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
ลักษณะงานทีทํ่า 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
การลาออก/เปล่ียนงาน 
   ลาออก 
   ไมลาออก 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
15 
17 
1 
 

18 
10 
5 
 

22 
10 
1 
 

28 
5 
 

22 
11 
 

15 
17 
1 

 
45.5 
51.5 
3.0 

 
54.5 
30.3 
15.2 

 
66.7 
30.3 
3.0 

 
84.8 
15.2 

 
66.7 
33.3 

 
45.5 
51.5 
3.0 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ สรุปไดวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยเนนดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ ในระยะเริ่มตนการรับอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีการจูงใจ
โดยการใหเงินคาประสบการณเพิ่ม การปะเมินผลการปฏิบัติงานยังมีความไมยุติธรรม งานที่ทํามี
ลักษณะงานที่ดี พนักงานคิดจะลาออก หากมีทางเลือกที่ดีกวา เชน เงินเดือน สวัสดิการ ครอบครัว 
สวนผูที่ไมคิดจะลาออก เพราะมีความรักและผูกพันสถาบัน ยังมีความสุขกับการทํางาน รวมทั้งคา
ครองชีพที่จังหวัดพิษณุโลกไมสูงมากนัก ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...นโยบายการบริหารขึ้นอยูกับผูบริหารแตละชุด ซ่ึงชุดนี้ก็จะสนับสนนุผลักดัน
คณะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพสูงขึ้น 70% คณะทางดานสังคมศาสตรสนับสนุน 
นอยลง...ขณะนี้เปนจดุเริ่มตน จะไมรับปริญญาโท เพราะตองสงเขาไปเรยีน จะรับปริญญา
เอกหรือคนที่ใกลจบ พยายามหาแนวทางในการจูงใจคนโดยบวกเงินคาประสบการณ  
ตอไปถาไดคนแลว ตอไปจะไมบวกแบบนี้... 

 
 
...การประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีความไมยุติธรรมและใชความรูสึกตัดสิน เชื่อ

เด็กมากกวาอาจารย ขาดความมั่นคงในการทํางาน...ยังไมมีระบบที่เปนรูปธรรม ยุติธรรม 
นาเชื่อถือ 

 
 
 
...ลักษณะงานดี รูสึกสนุกกบังาน ไดคุยกบันักศึกษา และเพื่อนรวมงาน ทาํใหเกิด

มุมมองในสิ่งดี ๆ แตขาดความมั่นคงในอาชีพ ไมเหน็ผลตอบแทนระยะยาวในอนาคต หาก
มีอายุงานนานขึ้น...ผูบริหารเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ ขูไลออก ... 
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...คิดจะลาออกถามีทางเลือกที่ดีกวาหรือตองดูเร่ืองครอบครัวดวย เพือ่ใหคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้นและสงผลไปถึงประสิทธิภาพในการทํางานพัฒนา...การเปนพนักงานของรัฐใน
สถาบันอื่นมีเงื่อนไขและระบบสุขภาพที่ดกีวา ถาทํางานแลวไมมีสวัสดิการหรือส่ิงตาง ๆ 
ที่เอื้อนวย ก็ไมรูจะทํางานไปเพื่ออะไร…เงินเดือนและสวัสดิการดกีวา ใคร ๆ ก็สนใจ 
เพราะเศรษฐกจิในยุคนี้ตองวเิคราะหเร่ืองรายไดดวย…ทํางานใหกับมหาวิทยาลัยถึงแมวา
เงินเดือนจะไมไดมาก แตกไ็มไดนอยจนเกินไป อยูในระดับปานกลาง แตถาคนที่อยูใน
กรุงเทพฯ แลวตองมาทํางานที่นี่ ไดเงนิเดือนเทานี้ ตองทบทวนเหมือนกัน … 

 
 
 
...ไมคิดจะลาออกเพราะรักในอาชีพนีแ้ละผูกพันกับสถาบันแหงนี้  แตอยากให

พิจารณา ปรับเงินเดือน สวัสดิการ ใหทดัเทยีมกับเอกชน...มีความสุขในการทํางานไมได
ขึ้นอยูกับจํานวนเงนิที่เพิ่มขึน้ แตก็อยากใหมีสวัสดิการที่ดีกวาเดิม...เงินเดือนพออยูไดแต
ถาไดเงินเดือนมากกวานี้กจ็ะดี ...คาครองชีพในพษิณุโลกไมสูง เร่ืองอาหารการกิน เร่ือง
ชีวิตความเปนอยู พอที่จะสามารถอยูไดเมือ่เปรียบเทียบกับที่อ่ืน ... 
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มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม  
 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ขอมูลจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 20 คน เปนเพศชาย 
จํานวน 5 คน เพศหญิง จํานวน 15 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน ปริญญาโท 
จํานวน 19 คน ตําแหนงอาจารย จํานวน 20 คน  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 30 
 
ตารางที่ 30  แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตาํแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

n = 20 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
วุฒิการศึกษา                 
   ปริญญาเอก 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาตรี 
   ไมระบ ุ
ตําแหนงทางวชิาการ 
   อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
   ศาสตราจารย 
   ไมระบ ุ

 
5 
15 
 
1 
19 
0 
0 
 

20 
0 
0 
0 
0 

 
25.0 
75.0 

 
5.0 
95.0 

0 
0 
 

100 
0 
0 
0 
0 
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นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุเฉลี่ย 31.85 ป โดยผูที่มีอายุมากที่ สุด  42  ป  
นอยที่สุด 27 ป มีประสบการณสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เฉลี่ย 3.75 ป มากที่สุด 8 ป  
มีประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา เฉลี่ย 1.55 ป มากที่สุด 10 ป ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย  
10,214.74 บาทตอเดือน มากที่สุด 18,270 บาทตอเดือน นอยที่สุด 7,920 บาทตอเดือน ยังไมมีเงิน
ประจําตําแหนงวิชาการ ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ เชน คาสอน เฉลี่ย 2,250 บาทตอเดือน มากที่สุด 12,000 
บาทตอเดือน และไดรับเงินโบนัส เฉลี่ย 1,265 บาทตอป มากที่สุด 8,000 บาทตอป ดังมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 31 
 
ตารางที่ 31  แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

n = 20 
 คาเฉล่ีย 

(Mean) 
คาสูงสดุ 
(Max) 

คาต่ําสดุ 
(Min) 

อายุ  
ประสบการณสอน  
ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ   
เงินเดือน  
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
เงินเพิ่มพเิศษ  
เงินโบนัส  

31.85 ป 
  3.75 ป 
  1.55 ป 

 10,214.74 บาท 
ไมไดรับ 

   2,250 บาท 
  1,265 บาท 

       42 ป 
         8 ป 
       10 ป 

   18,270 บาท 
   ไมไดรับ 

  12,000 บาท 
   8,000 บาท 

   27 ป 
       0 ป 
       0 ป 

 7,920 บาท 
 ไมไดรับ 
 ไมไดรับ 
  ไมไดรับ 

 
2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐม 
 

2.1  ระบบเงินเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเกี่ยวกับการจัดระบบ

เงินเดือน พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความไมพอใจมากกวาพอใจในเรื่องเงินเดือนขั้นตน เงิน
ประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินโบนัส และการเลื่อนขั้นเงินเดือน จํานวน 15 คน 12 คน 14 คน และ 
14 คน ตามลําดับ แตมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องเงินเพิ่มพิเศษ จํานวน 11 คน  ดังมี
รายละเอียดตามตารางที่ 32 
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ตารางที่ 32  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
n = 20 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

เงินเดือนขั้นตน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินเพิ่มพิเศษ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินโบนัส 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
4 
15 
1 
 
5 
12 
3 
 

11 
8 
1 
 
5 
14 
1 
 
5 
14 
1 

 
20.0 
75.0 
5.0 

 
25.0 
60.0 
15.0 

 
55.0 
40.0 
5.0 

 
25.0 
70.0 
5.0 

 
25.0 
70.0 
5.0 



 

 

118 

 

 

นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความคิดเห็นเรื่องเงินเดือนสรุปไดวา เงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยไดเทากับขาราชการ ซ่ึงนอยกวามาตรฐานของมหาวิทยาลัยอ่ืนและบริษัทเอกชน 
ในขณะที่ไมมีสวัสดิการ ไมเหมาะสมกับภาระหนาที่หรือคาครองชีพในปจจุบัน เงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการไมไดรับคาตอบแทน 1 เทา เชนเดียวกับขาราชการ ทั้ง ๆ ที่ตองผลิตเอกสาร
ทางวิชาการเหมือนกัน มีเงินเพิ่มจากการสอนภาคพิเศษในวันเสารอาทิตย หากสอนมากก็จะไดรับ
มาก ซ่ึงในอนาคตอาจไมไดเนื่องจากจํานวนนักศึกษาลดลง พนักงานไดรับเงินโบนัสเชนเดียวกับ
ขาราชการ แตการพิจารณายังไมเหมาะสม มีความแตกตางกันมากระหวางผูบริหารกับอาจารย 
หลักเกณฑในการพิจารณายังขาดความชัดเจน การเลื่อนขั้นเงินเดือนไมไดปรับขึ้นเงินเดือนทุกป
เหมือนกับขาราชการ ขึ้นอยูกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังขอคิดเห็นตอไปนี้. 

 
 

...เงินเดือนเร่ิมตนเทากับขาราชการ ไมมีสวัสดิการ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนและพนักงานเอกชน หรือนอยกวานกัศกึษาที่จบ ป.ตรีใหมๆ อาจารยตองมี
เงินสูงกวานี้ จงึจะมีการทุมเทใหกับงานสอน ไมใชตองไปสอนพิเศษหรือขายประกนั…
มหาวิทยาลัยไมไดจัดใหตามมติคณะรัฐมนตร ี1.7 เทาของขาราชการ โดยใหเหตุผลวา    
ถาขึ้นเงินเดือนจะไมมีเงินจายในระยะยาว...ตองใหมากกวาที่เปนอยู เพราะอาจารย มี
หนาที่หลากหลายมาก ทั้งดานการสอน วิจยั บริการ วิชาการ และงานธรุการอื่นๆ ในภาค 
ซ่ึงอาจารยตองทําเองแทบทัง้หมด เมื่ออาจารยมีมากมาย ก็สมควรจัดเงนิใหมากดวยเชนกัน 
และตองดูคาใชจาย คาครองชีพในปจจุบัน คาเชาบานคาอาหาร คาใชจายสวนตวั ซ่ึง
อาจารยทุกคนก็พยายามอยูอยางพอเพยีง แต เงินที่ใหมันไมเพียงพอ...  

 
 
...ตําแหนงทางวิชาการตองผลิตตํารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจยั เหมือนกัน  

มีความยากลําบากเทียบเทากัน แตไดเงนิประจําตําแหนงไมเทากัน ไมได 2 เทา เหมอืน
ขาราชการ... 
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...รายไดที่มาจากเงินเดือนประจําสอนจนัทร-ศุกร มันนอย แตไดสอนเสาร-อาทิตย

ดวยเปนรายไดพิเศษทีไ่ดพอสมควร สอนนอยไดนอย สอนมากไดมาก ช่ัวโมงละ 250 บาท 
เดือนละประมาณ 12,000 บาท ...อนาคตไมแนใจ เพราะจาํนวนนักศกึษาเริ่มลดลง อาจารย
ก็พยายามจะไปหาแหลงรายไดอ่ืนๆ เชน ทาํวิจยัหรือบริการวิชาการ  บางคนใชเวลาชวงนี้
ไปศึกษาตอ… 

 
 
...เงินโบนัสพนักงานจะไดเหมือนขาราชการ แตละคณะจะไดเทากัน ทําใหคณะที่

มีคนมากจะไดคอนขางนอย โดยแบงเปน 4 ระดับ แตละระดับหางกัน 1,000 บาท...มีความ
แตกตางกันสูงระหวางผูบริหารกับผูสอน และเกณฑการใหคะแนนไมสอดคลองกับบริบท
การทํางาน ใครมีเสนก็ไดมาก…การพิจารณาไมเปนธรรม ใชความรูสึกมากกวาผลงาน ยึด
ระบบอุปถัมภ พิจารณาใหโบนัสกับลูกนองที่ตนเองสนิท...ไมทราบวิธีการจัดสรรเงิน เห็น
วา กพร. ใหเยอะ ไมรูวาไปไหนหมด...มหาวิทยาลัยใหกด็ีแลว บางปอางวา ไมมีงบเหลือ 
แตใหก็ดกีวาไมให… 

 
 
...การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานอาจารยไมไดมีทกุป ตองใชเวลาหลายปกวา

จะไดมีการเลือ่นขั้นเงินเดือน ทํางานฟรี...ผูบริหารไมใหความสําคัญ บางปเงินเดือนไมมี
การปรบัขึ้น พอปรับขึ้นนับอายุงาน 2 ป เปน 1 ขั้น ไมมีความยุติธรรม... ระยะเวลาในการ
เล่ือนขั้นนานและจํานวนเงนิในการเลื่อนขั้นเงินเดือนนอย มหาวิทยาลัยบอกวาขึ้นตาม
รายไดสถาบัน ถาเงินเดือนไมขึ้น แสดงวามหาวิทยาลัยไมมีรายได...บางคน บอกวาไมรู 
ไมเขาใจในระบบ ถาอยากรูตองไปถาม...  

 
 

2.2  สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ในเรื่องสวัสดิการ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สวนใหญไมพอใจกับ

สวัสดิการที่ไดรับหรือที่สถาบันจัดไว จํานวน 15 คน และเลือกใชสวัสดิการตางๆ  ดังมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 33 และ 34 
 



 

 

120 

ตารางที่ 33  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
n = 20 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
พอใจ 
ไมพอใจ 

5 
15 

25.0 
75.0 

 
ตารางที่ 34  แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

n = 20 
การไดรับสวัสดิการ จํานวน (คน) รอยละ 

ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชพี 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
อ่ืน ๆ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 

 
16 
4 
 
6 
14 
 
1 
19 
 
4 
16 
 
0 
20 
 
3 
17 

 
80.0 
20.0 

 
30.0 
70.0 

 
5.0 
95.0 

 
20.0 
80.0 

 
0 

100.0 
 

15.0 
85.0 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความคิดเห็นเรื่องสวัสดิการสรุปไดวา พนักงานไมไดรับ
สิทธิตาง ๆ เหมือนกับขาราชการ แตมีภาระงานสอนที่มากกวา สวัสดิการเหมือนเอกชนแตเงินเดือน
เทากับขาราชการซึ่งนอยกวาเอกชนมาก  ในขณะที่มหาวิทยาลัยไมไดจัดสวัสดิการในการ
รักษาพยาบาล พนักงานตองใชระบบประกันสังคม และมักจะไมไดรับความพึงพอใจในการบริการ 
เชน การรอคิวนาน การจํากัดเงินคารักษาพยาบาล นอกจากนั้นสวัสดิการบานพักอาศัยมีไมเพียงพอ 
คนที่มากอนยังไมมีที่พัก ตองไปหาเชาเอง ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...พนักงานอาจารยไมไดรับสิทธิความเทาเทียมในทกุดานเหมือนขาราชการ  
ทั้งอํานาจหนาที่ในการทํางาน การใชรถของมหาวิทยาลัย การใชหองประชุม ผลตอบแทน 
(เงินเดือน) การอนุญาตลาศึกษาตอ ภาระงานสอนที่มากกวา...ไดรับสวัสดิการเหมือน
ลูกจางเอกชนทั่วไป แตอยูในระบบราชการ ที่ตางกันคือเงินเดือนนอยกวาเอกชนมาก...การ
รักษาพยาบาลใหใชแตประกนัสังคมอยางเดียว อยางอื่นไมเห็นมหาวิทยาลัยจัดใหเลย ถา
ไมปวยก็คงไมไดใชประกันสังคม...ประกันสังคมโรงพยาบาลนครปฐมตองไปเวลานี้  คิว
ยาวมาก ยิ่งกวาสามสิบบาทอีก  รอเปนเวลา 3-4 ช่ัวโมง ทุกครั้งที่ไปจะไมเคยไดรับความ
พึงพอใจ  ตองไป 2 คร้ัง  เสียเวลา  เราจะหวังกับประสังคมไมไดกเ็ลือกที่จะไปหาหมอเอง  
เพื่อใหมนัหายเร็ว  รูสึกเสียดายเงินที่ถูกหักไป และเคยถามวาไมจายไดไหม  แตหลาย ๆ 
คนบอกวากส็งสารคนที่เขาฉุกเฉิน แตเขาไมมีเงินก็คดิวาชวยทําบุญไป  แตถาเราไมชอบ  
ก็ไมตองใช...มีการหักเงนิ 5% ของเงินเดือนทุกเดือนโดยไมมีขอยกเวน แตพอจะใชสิทธิ
ในการรักษามขีอจํากัดมากมาย เชน ทําฟนไมเกิน 500 บาท เลยสงสัยวาจะหกัเงินไปทําไม
เดือนละ 466 บาท แตใชไดไมเทาที่หักทกุเดือน... 

 
 
...บานพักมีจํากัด  ใหเฉพาะคนที่มีครอบครัว ตองเปนคนที่บานไกล  เช็คประวัติ  

ไดยากมาก บางคนมาอยู 4 ป ยังไมไดก็มี  ตองรอคนเกาออก ในเงื่อนไขกอนมาทํางานเขา
จึงบอกวา ตองไมมีปญหาเรื่องที่พัก ขาราชการยังไมไดเลย  เพราะฉะนัน้อยางเราการที่จะ
เขาไปบานตรงนั้น มันจะคอนขางยากมาก ตอนนี้มีแผนยบุบานแลวทําเปนแฟลต ซ่ึงกวา
จะเสร็จคงอีกนาน ในชวงตนกค็งตองหาที่พักกันเอง  แบงจากเงินเดือนไปเชาที่พกัเอง... 



 

 

122 

3. ความคิดเหน็เรื่องอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ 

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางาน 
เพื่อนรวมงาน และลักษณะงานที่ทํา จํานวน 14 คน 17 คน และ 11 คน ตามลําดับ  มีความไมพอใจ
มากกวาพอใจในเรื่องนโยบายการบริหารงานในภาพรวม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
มีความคิดจะลาออกหรือเปลี่ยนงาน  จํานวน 10 คน 14 คน และ 13 คน ดังมีรายละเอียดตามตาราง 
ที่ 35 

 
ตารางที่ 35  แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

n = 20 
ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

นโยบายการบริหารงานในภาพรวม 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
เพื่อนรวมงาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
ลักษณะงานทีทํ่า 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
การลาออก/เปล่ียนงาน 
   ลาออก 
   ไมลาออก 

 
9 
10 
1 
 
6 
14 
 

14 
6 
 

17 
3 
 

11 
9 
 

13 
7 

 
45.0 
50.0 
5.0 

 
30.0 
70.0 

 
70.0 
30.0 

 
85.0 
15.0 

 
55.0 
45.0 

 
65.0 
35.0 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ สรุปไดวา นโยบายการบริหารใน
ภาพรวมยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะระบบพนักงานมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ยังไมมีมาตรฐานที่ชัดเจน ทําใหอาจารยมีความรูสึกไมมั่นคงในการทํางาน สภาพหองทํางานไมเปน
สัดสวน ไมมีความเปนสวนตัว อุปกรณสนับสนุนตาง ๆ ไมพรอม มีการแบงแยกชนชั้นภายใน
องคกร พนักงานตองทํางานมากกวาขาราชการ พนักงานที่มีความคิดจะลาออก หากมีที่ที่ดีกวาหรือ
ใกลครอบครัว รวมถึงเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
...นโยบายในภาพรวมยังไมชัดเจน มุงพัฒนาวัตถุ เชน อาคาร สถานที่ ตัวเลข

จํานวนนักศกึษา มากกวาการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารยหรือการสรางนักศึกษาที่ดี ยงัมี
ระบบอุปถัมภและพวกพอง ไมไดมองประโยชนองคกรมากนัก...เร่ืองของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเราไมทราบวา นโยบายตรงนีไ้ปสูการปฏิบัติไดจริงไหม อาจารยจะกังวลวา 
สมมติประเมินออกเขาจะทาํอยางไร ผูบริหารไมเหน็ความสาํคัญของพนักงานอาจารย  
ดังคําพูดทีว่า “คนตกงานมีเยอะแยะ อยูไมไดเราก็ไมร้ังคุณไว”...อยูทีน่ี่ 6 ป ดวยความรัก
และภกัดี ทํางานอยางหนักกบัตองอยูอยางไมมั่นคง และผูบริหารไมเคยแสดงความจริงใจ
...ทุนการศึกษาคอนขางนอย อัตราจางไปเรียนไมได เขาจะบอกเลยวา จางมาสอนเทานั้น 
แตพอ สกอ. จะมาประเมนิ ทําใหมหาวิทยาลัยตองสงอาจารยไปเรยีนหรือเปดโอกาส   
มากขึ้น... เงินเดือนต่ํา นกัศึกษาขาดความมุงมั่นที่จะเรียน ไมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
ตนเอง เชน ไปเรียนตอ ไปอบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรู ความคาดหวังสูง ความกาวหนาต่ํา 
ความมั่นคงไมมี เงินเดือนนอย... 

 
 
...การประเมินผลการปฏิบัติงานไมมีมาตรฐานที่ชัดเจน ไดแตขอขอมลูแลวเอาไป

วิเคราะหไดเงนิขึ้น 200 บาท…ไมโปรงใสและเปนธรรม ยึดระบบอุปถัมภพวกพอง มกีาร
ประเมินทุก 1 ป สถานภาพการทํางานไมมัน่คง มีประเมนิใหออก รูสึกกดดัน ไม
สอดคลองกับคาตอบแทน หวังมากตองการมาก แตใหผลตอบแทนต่ํา ...สวนที่หนึ่ง
ประเมินจากนกัศึกษา  สวนที่สองประเมินจากประธานโปรมแกรม (ผูรับผิดชอบโดยตรง) 
ในรูปของคณะกรรมการ ควรพิจารณาคะแนนสอน ใหมคีวามสําคัญมากที่สุด ...ไมควรให
นักศึกษามีผลตอการประเมนิอาจารยมากเกินไป เพราะจะทําใหอาจารยตองเอาใจนกัศึกษา 
เหมือนเปนลูกคา ทําใหนกัศกึษารุนใหมจบออกไป แลวไมมีความรูเทาที่ควร… 
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...หองทํางานไมเปนสัดสวนไมมีความเปนสวนตัว อุปกรณตาง ๆ ไมพรอม ไมมี

โตะหรือหองใหทํางานที่สะอาด เพราะหนงัสือมีเยอะ ตองใชคอมพิวเตอร... 
สภาพแวดลอมในองคกรแบงชนชั้นอยางชัดเจน ตางคนตางอยู มีการแขงขัน เอารัดเอา
เปรียบ ใสหนากาก เปนปกติของการทํางานกับคนหมูมาก เพื่อนทีด่ีกม็ีแตนอยกวา...ไมได
ทํางานดานวิชาการอยางเดยีว แตตองออกไปแนะแนวและทํางานสนบัสนุน พนักงาน
มหาวิทยาลัยบงัคับวาตองหางานเพิ่มมากกวาขาราชการ... 

 
 
...ถามีที่ดีกวาก็ตองไป ซ่ึงมันเปนเรื่องปกติ ใครบอกไมไปก็คงโกหก หรือมี

เหตุผลอ่ืน เชน ใกลแฟน ใกลบาน เปนตน...ตองถามเหตุผล คือ ส่ิงที่ทําใหตองอยูทีน่ี่คือ
วัฒนธรรมมีพีม่ีนอง  ใหโอกาสเราเปนรองคณบดี  แตทีไ่ปเพราะวาถึงจดุหนึ่งความสุขคง
ไมพอ  เรายังตองการที่จะมีครอบครัว มีลูก มีการอยูไดในระยะยาว ซ่ึงตรงนี้เร่ืองของเงิน
มันเปนสิ่งจําเปน ถาเราอยูนีแ่ลวมีความสขุแตเราไมมีเงนิ มันก็ไมสามารถรองรับอนาคต
เราได...ชีวิตตองมีความมั่นคง และสถาบันควรมีความเอาใจใส ผูใตบงัคับบัญชามากกวาที่
เปนอยู…ดูการเปลี่ยนแปลงดวยความหวังวาจะดีขึ้นมานานแลว แตก็ลมเหลวแกไขยาก 
เพราะเปนทั้งระบบ... 

