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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานและระดับความพึงพอใจ  
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ระหว่างความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร จำแนกตามข้อมูลทั่วไป คณะ และ

ประเภทสายงาน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ศิลปากร กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยใน 5 สังกัดคณะวิชาประกอบด้วยคณะเภสัชศาสตร์ 

จำนวน 20 คน วิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จำนวน 19 คน คณะอักษรศาสตร ์จำนวน 18 คน 

คณะศึกษาศาสตร ์ จำนวน 17 คน และวิทยาศาสตร ์ จำนวน 12 คน รวมทั้งหมด 86 คน และ  

เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับ สอบถาม

ความพึงพอใจในด้านปัจจัยแรงจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) 

ส่วนระดับการปฏิบัติงานใช้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งสายวิชาการ 

สายบริหารและการปฏิบัติงานทั่วไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์กลุ่มและรายบุคคล จำนวน 20 คน เกี่ยวกับแนวส่งเสริม  
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ระดับคะแนนรองลงมาคือ ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง (ต่ำกวา่ 3) มีจำนวนเทา่กันคือร้อยละ 

16.28 สว่นระดับดีมาก และระดับดีเดน่ ร้อยละ 5.81 และ 4.65 ตามลำดับ  

แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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2. ระดับความพึงพอใจของพนักงานอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 10 ด้าน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีความสอดคล้องกับภาพรวมคือมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก

เช่นกัน ยกเว้นด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีค่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

3. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ จำแนกตามคณะวิชาพบว่า คณะเภสัชศาสตร์  

มีความพึงพอใจแตกต่างจากคณะอักษรศาสตร ์ และคณะวิทยาศาสตร ์ ส่วนพนักงานจำแนกตาม

ประเภทสายงานพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระหว่างพนักงานสายวิชาการ และสายบริหารฯ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงาน

จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณก์ารปฏิบัติงานพบวา่ มีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจ

ไมแ่ตกตา่งกัน 

4. แนวการปฏ ิบัต ิ เพ ื่อส่งเสร ิมการปฏ ิบัต ิงานและความพึงพอใจของพนักงาน 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาส่งเสริมด้านเงินค่าตอบแทน สวัสดิการบ้านพัก ลดภาระงานอื่นๆ   

ปรับเพิ่มงบประมาณการศึกษาอบรม ส่งเสริมการทำวิจัย สายบริหารควรมีความโปร่งใสในการ

บริหารงานทั้งผลประโยชน ์ การประเมินผล และให้มีการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ  

อยา่งตอ่เนื่อง 

 

คำสำคัญ : การปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจการปฏิบัติงาน, พนักงานมหาวิทยาลัย  

 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to 1) study job performance and job satisfaction of 

contracted university’s employees of Silpakorn University, Sanamchandra Palace campus   

2) compare job satisfaction of Silpakorn University officers according to general data, faculty 

and work line. 3) to enhance guideline of contracted university’s employee of Silpakorn 

University, Sanamchandra Palace campus.  

The samples were contracted university’s employees of Silpakorn University, 

Sanamchandra Palace campus who had been working at five faculties of Silpakorn University. 

The samples consisted of 20 employees from Faculty of Pharmacy, 19 employees from 

Faculty of Engineering and Technology, 18 employees from Faculty of Arts, 17 employees 

from Faculty of Education and 12 employees from Faculty of Science; Total 86 employees. 

This research instruments were five valuation scale questionnaire for motivational and 

hygiene factors. For job performance used job performances evaluation that ruled by Silpakorn 

University and used in academic, administration and general work line and reliability was   

at .97. Statistics for data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
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deviation including group and individual interview about guideline that was qualitative data 

total 20 persons. 

The findings revealed that : 

1. Level overall job performance of Contracted University’s employees were in good 

level culmination of percentages were 18.60%, the second level was moderately and third 

level was need to improvement (lower than 3.00) that was similar to second level 16.28%; 

better level (4.00–4.49) and outstanding level Only 5.81% and 4.65% 

2.  Level Overall satisfactions of Contracted University’s employees were in high level 

in all 10 fields. Each of fields study revealed that related to overall image; either had high 

satisfaction level except salary and benefit including working circumstances were in average 

level. 

