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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร หลังออกจากระบบ
ราชการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง จากกลุมตัวอยางจํานวน 231 คน ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การศึกษาที่ครอบคลุมขอมูลใน 3 สวน ไดแก ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยที่
สง ผลตอ ความพึ ง พอใจในการทํ า งานของพนัก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ย นสถานภาพฯในสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ ซึ่งใชการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยการ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-test, One Way
ANOVA และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร (พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯ) ตอปจจัยในดานตางๆ
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
3. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนในการเสริมสรางความพึงพอใจในการทํางานใหกับ
บุคลากร (พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ) ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
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บทนํา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนสถาบันตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2528 เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนกรมใน
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ก ารศึ ก ษา วิ จั ย ส ง เสริ ม และให บ ริ ก ารทาง
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรม รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ
ปจจุบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ เปนสถาบันที่มีชื่อเสียงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนที่ยอมรับของ
องคกรและหนวยงานภายนอก มีผลงานวิจัยและวิชาการเปนที่ยอมรับ ไดรับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ เปดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกอบดวยคณะทั้งหมด
7 คณะ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ , 4 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอมูล วิทยาลัยการบริหารและจัดการ และ 1 วิทยา
เขต คือ วิทยาเขตชุมพร มีจํานวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาและระดับการศึกษาทั้งหมด 24,218
คน มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 2,092 คน แบงเปนสายวิชาการ 936 คน และสายสนับสนุน
วิชาการ 747คน (สํารวจเดือนกรกฎาคม 2554)

ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังไดเปลี่ยนสถานะจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบราชการมาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทําใหพนักงานของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจํานวนหนึ่งตองเปลี่ยนสถานภาพจาก
ขาราชการมาเปนพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพ และปฏิบัติงานในลักษณะเชิงรุกที่เนน
ผลงานหรือเปาหมายเปนสําคัญแทนการปฏิบัติงานในระบบราชการ สงผลใหทางสถาบันตอง
ประสบปญหาดานบุคลากร สรุปไดดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการไมเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความซ้ําซอน ไมเปนเอกภาพ
2. ผูบริหารขาดความรูและประสบการณในดานการบริหาร ขาดภาวะผูนํา
3. ผูบริหารไมใหความสําคัญแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
4. เกิดชองวางในการประสานงานระหวางผูบริหารกับเจาหนาที่ระดับลาง
5. การประสานงานและการทํางานเปนทีมยังไมเขมแข็ง
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6. วัฒนธรรมในการทํางานเฉื่อยชาไมมีความกระตือรือรน ไมทุมเทใหกับการทํางาน
7. หนวยงานขาดการสรางโอกาสใหบุคลากรในการพัฒนาความรูความสามารถ
8. บุคลากรขาดความรับผิดชอบ ขาดความตั้งใจจริงในการทํางานและขาดวินัย ไมพัฒนา
ตัวเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ขาดความสามัคคี และไมมีความเสียสละ
9. บุคลากรไมพยายามพัฒนาตัวเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ความรูความสามารถในดานการทํางานไมดีเทาที่ควร ขาดความคิดริเริ่มในการพัฒนา
งาน

นิยามศัพท
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเกิดขึ้นตอเมื่อสิ่ง
นั้นสามารถตอบสนองตอความตองการของตนเองอยางดีหรือสมบูรณที่สุด ซึ่งความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณของตัวบุคคล
ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่
ปฏิบัติอยู ซึ่งทําใหบุคคลปฏิบัติงานนั้นดวยความรับผิดชอบและอุทิศตนทุมเทใหกับงาน และทํา
ใหงานนั้นสําเร็จ
พนักงานสถาบัน หมายถึง พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังที่ จางดวยเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได และพนักงานสถาบันที่ เปลี่ยน