 
 
...ไมคิดลาออกเพราะตองปรับตัว ที่สําคัญอายุมากขึ้น แมยายไปทีใ่หมก็ทํางาน

หนักอยูดี อยูทีเ่ดิมมีอํานาจตอรองสูง สอนหนังสือพัฒนาเด็กเปนหลัก สวนงานเอกสาร 
อ่ืน ๆ ทําตามปริมาณเงินเดอืนที่ได ผูบริหารอยากไดใหมาทําเอง ทําเองไมไดกต็องรอ  
เรงไมได... 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ขอมูลจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จํานวน  
16 คน เปนเพศชาย จํานวน 7 คน เพศหญิง จํานวน 9 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 
2 คน ปริญญาโท จํานวน 14 คน ตําแหนงอาจารย จํานวน 15 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน 
ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 36 
 
ตารางที่ 36 แสดงเพศ วุฒกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

n = 16 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
วุฒิการศึกษา                 
   ปริญญาเอก 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาตรี 
   ไมระบ ุ
ตําแหนงทางวชิาการ 
   อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
   ศาสตราจารย 
   ไมระบ ุ

 
7 
9 
 
2 
14 
0 
0 
 

15 
1 
0 
0 
0 

 
43.8 
56.2 

 
12.5 
87.5 

0 
0 
 

93.8 
6.2 
0 
0 
0 
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นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุเฉลี่ย 33.19 ป โดยผูที่มีอายุมากที่ สุด  47  ป  
นอยที่สุด 28 ป มีประสบการณสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เฉลี่ย 4.19 ป 
มากที่สุด 9 ป มีประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา เฉลี่ย 1.06 ป มากที่สุด 12 ป ไดรับ
เงินเดือนเฉลี่ย 12,153.63 บาทตอเดือน มากที่สุด 23,960 บาทตอเดือน นอยที่สุด 10,780 บาทตอ
เดือน มีเงินประจําตําแหนงวิชาการ เฉลี่ย 350 บาทตอเดือน มากที่สุด  5,600 บาทตอเดือน ไดรับเงิน
เพิ่มพิเศษ เชน คาสอน เฉลี่ย 1,937.50 บาทตอเดือน มากที่สุด 24,000 บาทตอเดือน และไดรับเงิน
โบนัส เฉลี่ย 250 บาทตอป มากที่สุด 4,000 บาทตอป ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 37 
 
ตารางที่ 37  แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 

n = 16 
 คาเฉล่ีย 

(Mean) 
คาสูงสดุ 
(Max) 

คาต่ําสดุ 
(Min) 

อายุ  
ประสบการณสอน  
ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ   
เงินเดือน  
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
เงินเพิ่มพเิศษ  
เงินโบนัส  

33.19 ป 
  4.19 ป 
  1.06 ป 

 12,153.63 บาท 
  350 บาท 

  1,937.50 บาท 
 250 บาท 

       47 ป 
       9 ป 
     12 ป 

  23,960 บาท 
   5,600 บาท 
  24,000 บาท 
  4,000 บาท 

   28 ป 
       0 ป 
       0 ป 

10,780 บาท 
ไมไดรับ 
  ไมไดรับ 
 ไมไดรับ 

 
2.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวนัออก 
 

2.1  ระบบเงินเดือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือน  พบวา  พนักงาน

มหาวิทยาลัยมีความไมพอใจมากกวาพอใจในเรื่องเงินเดือนขั้นตน เงินโบนัส และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน จํานวน 14 คน  12 คน และ 9  คน ตามลําดับ แตมีความพอใจมากกวาความไมพอใจเรื่อง
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินเพิ่มพิเศษ จํานวน 5 คน และ 8  คน ตามลําดับ มีขอสังเกตวา
มีผูที่ไมทราบเรื่องเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 7 คน  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 38 
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ตารางที่ 38 แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
n = 16 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

เงินเดือนขั้นตน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินเพิ่มพิเศษ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินโบนัส 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
1 
14 
1 
 
5 
4 
7 
 
8 
7 
1 
 
1 
12 
3 
 
6 
9 
1 

 
6.2 
87.5 
6.2 

 
31.2 
25.0 
43.8 

 
50.0 
43.8 
6.2 

 
6.2 
75.0 
18.8 

 
37.5 
56.2 
6.2 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความคิดเห็นเรื่องเงินเดือนสรุปไดวา 
เงินเดือนพนักงานนอยกวาที่ควรจะไดรับจริงตามที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ และนอยกวา
มหาวิทยาลัยอ่ืนของรัฐ โดยไมมีการแจงใหพนักงานทราบ ไมใชฐานเงินเดือนของขาราชการใน
ปจจุบัน ไมไดปรับเงินเดือนตามขาราชการ ไมเหมาะสมกับความรูความสามารถและสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบัน เงินประจําตําแหนงทางวิชาการยังไมมีระเบียบรองรับ มีเงินเพิ่มพิเศษหากสอน
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เกิน 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห แตอาจไมไดรับหากมีเงินไมเพียงพอ การมาทํางานภาคฤดูรอนไม
สามารถเบิกคาตอบแทนใหพนักงานไดเหมือนกับขาราชการ เพราะไมมีระเบียบ เงินโบนัส
พนักงานไดรับเทากับลูกจาง แตบางปไมไดรับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนปละ 1 คร้ัง ยังมีเกณฑการ
พิจารณาที่ชัดเจน ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...เงินเดือนเร่ิมตนนอยกวาทีค่วรไดรับจริง และนอยกวาสถาบันอื่นที่ไดรับทั้ง ๆ ที่
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐเชนเดียวกัน...รัฐบาลให 1.3 เทา ของเงินเดือนขาราชการ แต
มหาวิทยาลัยใหเงินเดือนประมาณ 1.16 เทา ไดรับประมาณ 9,000 กวาบาท ไมได 1.3 เทา 
สวนที่ไดไมครบไมทราบวามหาวิทยาลัยนาํไปใชอะไร ไมมีเหตุผลการหัก ไมมกีาร
ส่ือสารใหทราบ...สถาบันควรจะโปรงใสในการแจงยอดเงินที่เรานาจะไดรับกอน การหัก
เงินเราเพื่ออะไรควรไดรับความเหน็ชอบจากเรา ไมใชหกัเลย ไมมกีารหักเงินสําหรับ
ประกันสังคมใหเรา เราตองจายเอง นายจางไมไดจายเลย รูสึกวาหนกัเหมือนกนั...ไมไดคิด
จากฐานเงินเดอืน ป.โท ที่เปนปจจุบัน ยังใชฐานวุฒิเมื่อ 5 ปที่แลว และเมื่อมีการปรับ
เงินเดือนขึน้ใหกับขาราชการ แตไมมีการปรับเงินเดือนใหพนกังานมหาวิทยาลัย อัตรา
ความกาวหนาของเงินเดือนเปนไปไดอยางลาชา...รายรับตอเดือนนอยหากเทยีบกับความรู
ความสามารถ และคาครองชีพที่สูงขึ้นมากในปจจุบนั สมัยรุนพอ เงินเดือนสามารถซื้อ
ทองได 4 บาท แตตอนนี้ซ้ือไดบาทเดยีว... 

 
 
...มหาวิทยาลัยควรเปดโอกาส ใหพนกังานมหาวิทยาลัย ทําผลงานดานวิชาการ ได

เทาเทียมกับอาจารยที่เปนขาราชการ แตยังไมมีระเบียบของเงินประจําตําแหนงทางวชิาการ
ของพนักงาน อยางชัดเจน...มีการหักเงนิจากที่จะไดไวเปนคาตําแหนง ซ่ึงมหาวิทยาลัยไม
มีสวนรับผิดชอบนั้นเลย รูสึกวาถูกเอาเปรยีบ ควรใหเหมือนขาราชการ... 
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...หากสอนเกนิ 10 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห จะไดคาสอนชั่วโมงละ 250 บาท แต

ไมไดในทุก ๆ ปการศึกษา เนื่องจากตองผลัดเปลี่ยนกับอาจารยทานอืน่สอน ...บางครั้ง
สอนเกิน สอนชดเชย ไมไดรับคาตอบแทน เนื่องจากไมมีเงินหมุนเวยีนสวนนี้...สอนภาค
ฤดูรอน หัวหนาสาขาตองมาทํางาน ถาขาราชการไดวนัละ 120 บาท พนักงานไมได อางวา
ไมมรีะเบียบ... 

 
 
...เคยไดรับเงนิโบนัสต่ําสุด ประมาณ 1,200 บาท เทากบัลูกจาง ไดรับโบนัสแค

คร้ังเดียว แลวก็ไมเคยไดอีกเลย ...ไมเคยไดรับ เนื่องจากอางวาไมมีงบจดัใหหรือไมมี
ระเบียบ งงมาก ทํางานใหแตไมไดหวังจะไดขวัญและกําลังใจ ไมมีตอบกลับ... 

 
 
...เล่ือนขั้นเงินเดือนเปนเปอรเซ็นต ปละ 1 คร้ัง ยังไมมีเกณฑการพจิารณาหรือ

รูปแบบการประเมินการขึ้นเงินเดือนที่ชัดเจน ผลงานเยอะอาจไมไดขึ้นก็ได... 
 
 
2.2  สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ในเรื่องสวัสดิการ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

สวนใหญไมพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับหรือที่สถาบันจัดไว จํานวน 14 คน  และเลือกใชสวัสดิการ
ตาง ๆ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 39 และ 40 
 

ตารางที่ 39  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
n = 16 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
พอใจ 
ไมพอใจ 

2 
14 

12.5 
87.5 
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ตารางที่ 40  แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
n = 16 

การไดรับสวัสดิการ จํานวน (คน) รอยละ 

ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชพี 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
อ่ืน ๆ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 

 
13 
3 
 
3 
13 
 
0 
16 
 
4 
12 
 
2 
14 
 
0 
16 

 
81.2 
18.8 

 
18.8 
81.2 

 
0 

100.0 
 

25.0 
75.0 

 
12.5 
87.5 

 
0 

100.0 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความคิดเห็นเรื่องสวัสดิการสรุปไดวา  
มีความเหลื่อมลํ้าระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการมองวาพนักงานได
เงินเดือนสูงกวา แตพนักงานมองวาไมมีสวัสดิการ ตองใชระบบประกันสังคม ทั้งการรักษาพยาบาล
และบํานาญ ซ่ึงจะไดรับนอยมากเมื่อเทียบกับขาราชการ ไมมีหลักประกันในอนาคต สวัสดิการดาน
ที่พักอาศัยมีไมเพียงพอ ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 
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...มีความเหลื่อมลํ้ากับขาราชการเปนอยางมาก แมวาจะมภีารกิจเทากันหรือ

มากกวาดวยซํ้า อาจมองวาเงนิเดือนสูงกวาขาราชการในระดับเดยีวกัน แตเราไมมี
สวัสดิการอะไรเลย ...ไมมีสวัสดิการที่ดีๆ และนาประทบัใจ มีประกันสังคมอยางเดียว 
เลือกโรงพยาบาลพญาไทได แตยาไมดี ตองแยกชองใหบริการ โรงพยาบาลของรัฐดีกวา 
ไมสามารถสรางหลักประกนัในชวีิตไดเลย...  

 
 
...พนักงานทกุคนยอมตองการสิทธิที่เทาเทียมกับขาราชการ และผูปฏิบัติงานใน

หนวยงานอืน่ เงินสะสมที่เรียกวา กบข. ทีจ่ัดใหขาราชการ แตในระบบพนักงานไมมี 
แมกระทั่งสิทธิการรักษาพยาบาล ใชประกนัสังคม ซ่ึงแยมาก ทํางานไปจนเกษียณ ตอให
เงินเดือนถึง 40,000 บาท ก็จะไดรับเงนิบํานาญจากประกันสังคม เพียงแคเดือนละ 8,000 
บาท ชีวิตจะอยูยังไงตอนแก... 

 
 
...อาจารยที่ตองเชาที่พักเอง มีหองพักแตขาราชการกั๊ก ไมอยูแตไมใหใครเขาพัก... 
 
 

3. ความคิดเหน็เรื่องอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเกี่ยวกับความ

คิดเห็นเรื่องอื่น ๆ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อนรวมงาน ลักษณะงานที่ทํา และยังไม
คิดจะลาออกหรือเปลี่ยนงาน จํานวน 9 คน 13 คน 16 คน 13 คน และ 10 คน ตามลําดับ แตมีความ
ไมพอใจมากกวาพอใจเรื่องนโยบายการบริหารงานในภาพรวม จํานวน 10 ดังมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 41 

 



 

 

132 

ตารางที่ 41  แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
n = 16 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

นโยบายการบริหารงานในภาพรวม 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
เพื่อนรวมงาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
ลักษณะงานทีทํ่า 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
การลาออก/เปล่ียนงาน 
   ลาออก 
   ไมลาออก 

 
6 
10 
 
9 
7 
 

13 
3 
 

16 
0 
 

13 
3 
 
6 
10 

 
37.5 
62.5 

 
56.2 
43.8 

 
81.2 
18.8 

 
100.0 

0 
 

81.2 
18.8 

 
37.5 
62.5 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ สรุปไดวา  
การบริหารโดยภาพรวมมีการจัดองคกรหรือหนวยงานมากเกินไป ยังไมมีการบริหารระบบ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไมมี
หลักเกณฑที่ชัดเจน สภาพแวดลอมในการทํางานไมดี หองทํางานไมมีความเปนสวนตัว ขาด
อุปกรณในการทํางาน เชน คอมพิวเตอร พนักงานถูกมองเปนชนชั้นสองของมหาวิทยาลัย มีการ
มอบหมายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากภารกิจหลักของอาจารย พนักงานคิดจะลาออกหากมีที่อ่ืนที่
ดีกวาหรือตองการกลับภูมิลําเนา การไมมีระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน รวมทั้งการไมไดรับสิทธิหรือ
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สวัสดิการตาง ๆ จะทําใหเกิดภาวะสมองไหล สวนพนักงานที่ไมคิดจะลาออก เพราะเปนสถาบันที่
สําเร็จการศึกษา และมีความรักตออาชีพ ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...มหาวิทยาลัยเล็ก เด็กมจีํานวนนอย ไมจําเปนตองจัดองคกรแยกเปนกอง สํานัก 
มากเกินไป  เพราะงานมีเทาเดิมแตกลับจางเจาหนาที่มากกวาเดิม 3 เทา งานที่ไดชากวาเดิม 
ประสิทธิภาพลดลงเปลืองเงิน...ผูบริหารขาดความจริงใจ ไมมีการชี้แจง ไมมีการจัดการที่ดี
พอสําหรับพนกังาน พนกังานยังเปนเพียง บุคคลชั้นสองรองจากขาราชการ...ตองปรับ
วิสัยทัศนและแนวทางการบริหารใหมีความคลองตัว และเปนมืออาชีพมากกวาที่เปนอยู... 

 
 
...ระบบการบริหารงานยังเปนแบบขาราชการยุคเกา ผูบริหารบางกลุม ไมประเมิน

ที่ผลการปฏิบัติงานจริง แตประเมินตามความพอใจ ถูกใจ ใหขั้นเงินเดือนกับพวกพอง 
ปดบังผลการปฏิบัติงาน...เกณฑการประเมินยังไมชัดเจน ไมมีหลักเกณฑที่แนนอน และ
เปนที่ยอมรับไดโดยปราศจากขอสงสัย ซ่ึงอาจไมตอสัญญาไดในปตอ ๆ ไป… 

 
 
…สภาพแวดลอมในการทํางานตองนั่งรวมหองใหญ มีคอมพิวเตอรเครื่องเดียว 

ตองเอา note book  สวนตัวมาใช...ดูเหมือนทุกคนจะมีลักษณะธุระไมใช  ตางคนตางอยู 
ไมมีน้ําใจกับครูอาจารยดวยกันยังไมมี...พนักงานถูกมองเปนชนชั้นสองของสังคม ในการ
ประชุมหรือนาํเสนออะไร ถูก treat อีกแบบหนึ่ง เวลาติดตองานไมไดใหเกียรตวิาเปน
อาจารย เรียกชือ่เลย พนักงานมีฐานะเปนเพียงลูกจาง การปฏิบัติตอพนักงานแตกตางไป
จากการปฏิบัตติอขาราชการ... 

 
 
...ไมไดแคทําการสอนหรือทําวิจยัอยางเดยีว ตองทํางานเกี่ยวกับเอกสาร และงาน

อ่ืนๆ อีกมากมาย จนบางครั้งรูสึกวาเบียดบงังานที่ควรจะทํา คือ งานสอนและงานวิจยั... 
เปนมหาวิทยาลัยที่เนนปฏิบตัิ สนับสนุนใหทําวิจยับาง ยงัไมไดเนน 4 ภารกิจหลัก...  
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...หากมีที่ดกีวาก็จะไป เชน อาจกลับไปอยูบาน มีอนาคตตอไป...การทีไ่มจัดทํา

ระเบียบ กฎ เพื่อรองรับสิทธิตาง ๆ ของพนักงานไมจัดสวัสดิการ ทําใหพนกังานเสยีสิทธิ 
เสียเวลา และขาดความมั่นคง เปนการทําลายระบบการศกึษา สุดทายจะเกดิภาวะสมอง
ไหล... 

 
 
…ไมคิดจะลาออกเพราะจบที่นี่ จะพยายามทําใหดีขึน้ ตองการใหสถาบันจดัระบบ

บริหารใหม...รักที่จะทํางานสอนหนังสือ และรักสถาบันที่ทํางานอยู ถึงแมจะไมไดรับ
ความเปนธรรม... 
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มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ขอมูลจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน 31 คน เปนเพศชาย 
จํานวน 13  คน เพศหญิง จํานวน 18 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 13 คน ปริญญา
โท จํานวน 18 คน ตําแหนงอาจารย จํานวน 28 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน รอง
ศาสตราจารย จํานวน 1 คน   ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 42 
 
ตารางที่ 42  แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตาํแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

n = 31 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
วุฒิการศึกษา                 
   ปริญญาเอก 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาตรี 
   ไมระบ ุ
ตําแหนงทางวชิาการ 
   อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
   ศาสตราจารย 
   ไมระบ ุ

 
13 
18 
 

13 
18 
0 
0 
 

28 
2 
1 
0 
0 

 
41.9 
58.1 

 
58.1 
41.9 

0 
0 
 

90.3 
6.5 
3.2 
0 
0 
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นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุเฉลี่ย 34.19 ป โดยผูที่มีอายุมากที่ สุด  56  ป  
นอยที่สุด 25 ป มีประสบการณสอนในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เฉลี่ย 2.28 ป มากที่สุด 10 ป มี
ประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา เฉลี่ย 3.68 ป มากที่สุด 33 ป ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 
25,996.13 บาทตอเดือน มากที่สุด 65,000 บาทตอเดือน นอยที่สุด 6,330 บาทตอเดือน มีเงินประจํา
ตําแหนงวิชาการ เฉลี่ย 577.42 บาทตอเดือน มากที่สุด  9,900 บาทตอเดือน ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ เชน 
คาสอน เฉลี่ย 258.06 บาทตอเดือน มากที่สุด 2,000 บาทตอเดือน และไดรับเงินโบนัส เฉลี่ย 677.42 
บาทตอป มากที่สุด 18,000 บาทตอป ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 43 
 
ตารางที่ 43  แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

n = 31 
 คาเฉล่ีย 

(Mean) 
คาสูงสดุ 
(Max) 

คาต่ําสดุ 
(Min) 

อายุ  
ประสบการณสอน  
ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ   
เงินเดือน  
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
เงินเพิ่มพเิศษ  
เงินโบนัส  

34.19 ป 
  2.28 ป 
  3.68 ป 

25,996.13 บาท 
    577.42 บาท 
    258.06 บาท 
    677.42 บาท 

       56 ป 
       10 ป 
       33 ป 

  65,000 บาท 
    9,900 บาท 
    2,000 บาท 
18,000 บาท 

   25 ป 
       0 ป 
       0 ป 

 6,330 บาท 
 ไมไดรับ 
  ไมไดรับ 
 ไมไดรับ 

 
2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 

2.1  ระบบเงินเดือนมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือน 

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องเงินเดือนขั้นตน เงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน จํานวน  21 คน 15 คน และ 15 คน ตามลําดับ แต
ไมพอใจในเรื่องเงินเพิ่มพิเศษ และเงินโบนัสจํานวน 13 คน 10 คน ตามลําดับ มีขอสังเกตวามีผูที่ไม
ทราบเรื่องตาง ๆ จํานวนหนึ่ง   ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 44 
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ตารางที่ 44  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
n = 31 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

เงินเดือนขั้นตน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินเพิ่มพิเศษ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินโบนัส 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
21 
9 
1 
 

15 
7 
9 
 
9 
13 
9 
 

10 
10 
11 
 

15 
11 
5 

 
67.7 
29.0 
7.2 

 
48.4 
22.6 
29.0 

 
29.0 
41.9 
29.0 

 
32.3 
32.3 
35.5 

 
48.4 
35.5 
16.1 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีความคิดเห็นเรื่องเงินเดือนสรุปไดวา ในระยะแรกอัตรา
เงินเดือนมีความเหมาะสม สามารถตอรองเงินเดือนไดตามประสบการณของตนเอง ในปจจุบัน
ขาราชการมีการปรับเงินเดือนใหม ซ่ึงเริ่มใกลเคียงกับของพนักงาน อยางไรก็ตามอัตราเงินเดือนยัง
ต่ํากวามหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบเหมือนกันหรือมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ ในสวนของเงิน
ประจําตําแหนงทางวิชาการไดมากกวาพนักงานมหาวิทยาลัยอ่ืน แตไดนอยกวาขาราชการ เพราะ
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ไมไดรับคาตอบแทนอีก 1 เทา มีเงินเพิ่มพิเศษ คือ คาครองชีพ ไมไดรับเงินคาสอนถึงแมจะตอง
สอนมากเทาใดก็ตาม การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานถือเปนความลับ ยังไมมีระบบที่ชัดเจน 
ในขณะที่การขึ้นทําไดนอยเพราะงบประมาณที่ไดรับมีจํากัด ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

…เงินเดือนเร่ิมตนดี เหมาะสม ไดสูงกวาหนวยงานอืน่ในระดบัเดยีวกัน ตอนมา
สมัครที่นี่เรามีโอกาสไดเสนอเงินเดือนตามความตองการของเรา สามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือประสบการณทีม่ี ใชลักษณะของการตอรองได เราจึงมาดวยความพอใจกบั
ผลตอบแทนที่ได...ระยะตอมาอาจจะไมแนแลว ตอนนีข้าราชการไลหลังเรามาติด ๆ
เงินเดือนขัน้ตนต่ํากวามหาวทิยาลัยอ่ืนที่เปนมหาวทิยาลัยนอกระบบเหมือนกัน ต่ําเกนิไป
เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ... 