สถานภาพมาจากขาราชการ จําแนกตามสายการปฏิบัติงานของบุคลากร 2 สาย คือ
สายวิชาการ หมายถึง พนักงานสถาบันที่ปฏิบัติหนาที่การสอนดานวิชาการ หรือ
วิชาชีพในสาขาวิชาตางๆ รับผิดชอบในภาระงานตางๆ ตามที่ไดรับการมอบหมาย หรือจาก
ขอกําหนดของสถาบัน
สายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง พนักงานสถาบันที่มีหนาที่และความรับผิดชอบใน
ภาระงานตามตําแหนงสวนงานที่รับผิดชอบ ภายใตแนวทางปฏิบัติงานที่กําหนดจากคูมือ
ปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานตางๆ ที่ไดรับการมอบหมายจากสถาบัน
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ หมายถึง พนักงานสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ และจาง
ดวยเงินงบประมาณแผนดิน
พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ หมายถึง พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังที่จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ไมรวมถึงพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพมาจากขาราชการ
พนักงานสถาบันเงินรายได หมายถึง พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบังที่จางดวยเงินรายได
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรหลังออกจากระบบราชการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง และไดศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทํางาน ดังนี้
1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว กลาวถึงลําดับความตองการของมนุษย
จากความตองการขั้นพื้นฐานไปถึงความตองการระดับสูงสุด เมื่อความตองการในระดับหนึ่ง
ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะมีความตองการอื่นในระดับที่สูงขึ้นตอไป โดยแบงออกเปน
5 ระดับ ไดแก
1.ความตองการทาง เปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย และเปนสิ่งจําเปนที่สุดตอ
การดํารงชีวิต ไดแก อาหาร น้ํา ยารักษาโรค การพักผอน เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย แรงขับทาง
เพศ เปนตน
2.ความตองการความปลอดภัย เปนการตองการความปลอดภัยจากอันตรายตางๆที่จะ
เกิดขึ้นในชีวิต เชน การโจรกรรม โรคติดตอ การลวนลามทางเพศ เปนตน ความปลอดภัยใน
หนาที่การงาน เชน ความมั่นคงในการทํางาน
3.ความตองการการยอมรับของสังคม เปนความตองการที่จะไดรับการยอมรับ มีมิตรภาพ
ความเห็ นใจและความรักจากเพื่อนรวมงานและบุ คคลในสั งคม รวมถึงความรูสึกมีสวนรว ม
ไดรับความอบอุน การมีบทบาทในกลุม
4.ความตองการการไดรับการยกยองนับ เปนความตองการมีฐานะเดนในสังคม คือ การมี
ชื่อเสียงเกียรติยศ มีอํานาจ การไดรับการยกยอง ไดรับเกียรติ เปนที่ยอมรับจากบุคคลอื่น อยาก
ใหบุคคลอื่นสรรเสริญหรือนับหนาถือตา
5.ความตองการความสําเร็จในชีวิต เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย คือ ความ
ตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามที่ปรารถนา
2. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Douglas Magregor กลาวถึงการบริหารจัดการบุคคล
โดยแบงบุคคลออกเปน 2 ลักษณะ ซึ่งนําไปสูรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกตางกัน เรียกวา
ทฤษฎี x และทฤษฎี y
1. ทฤษฎี X ไดแก บุคคลที่ไมชอบทํางาน จะพยายามหลีกเลี่ยงการทํางาน ขาดความ
รับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานระดับต่ํา แตตองการความมั่นคงและความปลอดภัยในอาชีพ
จึงตองใชกฎระเบียบในการควบคุมการทํางาน หรือมีการขมขูวาจะลงโทษเพื่อใหงานสําเร็จ
2 ทฤษฎี Y ไดแก บุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง ตั้งใจทํางาน มีความกระตือรือรน มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถบริหารจัดการควบคุมตัวเองไดเปนอยางดี และกําหนดทิศทาง
ในการทํางานของตัวเองได
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3. ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก กลาวถึงความพอใจและไมพอใจในการทํางาน
โดยเชื่อวาองคประกอบที่ทําใหพึงพอใจในงานกับองคประกอบที่ทําใหไมพึงพอใจในงานไม
เหมือนกัน โดยสรุปวามีปจจัยสําคัญ 2 ประการที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบทํางานของ
แตละคน ไดแก ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน
1. ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยในการบริหารจัดการบุคลากรที่นําไปสูทัศนคติในทางบวกเพราะ
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะสัมพันธกับเรื่องของงานโดยตรง เปนตัว
สรางความพึงพอใจใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีองคประกอบที่สําคัญ 5
องคประกอบ คือ ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ และความกาวหนา
2. ปจจัยค้ําจุน เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการทํางานที่กอใหเกิดความ
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการทํางาน หากขาดปจจัยนี้จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการ
ทํางาน มีองคประกอบที่สําคัญ 9 องคประกอบ คือ เงินเดือน
ความกาวหนาในอนาคต