 
 
…เงินประจําตาํแหนงทีน่ี่ถาเทียบกับขาราชการจะไดนอยกวา เพราะชวงหลัง

ขาราชการไดคาตอบแทนอกี 1 เทา แตถาเทียบกับพนักงานจะไดมากกวาที่อ่ืน...นาจะเปน
อัตราเดียวกันขาราชการหรือเพิ่มขึ้นอีกเลก็นอย...ควรไดรับเปน 2 เทาตามที่หนวยงานของ
รัฐอื่นไดรับ… 

 
 
...เงินคาสอนพิเศษยังไมมี แมวาจะสอนเยอะหรือนอยเทาไร ทําใหไมมีแรงจูงใจ

ใหอยากสอน เมื่อตองสอนมากๆ (มากกวา 3 วิชา ใน 1 เทอม) หรือแมวาตองสอน summer 
ก็ไมมีคาตอบแทนใด ๆ ...เปนงานที่หนักพอสมควร เพราะเราตองสอนเด็กเยอะ เชน วิชา
ภาษาไทย เปนคลาสที่ใหญมาก เด็กทกุคนตองเรียน เทอมละ 1,500 กวาคน ตองตรวจ 
ขอสอบ เปน 1,000 ชุด หรือกับงาน 1 ช้ิน ไมมีคาคุมสอบ ไมมีคาตรวจขอสอบ  เราตอง
ตรวจเองหมดและใหเสร็จใน 1 สัปดาห นาจะแบงเด็กใหเหมาะสมกบัอาจารยที่สอนให
ดีกวานี้ ตองรับภาระตรงนี้มาก...มีการใหเงินชวยเหลือเล็กนอย คือ เงนิคาครองชีพ… 
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...เงินเดือนเล่ือนขึ้นในอัตราที่ต่ํา 3-5% และสวนใหญคณบดี เปนผูมีอํานาจ

ตัดสินใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ยังไมชัดเจน ไมรูคะแนนที่ออกมาจะมีผล
ตอเงินเดือนของเราหรือไม ไมรูวาไดมากนอยแคไหน เปนความลับ แตเราจะไมรูกนัวา
ใครไดเทาไหร มีการแอบถามกัน พอเรารูก็เกิดการเปรียบกัน คนนี้ทํามาก คนนี้ทํานอย 
ทําไมคนนี้ไดเยอะไดนอย เกดิความนอยเนือ้ต่ําใจบาง จริงแลวเราตองไมถามเพราะเปน
ความลับ…แตก็ดีกวาขาราชการ ถือวาเปนระบบปกปด เปนความลับ หามเปดเผย...การขึ้น
เงินเดือนทําไดลําบาก รัฐบาลใหงบประมาณปละ 400 - 500 ลาน ประมาณ 70 % อีก 30 % 
เปนของมหาวทิยาลัย พนกังานก็อยากจะไดเงินเดือนสูงขึ้น ผูบริหารเองก็อยากจะให
เงินเดือนลูกนองสูงขึ้น อีกชองทางหนึ่งที่จะทําใหอาจารยมีรายไดเพิ่มขึ้น คือ การทํางาน
วิจัย การเขียนบทความวิชาการ… 

 
 

2.2  สวัสดิการมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ในเร่ืองสวัสดิการ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สวนใหญพอใจกับ

สวัสดิการที่ไดรับหรือที่จัดไว และเลือกใชสวัสดิการตางๆ  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 45 และ 46 
 

ตารางที่ 45  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
n = 31 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
พอใจ 
ไมพอใจ 
ไมทราบ/ไมตอบ 

17 
12 
2 

54.8 
38.7 
7.5 
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ตารางที่ 46  แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
n = 31 

การไดรับสวัสดิการ จํานวน (คน) รอยละ 
ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชพี 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
อ่ืน ๆ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 

 
8 
23 
 
3 
28 
 

11 
20 
 

11 
20 
 

26 
5 
 
5 
26 

 
25.8 
74.2 

 
9.7 
74.5 

 
35.5 
64.5 

 
35.5 
64.5 

 
83.9 
16.1 

 
16.1 
83.9 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีความคิดเห็นเรื่องสวัสดิการสรุปไดวา การรักษาพยาบาลของ
พนักงานใชระบบประกันสุขภาพ แตยังเทียบกับขาราชการยังไมได สามารถเบิกคารักษาพยาบาลให
สามีภรรยาและบุตรได แตไมครอบคลุมถึงพอแม บานพักอาศัยในมหาวิทยาลัยอยูได 5 ป ตองไปอยู
ขางนอกเพื่อใหคนใหมเขามาอยูได และมหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมใหมีบานเปนของตนเอง
กอนเกษียณ โดยจัดหาที่ดินให แตยังไมเปนรูปธรรม ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 
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…มีประกันสขุภาพ ประกันอุบัติเหตุพรอมกับนักศกึษา แตไมครอบคลุมตาม

ความจําเปน ไมมีการตรวจสขุภาพประจําป สวัสดิการตางจากที่จําเปนซึ่งไดจากสิทธิของ
ขาราชการบํานาญอยูแลว...เคยเปนขาราชการเกา ที่นีย่ังเทียบกับขาราชการไมได  แตใน
เร่ืองของการเบิกจายคารักษาพยาบาลไมตางกัน สมัยแรกๆ เขาพยายามทําใหเทยีบเทากับ
ขาราชการ คือ สามารถเบิกใหพอ แม สามี ภรรยาหรือลูกได พอเขามาในรอบที่ 2 พอ แม 
จะไมได เปนเงื่อนไขใหม แตวาสามี ภรรยา หรือลูก ยังไดอยู  ถาตองนอนที่โรงพยาบาล
เอกชนจะเบิกไดคร่ึงหนึ่ง…ใชการเบิกกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยกเ็หมือนกับของ
รัฐบาล ถาเปนโรงพยาบาลรัฐจะไดเต็ม แตถาเปนของเอกชนจะไดเพยีงครึ่งเดียว เร่ืองทํา
ฟน ถาเราไปทาํที่คลินิกหรือที่ไหนก็ตาม เราจะไดหมด ให 5,000 บาทตอป คูครองก็ได…
เร่ืองนี้สําคัญมาก ทุกคนที่เขามาก็หวังอยากจะใหครอบครัวไดดวย ในอนาคตถาเปนไปได
ถาหากวามหาวิทยาลัยออกนอกระบบกันเยอะๆ นาจะมีโครงการทํารวมกับบริษัท
ประกันภัยตาง ๆ ก็จะสามารถเทียบไดกบัระบบขาราชการและก็จะดกีวาระบบสวัสดกิารที่
มีอยูในตอนนี้ เพียงแคเราเปลี่ยนรูปรางหนาตาจากระบบขาราชการมาเปนทํากับบรษิัท... 

 
 
…บานพกัอยูไดแค 5 ป พออยูครบ 5 ป ตองไปอยูขางนอกก็เดือดรอนตองไปหาที่

พักเอง ...มหาวิทยาลัยมนีโยบายสงเสริมใหมีบานเปนของตัวเอง โดยจะหาทีด่ินใหสราง
บานแลวผอนเอาเอง พอถึงเวลาเราปลดเกษยีณก็จะมบีาน เปนนโยบายทีด่ี แตผานมาเปน
10 ป ยังไมเปนรูปธรรมเลย มาสํารวจหลายครั้งแลว แตยงัไมเกิด...เปนการเตรียมตวัที่จะ
มองอนาคตตัวเองแลววาจะทาํอยางไรตอไป รุนใหมๆ กส็ามารถเขามาอยูได… 

 
 
3. ความคิดเหน็เรื่องอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ 

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องนโยบายการบริหารงานใน
ภาพรวม การประเมินผลการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อนรวมงาน และลักษณะ
งานที่ทํา จํานวน 18 คน 18 คน 28 คน 28 คน และ 24 คน ตามลําดับ แตมีความคิดจะลาออกหรือ
เปลี่ยนงาน จํานวน 16 คน ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 47 
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ตารางที่ 47  แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
n = 31 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

นโยบายการบริหารงานในภาพรวม 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
เพื่อนรวมงาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
ลักษณะงานทีทํ่า 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
การลาออก/เปล่ียนงาน 
   ลาออก 
   ไมลาออก 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
18 
11 
2 
 

18 
11 
2 
 

28 
3 
 

28 
3 
 

24 
7 
 

16 
14 
1 

 
58.1 
35.5 
6.5 

 
58.1 
35.5 
6.5 

 
90.3 
9.7 

 
90.3 
9.7 

 
77.4 
22.6 

 
51.6 
45.6 
3.2 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ สรุปไดวา การบริหารโดยภาพรวมใช
ระบบรวมศูนย ยังเปนระบบราชการ ทําใหขาดความคลองตัว ผูบริหารเกงมีความสามารถในการหา
รายไดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ในขณะที่จํานวนนักศึกษาลดลง เพราะคาเลาเรียนแพง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ยังไมสอดคลองกับลักษณะของสาขาวิชาและมีความซ้ําซอน 
สภาพแวดลอม บรรยากาศและทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยดี อาจารยมีความแตกตางระหวางวัยมาก 
คือ กลุมจบใหมกับกลุมที่เกษียณอายุราชการแลว ลักษณะการทํางานเนนประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของบุคลากร มีความขาดแคลนอาจารย ซ่ึงอาจารยนอกจากการสอนแลวยังตองทํางานธุรการหรือ
งานเอกสารดวย พนักงานมีการลาออกมากอยูที่จังหวะและโอกาส ไมใชเร่ืองของเงินเดือนอยาง
เดียว บางคนอายุมากจึงไมคิดที่จะลาออก ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...การบริหารใชระบบรวมศนูย ระดับสํานกัวิชา (คณะ) ไมมีอํานาจตัดสินใจ  
รองอธิการก็จะตัดสินอะไรไมได แมแตการใชหองประชุม ทําใหไมคลองตัว ไมวาเรื่อง
ใหญหรือเล็ก ตองผานอธิการบดี... การทํางานยุงยาก ลาชามาก ใชเวลานานมากๆ เชน  
การประสานงานระหวางหนวยงาน การออกขอสอบ การเบิกคารักษาพยาบาลประมาณ 6 
สัปดาห สวนใหญผูบริหารยงัติดระบบราชการอยู ควรใหหนวยงานยอยมีอํานาจตัดสนิใจ
มากขึ้น... การใชเกณฑการบริหารเดียวกนัทั้งมหาวิทยาลัย ไมเปนธรรม เนื่องจากสภาพ
ของแตสํานักวชิาไมเหมือนกนั...อธิการเกง มีความคดิใหมๆ มาตลอด รูจักคนเยอะ เปนคน
กวางขวาง ตองไปผูกมิตรกบับริษัท หาเงนิสรางหอพัก สรางโรงพยาบาล สรางสปารหรือ
ขอใหสรางถนนฟรีโดยเอาชือ่คนบริจาคไปเปนชื่อถนน ไมตองรับเงินรัฐบาล...   

 
…จํานวนนักศกึษาที่เขามาลดลงเพราะวาคาเรียนแพง มีครูที่แมสายหลายคนมา

ถามวาที่นี่เปนเอกชนใชหรือไม...  
 
...ระบบประเมนิยังไมสอดคลองกับลักษณะงานของแตละสาขาวิชาเทาที่ควร

ซํ้าซอนมากเกนิไป ปละ 4 คร้ัง ตองทําเอกสารมาก ควรมีระบบ IT มาชวยลดขั้นตอนใน
การประเมิน…ผลการประเมินที่ไดเราจะใชในการปรับฐานเงินเดือนและการตอสัญญา ถา
เขาไมดีจริง ๆ ก็ไมตอสัญญา สวนใหญคนดีก็อยูไดถาคนไมดีก็อยูไมได  ในระบบราชการ
คนที่แยเอาเขาออกนั้นกย็ากพอสมควร... 



 

 

144 

 

 

 

 

 
...บรรยากาศและทัศนียภาพคอนขางดี บุคลากรมีความเปนกันเอง ชวยเหลือกนั

แบบพี่นอง...มาอยูใหม มีความรูสึกคอนขางโดดเดีย่วและรูสึกไมปลอดภัย...เพื่อนรวมงาน
บางคนเห็นแกตัว ไมคอยเสียสละเวลาเพื่องาน มุงผลประโยชนสวนตวัมากกวาสวนรวม 
และชอบผลักภาระงานใหผูอ่ืน...มาจากหลายสถาบัน ตางคนตางเกง ทําใหประสานงานกัน
ยาก ผูที่มาเปนอาจารยมี 2 กลุม อาจารยใหม อายุ 20 – 30 ป มีขอจํากัดเรื่องประสบการณ
และความสามารถ อาจารยที่มีประสบการณปลดเกษียณแลว มาอยูไดไมนานก็ตองออก
เพราะสุขภาพไมไหว เกดิความตางของวัยมาก... 

 
 
...ลักษณะในการทํางานเราจะเนนในเรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพทางวชิาการ และ

คุณภาพของบคุลากร ในภาพรวมๆ ที่นี่จะขาดบุคลากรประเภทอาจารย คอนขางจะ
พิจารณาเปนพเิศษ คนที่มาสอนจะตองมวีฒุิการศึกษา อายุ ประสบการณ ความสามารถ
และความชํานาญ เชน ภาษาอังกฤษ สายสนบัสนุนไมคอยมีปญหาเพราะวาเงนิเดือนสูง
มากพอ มากกวาทั่วไป สวนมากจะเปนคนในพื้นที่  เขาไดเงินเดือนขนาดนี้เมื่อเทยีบกับคน
ในพื้นทีก่็ถือวาสูง...มีงานอื่นๆ นอกจากการสอนเยอะมาก จนบางครั้งแทบไมมีเวลาเตรียม
งานสอนอาจารยตองทํางานหลักเปนงานธุรการและเอกสารมากกวางานสอน ความมัน่คง
ของเราสูขาราชการไมได มกีารประเมินกนัปตอป... 

 
 
…ที่นี่มีคนเขาออกเยอะ ออกไปแลวแตกลับมาทํางานใหมก็มี เพราะคดิวาที่อ่ืน

ดีกวา ทีน่ี่ใหโอกาส…ไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร ถามทีี่ที่ดีกวาก็คงจะไป เร่ืองเงินเดือน
ไมสําคัญ ขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ ดวย... การลาออกมันอยูทีว่าไดทําอะไรหรือไม ถาไมไดทํา
อะไรหรือไมไดชวยอะไรกจ็ะออก ขึ้นอยูกบัจังหวะและโอกาส… 

 
 
...ไมคิดลาออกเพราะอายุมากแลว ตั้งใจจะมาทํางานชวงสุดทายกอนเกษียณอาย ุ

ไมกลับไปทํางานที่จุฬาฯ เหมือนเดิม เพราะถากลับไปคาใชจายเยอะมาก เงื่อนไขการใช
ชีวิตและสุขภาพก็ลําบาก… 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ขอมูลจากแบบสอบถามพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน   คน 
เปนเพศชาย จํานวน  11 คน เพศหญิง จํานวน 12 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 11 
คน ปริญญาโท จํานวน 15 คน ตําแหนงอาจารย จํานวน 11 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 คน 
รองศาสตราจารย จํานวน 2 คน  ศาสตราจารย จํานวน 1 คน  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 48 
 
ตารางที่ 48  แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตาํแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

n = 23 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
วุฒิการศึกษา                 
   ปริญญาเอก 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาตรี 
   ไมระบ ุ
ตําแหนงทางวชิาการ 
   อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
   ศาสตราจารย 
   ไมระบ ุ

 
11 
12 
 

11 
15 
0 
0 
 

11 
7 
2 
1 
2 

 
47.8 
52.2 

 
47.8 
52.2 

0 
0 
 

47.8 
30.4 
8.7 
4.3 
8.7 
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นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุเฉลี่ย 40.35 ป โดยผูที่มีอายุมากที่สุด 57  ป  
นอยที่สุด 28 ป มีประสบการณสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เฉลี่ย 11.72 ป 
มากที่สุด 32 ป มีประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา เฉลี่ย 1.61 ป มากที่สุด 24 ป ไดรับ
เงินเดือนเฉลี่ย 39,033.48 บาทตอเดือน มากที่สุด 86,000 บาทตอเดือน นอยที่สุด 20,000 บาทตอ
เดือน มีเงินประจําตําแหนงวิชาการ เฉลี่ย 3,765.22 บาทตอเดือน มากที่สุด 31,200 บาทตอเดือน 
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ เชน คาสอน เฉลี่ย 1,113.04 บาทตอเดือน มากที่สุด 10,000 บาทตอเดือน และ
ไดรับเงินโบนัส เฉลี่ย 17,086.96 บาทตอป มากที่สุด 100,000 บาทตอป ดังมีรายละเอียดตามตาราง
ที่ 49 
 
ตารางที่ 49  แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

n = 23 
 คาเฉล่ีย 

(Mean) 
คาสูงสดุ 
(Max) 

คาต่ําสดุ 
(Min) 

อายุ  
ประสบการณสอน  
ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ   
เงินเดือน  
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
เงินเพิ่มพเิศษ  
เงินโบนัส  

40.35 ป 
11.72 ป 
 1.61 ป 

39,033.48 บาท 
  1,618.03 บาท 
  1,113.04 บาท 
 17,086.96 บาท 

       57 ป 
       32 ป 
      24 ป 

  86,000  บาท 
    14,600 บาท 
    10,000 บาท 
100,000 บาท 

   28 ป 
       0 ป 
       0 ป 

 20,000 บาท 
ไมไดรับ 
  ไมไดรับ 
 ไมไดรับ 

 
2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 
 

2.1  ระบบเงินเดือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจทั้งในเรื่องเงินเดือนขั้นตน เงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการ เงินเพิ่มพิเศษ เงินโบนัส และการเลื่อนขั้นเงินเดือน จํานวน 17 คน 14 คน 
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13 คน  15 คน และ 17 คน ตามลําดับ มีขอสังเกตวามีผูที่ไมทราบเรื่องเงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการและเงินเพิ่มพิเศษ จํานวนหนึ่ง  ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 50 
 
ตารางที่ 50  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ 

n = 23 
ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

เงินเดือนขั้นตน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินเพิ่มพิเศษ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินโบนัส 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 

 
17 
6 
 

14 
3 
6 
 

13 
3 
7 
 

15 
5 
3 
 

17 
6 

 
73.9 
26.1 

 
60.9 
13.0 
26.1 

 
56.5 
13.0 
30.4 

 
65.2 
21.7 
13.0 

 
73.9 
26.1 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความคิดเห็นเรื่องเงินเดือน สรุปไดวา 
อาจารยไดรับเงินเดือน 1.6 เทาของขาราชการ สามารถตอรองเงินเดือนเพิ่มไดตามประสบการณ ซ่ึง
สูงกวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ แตพนักงานไมมีบํานาญเหมือนกับขาราชการตองเก็บเงินเอง เงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการเหมือนกับขาราชการ โดยไดรับคาตอบแทนอีก 1 เทาดวย มีเงินเพิ่มพิเศษ 
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คาสอน หากอาจารยสอนเกิน 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห เงินโบนัสสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให 1 เดือน 
แตมหาวิทยาลัยไมไดใหครบและไมไดพิจารณาตามผลสัมฤทธ์ิของงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม
ผลการประเมิน แตไมมีการเปดเผยขอมูลใหทราบ ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

…เงินเดือนของที่นี่จะใหประมาณ 1.6 เทา ใชวิธีการเจรจาตอรองและจะปกปด  
ถาเปนปริญญาเอกเงินเดือนเริ่มตนจะจํากัดอยูที่ระดับหนึง่ ประมาณ 25,000 บาท บวกเพิ่ม
ประสบการณดวย...มหาวิทยาลัยมีการปรบัอัตราเงินเดือนที่สูงกวามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เมื่อ
เทียบกับปริมาณงานถือวาเหมาะสม...ขาราชการไดเงินเดอืนนอยจริง แตเขาคิดวาไดรับ
เงินเดือนบํานาญมากพอสมควร พอถึงจุดนั้นก็สามารถที่จะใชชีวิตในบั้นปลายไดอยาง
สบาย ในขณะที่คนเปนพนกังานจะตองเกบ็หอมรอมริบเองไปเรื่อย ๆ... 

 
 
…เงินประจําตาํแหนงวิชาการ มี 6 ระดับ มกีารบวกเพิ่มคาตอบแทนอีก 1 เทา

เชนเดยีวกับขาราชการ ยกเวน ผศ. 3,500 บาท ไมมีคูณ…สงสัยมานานแลววา ผศ. 3,500 
บาท ทําไมคนที่ไดขั้นนอยถึงไมไดเงนิเพิ่ม... 

 
 
…คณะจะมีเงนิเพิ่มพิเศษถาสอนปริญญาตรีมากกวา 10 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาห 

อาจจะขึ้นอยูกบัหนวยกิตและนักศกึษาที่มาลงทะเบียนเรียน…มี top up ใหตลอดระยะเวลา
ที่สอน เชน สอนมา 3 ป ได 3 เปอรเซ็นต... 

 
 
...สภามหาวิทยาลัยอนุมัตใิหโบนัส 100% คือ 1 เทาของเงินเดือน แตมหาวิทยาลัย

จัดสรรมาเพียงบางสวนทําใหไดรับเพยีง 40-50% เพราะกันไปไวใหบคุคลที่มหาวิทยาลัย
ตองการเพิ่มพิเศษ เปนการไมยุติธรรมกับพนักงาน...ไมไดจัดสรรใหตามผลสมัฤทธิ์ของ
งาน แตจะประเมินตามเงินเดือนของรายบคุคล หรือพิจารณาใหตามผลดําเนินงานใน
ภาพรวมของคณะ แลวคณะไดจัดสรรตามความเหมาะสม… 
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…การขึ้นเงินเดือนเปนเปอรเซ็นตตามเกรด A, B+ จะตองกรอกรายละเอียดทุกๆ   

6 เดือน ใหเราประเมินตนเองมา 1 แผน มคีําถามประมาณ 10 ขอ มีคะแนนทั้งหมด 100 
คะแนน หลังจากนั้นผูบังคับบัญชาเบื้องตนก็จะนําไปพจิารณาอีก 1 รอบ วาสมควรที่จะให
ดีหรือไม คะแนนที่ออกมาทัง้หมดจะตองถูกนําไปใชจริง …ไมไดเปดเผยขอมูลมาใหเราดู  
ผลที่เราสงไปไมเคยกลับมาให ไมมี feedback วาการประเมินคะแนนของแตละหนาที่ 
ถูกตองหรือไม …ถาผลที่ออกมาเปนที่นาพอใจเรากจ็ะไมถามอะไร แตวาถาออกมาไมนาที่
จะเปนไปไดกแ็คอยากจะถามวาเปนเพราะอะไร แตจะไมถึงกับการรองเรียน อยากจะใหมี
การประเมินในแบบทุกกลุม (360 องศา) เพื่อที่จะไดเหน็ในทกุๆ ดาน… 

 
 
2.2  สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ในเรื่องสวัสดิการ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับ
หรือที่สถาบันจัดไว และเลือกใชสวัสดิการตางๆ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 51 และ 52 
 
ตารางที่ 51 แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

n = 23 
ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

พอใจ 
ไมพอใจ 
ไมทราบ/ไมตอบ 

16 
6 
1 

69.6 
26.1 
4.3 
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ตารางที่ 52  แสดงการไดรับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
n = 23 

การไดรับสวัสดิการ จํานวน (คน) รอยละ 
ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชพี 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
อ่ืน ๆ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 

 
7 
16 
 
0 
23 
 
7 
16 
 

20 
3 
 

22 
1 
 

22 
1 

 
30.4 
69.6 

 
0 

100.0 
 

30.4 
69.6 

 
87.0 
13.0 

 
95.7 
4.3 

 
95.7 
4.3 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความคิดเห็นเรื่องสวัสดิการ สรุปไดวา 
มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการใหกับพนักงานและครอบครัว ไมรวมบิดามารดา ไมตองใชระบบ
ประกันสังคม หากเปนพนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ ยังมีสิทธิใชสวัสดิการของ
ขาราชการบํานาญได ในสวนของวิทยาเขตบางขุนเทียนยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งในเรื่อง
การเดินทาง โรงอาหาร รวมถึงความปลอดภัย ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

…มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการเฉพาะตวัพนกังานและครอบครัว ไมรวมถึงพอแม 
โดยเบิกคารักษาพยาบาลกับมหาวิทยาลัย ถาไปโรงพยาบาลเอกชนเบกิไดบางสวน ทําฟน
จะตองไปทําในโรงพยาบาลที่กําหนด จะไปคลินิกไมได  ใน 1 ป จะใหเงิน 3,000 บาท ...มี
ประกันอุบัติเหตุของกรุงเทพประกันภัย ไมมีประกันสังคม หากเปนพนักงานเปลีย่นสภาพ 
ซ่ึงเปนขาราชการบํานาญ ใชสิทธิสวัสดิการของขาราชการบํานาญได... 

 
 
...วิทยาเขตบางขุนเทียน ปจจัยพื้นฐานยังไมมีการดูแลใหเหมาะสมเพยีงพอ พื้นที่

แถวนี้ไมสะดวกในการเดินทาง…คุณภาพชีวิตคอนขางแย โดยเฉพาะเรือ่งความสะอาด
ของอาหาร โรงอาหาร รวมถึงความปลอดภยัดวย... 