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ลูกนอง เพื่อนรวมงาน สถานะทางอาชีพ การปกครองบังคับ
บัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว และความมั่นคงในงาน
4. ทฤษฎี ERG (Existence, Relation, Growth) กลาวถึง ความตองการหลักของมนุษย
3 ประการ คือ
1. ความตองการในการดํารงชีวิต เปนความตองการทางกายภาพและความตองการทาง
วัตถุ ที่ชวยใหมนุษยมีชีวิตรอดอยูได
2. ความตองการดานความสัมพันธ เปนความตองการเกี่ยวกับความสัมพันธกับคนอื่นๆ
ที่บุคคลเกี่ยวของดวย เปนความตองการที่รวมถึงความตองการทางสังคม ความตองการ
ความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย ในความสัมพันธระหวางบุคคล การไดรับการยอมรับ และการ
ไดรับการยกยองจากสังคม
3. ความตองการดานความเจริญเติบโต เปนความตองการเกี่ยวกับการที่บุคคลไดสราง
ความคิดริเริ่มสรางสรรคสําหรับตัวเขาเองและสิ่งแวดลอมรอบตัวใหกาวหนาเติบโตยิ่งขึ้นไป ซึ่ง
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ความกาวหนาในวิชาชีพความภาคภูมิใจในตนเอง

ระเบียบวิธีการและผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวิธีการศึกษาตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
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ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสถาบันเปลี่ยนสถานภาพฯ ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 599 คน โดยจําแนกตามสายการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวยพนักงานสายวิชาการจํานวน 289 คน พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 310 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจากจํานวนประชากรทั้งหมด คือ พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพ จํ า แนกเป น สายวิช าการและสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ โดยกํ า หนดขนาดของกลุ ม
ตัวอยางจากการคํานวณตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดจํานวนของ
กลุมตัวอยางในการวิจัยเทากับ 240 คน จากนั้นใชการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความนาจะเปน
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น จําแนกตามสายการปฏิบัติงาน ประกอบดวย พนักงาน
สายวิชาการ 116 คน และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 124 คน
ตัวแปรในการศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ ไดแก
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน รายได
อายุการทํางานในสถาบัน
2 ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ปจจัยจูงใจ ไดแก ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความมั่นคง
ในการทํางาน ความกาวหนาในตําแหนงงาน การไดรับการยอมรับนับถือ
ปจจัยค้ําจุน ไดแก การบริหารจัดการ คาตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ความสัมพันธของบุคลากร สภาพแวดลอมในการทํางาน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีตอการทํางานหลังออกจาก
ระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยรวบรวมจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน
3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
คําถามเปนแบบใหเลือกตอบ โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการ
ปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน และอายุการทํางานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
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สวนที่ 2 ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานโดยใชทฤษฎีสอง
ปจจัยของเฮอรซเบอรกเปนแนวในการจัดทําแบบสอบถามโดยขอคําถามครอบคลุมปจจัยจูงใจ
และปจจัยค้ําจุน และใชทฤษฎี ERG เปนแนวทางในการถามคําถามในดานความตองการมี
สัมพันธกับบุคคลอื่น โดยในแตละขอคําถามมีคําตอบใหเลือกตอบตามลําดับความพึงพอใจ 5
ระดับ
สวนที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปด ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิเคราะหปจจั ยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใชสถิติ T-test, One Way ANOVA
และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ post hoc
comparison)

สรุปผลการศึกษา
ขอมูลดานประชากรศาสตร
ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.1 อายุระหวาง 50-60
ป สว นใหญเ ป นพนักงานในสายสนั บ สนุนวิช าการ มี การศึก ษาระดับ ปริ ญญาโท มี อายุ การ
ทํางานในสถาบัน 16-20 ป มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท
ความพึงพอใจในการทํางาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา ความพึงพอใจในระดับ
มาก ไดแก ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบในงาน ดานความสัมพันธของ
บุคลากร และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
ความมั่นคงในการทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ดานการบริหารจัดการดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การทดสอบสมมติฐาน