 
 
3. ความคิดเหน็เรื่องอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเกี่ยวกับความ

คิดเห็นเรื่องอื่นๆ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องนโยบายการ
บริหารงานในภาพรวม การประเมินผลการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อนรวมงาน 
ลักษณะงานที่ทํา และไมมีความคิดจะลาออกหรือเปลี่ยนงาน จํานวน 16 คน 19 คน 19 คน 23 คน 
20 คน และ 21 คน ตามลําดับ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 53 
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ตารางที่ 53  แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
n = 23 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

นโยบายการบริหารงานในภาพรวม 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เพื่อนรวมงาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
ลักษณะงานทีทํ่า 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การลาออก/เปล่ียนงาน 
   ลาออก 
   ไมลาออก 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
16 
6 
1 
 

19 
4 
 

19 
3 
3 
 

23 
0 
 

20 
2 
1 
1 
 

21 
1 

 
69.6 
26.1 
4.3 

 
82.6 
17.4 

 
82.6 
13.0 
4.3 

 
100.0 

0 
 

87.0 
8.7 
4.3 
4.3 

 
91.3 
4.3 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ สรุปไดวา การ
บริหารมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมมีความคลองตัวมากขึ้น ยกเวนบางเรื่อง เชน เอกสาร ในสวนของ
บุคลากรมีสภาพที่ดีขึ้น แตคาเลาเรียนสูงขึ้น ทําใหจํานวนนิสิตเริ่มลดลง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยังไมชัดเจนนัก เพื่อนรวมงานมีความสัมพันธที่ดี แตอาจขาดการประชุมหรือการสื่อสาร
ระหวางกันบาง ลักษณะงานของอาจารยที่รับผิดชอบมีเหมาะสมกับอัตราเงินเดือนที่ไดรับ โดยรวม
พนักงานมีความพอใจ ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...มีความคลองตัวกวาเดิม เปดกวางมากขึน้ แมวาในบางครั้งจะไมพอใจบาง เชน
เวลาที่สงเอกสารยังเปนลําดบัขั้นเหมือนราชการ แตโดยรวมถือวานาพอใจระดับหนึง่...ไม
เทาเทียมกนัระหวางคณะ คณะที่มีบุคลากรเขาไปทําหนาที่สําคัญๆ ของมหาวิทยาลัย มักมี
ความเปนอยูทีด่ีกวาคณะอืน่ๆ เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยที่เนนทางเทคโนโลย ีบางครั้ง
ผูบริหาร ไมเขาใจผูใตบังคับบัญชาในสายวิชาอื่นๆ… 

 
 
…สําหรับตัวบุคลากรเองถือวาดี แตคาหนวยกิตของเดก็แพงมาก มีการเพิ่มคา

หนวยกิตมากขึ้นเรื่อย ๆ แพงที่สุดที่เคยไดยินมา ภาคปกติหนวยกติละ 1,500 บาท มีการ
สรางหลักสูตรใหมเพิ่ม เพื่อดงึเด็กเพิ่มหรือเก็บคาหนวยกติไดแพงๆ มีทุนใหกับเดก็ทีข่าด
แคลนเงนิทุนในการเรียน คือ จะตองมีคุณสมบัติตางๆ ตามที่กําหนด เชน เรียนเกง แตก็
ไมไดชวยแกปญหาตรงนั้นไดเลย…การที่ใหเด็กไปกูยืม กยศ. เหมือนวาอัดยายซื้อขนมยาย
หรือเปลาไมรู เด็กจะตองรับภาระนัน้ไปอกี…เด็กทีเ่ขามาเรียนที่นี่เร่ิมคงที่ บางคณะลดลง
บางเล็กนอย ตอนนี้เดก็สวนหนึ่งจะไปเรยีนราชภัฏเพราะคิดวายังไงกจ็ะไดรับปริญญา
เหมือนกนัและคาเทอมถูกกวามาก...  

 
 
...การประเมินไมสะทอนผลงานและการปฏิบัติงานจริง เปนการประเมนิคราวๆ  

มีรายละเอียดที่ตองพิจารณามาก ควรเปนระบบ เปดเผยและโปรงใสมากกวานี้... 
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...เพื่อนรวมงานมีความจริงใจอยูรวมกันดี ทุกคนทํางาน แมมีลักษณะเฉพาะตัวได 

แตถือเปนเรื่องปกติของมนษุย ตางรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย…มีกิจกรรมสาน
สัมพันธระหวางอาจารยในโครงการตางๆ มากกวาปละ 3 คร้ัง...หัวหนางานไมคอยมี
ปฏิสัมพันธกับลูกนอง ไมเคยมีการประชมุสายวิชามาเกอืบ 1 ป และไมปกปองลูกนอง… 

 
 
...งานสอนและวจิัยเปนงานที่ดี มีอิสระพอสมควร ไดทําในสิ่งที่อยากทํา ถึงแม

ทํางานหนกั แตก็ไดรับคาตอบแทนสูง ...มงีานเยอะจนแทบจะมากเกินไป ซ่ึงก็ดีไปอกี
แบบ... 

 
 
…การที่จะลาออกตองคิดถึงตัวเองเปนหลักกอนวามีความสุขไหมที่ทํางานอยูตรง

นี้ หรือดูผลงานของเราวาแยลงหรือไม ในสวนตัวจะไมเอาเงินมาเปนที่ตั้ง แตดูความพอใจ
มากกวา...ไมอยากตั้งตนใหม พอใจในสิ่งที่มีอยูซ่ึงคิดวาดพีอสมควร…สถานที่ทํางานอยู
ใกลบาน และพอใจกับสภาพที่เปนอยูในขณะนี้ ... 



 

 

155 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอมูลจากแบบสอบถามพนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 61 คน เปนเพศชาย 
จํานวน  28 คน เพศหญิง จํานวน 33 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 32 คน ปริญญา
โท  จํานวน  26 คน  ตําแหนงอาจารย  จํานวน  47 คน  ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  12 คน  
รองศาสตราจารย จํานวน 1 คน   ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 54 
 
ตารางที่ 54  แสดงเพศ วุฒกิารศึกษา และตาํแหนงทางวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

n = 61 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
วุฒิการศึกษา                 
   ปริญญาเอก 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาตรี 
   ไมระบ ุ
ตําแหนงทางวชิาการ 
   อาจารย 
   ผูชวยศาสตราจารย 
   รองศาสตราจารย 
   ศาสตราจารย 
   ไมระบ ุ

 
28 
33 
 

32 
26 
0 
3 
 

47 
12 
2 
0 
0 

 
45.9 
54.1 

 
52.5 
42.6 

0 
4.9 

 
77.0 
19.7 
3.3 
0 
0 
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นอกจากนั้นผูตอบแบบสอบถาม  มีอายุเฉลี่ย 35.23 ป โดยผูที่มีอายุมากที่สุด 48  ป  
นอยที่สุด 25 ป มีประสบการณสอนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 4.20 ป มากที่สุด 20 ป มี
ประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา เฉลี่ย 1.32 ป มากที่สุด 12 ป ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 
22,069.66 บาทตอเดือน มากที่สุด 40,000 บาทตอเดือน นอยที่สุด 11,000 บาทตอเดือน มีเงินประจํา
ตําแหนงวิชาการ เฉลี่ย 1,618.03 บาทตอเดือน มากที่สุด  14,600 บาทตอเดือน ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ 
เชน คาสอน เฉลี่ย 4,508.20 บาทตอเดือน มากที่สุด 30,000 บาทตอเดือน และไดรับเงินโบนัส เฉลี่ย 
4,285.25 บาทตอป มากที่สุด 100,000 บาทตอป ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 55 
 
ตารางที่ 55  แสดงอายุ ประสบการณสอน ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงทางวชิาการ เงินเพิม่พิเศษ และเงนิโบนัสของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

n = 61 
 คาเฉล่ีย 

(Mean) 
คาสูงสดุ 
(Max) 

คาต่ําสดุ 
(Min) 

อายุ  
ประสบการณสอน  
ประสบการณสอนในสถาบันอื่นๆ   
เงินเดือน  
เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
เงินเพิ่มพเิศษ  
เงินโบนัส  

35.23 ป 
  4.20 ป 
  1.32 ป 

22,069.66 บาท 
  1,618.03 บาท 
  4,508.20 บาท 
 4,285.25 บาท 

       48 ป 
       20 ป 
      12 ป 

  40,000 บาท 
    14,600 บาท 
    30,000 บาท 
100,000 บาท 

   25 ป 
       0 ป 
       0 ป 

11,000 บาท 
ไมไดรับ 
  ไมไดรับ 
 ไมไดรับ 

 
2.  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 

2.1  ระบบเงินเดือนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความไมพอใจมากกวาพอใจในเรื่อง
เงินเดือนขั้นตน เงินโบนัส และการเลื่อนขั้นเงินเดือน จํานวน 41 คน 26 คน และ 37 คน ตามลําดับ 
แตพอใจกับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและเงินเพิ่มพิเศษ จํานวน 29 คน  29 คน ตามลําดับ  
มีขอสังเกตวามีผูที่ไมทราบเรื่องเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินเพิ่มพิเศษ และเงินโบนัส
จํานวนหนึ่ง ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 56 
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ตารางที่ 56  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
n = 61 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
เงินเดือนขั้นตน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินเพิ่มพิเศษ 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เงินโบนัส 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
19 
41 
 

29 
16 
16 
 

29 
15 
17 
 

21 
26 
14 
 

21 
37 
3 

 
31.1 
67.2 

 
47.5 
26.2 
26.2 

 
47.5 
24.6 
27.9 

 
34.4 
42.6 
23.0 

 
34.4 
60.7 
4.9 

 
นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย

พนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเรื่องเงินเดือน สรุปไดวา อัตราเงินเดือนเริ่มตน
นอย  ไมได รับ  1.7 เทาของขาราชการตามหลักการที่ เคยกลาวไว  ไมเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ  วิชาชีพ ประสบการณและหนาที่ความรับผิดชอบ ไมสามารถแขงขันไดใน
ตลาดแรงงานหรือภาคเอกชน ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีคาครองชีพสูง โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพฯ  ทั้งคาน้ํามันรถ คาเดินทางหรือคาที่พัก อาจเกิดปญหาสมองไหล ไมมีการคิด
ประสบการณทํางานในวิชาชีพ เงินประจําตําแหนงทางวิชาการนอยและไมไดรับเงินคาตอบแทน
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อีก 1 เทา เชนเดียวกับขาราชการ ทําใหสถานภาพของพนักงานไมไดดีไปกวาขาราชการ เงินเพิ่ม
พิเศษจากคาสอนมีความแตกตางกัน คาสอนภาคปกติอยูในเกณฑต่ํา แตภาคพิเศษอยูในเกณฑสูง 
อาจารยบางคนสอนหลายวิชาจะไดรับเงินมาก บางคนไมไดสอนเนื่องจากสาขาไมไดเปดภาคพิเศษ 
ซ่ึงคุณภาพชีวิตอาจไมไดอยูที่การสอนภาคพิเศษหรือไดเงินมาก มหาวิทยาลัยควรใหเงินเดือนที่อยู
ไดอยางมีศักดิ์ศรี ไมใชการสอนแตภาคพิเศษ การใหเงินโบนัสไมเหมาะสมกับการเปนอาจารย และ
ไมไดดูประสิทธิภาพในการทํางานที่แทจริง อาจารยไดรับนอยไมดึงดูดใจ แตผูบริหารไดรับมาก 
การปรับขึ้นเงินเดือนใหกับขาราชการ แตพนักงานไมไดปรับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนไดเพิ่มนอยมาก 
ไมดึงดูดหรือทําใหทุมเทการทํางาน ไมสอดคลองกับคาครองชีพและอัตราเงินเฟอ ไมเปนไปตาม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหลักการใหเล่ือนไดถึง 10 % แตในความเปนจริงไดปละ 4-5 % 
เนื่องจากมีวงเงินงบประมาณมีจํากัด  โดยเฉพาะภาควิชาหรือสาขาวิชาที่มีพนักงานนอย 
ขณะเดียวกันหลักเกณฑในการพิจารณายังขาดความชัดเจน ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...เงินเดือนขัน้ตนคอนขางต่ํา ไมเหมาะสมกับความรูความสามารถ ไมไดเงินเดือน 
1.7 เทาของขาราชการ ตามที่มหาวิทยาลัยเคยบอกพนกังานไว ซ่ึงนอยเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกบัคุณวุฒแิละประสบการณหรือหนาที่ความรับผิดชอบ...คอนขางนอยถา
เทียบกับมหาวทิยาลัยเอกชนหรือเทียบกับวชิาชีพเดียวกนั บางวิชาชีพมคีวามแตกตางของ
รายไดสูงมาก ทําใหเกิดลักษณะสมองไหลไปยังหนวยงานเอกชน ...ไมสามารถแขงขันได
ในตลาดแรงงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเงนิเดอืนของบริษัทเอกชนหรือหนวยงานรัฐอื่น ๆ  
ต่ํามากและต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน เชน คณะแพทยทีม่หาวิทยาลัยอ่ืนเงินเดือนสูงกวาจฬุาฯ 
มีการคํานวณประสบการณอ่ืนๆ กอนเริ่มงานดวย...ต่ําเกินไปสําหรับการอยูในกรุงเทพฯ 
หรือในสภาพเศรษฐกิจปจจบุัน เนื่องจากคาครองชีพสูงมาก โดยเฉพาะผูที่ตองเชาหอพัก
หรืออพาตเมนนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากบานอยูไกลมาก มีคาใชจายสูง น้ํามันราคาแพง
มาก สัปดาหละประมาณ 2,500 บาท เดือนละเกือบ 10,000 บาท คาทางดวนอกี 3,000 บาท 
ไดเงินเดือน 20,000 บาท ถามองถึงอนาคตหากจะตองเกบ็เงินเพื่อสรางฐานะคงทําได
คอนขางที่จะลาํบาก...คาครองชีพในปจจุบนัสูงขึ้นมาก แตอัตราเงินเดือนยังเทาเดิม ทาํให
พนักงานเกิดความรูสึกไมพอใจ ซ่ึงอาจทําใหอาจารยออกไปทํางานที่อ่ืนได เนื่องจากมี
อัตราเงินเดือนที่สูงกวา สวัสดิการที่ไดรับเหมือนกนัทุกอยาง หากทางบานฐานะไมดี  
อาจอยูลําบากกับเงินเดือนอาจารย…จุฬาฯ มีทรัพยากรมากมายอยาใหเงินเปนขอจํากดั  
ควรมีอัตราเทียบเทากับทํางานในบริษัทใหญ ๆ และควรดูผลงานในภาพรวม... 
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...เพราะอาจารยเรียนสูง มีความเสียสละ...อาจารยมีความสามารถที่ควรไดผลตอบแทนมาก 
เพราะเขาสามารถทําที่อ่ืนไดมากกวา ตอไปจะหาคนมาเปนอาจารยยาก ออกไปทําเอกชน
หมดหรือจะเปนการผลักดันใหอาจารยตองออกไปรับงานพิเศษเพิ่มขึน้ และอาจทําใหมี
เวลาปฏิบัติหนาที่นอยลง… 
 
 

...การคิดเงินเดอืนขั้นตนไมไดบวกคาประสบการณทั้งในวิชาชีพและการสอน 
คิดเงินเดือนใหขั้นตนในอัตราต่ําสุด ทั้ง ๆ ที่ตอนรับสมัครระบุวาตองมปีระสบการณใน
วิชาชีพไมต่ํากวา 2 ป การไมไดคิดคาประสบการณมาเริ่มตนเหมือนกับคนจบใหมๆ… 
บางวิชาชีพ เชน แพทยหรือทันตแพทย วฒุิที่ได คือ ปริญญาเอก ซ่ึง กพ.รับรองวาเทยีบเทา 
แตเงินเพิ่มพิเศษของทั้ง 2 วฒุิแตกตางกัน … 

 
 
...เงินประจําตาํแหนงทางวิชาการ 3,500 บาท ดูเหมือนวาจะเอาไปทําอะไรไมได 

คาน้ํามันรถ สัปดาหหนึ่งกห็มดแลว นอยกวาขาราชการ ไมไดอีก 1 เทา ซ่ึงทําให
สถานการณเงนิของพนักงานไมไดดีกวาขาราชการจริง แตกลับขาดความมั่นคงและมี
สวัสดิการที่แยกวา และกวาจะไดตําแหนงทางวิชาการมาคอนขางยาก… 

 
 
...คาสอนภาคปกติ ยังอยูในเกณฑที่ต่ํา ช่ัวโมงละ 300 บาท ใชเวลาเตรยีมการสอน

นานมาก แตไดรับผลตอบแทนนอย สอนภาคพิเศษปรญิญาโท หลักสูตรภาษาไทย ช่ัวโมง
ละ 1,500 บาท หลักสูตรภาษาอังกฤษ ช่ัวโมงละ 2,500 บาท ถาเปนปริญญาเอกจะไดเพิ่ม
ขึ้นมาอีกเยอะดี แตไมไดอยากสอนมากนกั มีอาจารยบางคนเทอมละ 3-4 วิชา หรือปละ  
7-8 วิชา สอนมากเกินไป เพราะอยากไดเงนิมาก...ในสาขานี้ไมมีภาคพิเศษ จึงไมมีเงิน
พิเศษ ไมเห็นความสําคัญของการสอนนอกเวลา เพราะคุณภาพชวีิตทีด่ีไมใชการสอน
หนังสือทั้ง 7 วัน แลวไดเงินมาก ๆ ถาเกิดปวยหรือตายไป เงินที่ไดมาก็ไมไดใช ควรจะ
สอนในเวลาราชการใหเต็มที่ แลวใหเงินเดือนเพิ่มใหอยูไดอยางมีศกัดิศ์รี ไมใชสอนแต
ภาคพิเศษ ซ่ึงไมถูกตองนัก...ไมเคยไดสอนภาคพิเศษ ถาไดสอนก็คงพอใจ  เพราะ
คาตอบแทนมากกวาเงินเดือน... 
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...ใหโบนัสนอยมาก แตฝายบริหารกลับไดรับเยอะ ไมใหเลยจะดกีวา ไมควรจะมี

ดวยซํ้า ไมไดสนใจ...ทําตวัเหมือนเปนบรษิัทจายเงินโบนัส การตีคาโบนัส ไมเหมาะสมกับ
การเปนอาจารย ใหแบบนีดู้ไมดีเลย...ไมไดอางอิงตามประสิทธิภาพในการทํางาน เปนไป
ตามระบบ...เงนิโบนัสหรือรางวัลเกี่ยวกับการทํางานวจิยันอยเกินไปและไมดึงดดูให
อาจารยทําวจิัย… 

 
 
...การขึ้นเงินเดือนใหขาราชการที่รัฐบาลประกาศในแตละป พนกังานไมไดเพิ่ม

ดวย…การเลื่อนเงินเดือนใหเปนเปอรเซ็นต ไดนอยมากจนไมอยากที่จะสนใจ ในเงินกอน
ที่ไดมาของแตละภาคตองมาแบงกัน ซ่ึงในแตละภาคก็มสีาขาอีก ถาสาขาใดมีพนกังาน
นอย เงินทีไ่ดก็จะนอยลง …จํานวนเงินที่ตามขึ้นในแตละป ไมสอดคลองกับคาครองชีพที่
เพิ่มขึ้น ไมเปนไปตามเกณฑการประเมินผลภาระงาน เนื่องจากขึ้นอยูกับโควตาของแตละ
คณะมากกวาการพิจารณาภาระงานของพนกังานแตละคน ในหลักการบอกวาใหไดถึง  
10 % แตความเปนจริงใหไดสูงสุดแค 4-5 % เทานั้น เทากับอัตราเงินเฟอ จะจูงใจให
อาจารยทุมเทงานใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางไร ทํางานนอยหรือมากก็ขึน้เงินเทาเดิม...การ
แปลงความสามารถอาจารยเปนการเลื่อนขัน้เงินเดือนไมตรงไปตรงมา และมักอางเสมอวา
ไดคะแนนสูง แตไมมีเงินจาย...การเลื่อนขัน้เงินเดือนอยูภายใตวงเงินทีรั่ฐจัดสรรมาให
อยางจํากดั หากพนักงานทุกคนไดรับผลการประเมินในขั้นดีมาก แตหลายคนจะไม
สามารถเลื่อนขั้นใหไดอยางที่ควรจะไดรับ เพราะเงินงบประมาณมีจํากัดและกลายเปน
เหตุผลวาเงินมเีทานี้ อนุมัติขึน้เงินเดือนใหไดมากที่สุดเทานี้ ไมสามารถขึ้นไดตามที่
ประกาศมหาวทิยาลัยไดกําหนดไว...การพจิารณาขั้นยังมคีวามไมเดนชดั บางครั้งใชระบบ 
seniority คือ พิจารณาจากคนที่มีอายุมากกอน เนื่องจากเห็นวาใกลเกษยีน ไมไดบอกแต
ขอรองใหนึกถึงจิตใจหรือความรูสึกของคนมีอายุ สวนเด็กรุนใหมยังมีโอกาสอีกหลายป… 

 
 

2.2  สวัสดิการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในเรื่องสวัสดิการ พบวา พนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนใหญไมพอใจกับ

สวัสดิการที่ไดรับหรือที่สถาบันจัดไว จํานวน 33 คน และเลือกใชสวัสดิการตางๆ  ดังมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 57 และ 58 
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ตารางที่ 57  แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดสวัสดิการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
n = 61 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 
พอใจ 
ไมพอใจ 
ไมทราบ/ไมตอบ 

26 
33 
2 

42.6 
54.1 
3.3 

 
ตารางที่ 58  แสดงการไดรับสวัสดิการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

n = 61 
การไดรับสวัสดิการ จํานวน (คน) รอยละ 

ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชพี 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 
อ่ืน ๆ 
   ไดรับ 
   ไมไดรับ 

 
42 
19 
 

18 
43 
 

33 
28 
 

50 
11 
 

44 
17 
 
2 
59 

 
69.9 
31.1 

 
29.5 
70.5 

 
54.1 
45.9 

 
82.0 
18.0 

 
72.1 
27.9 

 
3.3 
96.7 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเรื่องสวัสดิการสรุปไดวา สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยไมดีและไมเทาเทียมกับขาราชการ ไมมีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลใหกับ
ครอบครัว ไมมีบําเหน็จบํานาญ ไมมีหลักประกันที่มั่นคง ตองใชระบบประกันสังคม โรงพยาบาล
ไมไดเอาใจใสดูแลที่ดี ตองเขาโรงพยาบาลเอกชนและจายเงินเอง ไมไดรับประโยชนแตตองเสียเงิน
ปละ 9,000 บาท รวมท้ังไมสามารถเลือกโรงพยาบาลจุฬาฯ ได เนื่องจากเต็ม ดานที่พักอาศัยมีนอย
ไมเพียงพอและมีราคาแพง การกูเงินสหกรณออมทรัพยตองผอนใหหมดภายใน 10 ป แตขาราชการ
สามารถผอนไดถึง 30 ป ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสวัสดิการไมเทาเทียมกับขาราชการ พนกังาน
เสียเปรียบมาก ไมมีสวัสดิการรักษาพยาบาลครอบครัว ไมครอบคลุมถึงบิดามารดา ไมมี
บํานาญบําเหนจ็ ทําใหรูสึกวาไมมีหลักประกันที่มัน่คง...ขาราชการจะอางวาพนกังาน
มหาวิทยาลัยมฐีานเงินเดือนสูงกวาขาราชการอยูแลว จึงไมจัดสวัสดกิารให แตเกณฑ
เงินเดือนขัน้ตนและการปรบัเงินเดือนก็ไมเปนธรรม…คุณภาพของสวัสดิการดอยมาก
เปรียบเทียบไมไดกับวุฒิการศึกษาหรือหนาที่การงาน เงินเดือนก็นอยกวาเอกชน 
สวัสดิการยังเทียบกับบริษัทเอกชนบางแหงไมได...เงนิเดอืนนอยควรมีสวัสดิการมาก   
ตัดสวสัดิการตองมีเงินชดเชย มิเชนนัน้สมองจะไหลหลังหมดสัญญา...ขาราชการกําลังจะ
ลดลง แตพนักงานมหาวิทยาลัยกําลังเพิ่มขึน้ พนักงานมหาวิทยาลัยรุนแรกๆ ของจุฬาฯ ยัง
ไมไดมีระบบสวัสดิการอะไรที่ใหเปนขวญัและกําลังใจ... 

 
 
...ระบบประกนัสังคมเหมือนคนชนชั้นสอง  ทุกโรงพยาบาลไมดูแลเอาใจใส

เหมือนกับจายเงินเอง จนบางครั้งตองตัดสินใจเขาโรงพยาบาลเอกชนทีอ่ื่น ยอมจายเงนิเอง
เพื่อใหยาดแีละการดแูลเอาใจใสที่ดี...เสียเงินประกันสังคมปละ 9,000 บาท ไมไดอะไรเลย 
แมแตคาทําฟน ไดเพยีงไมกีร่อยบาท ระบบแยมากๆ โรงพยาบาลที่เลือกใหบริการไดเพียง
เบื้องตน เชน ไขหวดัหรือเจบ็ปวยเล็กนอย ระบบตางๆ ยงัไมเอื้ออํานวยตอการครอบคลุม
การเจ็บปวยที่เพียงพอกับการจายประกนัสงัคมในแตละเดือน...ไมชอบระบบประกนั 
สังคม...  
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...เพราะไมมีสิทธิเลือก รพ.เอกชนที่ตองการ ไมสะดวกเทาที่ควร ไมสามารถใชไดและไม
มีประโยชน ทาํใหเปนคาใชจายที่สูญเปลา ไมมีศรัทธากับหนวยงานของรัฐเลย คนเสียภาษี
หักที่จายทุกเดอืน ไดอะไรจากประกนัสังคม…เปนพนกังานจฬุาฯ แตตองไปหาหมอที่
โรงพยาบาลอื่น โดยที่ไมใชที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ไมรับประกันสังคมบอกวาเต็มแลว...
ตอนนี้ก็ดีขึน้มหาวิทยาลัยซ้ือประกันสุขภาพให แตซ้ือใหในรูปแบบที่ต่าํที่สุด ประมาณ 
1,100 บาท ถาเปนเงินประกนัสุขภาพทั่วไปจะเปนเงินปละ 1,600 บาท ถาอยากจะไดช้ันที่
ดีกวาก็จะตองไปซื้อเพิ่มเอง...มีคณะแพทยควรใหมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ดีกวานี้
มากๆ โดยขอความรวมมือกบัโรงพยาบาลจุฬาฯ… 
 
 

…ที่พักมีนอย มีอาจารยตองการอีกมาก ไมมีหองวางจะตองตอคิวเปนปและแพง 
ครอบครัวเดือนละ 10,000 บาท หองพักกไ็มดีเปนหองเกา ไมสามารถทําอาหารได…การกู
เงินสหกรณเพือ่ซ้ือที่อยูอาศัย เงินไดไมเยอะ ดอกเบีย้ถูกจริง แตจะตองผอนใหหมดภายใน 
10 ป ขาราชการผอนได 30 ป... 

 
 
3. ความคิดเหน็เรื่องอ่ืน ๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ 

พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อนรวมงาน ลักษณะงานที่ทํา และยังไมคิดจะลาออกหรือเปล่ียน
งาน จํานวน 32 คน 38 คน 53 คน 41 คน และ 30 คน ตามลําดับ แตมีความไมพอใจมากกวาพอใจ
เร่ืองนโยบายการบริหารงานในภาพรวม จํานวน 27 คน มีขอสังเกตวามีความไมพอใจสูงในเรื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และมีความคิดที่จะลาออก จํานวน  
26 คน 21 คน และ 20 คน ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 59 
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ตารางที่ 59  แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
n = 61 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

นโยบายการบริหารงานในภาพรวม 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
เพื่อนรวมงาน 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
ลักษณะงานทีทํ่า 
   พอใจ 
   ไมพอใจ 
   ไมทราบ/ไมตอบ 
การลาออก/เปล่ียนงาน 
   ลาออก 
   ไมลาออก 
   ไมทราบ/ไมตอบ 

 
26 
27 
8 
 

32 
26 
3 
 

38 
21 
2 
 

53 
6 
2 
 

41 
14 
6 
 

20 
30 
2 

 
42.6 
44.3 
13.1 

 
52.5 
42.6 
4.9 

 
62.3 
34.4 
3.3 

 
86.9 
9.8 
3.3 

 
67.2 
23.0 
9.8 

 
32.8 
63.9 
3.3 
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นอกจากนั้นขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมยอย
พนักงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ สรุปไดวา นโยบายการบริหารใน
ภาพรวมยังไมความชัดเจน การบริหารงานยังเปนระบบราชการ มีความลาชา มีระบบอุปถัมภ  
มีความแตกตางระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยัง
นอยอยูเมื่อเทียบสัดสวนกับ GDP การประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับหัวหนาภาควิชาหรือ
ประธานสาขามากเกินไป อาจทําใหขาดความยุติธรรม เกณฑการประเมินเชิงปริมาณไมไดดูเชิง
คุณภาพ ไมทราบผลการประเมินและไมสามารถนําไปปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไดจริง หองทํางาน
ของอาจารยมีความแออัดไมเปนสวนตัว อุปกรณสํานักงานยังไมพรอมเต็มที่ เพื่อนรวมงานมีความรู
ความสามารถ ใหคําแนะนําชวยเหลือดี สังคมของอาจารยมีลักษณะความเปนสวนตัวสูง ระเบียบ
กฎเกณฑบังคับใชเฉพาะพนักงาน ลักษณะงานของอาจารยไดใชความรูความสามารถ มีความ
ภาคภูมิใจในการพัฒนานิสิต และมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ แตตองรับผิดชอบงานอื่น ๆ 
ดวย เชน งานบริหาร งานเอกสาร ทําใหเตรียมการสอนและการวิจัยไดไมเต็มที่ มีปริมาณงานมาก
แตคาตอบแทนต่ํา ซ่ึงอาจารยจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเองสูง พนักงานคิดจะลาออกหากมี
รายไดอยางอื่นมากกวา เชน ภาคเอกชน ทําธุรกิจสวนตัว ถึงแมวาจุฬาฯ จะเปนสถาบันที่มีช่ือเสียง 
ก็ตาม แตพนักงานที่ไมคิดจะลาออก เพราะมีความผูกพันมาตั้งแตเรียนหนังสือ ตองการจะพัฒนา
สถาบันใหกาวหนาตอไปและไมคิดวาที่ อ่ืนจะดีกวา รวมถึงใกลจะเกษียณอายุราชการแลว  
ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 

 
 

...นโยบายฝายบริหารขาดความชัดเจนและมีพฤติกรรมเอื้อประโยชนพวกพอง 
การบริหารงานยังขาดความคลองตัว การดําเนินการลาชามาก ติดกับระบบราชการแบบเกา 
มีคณะกรรมการคอยตรวจสอบกวาจะอนมุัติจัดซื้ออะไรไดใชเวลานาน มีขั้นตอนและ
เอกสารมาก เปลืองกระดาษ...ไมเปนระเบยีบเดยีวกัน การบริหารงานยงัไมทั่วถึง ไมฟง
ความคิดเหน็ของสวนรวมและมุงพรรคพวกมากเกินไป บางครั้งในเวลาที่พนักงานมขีอ
สงสัยในการปฏิบัติงาน ไมสามารถชี้แจงใหชัดเจนได หลังจากมี พ.ร.บ. เขามารองรับจึง
จะเปนพนักงานที่ถูกตอง... จะออกหรือไมไดออกนอกระบบก็เหมือนเดิม ไมมีอะไรที่จะ
เปลี่ยนแปลง เร่ืองเงินเดือนไดเพิ่มปละ 4 เปอรเซ็นต ไมไดรูสึกอะไรเพราะทุกคนกไ็ด
เหมือนกนั  ระบบการบริการก็ยังลาชาเหมอืนเดิม การสงทางออนไลนคนไมเชื่อใจ จงึตอง
กลับมาใชระบบกระดาษ… 
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...มหาวิทยาลัยจะเริ่มกลายเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงมีผูไมเหน็ดวยเปน

จํานวนมาก ทาํใหสถาบันแยกคนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมขาราชการและกลุมพนักงาน
มหาวิทยาลัย การจัดระบบเงินเดือนอาจชวยลดความแตกแยกไดโดยจดัคนทั้งสองระบบ 
มาอยูในคนๆ เดียวกัน ขาราชการยังคงเปนขาราชการ แตไดเงินเดือนและประเมินเหมือน
พนักงาน สวนพนักงานใหคงไวและจัดเปนขาราชการประเภทหนึ่ง...มหาวิทยาลัยควรเรง
จัดระบบเงนิเดือนของบุคลากรใหเปนไปอยางเทาเทยีมกันโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความ
เหล่ือมลํ้าระหวางพนกังานและขาราชการ และยิ่งมหาวิทยาลัยออกนอกระบบดวยแลว 
ระบบการบริหารจัดการนาจะตองยิง่คลองตัวมากขึ้น… 

 
 
...มหาวิทยาลัยในกํากับ รัฐบาลตองชวยในเรื่องคาใชจาย แตเมื่อเทยีบในสัดสวน 

GDP ยังนอยอยู ถามองในมมุของรัฐบาล เขาจะบอกวาใหเงินกับทางกระทรวงศึกษาธิการ
มากกวากระทรวงอื่นๆ เมื่อไปเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวยังนอยกวามาก อีกไมนาน
มหาวิทยาลัยของรัฐจะแยลงไป จะไมมีความขลังอยูในตวั ในตางประเทศมหาวิทยาลัยดังๆ 
จะเปนมหาวิทยาลัยของเอกชน แตในประเทศไทยมหาวทิยาลัยที่ดังๆ จะเปนมหาวิทยาลัย
ที่ในหลวงพระราชทาน…อาจารยของประเทศไทยไปจบมาจากอเมรกิา การสอนกจ็ะไป
เอาแบบนั้นมาสอน แตไมเคยเอามาประยุกตใหเขากับสังคมของสังคมไทย ที่ญ่ีปุนมกีาร
เอาสวนที่ดีๆ มาปรับใชใหเขากับสังคมของเขา ขนาดนกัศึกษาทีเ่ราสอนอยูยังมีความคิดที่
แตกตางกันเลย... 

 
 
...การประเมินขึ้นอยูกับหัวหนาภาควิชาและประธานสาขาวิชามากไป ถามีความ

เที่ยงธรรมก็ดี แตไมแนใจวาถาเปลี่ยนหวัหนาภาคแลวจะเปนอยางไร บางครั้งไมใชการ
ประเมินกับทกุๆ คน มีการละเวนการประเมินบางคน ทําใหไมยุติธรรมตอผูที่ตั้งใจทํางาน 
บางครั้งมีการแกไขคะแนนการประเมิน เพื่อไมใหสูงเกนิไป ขัดกับความเปนจริง อางวาไม
มีเงินจาย เพราะการขึ้นเงนิเดอืนสําหรับพนกังานมีวงเงินที่จํากัด...คนทีม่าประเมินเปน
ขาราชการ เขาจะอยูในระบบขาราชการ บางคนไมไดเห็นการทํางานของเราจริงๆ คิด
เกณฑเชิงปริมาณ ไมไดดูคุณภาพงาน และมีงานเปนจํานวนมากที่สําคญั แตคิดเปนภาระ
งานไมได ทําใหบางคนจะทํางานเฉพาะทีไ่ดคะแนนภาระงานเทานั้น... 
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...แบบประเมนิของนิสิต ไมสะทอนภาพจริงที่เกิดในหองเรียน ไมเคยทราบการประเมินผล
การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑการประเมิน ไมคอยนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน มีการใหออกเพยีง 1-2 ราย...เกณฑการประเมนิภาระที่ผานมา ใชเกณฑเชงิ
ปริมาณเพียงอยางเดยีว เชน สอนกี่หนวยกติ เปนกรรมการกี่ชุด แตไมพจิารณาโดยใช
เกณฑเชิงคุณภาพประกอบ คนสอนหลายหนวยกิตอาจไมมีคุณภาพหรอืบางคนมีช่ือเปน
ผูสอน แตไมไดสอนจริง  ดังนั้นการประเมนิภาระงานเพือ่การปรับเงินเดือนขึ้น จึงควร
ประเมินในเชงิคุณภาพดวย…จะหวังอะไรมากมายกับรายไดหรือเงินเดือนที่ใหแคนี.้.. 
 

...สถานที่มีความแออัด โดยเฉพาะหองทํางานอาจารยไมมีความเปนสวนตัว  
ตองใชรวมกับอาจารยอีกหลายทาน เนื่องจากมหาวิทยาลยัรับนิสิตเพิ่มขึ้น จํานวนบุคลากร
ก็เพิ่มตาม...หองพกัอาจารย คลายเปนหองเรียนพิเศษของลูกหลาน ประธานสาขาวิชา และ
หองรับประทานอาหารของครอบครัว บรรยากาศยังไมเอื้ออํานวยใหมกีารทํางานทาง
วิชาการมากนกั ในขณะที่มหาวิทยาลัยตองการใหจฬุาฯ เนนดานวิชาการและวิจยั…การจัด
หองไมไดดี เร่ืองเฟอรนิเจอรที่ใชงาน คนใชไมไดเลือก คนเลือกไมไดใช การตกแตงหอง
จึงดูแปลกๆ อาจจะมีของบางอยางที่ไมเขาใจวาจะเอามาใหไวทําไม  แตสวนนี้กน็าจะมีกฎ
ทางราชการ จึงทําอะไรไมไดเอง อุปกรณเล็กๆ นอยๆ ยังสนับสนุนใหไมเต็มที่ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร ปร๊ินเตอร... 

 
...เพื่อนรวมงานมีความรูความสามารถ สามารถใหคําแนะนําและชวยเหลือได มี

น้ําใจ มีความเมตตา มีความเปนตัวอยางทีด่ี สงเสริมการเรียนการสอน การวิจยั สามารถเขา
ปรึกษาอาจารยผูใหญที่มีความชํานาญไดรับคําแนะนําและการชวยเหลือเปนอยางดี... 
สังคมของอาจารยเปนสังคมที่ตางคนตางอยู ทํางานเปนทมีไมคอยม ียังมีการเอาเปรียบและ
เห็นแกประโยชนสวนตน มทีัศนคติดี มีความคิดดี แตควรปรับทัศนคติเร่ืองงานบริการ…
อาจารยเกายังเปนขาราชการวิธีคิดแตกตางกัน เขาเปนขาราชการจะทําอะไรก็ได เขาคิดวา
อาจารยใหมอยูในระบบอีกแบบหนึ่ง พนกังานมหาวิทยาลัยไดเงินเดือนมากกวากจ็ะตอง
ทํางานมากกวาขาราชการ หลายคนไมสนใจแบกรับภาระงานภาควิชาเลย มีกติกา
กฎระเบยีบมาบังคับใชกับพนักงาน แตตนกลับไมตองทํา เราตองยอมรับสภาพเพราะเรา
เปนพนกังานที่เขามาใหม มเีพื่อนรวมงานที่เปนพนกังานหลายคน จึงมีความเขาใจกนั … 



 

 

168 

 

 

 
...การสอนหนงัสือถาไมคิดถึงรายไดก็มีความสุขดี การพัฒนานิสิตปริญญาตรี

ตั้งแตเร่ิมตนใหมีการพัฒนามากขึ้น เราเกดิความรูสึกภมูิใจในตรงนั้น เปนงานที่สนกุไดใช
ความรูความสามารถ ไดทําการสอนที่เขาถึงตัวนิสิต มีความกาวหนาในตําแหนงได...
นอกจากงานสอนแลวยังมีหนาที่บริหารจัดการ งานเอกสาร แกปญหาตางๆ เอง อาจารย
ตองปฏิบัติหนาที่หลายอยาง ทําใหไมสามารถทุมเทกับงานประจําหลักคืองานสอนและ
งานวิจยัไดเตม็ที่ บางอยางไมจําเปนตองใหอาจารยทําใหเจาหนาที่ทําก็ได ควรมีบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีความรูความชํานาญ...มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
หลายตําแหนงมากเกินกวาทีจ่ะรับผิดชอบไดหมด มีปริมาณมากเกินไป ทําใหปฏิบัติงาน
ไดไมครบทั่วถึง ไมคํานึงถึงคุณภาพชวีิตของบุคลากร งานหนกัมากกวารายได ตองแบก
งานไปทํานอกเวลาราชการ ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนเพียงพอ ทําใหประสิทธิภาพใน
การทํางานประจําลดลง หากไมใชผูที่มีใจรกังานดานวิชาการและงานสอนจริงจะเปน
อาชีพที่ไมนาสนใจ มีแรงจงูใจนอยคาตอบแทนต่ํา บรรยากาศการทํางานเปนไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว…รักการสอน แตระบบอื่นๆ ทําใหทอพอสมควร ทํางานดีไมมี
ใครเห็น แตคนฉอเลาะเกงไมทํางานแตไดหนา ถาไมมีการอิจฉาริษยาหรือเห็นแก
ประโยชนสวนตนมากเกินไปก็นาจะมแีรงจูงใจทีด่ีได…การออกไปสอนขางนอก ถาไป
สรางชื่อใหคณะก็จะดี แตถามีธุระแลวออกไปขางนอกโดยที่จะตองยุบหมูเรียนนั้นไปก็ไม
สมควร ขึ้นอยูกับความรับผิดชอบสวนบุคคล การตอกบัตรหรือเซ็นชื่อคงไมเหมาะสม แต
จะตองมีความรับผิดชอบในตัวเอง เพราะอาจารยที่นี่จบปริญญาเอกเปนสวนมาก... 

 
 
...ถามีงานที่ดีกวานีก้็คงจะไป แมวาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยจะเปนสถาบันที่มี

ช่ือเสียง เปนมหาวทิยาลัยในอันดับตน ๆ ของประเทศ แตหากคาตอบแทนหรือการอํานวย
ความสะดวกใหบุคลากรไมดีพอ ผูที่มีความจําเปนดานทนุทรัพยอาจลาออกได หากมี
หนวยงานทีเ่สนอเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกวา...เงินเดือนนอย สวสัดิการไมดี เมือ่เทียบ
กับเพื่อนรุนเดยีวกันในสถาบันอื่น ถาลาออกจะไปอยูเอกชนดกีวาหรือทํากิจการสวนตัว
คาขายแทน ไมเปนครูแลว ถาทํางานปริมาณมากขนาดนี้ไปทําธรุกิจนาจะรวยกวา...ทุกคน
ตองหาหนทางที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง ทางจุฬาฯ ควรจัดสวัสดิการที่จูงใจและยึดเหนีย่วคน
ของตนเอาไวใหไดมากที่สุด...ความพึงพอใจมีองคประกอบหลากหลาย ... 
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...ซ่ึงอาจไมสามารถวัดไดดวยเงินเดือนและสวัสดิการ ที่ยงัอยูเพราะเรียนที่นี่มา ผูกพนักับ
ที่นี่ถารายไดไมพอในการดํารงชีวิตก็คงจะตองเลือกความเปนอยูกอน มหาวิทยาลัยรังสิตก็
อยากจะใหไปสอนประจํา แตขอเรียนตอปริญญาเอกกอน... 
 
 

...ไมคิดที่จะลาออก เพราะไดทํางานในการพัฒนาคนก็รูสึกดี เราอาจจะไมไดสราง
ครอบตัวของตัวเอง เรากไ็มจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพราะรูสึกคุนเคยกบัที่นี่ตั้งแตตอนเรียน
...เร่ิมตนชีวิตการทํางานที่จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยในโรงเรียนสาธิต ทํางานกันแบบ
ครอบครัวพี่นอง อาจารยรุนพี่สอนงานรุนนอง เราพูดคุยและยอมรับฟงความคิดเหน็ของ
กันและกัน จึงคิดวาเราจะรวมกันพัฒนาและชวยใหสถาบันกาวหนาตอไป...ไมคิดวาที่อ่ืน
จะดกีวา เทาทีท่ราบก็พอ ๆ กันหรือแยกวา...ไมคิดจะลาออกเพราะอายกุารทํางานเหลือ
ไมกี่ปแลว...  

 



บทที่ 6 
แนวทางการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สถานภาพของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่ผานมามีฐานะเปนขาราชการ ไดรับเงินเดือนนอย

มากเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟอหรือคาครองชีพในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ไมสามารถแขงขันไดใน
ตลาดแรงงาน อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในหลายสาขาไดรับเงินเดือนนอยกวาบัณฑิตปริญญา
ตรีหรือโทจบใหมที่ทํางานในภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจึงตองสูญเสียบุคลากรระดับ
มันสมองที่มีสติปญญาดีเลิศไปสูภาคธุรกิจเอกชนหรือที่เรียกวา สมองไหล รวมทั้งไมสามารถดึงดูด
คนรุนใหมที่มีความรูความสามารถสูงเรียนไดเกียรตินิยมเขามาทํางานภาครัฐหรือเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ถึงแมวาระบบราชการจะมีสวัสดิการที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องคา
รักษาพยาบาลและเงินบําเหน็จบํานาญภายหลังจากการเกษียณอายุราชการก็ตาม ในขณะเดียวกัน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยูในระบบราชการ ยังมีระเบียบหรือกฎเกณฑตาง ๆ มากมาย
เชนเดียวกับหนวยราชการอื่น ไรซ่ึงประสิทธิภาพเปนผลใหขาดความคลองตัว จึงมีแนวคิดที่จะ
เปลี่ยนสภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่อยูภายใตระบบราชการเปนอยูนอกระบบราชการหรือ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากรจากขาราชการเปน พนักงาน
มหาวิทยาลัย  มีฐานะเปนพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูภายใตกฎหมายของมหาวทิยาลยั แตไม
อยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไดรับเงินเดือนที่สูงกวาในปจจุบัน ไมควรต่ํากวารัฐวิสาหกิจ 
สามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน โดยจะไดรับตามความสามารถและภาระงานซึ่งพิจารณาตาม
คุณภาพและปริมาณงานวิจัย ซ่ึงอาจารยแตละคนเงินเดือนไมควรเทากัน สําหรับระบบบัญชี
เงินเดือนควรแยกระหวางบุคลากรสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ ในสวนของสวัสดิการและ
ผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืนรวมกันแลวจะไมนอยกวาระบบราชการ งบประมาณดานสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยจะตองไมต่ํากวาที่ไดรับในแตละป และควรขอจัดสรรงบประมาณจํานวนรอยละ 25 
ของคาใชจายหมวดเงินเดือน โดยมีวิธีการจัดการที่แตกตางกันไป เชน ไมมีบําเหน็จ บํานาญ แตมี
ระบบกองทุนเลี้ยงชีพแทน เปนตน ทั้งนี้จะตองเปนระบบที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ รวมทั้ง
สามารถรักษาคนดีไวได (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2536 และสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541) 

วันที่ 1 มิถุนายน 2542 และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติใหสถาบันอุดมศกึษา
ของรัฐจางพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราขาราชการทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน โดยให
สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจางในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
โดยบุคลากรสายผูสอนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่ม
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อีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุ หรือ 1.7 เทา สวนบุคลากรสายสนับสนุนจางในอัตราขาราชการ
แรกบรรจุ ซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 50 ของอัตราแรกบรรจุ หรือ 1.5 
(สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542)  

จากสภาพปญหา  แนวคิดหรือหลักการที่กลาวมาขางตน  ประกอบกับขอมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปด การสัมภาษณ และการสนทนากลุมยอยกับพนักงานมหาวิทยาลัย ผูวิจัยได
สรางขอสรุปการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง ดังนี้ 