จากสมมติ ฐ านที่ กํ า หนด การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลกั บ ความ
พึงพอใจในการทํางาน สามารถสรุปไดดังนี้
- ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปจจัย
สวนบุคคลตางกัน
พบวาพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันในดานเพศ ดานระดับการศึกษา ดานสาย
การปฏิบัติงาน ดานรายไดตอเดือน และดานอายุการทํางานในสถาบัน จะมีความพึงพอใจในการ
ทํางานที่แตกตางกัน และพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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เจาคุณทหารลาดกระบังที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันในดานอายุ มีความพึงพอใจในการ
ทํางานไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ควรจัดลักษณะงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯในแตละตําแหนงโดยเฉพาะสายสนับสนุนวิชาการ ควรมีการวางแผนและกําหนด
ทิศทางระบบการทํางานใหเปนระบบ เพื่อใหพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตรงตามขั้นตอน มีความคลองตัว ลดการทํางานที่ซ้ําซอน และมีความ
รวดเร็วมากขึ้น
ดานความรับผิดชอบในงาน
สถาบันควรใหคําชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อใหพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯมีความเขาใจในหนาที่ที่ตองปฏิบัติอยางชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จตามกําหนด
ดานความมั่นคงในการทํางาน
สถาบั น ควรสร า งความมั่ น ใจให กั บ พนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯว า พนั ก งาน
สถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯทุกคนจะไดรับความเปนธรรมในทุกเรื่องเมื่อเกิดปญหาขึ้น ไมถูก
เอารั ด เอาเปรี ย บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมี ค วามเหมาะสมเป น ที่ ย อมรั บ สามารถ
ตรวจสอบได
ความกาวหนาในตําแหนงงาน
สถาบันควรมีการพัฒนาพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯอยางตอเนื่อง โดยการ
สงเสริมใหพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯไดเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน ไดเขารวมการ
สัมมนาตางๆ เพื่อใหพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีทักษะและความชํานาญในงานที่
ปฏิบัติอยู รวมถึงใหทุกคนไดมีโอกาสเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไดรับเงินเปนกรณีพิเศษตามผลงาน
ที่ทําและสงเสริมใหมีโอกาสเลื่อนตําแหนงหรือใหพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯไดรับ
มอบหมายงานที่สูงขึ้นรวมทั้งไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานสําคัญอยาง
เหมาะสมและทั่วถึง เปนการใหโอกาสความกาวหนาในอนาคต
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการทํางาน รวมถึงการใหพนักงาน
สถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีสวนรวมในการทํางานพิเศษอื่นของหนวยงาน เพื่อใหมีความรูสึก
เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
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ดานการบริหารจัดการ
สถาบั น ควรมี ก ารชี้ แ จงนโยบายและรู ป แบบการบริ ห ารให พ นั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯทราบอยางชัดเจน และประกาศใหทราบทั่วกัน รวมถึงจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานให
ครบทุกส วนงาน เพื่อใหพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความเขาใจและนําไปใชได
ถูกตองตรงกัน เกิดการประสานงานและการทํางานเปนทีมดียิ่งขึ้น
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
ควรจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมกับความตองการอยางเพียงพอตอความจําเปนในการครอง
ชีพของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯและครอบครัว และควรปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการ
อื่นๆเพื่อใหจูงใจและเปนประโยชนอยางทั่วถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯมีความเชื่อมั่นและยอมรับในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานวามีความ
โปรงใส เปนธรรม สามารถตรวจสอบได และครอบคลุมทุกกลุมงาน เพื่อเปนการสงเสริมและ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธของบุคลากร
สถาบันควรมีการสงเสริมหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําความรูมาปรับปรุง
พัฒนางานตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯ และระหวางพนักงานสถาบันดวยกันเอง สงผลใหมีการประสานงานและ
การทํางานเปนทีมที่ดี อันจะนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
สภาพแวดลอมการทํางาน
ควรมีเครื่องมือและอุปกรณที่ตองใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมี
ความพร อ มด า นสถานที่ แ ละบรรยากาศในการทํ า งานที่ ดี เพื่ อ ให พ นั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มขึ้น
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