1. เงินเดือนขั้นตน ควรกําหนดเกณฑขั้นต่ําเปนมาตรฐานเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย โดยตอง
ยึดมติคณะรัฐมนตรีตามอัตราที่ไดรับการจัดสรร คือ บุคลากรสายผูสอนจางในอัตราขาราชการแรก
บรรจุ ซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 หรือ 1.7 เทาของอัตราแรกบรรจุ  
สวนบุคลากรสายสนับสนุนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตรา
เพิ่มอีกรอยละ 50 หรือ 1.5 ของอัตราแรกบรรจุ และมหาวิทยาลัยสามารถบวกเพิ่มใหไดในสาขา
วิชาชีพที่ขาดแคลนหรือประสบการณในวิชาชีพที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงทั้งในการสอน
และการทํางาน โดยใชวิธีการตอรองเพื่อใหเกิดความพอใจทั้งสองฝายและกําหนดเพดานสูงสุด 

2. เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินโบนัสหรือเงินรางวัล เงินเพิ่มพิเศษ และการเลื่อนขัน้
เงินเดือน ควรเหมือนกับขาราชการ โดยใหไดรับเงินคาตอบแทนอีก 1 เทา มีสิทธิ์ไดรับเงินโบนัส
หรือเงินรางวัล เงินเพิ่มพิเศษ เชน คาวิชาชีพหรือคาสอนหากสอนกวาภาระงานปกติ และมีพิจารณา
เล่ือนเงินเดือนปละ 2 คร้ัง ภายในกรอบวงเงินรอยละ 6  ตามผลการประเมิน 

3. การประเมินการปฏิบัติงาน ควรประเมินตรงตามสภาพความเปนจริง และนําผลการ
ประเมินไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการตอสัญญาจางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
โดยใชหลักการประเมินแบบ 360 องศา ซ่ึงประกอบดวย กลุมผูบริหาร (หัวหนาภาค รองคณบดี 
คณบดี) กลุมเพื่อนรวมงาน (คณาจารยในภาควิชา) และกลุมผูรับบริการ (นิสิต) 

4. สวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลอ่ืน ควรจัดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไมนอยกวาระบบ
ราชการ ควรยกเลิกระบบประกันสังคมโดยการจัดสวัสดิการเอง โดยขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงินเดือน มีที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยหรือเบิกคาเชาบาน 
มีคาตอบแทนความเสี่ยงที่เกิดจากการทํางาน อาจจัดตั้งกองทุนตาง ๆ อาทิ 

4.1 กองทุนสวัสดิการ สําหรับการรักษาพยาบาลตนเอง บิดามารดา คูสมรส และบุตร 
โดยอาจใชบริการจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร การซื้อประกันสุขภาพ
กลุมกับบริษัทประกันชีวิต โรงพยาบาลเอกชนโดยจํากัดวงเงินการเบิกคารักษาพยาบาล   

4.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับทดแทนบําเหน็จบํานาญเมื่อเกษียณอายุราชการ โดย
เพิ่มวงเงินจากรอยละ 3 เปนไมเกินรอยละ 10   
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5. เร่ืองอ่ืน ๆ รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนและใหการสนับสนุนมากกวาในปจจุบัน 
โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีป 2542 ในสวนมหาวิทยาลัยตองบริหารงาน
เชิงรุก ไมยึดตึดระบบราชการแบบเดิม อาจจัดตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยในการจัดทําระบบ
เงินเดือนและสวัสดิการ มีความชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยและตองแจงขอมูลขาวสารในเรื่องสิทธิและผลประโยชนใหพนักงานทุกคนได
รับทราบดวย ดังขอคิดเห็นตอไปนี้ 
 

เงินเดือนขั้นตนตามคณุวุฒหิรือประสบการณ 
 
...การจัดระบบเงินเดือนหรือเงินเดือนขัน้ต่ําของพนักงานควรจะพิจารณาขอมูล

การจัดระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมดวยเพื่อความเทา
เทียมกนัของพนักงานมหาวทิยาลัย มีการจดัระบบเงินเดอืนใหเปนในทิศทางเดียวกนัและ
เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยใหคณะรัฐมนตรีกําหนดบังคับใชเหมือนกัน...กําหนด
มาตรฐานขั้นต่าํในการจายเงนิเดือน สวนมหาวิทยาลัยตางๆ จะจัดสรรเงินเดือนใหมากกวา
ในบัญชีเงินเดอืนใหขึ้นอยูกบัการพิจารณาของมหาวิทยาลัยแตละแหง...ฐานเงินเดือนของ
สายวิชาการเริม่ตนควรเปน 1.7 เทา (อยางนอย) ไมควรเทากันหมดทุกสาย การขึ้น
เงินเดือนของมหาวิทยาลัยควร Top up ใหตามสาขาวิชา จึงจะทําใหมกีาํลังใจในการทํางาน 
...อยากใหมหาวิทยาลัยจัดระบบเงินเดือนใหตรงตามมตทิี่ประชุม ครม. คือ สายวิชาการ 
1.7 เทา และสายสนับสนุนวชิาการควรจะเปน 1.5 เทาของเงินเดือนขาราชการ... 

 
 
...ควรมีการจัดทําบัญชีเงินเดอืนกลาง ซ่ึงเปนมาตรฐานเงนิเดือนของพนักงาน

มหาวิทยาลัยทกุแหง โดยอาจนําบญัชีเงินเดือนขาราชการ คูณดวย 1.7 และ 1.5 ...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําเงินไปจัดเปนสวัสดิการควรหัก 0.2 เหมือนกัน เงนิเดอืน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการจะไดรับ 1.5 สายสนับสนุนจะไดรับ 1.3 โดยใหทุก
มหาวิทยาลัยทาํเปนระบบเชนเดียวกนัเพื่อไมใหเกิดการสมองไหล...ระบบเงินเดือนควร
กําหนดเฉพาะขั้นต่ํา แลวเล่ือนขั้นเปนรอยละตามผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะไดรายละเอียด
มากกวาระบบบัญชีเงินเดือนและขึ้นเปนขั้น... 
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...ควรมีการจัดระบบเงินเดือนใหเหมาะสมกับคุณวุฒิที่ไดรับ ฐานะของอาจารย

มหาวิทยาลัยและเหมาะสมกบัคาครองชีพหรือภาวะเศรษฐกิจในปจจบุัน จะไดมีเวลาทุมเท
ใหการสอนเตม็ที่ มีความใสใจกับนิสิตนักศึกษาเปนหลักไมตองออกไปรับงานขางนอก...
ควรปรับเงินเดือนใหสูงขึ้นเพื่อจูงใจใหบุคคลที่มีความสามารถอยากเขามาทํางาน องคกร
จะไดพัฒนามากกวาทีเ่ปนอยู...ควรเพิ่มอัตราเงินเดือน เพือ่ปองกันภาวะสมองไหล อยูใน
อัตราที่แขงขันไดกับงานนอกมหาวิทยาลัย ใหเทยีบเทาหรือใกลเคียงกบัเอกชนหรือ
สถาบันอื่น ตามกลไกการตลาดที่แทจริง และอาจแยกเงนิเพิ่มพิเศษสําหรับสาขาวิชาชีพ
เฉพาะที่ขาดแคลนและมีความตองการในตลาดแรงงานสูง... 

 
 
...เงินเดือนพนกังานบรรจุใหม ควรบวกประสบการณทํางานจริงในวิชาชีพอ่ืนที่

ไมใชการสอนดวยไมเชนนั้นมหาวิทยาลัยจะไดแตพนกังานเด็กๆ ที่ไรประสบการณ...การ
พิจารณาประสบการณควรดูส่ิงประกอบกันคือระยะเวลาตามจริงซึ่งเปนการพิจารณาเชิง
ปริมาณและคณุภาพของการปฏบิัติงานการบวกประสบการณไมควรไมจํากัดจาํนวนป...
ขาราชการที่ลาออกมาเปนพนักงาน ควรใชฐานเงินเดือนเดิมเปนตัวตัง้ ซ่ึงตองไมนอย
กวาเดิมที่เคยไดรับ... 

 
เงินประจําตําแหนงทางวชิาการ เงินโบนัสหรือเงินรางวัล เงินเพิ่มพิเศษ 

 
...ระบบเงินประจําตําแหนงกค็วรจะเปนเชนเดียวกับขาราชการ คือ ไดรับเงิน

คาตอบแทนอกี 1 เทา...เงินประจําตําแหนงทางวิชาการควรคูณ 2 ไมเชนนั้นจะมีการยาย
ออกไปยังมหาวิทยาลัยทีใ่หคาตอบแทนที่ดกีวานี้...รัฐบาลควรสนับสนุนเงินประจํา
ตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. เชนเดียวกับขาราชการ เนื่องจากมหาวิทยาลยัใหมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณนอย... 

 
 
...ควรมีการจายเงินตอบแทนพิเศษประจําปหรือเงินโบนัสในแตละปใหเทาเทียม

กับขาราชการ... 
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...หากมีการสอนจํานวนคาบในภาคปกติ เกินไปจากอัตราที่ทางมหาวทิยาลัย
กําหนดไดควรมีการเพิ่มเงินพิเศษตามจํานวนคาบที่เกินดวย...มกีารคิดโหลดการสอน หาก
สอนมากกวาที่จะกําหนด ควรจะมีคาสอนเพิ่มพิเศษ เพื่อทดแทนความเหนื่อยและความ
ทุมเท รวมถึงการสอนในชวงซัมเมอร ควรมีการคิดคาสอนพิเศษ เพิ่มใหดวย …นอกจาก
เงินเดือนปกตแิลวทางมหาวทิยาลัยเอกชนจะใหเงินในสาขาที่ขาดแคลน อยางเชน 
พยาบาลก็จะใหคาวิชาชีพ 5,000 บาท สวนการสอนวิชาคณิตศาสตรจะได 3,000 บาท เขา
จะใหในทุกเดอืนเพื่อที่จะดึงคนเขามา แตอาจมีปญหาระหวางสาขาวิชาตางๆ ดวยกันเองวา
ทําไมสาขาของเขาไมไดทั้งๆ ที่เปนสาขาขาดแคลนเหมอืนกัน... 

 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือนประจําป 

 
... มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปของขาราชการและพนักงานอาจารย

เชนเดยีวกัน คอื ปละ 2 คร้ัง พนักงานอาจารยควรมีศักดิแ์ละสิทธิ์ไมตางจากขาราชการ...
การเลื่อนขั้นเงนิเดือนประจําป ใหพิจารณาตามความสามารถ ไมใชตามคิว โดยปรับ
เงินเดือนเพิ่ม 1-10% ตามผลงานที่แทจริง...ควรมีหลักเกณฑการพจิารณาที่แนนอนและ
เมื่อไดรับการประเมินระดับใด ก็ควรใหมกีารเลื่อนขั้นเงนิเดือนในระดบันั้นจริง ๆ เพือ่เปน
แรงจูงใจในการทํางาน ไมใชวาคนทํางานเยอะหรือนอย กไ็ดขึ้นเงินเดือนเทากัน และไม
ควรอางเหตุผลวาไมมีงบเพยีงพอที่จะมาขึน้เงินเดือนให...ควรใหงบมาเพื่อสามารถใหกับ
บุคคลที่มีความสามารถ ความขยันหมัน่เพยีรทํางานสวนรวมได ไมจําเปนตองไปตัดเงิน
จากคนอื่นเพื่อมาใหกับบุคคลที่ทํางานดี เพราะอาจจะเกดิปญหาภายในหนวยงานได... 

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 
...ควรจัดระบบการประเมินผลเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนที่ตรงกับความเปนจริง ไม

อคติมากเกินไป มีการประเมนิพนักงานที่เขมงวด มีหลักฐานชัดเจน ไมใชขาราชการบาง
คนไปประชุมลับๆ หลับตาใหคะแนน ใหเงินเดือน เงนิ เหลือก็แจกหมดทุกคน เปนการ
เสริมสรางวัฒนธรรมไมดี ...ควรประเมินตามผลงานทางวิชาการ เชน ความสามารถในการ
มีโครงการวิจยั จํานวนบทความวจิัย เพราะพนกังานมหาวิทยาลัยมกีารมอบหมายงาน 
สัญญาวาจาง ภาระงานทีก่ําหนดไวอยูแลว ซ่ึงสามารถใชประเมินไดด ีแตตองทําจริงจัง...
อยากจะใหมีการประเมินในแบบทุกกลุม (360 องศา) เพือ่ที่จะไดเหน็ในทุกๆ ดาน… 
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สวัสดิการ 
 

...ควรใหสวัสดิการใหเทาเทยีมกับขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ โดย
ตองไมนอยกวาขาราชการ สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดทั้งบิดา มารดา บุตร คูสมรส 
และหลังเกษียณ เพราะแมวาเงินเดือนจะเยอะกวาแตไมมบีําเหน็จบํานาญ เพราะฉะนัน้
สวัสดิการอยางอื่นควรใหเทากัน โดยมหาวิทยาลัยอาจจะจัดงบประมาณรายไดของ
มหาวิทยาลัยสมทบดวย...การจัดสวัสดิการใหเปนอาํนาจแตละมหาวิทยาลัย แตควรมี
เกณฑมาตรฐาน เปนระบบเดียวกัน มิเชนนั้น ม.ใหญจะไดเปรียบ ม.เล็กๆ จะเกิดปญหา
สมองไหล สรางความแตกแยก สาเหตเุกิดจากการเลือกปฏิบัติในหมูขาราชการและ
พนักงาน...ในสวนคารักษาพยาบาลอาจจดัสรรเงินสวนหนึ่งที่เปนเงินอุดหนุนหรือจากเงิน
รายได มาตั้งเปนกองทุนเพือ่รักษาพยาบาล ในสวนบําเหน็จบํานาญนัน้ ควรจัดตั้งกองทุน
ในลักษณะเดยีวกับ กองทนุบาํเหน็จบํานาญขาราชการ เปนกองทุนบําเหน็จบํานาญ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยอาจหักจากเงนิเดือนพนกังานสวนหนึ่ง รัฐหรือมหาวิทยาลัย
สมทบอีกสวนหนึ่ง ...ควรเพิม่ขอบเขตของการสมทบเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจาก
มหาวิทยาลัย จากไมเกิน 3 % เปนไมเกิน 10% ...การจัดสวัสดิการนาจะมาจากเงินอุดหนุน
ของภาครัฐมากกวาหรือควรจะมีใหเลือกวาใครตองการหรือไมตองการ ควรมีสิทธเลือก
เอง อาจใชบริษัทประกนัชีวติ เพราะใหการบริการและมกีารตอบแทนดีกวา...ควรมกีาร
กําหนดแนวทางในการจดัสวัสดิการของพนักงานมหาวทิยาลัยใหชัดเจนและแนชัดกวานี้ 
และมีการทําเปนลายลักษณอักษร 

 
 
... สวัสดิการดานรักษาพยาบาล ควรครอบคลุมทุกประเภท ไมควรอยูภายใตระบบ

ประกันสังคมควรยกเลิกสวสัดิการประกนัสังคม และควรใหเลือกใชดวยความสมัครใจ
มากกวาวาจะเขารวมหรือไม เนื่องจากไมไดใชเปนการเสียเงินโดยเปลาประโยชน ถูกหัก
เงินทุกเดือน แตไมไดใช...จดัตั้งกองทุนสวัสดิการพนกังานมหาวิทยาลัย โดยขอเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนพรอมของบรายไดอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเขารวมกองทุน  
เชน เมื่อหารายไดพเิศษของคณะได 5% จะถูกนําเขากองทุน ทําใหเงนิงอกเงย ทําให
โปรงใสมีรายรับรายจายเปนอยางไร ...การรักษาพยาบาลทํารวมกับโรงพยาบาลที่ใกล
มหาวิทยาลัย หรือมีระบบประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภยัที่คุมครองสุขภาพขั้น
พื้นฐาน เชน ปวดหวั ปวดทอง ทองเสีย ไมใชแคอุบัติเหตุ เขาคลินิกหรือโรงพยาบาล... 
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...เอกชนได โดยเฉพาะในกรณีที่เจ็บปวยกลางคืนหรือวนัหยดุราชการ และที่พักอยูไกล
มหาวิทยาลัย แตอาจมีการจาํกัดวงเงิน ในตางประเทศเบกิได 80% ของคารักษาทั้งหมด...
สถาบันที่มีคณะแพทยเปนของตัวเอง ควรมีสวัสดิการพิเศษสําหรับอาจารยและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเมื่อไปใชบริการตางๆ มีชองทางพิเศษสําหรับบุคลากร เพื่อใหสะดวกในการ
รับการรักษาสําหรับบุคลากร 
 
 

...ควรจัดสวัสดิการดานทีพ่กัอาศัยในมหาวทิยาลัยหรือคาเชาบาน (หอพัก) 
ภายนอกมหาวทิยาลัยหรือการซื้อที่อยูอาศัยอาจจะไมทั้งหมด ใหเปนบางสวน 50% หรือ 
70% ก็ยังด…ี 

 
 
…ควรมีสวัสดกิารดานคาตอบแทนหรือความเสี่ยงจากการทํางาน ใหแกบุคคลากร

ดวย หรืออาจเปนสวัสดิการดานสุขภาพ ในกรณีที่ทําการสอนในดานสุขภาพเชน อาจารย
พยาบาล แพทย 

 
 

อ่ืน ๆ  
 
...ควรผลักดันใหมีการจดัตั้งสภาพนกังานมหาวิทยาลัยเพื่อมากําหนดระบบ

เงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม ...ควรมีการตั้งคณะทํางานพิจารณาระบบเงินเดือนที่
เปนกลางและยุติธรรม โดยใหพนักงานมีสวนรวมในการพิจารณา... 

 
 
...ควรมีการประชาสัมพันธ เอกสารแจงสิทธิ์ประโยชน เมือ่เปลี่ยนเปนพนักงาน

ใหชัดเจนกวานี้...มีระบบขอมูลใหกับพนักงานชัดเจนและโปรงใสกวานี้ ที่ผานมาฝาย
บุคคล ไมสามารถตอบคําถามตางๆได เต็มไปดวยความคลุมเครือ... 

 



บทที่ 7 
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสูมหาวิทยาลัย 
ในกํากับของรัฐ: บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย 2) เพื่อ
ศึกษาและสะทอนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและ
สวัสดิการ 3) เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ใชวิธีการศึกษาเอกสาร การวิจัยเชิงสํารวจ และสะทอนความคิดเห็น เก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สํารวจ การสนทนากลุมยอย การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการจัดเวทีสัมมนา
สะทอนความคิดเห็น โดยมีเปาหมายที่จะศึกษาเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ จํานวน 8 แหง ไดแก  

1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
2.  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3.  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
4.  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6.  มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง  
7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
8.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 
สรุป 
 

การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่ผานมาเปนแบบระบบราชการ  
มีระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ มากมาย แตไมมีประสิทธิภาพ เปนผลใหขาดความคลองตัวทั้งเรื่อง 
การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงินและพัสดุ รวมถึงฐานะของอาจารยที่มีเหมือนกับ
ขาราชการอื่นทั่วไป ทําใหอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไดรับเงินเดือนนอยกวาบัณฑิตที่จบใหม 
ซ่ึงทํางานในภาคเอกชน มหาวิทยาลัยจึงเกิดปญหาที่เรียกวา สมองไหล ตองสูญเสียบุคลากรไปสู
ภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งไมสามารถดึงดูดคนรุนใหมที่มีความรูความสามารถสูงเขามาเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัยได ดังนั้นแผนพัฒนาอุดมศึกษาจึงกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปลี่ยน
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สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ค.ป.ร.) ไดระงับการกําหนดอัตราขาราชการใหมทุกประเภท
ใหกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แตไดจัดสรรอัตราใหเทาที่จําเปนในระบบใหมที่เรียกวา “พนักงาน
มหาวิทยาลัย” เร่ิมดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2542 และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ที่ใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 20 แหง จางพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราขาราชการทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน โดยใหสํานักงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจางในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดย
บุคลากรสายผูสอนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีก
รอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.7 เทา สวนบุคลากรสายสนับสนุนจางในอัตราขาราชการแรก
บรรจุซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 50 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.5 ตอมา  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ไดเห็นชอบใหจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจางบุคลากรทดแทนอัตราขาราชการในสถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เชนเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้ง 20 แหงดวย ซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ไดกําหนดแนวปฏิบัติ
ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐวาตองเปนระบบที่ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ รวมทั้งสามารถรักษาคนดีไวได สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยรวมกันแลวจะไมนอยกวาระบบราชการ หรือไมต่ํากวาที่ควรไดรับ แตอาจมี
วิธีการจัดการที่แตกตางกันไป เชน ไมมีระบบบําเหน็จ บํานาญ แตมีระบบกองทุนเลี้ยงชีพแทน โดย
งบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในแตละป ควรขอจัดสรรงบประมาณจํานวนรอยละ 25 ของคาใชจาย
หมวดเงินเดือน  

 
การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของขาราชการกับพนักงานมหาวทิยาลัย 

การจัดระบบเงินเดือนของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความหลากหลาย
และแตกตางกัน โดยเงินเดือนขาราชการตามบัญชีอัตราเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550  
วุฒิปริญญาเอก เทากับ 13,110 บาท และวุฒิปริญญาโท เทากับ 9,700 บาท ซ่ึงเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยที่ทําการศึกษาสวนใหญไมไดจางในอัตราปจจุบัน 
บวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุหรือ 1.7 เทา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
1 มิถุนายน 2542 และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ยกเวนมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีที่ไดออกนอกระบบไปนานแลว จางในอัตราประมาณ 2 เทา สวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรให 1.5 เทาของอัตราแรกบรรจุขาราชการในปจจุบัน ในขณะที่
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มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่ไดศึกษาไมชัดเจนวาใหเพิ่มอีกเทาใดและเทียบจากบัญชีอัตราเงินเดือนของ
ขาราชการในปใด ซ่ึงสามารถสรุปอัตราเงินเดือนของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
ตามตารางที่ 59 
 
ตารางที่ 59  สรุปอัตราเงินเดือนขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ  
 

คุณวุฒ ิอัตราเงินเดือน 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
ขาราชการ   
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร  
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม  
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 
พนักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ 
พนักงานจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

13,110 บาท 
19,665 บาท 
18,270 บาท 
20,650 บาท 
13,110 บาท 
13,110 บาท 
26,300 บาท 

มากกวา 25,000 บาท 
20,400 บาท 

9,700 บาท 
14,550 บาท 
13,400 บาท 
15,210 บาท 
9,700 บาท 
9,700 บาท 

17,550 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

14,800 บาท 
 

เงินประจําตําแหนงทางวิชาการของขาราชการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
9 มีนาคม 2547 ที่ใหไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับอยูเดิม 
ยกเวนขาราชการที่ไดรับเงินประจําตําแหนงต่ํากวาระดับ 8 ทําใหเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ
บวกเงินคาตอบแทนตอเดือนเปนดังนี้  

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 6 - 7  เทากับ       3,500 บาท  
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8   เทากับ     11,200 บาท   
รองศาสตราจารย ระดับ 7-8 เทากับ     11,200 บาท   
รองศาสตราจารย ระดับ 9 เทากับ     19,800 บาท   
ศาสตราจารย ระดับ 9-10  เทากับ     26,000 บาท   
ศาสตราจารย ระดับ 11  เทากับ     31,200 บาท   
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ในขณะที่ เงินประจําตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะไดรับคาตอบแทนอีก 1 เทาเหมือนกับขาราชการ  
สวนเงินประจําตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีระดับเชนเดียวกับขาราชการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไมมีระดับ โดยไมไดรับคาตอบแทนอีก 1 เทา 
เหมือนกับขาราชการ สวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยังไมมีระเบียบรองรับใน
เร่ืองนี้ 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ในสมัยรัฐบาลพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการใหเล่ือนขั้นเงินเดือน ปละ 2 คร้ัง โดยครั้งที่ 1 คร่ึงปแรก 
ใหเล่ือนวันที่ 1 เมษายน และครั้งที่ 2 ใหเล่ือนวันที่ 1 ตุลาคม ซ่ึงการใหเล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งป
ไดไมเกิน 2 ขั้น ในขณะที่การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่ทําการศึกษา  
มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เล่ือนเปนเปอรเซ็นตปละ 2 คร้ัง เชนเดียวกับ
ขาราชการ  ไดแก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  เ ล่ือนปละ  1 คร้ัง  ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะที่ 2 เล่ือนตามขั้นที่กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนของพนักงาน 
ปละ 2 คร้ังเชนเดียวกับขาราชการ ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่ือนปละ 1 คร้ัง ไดแก มหาวิทยาลยั
นเรศวร และเลื่อน 2 ป ตอ 1 คร้ัง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

 สวัสดิการขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีความหลากหลายและแตกตางกัน 
เชนเดียวกับระบบเงินเดือน โดยสวัสดิการขาราชการแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 รัฐบาล
รับผิดชอบดําเนินการเรื่องเงินคาใชจายจากงบประมาณแผนดิน เชน การรักษาพยาบาลตนเอง บิดา 
มารดา คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ คาเชาบาน เงินรางวัล เครื่องราชอิริยาภรณ บําเหน็จ
บํานาญ เปนตน สวนที่ 2 หัวหนาสวนราชการมีหนาที่ริเร่ิม สงเสริม และสนับสนุนใหมีการจัด
สวัสดิการขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เชน การออมทรัพย การใหกูเงิน การเคหะ 
สงเคราะห การฌาปนกิจสงเคราะห การกีฬาและนันทนาการ รานคาสวัสดิการ เปนตน ซ่ึงในสวน 
ที่ 2 นี้ไมมีความแตกตางกันมากนักระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย ในขณะทีส่วสัดกิาร
สวนที่ 1 มีความหลากหลายและแตกตางกันที่นาสนใจ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ยังไมออกนอก
ระบบจะไดรับการรักษาพยาบาลตนเองจากระบบประกันสังคมทั้งหมด แตมหาวิทยาลัยที่ออกนอก
ระบบแลวจะไดรับการรักษาพยาบาลตนเองจากทางมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นบางมหาวิทยาลัยยังไดจัดการประกันสุขภาพกลุมเพิ่มเติมดวย เชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากระบบประกันสังคมมีขอจํากัดทั้งคุณภาพยา โรงพยาบาลและการบริการ  
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ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยศิลปากร  ยังใหสิทธิ์ในการ
รักษาพยาบาลบิดา มารดา คูสมรส และบุตร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมจํากัดวงเงิน  
แตมหาวิทยาลัยศิลปากร จํากัดวงเงิน ปละ 10,000 บาท  

ในสวนของความมั่นคงในชีวิตภายหลังการเกษียณอายุราชการ ขาราชการจะไดรับเงิน
บําเหน็จบํานาญจากรัฐบาลหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (กบข.) สวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะไดรับเงินบําเหน็จบํานาญจากสํานักงานประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ซ่ึงมีวิธีการคิดคํานวณที่แตกตางกัน สําหรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพของมหาวิทยาลัยที่ยังไมออก
นอกระบบราชการจะใหพนักงานสะสมไดรอยละ  3 และมหาวิทยาลัยสมทบอีกรอยละ  3  
ยกเวนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวนมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแลวจะใหพนักงานสะสมได 
รอยละ 4 – 8 และมหาวิทยาลัยสมทบอีกรอยละ 8 ไดแก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกยังไมไดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

การสะทอนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการใน 8 แหง  
จํานวน 281 คน แบงออกเปน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 62 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 21 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 33 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จํานวน 20 คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฯ จํานวน 16 คน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน  
31 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 23 คน และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จํานวน 61 คน ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 53.0 เพศชาย 
จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ47.0 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 162 คน คิดเปน 
รอยละ 57.7 ปริญญาเอก จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 39.5 ตําแหนงอาจารย จํานวน 232 คน  
คิดเปนรอยละ 82.6 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 13.5 รองศาสตราจารย 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.8 ศาสตราจารย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4 มีอายุเฉลี่ย 34.20 ป 
มีประสบการณสอนในสถาบันแหงนั้น เฉลี่ย 4.35 ป ไดรับเงินเดือนเฉลี่ย 21,711 บาทตอเดือน  
โดยผูที่ไดรับเงินเดือนมากที่สุด เทากับ 93,200 บาทตอเดือน นอยที่สุด 6,330 บาทตอเดือน สําหรับ
ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการไดรับเงินประจําตําแหนงเฉลี่ย 7,391 บาทตอเดือน โดยผูที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงทางวิชาการมากที่สุด 31,200 บาทตอเดือน นอยที่สุด 3,500 บาทตอเดือน ผูที่ไดรับ
เงินเพิ่มพิเศษ เชน คาสอน เฉลี่ย 7,266 บาทตอเดือน โดยผูที่ไดรับคาสอน มากที่สุด 30,000 บาทตอ
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เดือน นอยที่สุด 500 บาทตอเดือน และผูที่ไดรับเงินโบนัส ไดรับเฉล่ีย 13,990 บาทตอป โดยผูที่
ไดรับมากที่สุด 100,000 บาทตอป นอยที่สุด 200 บาทตอป 

ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีความไมพอใจ
มากกวาพอใจในเรื่องเงินเดือนขั้นตน จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 54.8 เร่ืองการเลื่อนขั้น
เงินเดือน จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 48.4 และเรื่องเงินโบนัส จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 
42.0 รวมทั้งมีความไมพอใจในเรื่องสวัสดิการที่ไดรับหรือที่สถาบันจัดไว จํานวน 171 คน คิดเปน
รอยละ 60.9 นอกจากนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยมีความพอใจมากกวาไมพอใจในเรื่องเพื่อนรวมงาน 
จํานวน  252 คน  คิดเปนรอยละ  89.7 เ ร่ืองสภาพแวดลอมในการทํางาน  จํานวน  213 คน  
คิดเปนรอยละ 75.8 และเรื่องลักษณะงานที่ทํา จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 74.0 มีความพอใจ
มากกวาความไมพอใจ ซ่ึงมีจํานวนผูที่ไมพอใจสูงดวย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 54.4 เร่ืองนโยบายการบริหารงานในภาพรวม จํานวน 138 คน  
คิดเปนรอยละ 49.1 เร่ืองเงินเพิ่มพิเศษ 132 คน คิดเปนรอยละ 47.0 และเรื่องเงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการ จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 41.1 รวมทั้งผูตอบแบบสอบถามมีความคิดที่จะลาออกหรือ
เปลี่ยนงาน มีจํานวนมากถึง 105 คน คิดเปนรอยละ 37.4 และไมมีความคิดที่จะลาออกหรือเปล่ียน
งาน จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 59.8 

นอกจากนั้นหากพิจารณาในแตละสถาบัน พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีความไมพอใจทั้งในเรื่องเงินเดือนขั้นตนและสวัสดิการ  
สวนพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความพอใจในเรื่องเงินเดือนขั้นตน แตไมพอใจในเรื่อง
สวัสดิการ สวนพนักงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
มีความพอใจทั้งในเรื่องเงินเดือนขั้นตนและสวัสดิการ 

ขอมูลจากการจัดเวทีสัมมนาสะทอนความคิดเห็นซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัยตาง ๆ เขารวม
ทั้งหมด 35 แหง จํานวน 113 คน สรุปไดวา การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยยังขาด
ความชัดเจน ปญหาตาง ๆ ของพนักงานไมไดรับการแกไขตามขอเสนอแนะ ตําแหนงอาจารยเปน
บุคลากรที่มีความสําคัญแตในความเปนจริงไมเปนอยางที่คิด มติคณะรัฐมนตรีที่ใหจางในอัตรา
ขาราชการแรกบรรจุในปจจุบันบวกเพิ่มอีกรอยละ 70 ผูบริหารมหาวิทยาลัยมองวาเปนเรื่องของการ
จัดสรรงบประมาณหรือความเทาเทียมกันของบุคลากรแตละสาย ไมสามารถจางไดเพราะตองนํา
เงินไปจัดสรรสวัสดิการ นอกจากนั้นผูที่เกี่ยวของในระดับนโยบายทั้งหลาย เชน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหขาด
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ความตอเนื่องในนโยบาย ในสวนผูบริหารมหาวิทยาลัยและอาจารยที่เปนขาราชการ รวมทั้งตัว
พนักงานมหาวิทยาลัยเองยังไมเขาใจในเรื่องนี้ตั้งแตเร่ิมตน ทําใหการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามหลักการและแนวคิด ทั้งในเรื่องอัตราเงินเดือนขั้นตน การคิด
ประสบการณที่ เกี่ยวของการไมไดรับเงินคาตอบแทน  เงินรางวัล (โบนัส) สวัสดิการและ
ผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืนเชนเดียวกับขาราชการ ซ่ึงในแตละสถาบันมีความหลากหลายและแตกตาง
กันมาก ในบางมหาวิทยาลัยมีการแบงแยกระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย มีระเบียบ
ปฏิบัติที่แตกตางกัน ทําใหอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยมีความรูสึกไมดีและเปนชนชั้นสอง 
มีความคิดที่จะลาออกหากมีโอกาสที่ดีกวา ถึงแมจะไดรับเงินเดือนที่มากกวาขาราชการแลวก็ตาม
ซ่ึงยังไมสามารถสรางความพึงพอใจหรือดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัยได 

 
แนวทางการจดัระบบเงินเดอืนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

จากสภาพปญหา  แนวคิดและหลักการเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  และการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลัก 3 ประการที่ผูวิจัยนํามาเปนกรอบในการกําหนด
แนวทาง คือ 1) ตองเปนระบบที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความสามารถและรักษาคนดีไวได 2) การ
จัดสวัสดิการหรือผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืนๆ ตองไมนอยกวาระบบราชการ 3) การจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ดังนั้นการ
จัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง ดังนี้ 

1. เงินเดือนขั้นตน ควรกําหนดเกณฑขั้นต่ําเปนมาตรฐานเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี คือ บุคลากรสายผูสอนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวก
ดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 หรือ 1.7 เทาของอัตราแรกบรรจุ สวนบุคลากรสายสนับสนุนจางใน
อัตราขาราชการแรกบรรจุ ซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 50 หรือ 1.5 ของ
อัตราแรกบรรจุ โดยมหาวิทยาลัยสามารถบวกเพิ่มใหไดในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนหรือผูที่มี
ประสบการณในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงทั้งในการสอนหรือการทํางาน และใหใชวิธีการ
เจรจาตอรองกัน เพื่อใหเกิดความพอใจกันทั้งสองฝาย โดยกําหนดเพดานสูงสุดเอาไว 

2. เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินโบนัสหรือเงินรางวัล เงินเพิ่มพิเศษ และการเลื่อนขัน้
เงินเดือน ควรเหมือนกับของขาราชการ โดยใหไดรับเงินคาตอบแทนอีก 1 เทา มีสิทธิ์ไดรับเงิน
โบนัสหรือเงินรางวัล เงินเพิ่มพิเศษ เชน คาวิชาชีพหรือคาสอน หากสอนกวาภาระงานปกติ และมี
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนปละ 2 คร้ัง ภายในกรอบวงเงินรอยละ 6 ตอป ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 



 

 

184 

3. การประเมินการปฏิบัติงาน ควรประเมินใหตรงตามสภาพความเปนจริง และนําผลการ
ประเมินไปพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการตอสัญญาจางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
โดยใชหลักการประเมินแบบ 360 องศา ซ่ึงควรประกอบดวย กลุมผูบริหาร (หัวหนาภาค รองคณบดี 
คณบดี) กลุมเพื่อนรวมงาน (คณาจารยในภาควิชา) และกลุมผูรับบริการ (นิสิต/นักศึกษา) 

4. สวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูล ควรจัดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไมนอยกวาระบบ
ราชการ โดยการยกเลิกระบบประกันสังคมและดําเนินการจัดสวัสดิการเองใหดีกวาระบบเดิม  
ซ่ึงควรขอรับการจัดสรรงบประมาณไมนอยกวารอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงินเดือน อีกทั้งควร
มีที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยหรือใหเบิกคาเชาบานได ตลอดจนมีคาตอบแทนความเสี่ยงที่เกิดจาก
การทํางาน อาจจัดตั้งกองทุนตาง ๆ ไดแก  

4.1 กองทุนสวัสดิการ สําหรับการรักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คูสมรส และบุตร 
โดยอาจใชบริการจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลเอกชน หรือ
การซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิตของเอกชน ทั้งนี้อาจตองจํากัดวงเงินในการเบิกคา
รักษาพยาบาลแตสามารถสะสมไดตามอายุงาน หากงบประมาณมีจํากัด  

4.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับทดแทนบําเหน็จบํานาญเพื่อความมั่นคงในชีวิตเมื่อ
เกษียณอายุราชการ โดยเพิ่มวงเงินสะสมทั้งของตนเองและของหนวยงานจากรอยละ 3 เปนไมเกิน
รอยละ 10   
 
อภิปราย 

 
ปญหาการบริหารงานมหาวิทยาลัยในอดีตยังคงมีอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องอาจารย 

เชน การขาดแคลนนักวิชาการ คนรุนใหมที่มีความรูความสามารถสูง มีสติปญญาดีไมเขามาทํางาน
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย อาจารยวุฒิปริญญาเอกไดเงินเดือนนอยกวาคนจบปริญญาตรีที่ทํางาน
ภาคเอกชน การสูญเสียบุคลากรไปสูภาคธุรกิจเอกชนหรือที่เรียกวา สมองไหล (รุง แกวแดง, 2538; 
จรัส  สุวรรณเวลา, 2539; อมรวิชช  นาครทรรพ, 2540; สุชาติ  ประสาทรัฐสินธุ, 2545 และอุมาพร 
จันทศร, 2545) การเปลี่ยนแปลงระบบขาราชการเปนระบบพนักงานมหาวิทยาลัยไมไดแกปญหาที่
เกิดขึ้นไดจริง กลับสรางปญหามากขึ้นกวาเดิมหรือไม ซ่ึงจากผลการวิจัย พบวา มีแนวโนมสูงที่
อาจารยจะลาออกหรือเปลี่ยนงานมากถึงรอยละ 37.4 สวนหนึ่งเพราะไมพอใจในเรื่องเงินเดือนและ
สวัสดิการ ซ่ึงจะเห็นวาในหลายมหาวิทยาลัยไมไดเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือแนวคิดและ
หลักการของทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ในประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจ ดังนี้  
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ประเด็นที่ 1 ทบวงมหาวิทยาลัย (2536) มีแนวคิดและหลักการวา“...พนักงานมหาวิทยาลัย 
มีฐานะเปนพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูภายใตกฎหมายของมหาวิทยาลัย ไมใชขาราชการ  
ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม...” ในความเปนจริงพนักงานมหาวิทยาลัยทุกแหงตองเขาสูระบบ
ประกันสังคม เพราะมีสัญญาการจางซึ่งพนักงานไมพอใจในเรื่องนี้มาก ยกเวน มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีที่มีพระราชบัญญัติใหมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบราชการแลว  ในบางมหาวิทยาลัย  เชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดพยายามแกปญหานี้ดวยการจัดซื้อประกันสุขภาพกลุมใหพนักงานจากบริษัท
ประกันชีวิตของเอกชน ทําใหพนักงานมี 2 สิทธิ์ เกิดความซ้ําซอนและสิ้นเปลืองงบประมาณ 
ในขณะที่มหาวิทยาลัยขนาดเล็กอาจไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไมมีงบประมาณ 

ประเด็นที่ 2 ทบวงมหาวิทยาลัย (2536) มีแนวคิดและหลักการวา“...พนักงานมหาวิทยาลัย
จะไดรับเงินเดือนที่สูงกวาในปจจุบัน แตไมควรต่ํากวารัฐวิสาหกิจ สามารถแขงขันไดใน
ตลาดแรงงาน โดยจะไดรับตามความสามารถและภาระงานซึ่งพิจารณาตามคุณภาพและปริมาณ
งานวิจัย ดังนั้นอาจารยแตละคนเงินเดือนไมควรเทากัน สําหรับระบบบัญชีเงินเดือนควรแยก
ระหวางบุคลากรสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ ทั้งนี้ทุกมหาวิทยาลัยจะใชบัญชีเงินเดือนเดยีวกนัใน
ระยะ 3 ปแรกของการเปลี่ยนระบบ...” ในความจริงพนักงานมหาวิทยาลัยไมไดรับเงินเดือนที่สูง
จริงเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และยังไมสามารถแขงขันกับภาคเอกชนได รวมทั้งคา
ครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ซ่ึงจากผลการวิจัย พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญไม
พอใจในเงินเดือนขั้นตนที่ไดรับ ยกเวนมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี นอกจากนี้อาจารยในบางสาขาวิชาซึ่งเปนวิชาชีพเฉพาะที่ตองเปนคนเกงและมี
ความเชี่ยวชาญสูง เชน อาจารยแพทย ยังคงไดรับเงินเดือนเทากับอาจารยในสาขาวิชาอื่น ๆ หรือ
อาจารยในคณะนิติศาสตรเงินเดือนไมสามารถเทียบไดกับเงินเดือนของขาราชการตุลาการ 

ประเด็นที่ 3 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ใน
เร่ืองการจางพนักงานมหาวิทยาลัยวา “...ใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดแทนอัตราขาราชการทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน โดยใหสํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจางในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยบุคลากรสายผูสอนจาง
ในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซ่ึงเปนอัตราในปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 ของอัตราแรก
บรรจุ หรือ 1.7 เทา สวนบุคลากรสายสนับสนุนจางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซ่ึงเปนอัตราใน
ปจจุบันบวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 50 ของอัตราแรกบรรจุ หรือ 1.5 ...” ในความเปนจริงไมมี
มหาวิทยาลัยใดเลยที่จางพนักงานตามมติคณะรัฐมนตรี ยกเวนมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เนื่องจากผูบริหารมหาวิทยาลัยมองวาเปนเพียงอัตราที่
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหเทานั้น ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะในอัตราเงินเดือนเทาไรก็ได และ
ไมสามารถจางไดตามมติคณะรัฐมนตรีเพราะตองนําเงินสวนหนึ่งไปจัดสวัสดิการและผลประโยชน
เกื้อกูลอ่ืน ๆ เชน เงินสมทบประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการ รวมถึงเงินคารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว อยางไรก็ดี ทบวงมหาวิทยาลัย (2536) 
เคยมีแนวคิดในเรื่องนี้วา“...งบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในแตละป ควรขอจัดสรรงบประมาณ
จํานวนรอยละ 25 ของคาใชจายหมวดเงินเดือน...” ซ่ึงในความจริงมหาวิทยาลัยไมเคยไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในสวนนี้ จึงตองตัดเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลสําหรับการ
จางพนักงานมาดําเนินการจัดสวัสดิการ ทําใหอัตราเงินเดือนไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  

ตามที่กลาวมาทั้ง 3 ประเด็น ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยมีขอดีกวาขาราชการเพียงเรื่อง
เดียวเทานั้น คือ เงินเดือนขั้นตนที่มากกวา ในสวนของสิทธิและผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ๆ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในหลายแหงยังดอยกวาของขาราชการ เชน ไมไดรับเงินคาตอบแทน 1 เทา 
สําหรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ ไมไดรับเงินโบนัสหรือเงินรางวัลในขณะที่ทํางานใหกับ
มหาวิทยาลัยเหมือนกับขาราชการ ไดรับการพิจารณาใหเล่ือนขั้นเงินเดือนปละ 1 คร้ัง ภายในกรอบ
วงเงินรอยละ 4 ในขณะที่ขาราชการไดรับการพิจารณาปละ 2 คร้ัง ภายในกรอบวงเงินรอยละ 6 ซ่ึง
ทบวงมหาวิทยาลัย (2541) เคยใหหลักการไววา “...การกําหนดผลประโยชนและสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลจะรับสิทธิประโยชนเกื้อกูลรวมกันแลวไมนอยกวาระบบ
ราชการ...”  อยางไรก็ตาม การใหสิทธิและผลประโยชนตาง ๆ นี้เปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปน 
เพราะเปนการจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีของมาสโลว (1943) และเฮอรซเบอรก (1966) 
รวมทั้งทฤษฎีความเสมอภาคของอดัมส (1975) ที่วาบุคคลจะทุมเทในการปฏิบัติงานใหกับองคการ
ถาเขารับรูวา ผลตอบแทนที่ตนเองไดรับจากองคการกับสิ่งที่เขาทุมเทใหกับองคการเทากับ
ผลตอบแทนที่ผูอ่ืนไดรับจากองคการกับสิ่งที่ผูอ่ืนทุมเทใหกับองคการ ซ่ึงผลตอบแทนที่ไดรับ เชน 
คาจาง  เงินเดือน  การเลื่อนชั้นตําแหนง เปนตน  นอกจากนั้น เงินเดือนหรือคาจาง  รวมถึง
ผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ เปนกลไกที่สําคัญในการสรรหาคนเขาสูองคการโดยเฉพาะคนที่มีความรู
ความสามารถสูง ซ่ึงจะทําใหพนักงานพึงพอใจ ลดการลาออก ลดการรองเรียน รักษาพนักงานให
ลาออกนอยที่สุด (Beach, 1980) โดยองคการตองสรางหลักประกันความพึงพอใจ ความมั่นใจใหแก
บุคลากรโดยการใหสวัสดิการที่ดีซ่ึงจะชวยใหบุคลากรละทิ้งความกังวลในเรื่องตาง ๆ และทุมเท
ใหแกงาน รวมถึงลดความขัดแยงระหวางบุคลากรในองคการ (สํานักงานการพัฒนาครู, 2541) 
ดังนั้นผูวิจัยเชื่อวา หากองคการหรือมหาวิทยาลัยใดสามารถจัดสวัสดิการและใหสิทธิหรือ
ผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ไดดี จะนํามาซึ่งความผูกพันและความจงรักภักดีตอองคการ 
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ประการสุดทายที่ผูวิจัยอยากจะอภิปราย คือ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็แลวแต จะตอง
คํานึงเสมอวาจะดีกวาระบบเดิมที่เคยเปนมา ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย (2541) เคยใหหลักการไววา 
“...ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ตองเปนระบบที่ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมทั้งสามารถรักษาคนดีไวได…” ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทั้งหลายตองคิดใหรอบคอบ
และไมควรมีคําพูดในลักษณะที่ประชดประชันเสียดสีจนอาจทําใหเกิดความแตกแยกในองคการ
ระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย เชน “ไดเงินเดือนเยอะก็ตองทํางานมากกวา” หรือ 
“ขาราชการยังไมไดแบบนี้เลย” หรือ “พนักงานไดคืบเอาศอก” หรือ “เขามาแลวก็ตองยอมรับ” 
เปนตน ในขณะเดียวกันพนักงานมหาวิทยาลัยเองจะตองทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เลิกพฤติกรรมการทํางานแบบเชาชามเย็นชาม โดยอาศัยระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีและ
เปนธรรม ซ่ึงสามารถนําไปสูการพิจารณาความดีความชอบหรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน และการตอ
สัญญาการทํางานไดหากดอยประสิทธิภาพ มิใชการกลั่นแกลง ในสวนของรัฐบาล สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผูบริหารมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและใหการ
สนับสนุนมากกวาในปจจุบันทั้งในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การจัดระบบเงินเดือนและ
สวัสดิการ ระเบียบขอบังคับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนวาจะใหมหาวิทยาลัยทุกแหงออกนอกระบบหรือไม และ
ตองใหการสนับสนุนมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในป พ.ศ.2542  

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองไมยึดติดกับการบริหารแบบราชการเดิม ตองบริหารเชิงรุก 
มากขึ้น ไมควรปลอยไปตามวันเวลาซึ่งจะไมเกิดประโยชนอะไรเนื่องจากบุคลากรที่เขามาใหม
ทั้งหมดไดออกนอกระบบราชการไปแลว (ไมไดมีฐานะเปนขาราชการ) ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการสามารถดําเนินการ
ไดโดยอยูในอํานาจของสภามหาวิทยาลัย  

3. ระเบียบขอบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัย ควรใหพนักงานเปนผูกําหนดขึ้นเอง ไมควร
ใหฝายขาราชการเปนผูดําเนินการทั้งหมด ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ระเบียบขอบังคับในเรื่องสิทธิและผลประโยชนใหพนักงานทุกคนไดรับทราบเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  
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4. ควรจัดตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปนองคกรในการดูแลสิทธิและผลประโยชน
เกื้อกูลตาง  ๆ สําหรับพนักงานทุกคน  รวมทั้งการมีตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปน
คณะกรรมการในระดับนโยบาย เชน สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  

5. พนักงานมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอาจารย ซ่ึงเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง 
ตองมีจิตสํานึกทํางานใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เนื่องจากไดรับเงินเดือนสูงขึ้น มิเชนนั้นจะไม
เกิดประโยชนอะไรตอการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เลย 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาอัตราการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในทุกสถาบันตั้งแตเร่ิมใชระบบพนักงานมหาวิทยาลัย และมีปญหาอะไรจึงไดลาออก 

2. ควรศึกษาความคิดเห็นจากกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในทํานอง
เดียวกัน รวมทั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยและขาราชการดวยวามีความคิดเห็นอยางไร  

3. ควรศึกษาวามหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการแลวนั้น สภาพการบริหารงานเปน
อยางไร มีอิสระและความคลองตัวจริงตามเจตนารมณของการเปลี่ยนแปลงหรือไม  มีปญหาและ
อุปสรรคอะไร   
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.2551. การขอรับจัดสรรงบประมาณเพือ่การจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงขึน้. (ออนไลน).  
http://www.thaiedresearch.org/cabinet/index1.php?id=1002, วันที่ 14 กรกฎาคม 2551. 

สํานักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลัย. 2541. หลักการและแนวปฏิบตัิมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล. 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เสนาะ  ติเยาว. 2537. การบริหารงานบคุคล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 
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อุทุมพร จามรมาน. 2545. “รูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” ใน รูปแบบของมหาวิทยาลัยใน
อนาคตกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล. กมลพรรณ แสงมหาชัย บรรณาธิการ. 
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แบบสอบถาม  
เรียน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย) 

ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสรรจัดงบประมาณการวิจัย ประจําป 2551 
สําหรับโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ:  
บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย” มีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะศึกษาและสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบ
เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (อาจารย) ในแตละสถาบัน และเพื่อนําเสนอแนวทางการ
จัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการใหดียิ่งข้ึนตอไป   

คณะผูวิจัยขอความกรุณาคณาจารยทุกทานตอบแบบสอบถาม และใสซองที่เตรียมมาใหนี้สงกลับภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2551 หรือโทรสาร 034-281081 หรือ Email: sumit.s@ku.ac.th 

ขอขอบพระคุณอยางสูง 
คณะผูวิจัย 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ใน            หรือเติมคําในชองวาง 
1. เพศ 

1. เพศชาย 2. เพศหญิง 

2. การศึกษา 
1. ปริญญาโท 2. ปริญญาเอก 

3. ตําแหนงทางวิชาการ 
1. อาจารย 2. ผูชวยศาสตราจารย  3. รองศาสตราจารย 4. ศาสตราจารย 

4. อายุ..................................ป 

5. ประสบการณสอนในสถาบันนี้...................................ป  

6. ประสบการณสอนในสถาบันอื่น ๆ ที่ผานมา .......................................ป 

7. เงินเดือน....................................................บาท/เดือน 

8. เงินประจําตาํแหนงทางวชิาการ...........................................บาท/เดือน 

9. เงินเพิ่มพิเศษ เชน คาสอน ……………………….บาท/เดือน 

10. โบนัส/เงินรางวัล ……………………………..บาท/ป 

11. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเดือนขัน้ตนตามคณุวฒุิหรือประสบการณท่ีไดรับ/ท่ีสถาบันจัดไวอยางไร 
1. พอใจ 2. ไมพอใจ 

 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
12. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินประจําตําแหนงทางวชิาการที่ไดรับ/ท่ีสถาบนัจัดไวอยางไร 

1. พอใจ 2. ไมพอใจ 
 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
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13. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ เชน คาสอน ท่ีไดรับ/ท่ีสถาบันจัดไวอยางไร 

1. พอใจ 2. ไมพอใจ 
 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 

14. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินโบนัสหรือเงินรางวัลท่ีไดรับ/ท่ีสถาบนัจัดไวอยางไร  
1. พอใจ 2. ไมพอใจ 

 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 

15. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปอยางไร  
1. พอใจ 2. ไมพอใจ 

 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 

16. ทานมีขอเสนอแนะ/แนวทางในการจัดระบบเงินเดือนของสถาบันอยางไร 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 

17. ทานไดรับสวัสดิการอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
17.1 ระบบประกันสังคม รพ.รัฐบาล 
17.2 ระบบประกันสังคม รพ.เอกชน 
17.3 ระบบประกันสุขภาพ/ชีวิต 
17.4 การตรวจสุขภาพประจําป 
17.5 กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชีพ 
17.6 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………………………………………… 

18. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการที่ไดรับ/ท่ีสถาบันจัดไวอยางไร 
1. พอใจ 2. ไมพอใจ 

 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

19. ทานมีขอเสนอแนะ/แนวทางในการจัดสวัสดิการของสถาบันอยางไร 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
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20. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของสถาบันโดยภาพรวมอยางไร 

1. พอใจ 2. ไมพอใจ 
 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 

21. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยางไร 
1. พอใจ 2. ไมพอใจ 

 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 

22. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานอยางไร 
1. พอใจ 2. ไมพอใจ 

 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 

23. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานอยางไร 
1. พอใจ 2. ไมพอใจ 

 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 

24. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทําอยางไร 
1. จูงใจ 2. ไมจูงใจ 

 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 

25. ทานคิดจะลาออก/เปล่ียนงานหรือไม ถาสถาบันอื่นจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการท่ีดีกวา 
1. คิดจะลาออก 2. ไมคิดจะลาออก 

 เหตุผล................................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
หากทานยินดใีหขอมูลเพิ่มเติม คณะผูวจิัยสามารถติดตอเพื่อทําการสัมภาษณเพิ่มเติมไดที ่
ช่ือหนวยงาน................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท.............................................................................. 

ขอขอบพระคณุอาจารยทุกทาน. 
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แบบสอบถาม 
โครงการสัมมนาสะทอนความคิดเห็นการวิจัย เร่ือง “การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกร 

สูมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั: บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย” 
....................................................................... 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเรื่องการจัดระบบเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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ประเด็นการสนทนากลุมยอย/การสัมภาษณ 
 
1. ระบบเงินเดือนเปนอยางไร 

- เงินเดือนขั้นตนตามคุณวุฒ/ิประสบการณ 
- เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  
- เงินเพิ่มพิเศษ  
- โบนัส/เงินรางวัล  
- การเลื่อนขั้น  
- ขอเสนอแนะ/แนวทางในการจัดระบบเงนิเดือน 

 
2. สวัสดิการเปนอยางไร 
 - การรักษาพยาบาล 
 - การประกนัสุขภาพ/ชีวิต 

- การตรวจสุขภาพประจําป 
- กองทุนสะสม/สํารองเลี้ยงชีพ 
- ขอเสนอแนะ/แนวทางในการจัดสวัสดิการ 

 
3. อ่ืน ๆ  
 - นโยบายการบริหารงานของสถาบัน 
  - การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 - สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 - เพื่อนรวมงาน 

- ลักษณะงานที่ทํา 
 - การลาออก/เปลี่ยนงาน 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหง มก. ฝายวิจยัและประเมนิผล โทร.0-2579-5547, 1457 1796  

ที ่  ศธ 0513.12505/ว.861                                          วันที ่     13  สิงหาคม  2551  
เรื่อง    ขอเรียนเชิญเขารวมการสัมมนาสะทอนความคดิเห็น  

เรียน     

ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณการวิจัย ประจําป 

2551 สําหรับโครงการวิจัย  เร่ือง  “การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสู

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย”  ซึ่งมี นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  

สุวรรณ  เปนหัวหนาโครงการวิจัย  โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาและสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดระบบ

เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น  

ในการนี้  คณะผูวิจัยมีความประสงคที่จะจัดสัมมนาสะทอนความคิดเห็น ในวันจันทรที่ 15 

กันยายน 2551 เวลา 12.45 – 16.00 น. ณ  หองประชุมธีระ สูตะบุตร  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ป  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยไมเสียคาใชจายใดๆ รายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่สงมา

พรอมกันนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ/แจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของเขารวม

การสัมมนาสะทอนความคิดเห็นในวันเวลาดังกลาวดวย โดยกรุณาแจงความจํานงตามแบบตอบรับการเขา
รวมสัมมนาที่แนบ ไปยังฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ทางโทรสารหมายเลข 

02-561-1985 ภายในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2551 ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 

 
     (รองศาสตราจารย ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน) 
        รองอธกิารบดีฝายวิจยั 



 

 

 
 
 

ที่  ศธ 0513.12505/ว.861  

 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 13  สิงหาคม   2551 

เร่ือง   ขอเรียนเชิญเขารวมการสัมมนาสะทอนความคดิเห็น 

เรียน    

ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณการวิจัย ประจําป 

2551 สําหรับโครงการวิจัย  เร่ือง  “การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสู

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย”  ซึ่งมี นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  

สุวรรณ  เปนหัวหนาโครงการวิจัย  โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษาและสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดระบบ

เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น  
ในการนี้  คณะผูวิจัยมีความประสงคที่จะจัดสัมมนาสะทอนความคิดเห็น ในวันจันทรที่ 15 

กันยายน 2551 เวลา 12.45 – 16.00 น. ณ  หองประชุมธีระ สูตะบุตร  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ป  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยไมเสียคาใชจายใดๆ รายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่สงมา

พรอมกันนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ/แจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของเขารวม

การสัมมนาสะทอนความคิดเห็นในวันเวลาดังกลาวดวย โดยกรุณาแจงความจํานงตามแบบตอบรับการเขา
รวมสัมมนาที่แนบ ไปยังฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ทางโทรสารหมายเลข 

02-561-1985 ภายในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2551 ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

    ขอแสดงความนับถือ 

     (รองศาสตราจารย ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน) 
         รองอธิการบดีฝายวิจยั 
โทรศัพท 0-2579-5547 
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โครงการสัมมนาสะทอนความคิดเห็น 
การวิจัย เร่ือง “การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกร 
สูมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั : บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย” 

วันจันทรท่ี 15 กันยายน 2551  เวลา 12.45 - 16.00 น. 
ณ หองประชมุธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเปนสถานที่สรางทรัพยากรมนุษยระดับมันสมอง เปนแหลง

รวบรวมวิชาการและความรูในแขนงตาง ๆ มากมาย มีบุคลากรหรืออาจารยท่ีมีสติปญญาดีเลิศ ในอดีต
บัณฑิตท่ีไดเกียรตินิยมจะเขามาเปนอาจารยทันทีท่ีจบการศึกษา เพราะไดรับการยกยองและไดรับเงินเดือน
สูง แตในระยะตอมาฐานะของอาจารยไดเสื่อมถอยลง สวนหนึ่งเพราะมหาวิทยาลัยเปนระบบราชการที่
อาจารยมีฐานะเชนเดียวกับขาราชการโดยทั่วไป ซึ่งการขึ้นเงินเดือนขาราชการที่ผานมาต่ํากวาอัตราเงิน
เฟอและคาครองชีพมาตลอด ฐานะของขาราชการจึงดอยลง ทําใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในหลาย
สาขาไดรับเงินเดือนนอยกวาบัณฑิตปริญญาตรีหรือโทจบใหมท่ีทํางานในภาคเอกชน  

แนวคิดการแปรเปลี่ยนสภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษานอกระบบราชการหรือท่ีเรียกวา 
“มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ” นอกจากเรื่องความเปนอิสระ ความคลองตัว เพื่อใหเกิดความเปนเลิศและ
ความกาวหนาทางวิชาการแลวยังตองการแกปญหาเรื่องฐานะของอาจารย โดยสถานภาพของอาจารย 
เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสรุปไววาเปนพนักงานหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูภายใตกฎหมายของมหาวิทยาลัย ไมใชขาราชการ ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไดรับ
เงินเดือนที่สูงกวาในปจจุบัน ซึ่งไมควรต่ํากวารัฐวิสาหกิจและสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน โดย
เงินเดือนที่ไดรับพิจารณาตามความสามารถและภาระงาน รวมท้ังคุณภาพและปริมาณงานวิจัย  

จากการศึกษาเบื้องตน พบวา ระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยไมได
เปนไปตามหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากลาวไวขางตน เงินเดือนของแตละสถาบันมี
ความแตกตางกัน สวนสวัสดิการในการรักษาพยาบาลตองอยูภายใตกฎหมายประกันสังคม  ดังนั้นจึงได
จัดการสัมมนาสะทอนความคิดเห็นการดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดระบบ
เงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : บทสะทอนจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย” เพื่อสะทอนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมท้ังนําเสนอแนวทางการจัดระบบ
เงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อใหผูบริหารไดใชประโยชนสําหรับการพัฒนาองคกรสูการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐตอไป  
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2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสะทอนความคิดเห็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดกิาร ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดกิารเพื่อการพัฒนา
องคกรสูมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ : บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย” 
 2. เพื่อเผยแพรผลการวจิัยเบื้องตนใหผูบริหารและสาธารณะชนไดรับทราบ  

3. วัน เวลา และสถานที่ 
 วันจันทรท่ี 15 กันยายน 2551  เวลา 12.45 – 16.00 น. ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 

4. ผูเขารวมสัมมนา 
 ประมาณ 100 คน ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย บุคลากร สื่อมวลชน และ
ผูสนใจจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 ภาคบรรยาย / เวทีสัมมนาเสนอความคิดเห็น 
 

6. กําหนดการ 
 12.45 –  13.15 น.  ลงทะเบียน 
 13.15 – 13.30 น. กลาวเปดการสัมมนาโดยรองอธิการบดีฝายวจิัย 
  (รองศาสตราจารย ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน) 
 13.30 – 14.00 น.  คณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเบื้องตน 
 14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 14.15 – 16.00 น. ผูเขารวมสัมมนาแสดงความคิดเห็น 
 

7. คาใชจาย   
คาใชจายจากโครงการวิจยั เรือ่ง “การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสู

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : บทสะทอนจากพนักงานมหาวิทยาลัย” 
 คาตอบแทนเจาหนาท่ี 2,000 บาท 
 คาเอกสาร 3,000 บาท 
 คาอาหารวาง 3,000 บาท 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,000 บาท 
   (ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ)      รวม   10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
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8. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ไดนําเสนอแนวทางการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยใหผูบริหาร
และผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ 

2. ไดขอมูลจากการสะทอนความคิดเห็นสําหรับใชในการดําเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การ
จัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองคกรสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : บทสะทอนจาก
พนักงานมหาวทิยาลัย” 
 

9. ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 
 1. นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ  หัวหนาโครงการวจิัย/หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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รายชื่อผูเขารวมสัมมนาสะทอนความคิดเห็น  

ณ หองประชุมธีระ สูตะบตุร อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วันที่ 15 กันยายน 2551 

 
1.  นายเกยีงศกัดิ ์ บูรณปทมะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2.  น.ส.ทิพวรรณ ตัณฑวณิช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3.  นางอรวรรณ   ศรีสุราช  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4.  นางญาณ ี  ศรีแสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
5.  ดร.สมศักดิ ์  เอี่ยมศร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6.  อ.ปทมา  วิชิตะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
7.  น.ส.นงคลักษณ สุทธิวานิชยะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
8.  นางรติกร  บุญเพ็ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
9.  น.ส.สุรียรัตน  โงววัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
10.  น.ส.ธีรวรรณ ทรัพยคลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
11.  อ.ปยะนุช  สินันตา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
12.  นาย ขจรศักดิ ์ เจากรมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
13.  น.ส.อรอนงค  วิริยานุรักษนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
14.  นาย  มงคล  ดานบํารุงตระกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 
15.  นาย สมชาติ  ดีอุดม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 
16.  น.ส. จุฑามาศ สวัสดี  มหาวิทยาลัยสุรนารี 
17.  รศ.  มาลินี  ธนารุณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
18.  นาย ไพบลูย  ตรีเดชี  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
19.  นาย บุญญาบารมี สวางวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
20.  นาย สมบตัิ  หทัยรัตนานนท มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
21.  น.ส. วรรณรัตน พีสะระ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเดจ็เจาพระยา 
22.  นาย  นพดล  ธีระวงศภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
23.  น.ส. ชัชมน  ประดิษฐการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
24.  น.ส. หทัยรัตน ธนุศิลป  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
25.  นาย ปรมตัถ  โพดาพล มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด 
26.  นาย สุรศักดิ ์ แสนทวีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
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27.  น.ส. ณัฐณิชา ดาบสมเด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
28.  นาง วิชชุดา  ตักโพธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
29.  น.ส. นภาพร บุญเรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
30.  ดร.  วิวรรธน มุขดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 
31.  น.ส. อรพินท ไชยพงศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
32.  นาย ชินกร  นอยคํายาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
33.  นาง ณัทฐา  กรีหิรัญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
34.  น.ส. นภาพร ศรีโพธ์ิ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
35.  นาง วรรณา  อินทรมณ ี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
36.  น.ส. สลิลวรรณ กลับประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
51.  น.ส. นิตตอลิน พันธุอภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
50.  นาย สุชานนท โนนอะโร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
37.  น.ส. ธณิดา  มหาสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
38.  น.ส. นิรบล  กลับกลายด ี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
43.  รศ. ระพีพรรณ ฉลองสุข มหาวิทยาลัยศลิปากร 
44.  น.ส. มนทิรา สาเมือง  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
47.  น.ส. วิไลพร  สุขประสบ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
40.  ผศ. นราธิป  ศรีราม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
41.  น.ส. รัตนา  อังศิริ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
42.  น.ส. วัชราภรณ มีสมบูรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
45.  นาง มนัญชยา แกวอําไพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
46.  น.ส. ภัททิรา  บุญญานนท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
48.  นาย ววิัฒน  วัชรหิโญ มหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
49.  นาย บุรี  แดงสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
52.  นาย ยุทธชัย  บุญพัชร  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
53.  นาง อารีย  เสริมทรัพย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
54.  นาง ดุจดาว  แกวพิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
55.  นาง กรกนกกาฬ พูลเกิด  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
56.  คุณ จันทนันท จารุโณปกัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
57.  นาย ปราโมทย เงียบประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
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58.  คุณ  สิริอร  แกวลาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
59.  น.ส. วิไล  ศรีธนากูล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
60.  น.ส. ยุวด ี  ตั้งคํา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
61.  นาย ฉลอง  อาคาสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
62.  น.ส. พูนทรัพย  ทองทาบ หนังสือพิมพเดลินิวส 
 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
1.  อ.จาํนงจิต  ผาสุก  คณะสัตวแพทยศาสตร 
2.  นางจินตนาพร เลิศยานยงค โรงเรียนอนุบาลคหกรรม 
3.  อ.จิรวัฒน  กณะสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
4.  น.ส.ชัญญา  เกงระดมกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร 
5.  น.ส.ชุลีพร  นาคพวง คณะเกษตร 
6.  อ.ธนาทิพย  สุวรรณโสภ ี คณะเกษตร 
7.  น.ส.ธิติมา  ชนะราช คณะเกษตร 
8.  อ.นพรัตน  ศุทธิถกล คณะศกึษาศาสตร 
9.  ดร.นันทรตัน  พึ่งแพง  คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
10.  อ.นันทิภา  พันธุสวัสดิ ์ คณะประมง 
11.  ผศ.นันทิยา  หาญศุภลักษณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
12.  ดร.นุชนภา  ตั้งบริบูรณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
13.  น.ส.ปรัชญาพร  วรรณรักษาศกัดิ์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาแลพัฒนาพืชศาสตร 
14.  อ.พรอมพง  บัวสุวรรณ คณะศกึษาศาสตร 
15.  น.ส. พัชรี  มีชํานาญ คณะวิศวกรรมศาสตร 
16.  น.ส. ยุพด ี  เผาพันธุ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
17.  อ.ยุพด ี  ฟูประเสริฐ คณะเกษตร 
18.  นาง รฐา  วีระปรีย  คณะเกษตร 
19.  อ.รัชฎาภรณ  พานิช  โรงเรียนสาธิต 
20.  น.ส.เลิศพิไล อ่ิมอ่ํา  คณะเทคนิกการสัตวแพทย 
21.  น.ส. วรรณวิมล ราชอุปนันท สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
22.  อ.วราพรรณ  อภิศุภะโชค คณะมนษุยศาสตร 
23.  น.ส. วิภา  เอื้องาม  สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน 
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24.  นาย วีระภาส คุณรัตนสิริ คณะวนศาสตร 
25.  ผศ.ศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร 
26.  ดร.ศยามล  เอกะกุลานันต คณะสังคมศาสตร 
27.  ผศ.ดร. ศรัณย นักรบ  คณะมนษุยศาสตร 
28.  อ.ศลิษา  เตรคุพ  คณะมนษุยศาสตร 
29.  นาง ศิริวลัย  สรอยกลอม สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
30.  ดร.สุมาพร  เกษมสําราญ สถาบันคนควาและพัฒนา 
31.  ผศ.  สุขุมาล  กิติสิน  คณะวิทยาศาสตร 
32.  น.ส. สุพัตรา  ศรีจิ๋ว  คณะวิศวกรรมศาสตร 
33.  ดร.สุพัตรา  อินทนะ  คณะมนษุยศาสตร 
34.  อ.แสงชัย  ยิ่งศักดิ์มงคล สัตวแพทยศาสตร 
35.  น.ส. อภิวนัท กววีัฒนา โรงเรียนอนุบาลคหกรรม 
36.  ผศ.อรรถศักดิ ์ จารีย  คณะวิศวกรรมศาสตร 
37.  ดร.อัจฉรา  เสาวเฉลิม คณะศกึษาศาสตร 
38.  นาย ราวฒุิ  นวมปฐม สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาแลพัฒนาพืชศาสตร 
39.  อ.เอื้อนุช    ถนอมวงษ คณะสังคมศาสตร 
40.  ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิตย คณะประมง 
41.  คุณศันสนยี  อุดมระต ิ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
42.  คุณชมดาว  สิกขะมณฑล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
43.  คุณฉัตรฉว ี  ปยะพิมลสิทธิ์ ภาควิชาการศึกษา 
44.  คุณจุฑามาศ  วีระกุล  กองแผนงาน 
45.  คุณวภิาพร  ในมาศวิท กองการเจาหนาที่ 
46.  คุณมาริสา  พงษสิรกุล คณะมนษุยศาสตร 
47.  คุณปราถนา  ศิวะถาวร คณะมนษุยศาสตร 
48.  คุณชนินทร  ปญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร 
49.  คุณ ธาริณ ี  นามพัชญ อุตสาหกรรมเกษตร 
50.  คุณภัทร   ลีลาพฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร 
51.  ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม คณะศกึษาศาสตร 
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ภาพผูเขารวมสัมมนาสะทอนความคิดเห็น  

ณ หองประชุมธีระ สูตะบตุร อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วันที่ 15 กันยายน 2551 
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คณะผูวิจัย 

นักวิจัย 
1. นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ (หวัหนาโครงการวจิัย) 

อาจารยภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชน คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรฉัตร  สุปญโญ 
อาจารยภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและชุมชน คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

3. อาจารยทัศนีย  จนัติยะ 
อาจารยภาควชิาครุศึกษา คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

4. อาจารยวรงคศรี  แสงบรรจง 
อาจารยภาควชิาครุศึกษา คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

5. ดร.เฟองอรุณ  ปรีดีดิลก 
อาจารยภาควชิานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูชวยนักวิจัย 
1. นางอาทิตา  สังขทอง 

นิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
2. นางสาวประนอม  พลับจะโปะ 

นิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
3. นางสาวพิศมัย  สุริโย 

นิสิตปริญญาตรี สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

4. นางสาวนวพร  ชอไสว 
นิสิตปริญญาตรี สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 