3.  Overall image comparison classified from each faculty found that Faculty of 

Pharmacy had different satisfaction from Faculty of Arts and Faculty of Science same as 

working types; had satisfaction mean in different level between academic and administration 

line at the 0.05 level of significance. Overall image comparison from regular data classified 

from gender, age, education and operational experience found that satisfaction mean is 

different without the level of significance.  

4. The guideline should cogitate for promoting salary and residential welfare, 

decreasing duty, increasing educational and training budget and promoting research in 

administration. Moreover, the university should have revelation and good governance in 

administration and benefit management including appraisement and provide knowledge 

management process continually, it will be utilizable for organizations. 

 

Keywords : Job Performance, Job Satisfaction, Contracted University’s Employee 

บทนำ 
 

หน่วยงานหรือองค์กรจะประสบผลสำเร็จ

และบรรลุตามจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้

ได้น้ัน การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

อาทิ คน เงิน วัสดุอุปกรณ ์อาคารสถานที่และ

เทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตาม คนหรือที่เรียกว่า

ทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญระดับแนวหน้า

ที่นำความสำเร็จมาสู่หน่วยงานทุกหน่วยงาน

เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้สามารถทำการแข่งขัน

และสนองความจำเป็นในโลกและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้ สิ่งจำเป็นที่ต้องมี

การพัฒนาอย่างเร่งด่วนคือ มาตรฐานด้าน

คุณภาพทั้งในแง่ของคุณภาพการดำเนินงาน 

การบริหารจัดการ และคุณภาพผลผลิตของ

มหาวิทยาลัย  

3



จากความคล้ายคลึงกันของมหาวิทยาลัย

ในโลก ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร

จัดการและการจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งใน

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้

บริการทางวิชาการแก่สังคม หรือที่เรียกกันว่า 

World University Model ทำให้ทุกมหาวิทยาลัย

ต้องนำเอาแนวคิดทางธุรกิจมาปรับใช้ ให้มี  

ความเหมาะสม สอดคล้องและเพื่อดึงดูด  

ผู้บริโภค (นักศึกษา) เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัย

ศิลปากรต้องปรับตัวและสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ ้น   

ทำให้เกิดแนวคิดและได้รับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  

ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค ์

เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนอง

ตอ่สังคมปัจจุบัน 

การพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรให้  

เป็นไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยนั้น 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนทุกระดับ   

ต้องช่วยกันจึงจะทำให้เกิดผลอย่างแท้จริง   

ซึ่งจะเห็นได้ว่าในองค์กรใดๆ ก็ตาม การจะ

ประสบความสำเร็จหรือเจริญก้าวหน้าได้  

ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขและองค์ประกอบ   

2 ประการ ค ือ ระบบการบริหารงานที่ม ี

ประสิทธิภาพและบุคลากรในองค์การนั ้นมี  

ความพึงพอใจสูง ซึ่งทั ้ง 2 องค์ประกอบนั้น  

ถ ือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรทุกองค์กร  

ในส่วนของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยภายในที่ผู ้บริหารองค์กรต้องเป็นผู ้จัด

กระบวนการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์

กับสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่

สร้างขึ้นได้ไม่ยากนัก หากผู้บริหารมีความรู้  

ความสามารถและประสบการณ์ที่ดีพอ แต่ใน

ส่วนของการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับ

บคุลากรทกุคนในองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่กระทำได้

ไม่ง่ายนัก เพราะความต้องการของบุคลากร

แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามสถานภาพ

ของบุคคลนั ้นๆ แต่ในขณะเดียวกัน ความ

ก้าวหน้าหรือการพัฒนาองค์กรให้ได้รับความ

สำเร็จสูงสุด ก็มาจากประสิทธิภาพของบุคลากร

ในองค์กร นั่นคือถ้าหน่วยงานใดมีบุคลากร  

ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพมีขวัญและ

กำลังใจที่ดีก็จะทำให้การดำเนินงานประสบ  

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท ี่กำหนดไว ้ 

บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด

เปรียบเหมือนเป็นหัวใจของการบริหารงาน   

(ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550 : 17) นอกจากนั้น   

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลใน

องค์กรมีผลต่อความสำเร็จของงานและองค์กร

รวมท้ังความสุขของผู้ทำงานด้วย องค์กรใดก็ตาม

หากบุคคลในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานก็เป็นมูลเหตุที่ทำให้ผลงานและการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพต่ำ เนื่องจากการขาดงาน 

ลาออกจากงาน 

จากนโยบายปฏิรูประบบราชการโดย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 

และวันที่ 31 สิงหาคม 2542 ให้ใช้วิธีการจ้าง

บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหม่

ทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน ทำให้

บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหม่มีสถานภาพ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมดจากมาตรการ

ลดอัตรากำลังคนนี้ทำให้มหาวิทยาลัยของรัฐ

ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านอัตรากำลังคน และ

ระเบียบการบริหารงานบุคคลท่ีต้องเปล่ียนแปลง 

ก่อให้เกิดการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ม ี

คุณภาพเอาไว้ได้ เน่ืองจากสวัสดิการ ความม่ันคง

และความก้าวหน้า รวมถึงความแตกต่างกัน

ทางด ้านค่าตอบแทนหร ือ เง ิน เด ือนของ  

ข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย ในส่วน

ของมหาวิทยาลัยเดียวกันเกิดความแตกต่าง
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เหลื่อมล้ำกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจและ

คุณภาพชีวิตการทำงานในด้านตา่งๆ  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนา

เป็นมหาวิทยาลัย Multi-disciplinary University 

โดยมีคณะวิชารวมทั ้งส ิ ้น 14 คณะวิชา   

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มสาขาว ิชา ได ้แก ่  

(1) กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ ประกอบด้วย  

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ คณะมัณฑนศิลป์

และคณะดุร ิยางคศาสตร ์ (2) กลุ่มสาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ประกอบด้วย

คณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร ์คณะอกัษร- 

ศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัย

นานาชาติ และ (3) กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร ์

คณะเภสัชศาสตร ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเปล่ียนแปลง

ด้านบุคลากรตามระบบการบริหารภาครัฐซึ่ง

กำหนดให้มีพนักงานมหาวิทยาลัย จากข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ปีการศึกษา 2550-

2554 มหาวิทยาลยัศิลปากร พบวา่ ในปี 2552–

2554 มีบุคลากรประกอบด้วยบุคลากร  

สายวิชาการข้าราชการจำนวน 531 507 และ 

473 เปรียบเทียบกับบุคลากรสายวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย มีจำนวน 400 510 และ 

575 ส่วนบุคลากรข้าราชการช่วยวิชาการ/  

ช่วยบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป มีจำนวน 

168 410 และ 390 เปรียบเทียบกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่วยวิชาการ/ช่วยบริหารงาน  

และปฏิบัติงานทั่วไป มีจำนวน 405 428 และ 

459 ตามลำดับ ที่ผา่นมาปรากฏวา่การลาออก

จากการเป็นพนักงาน ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2548–

ปัจจุบัน มีจำนวนมากกว่า 100 คน ซึ่งการ  

ลาออกของพนักงานทำให้เกิดปัญหาการบริหาร

จดัการด้านอตัรากำลงั ทำให้เสียเวลา คา่ใช้จา่ย

ในการสรรหาพนักงานใหม ่ และค่าใช ้จ่าย  

ในการฝึกอบรม ซึ่งจากการพูดคุยกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย

รู้สึกและคิดว่าตนเองไม่มีความมั่นคงในหน้าที่

การงาน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมาก  

เกินไป เช่น ทำงานในด้านการเรียนการสอน

มาก ทำให้มีเวลาในการวิจัยน้อยลง ในบางครั้ง

ภาระงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของ  

ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานมีการบริหารจัดการ

ไม่ดีเท่าท่ีควร ขาดการสนับสนุนในด้านเคร่ืองมือ

หรืออุปกรณ์การทำงาน การขาดการดูแล  

ในด้านสวัสดิการ เช่น บ้านพัก/ที่อยู่อาศัย   

การเดินทาง รายได้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในปัจจุบัน หรือระบบ

การประเมินที่ทำให้รู้สึกถึงการขาดความมั่นคง 

และไมม่ีความก้าวหน้า รวมท้ังไมพ่อใจในความ

เหลื่อมล้ำในด้านสวัสดิการต่างๆ หากต้องการ

จะลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความไม่พึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานดังกลา่ว และเพื่อความสำเร็จ

บรรลุตามพันธกิจหลักท่ีกำหนดไว้ท้ังในปัจจุบัน

และอนาคต การศึกษา แนวปฏิบัติเพื่อสง่เสริม

การปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงาน

มหาวิทยาลัย จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรในส่วน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพส่งผลต่อการปฏิบัต ิงานและ  

ผลกระทบโดยรวมตามพันธกิจหลักท่ีได้กำหนด

ไว้เพื่อความสำเร็จในภาพของ “ศิลปากรเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นนำแหง่การสร้างสรรค”์  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานและ

ระดับความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

2. เพ ื่อเปร ียบเท ียบความแตกต่าง

ระหว่างความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์

จำแนกตามข้อมูลทั่วไป คณะ และประเภท  

สายงาน 

3. เพื่อเสนอแนวปฏิบัติของพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง  

สนามจันทร ์

 

ขอบเขตการวิจัย 
 

มีขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก ่พนกังานมหาวิทยาลยั 

สายวิชาการ สายบริหารงานและปฏิบัติงานท่ัวไป

ที่สังกัดคณะวิชาและสำนักงาน ภายในมหา- 

วิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

5 คณะ ประกอบด้วย คณะอักษรศาสตร ์  

คณะศึกษาศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ คณะ

เภสัชศาสตร ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 358 คน   

จำแนกเป็น สายวิชาการ 251 คน สายบริหารงาน

และปฏิบัติงานทั่วไป 107 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ สายบริหารงานและปฏิบัติงาน  

ทั่วไปที่สังกัดคณะวิชา และสำนักงาน ภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง  

สนามจันทร ์ 5 คณะ ประกอบด้วย คณะ

อักษรศาสตร ์ คณะศึกษาศาสตร ์ คณะ

วิทยาศาสตร ์ คณะเภสัชศาสตร ์ และคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Satisfied Random 

Sampling) ร้อยละ 50 จำนวน 170 คน จำแนก

เปน็สายวิชาการ 126 คน และสายบริหารงาน

และปฏิบัติงานทั่วไป 54 คน 

2. ขอบเขตของเนื้อหา 

 1. การปฏิบัติงาน  

  - สายวิชาการ (การผลิตบณัฑิต 

การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริการ

วิชาการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย) 

  - สายบริหารงานและปฏิบติังาน

ทั่วไป (งานประจำตามหน้าที่ งานที่ใช้วิชาชีพ

หรือใช้เทคนิค งานบริการวิชาชีพ บริการทาง

วิชาการ งานพัฒนาคุณภาพ และงานอื่นๆ) 

 2. ท ฤ ษ ฎ ี ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง 

Herzberg  

  - ปัจจัย Motivational Factors 

ประกอบด้วย นโยบายการบริหาร (Policy) การ

บังคับบัญชา (Supervision) ความสัมพันธ์กับ

หัวหน้างาน (Relations with Supervision)   

ความสัมพันธก์ับเพื่อนรว่มงาน (Relations with 

Peers) ความสัมพันธ์กับผู ้ ใต ้บังคับบัญชา   

(Relations with Subordinates) ตำแหน่งงาน   

(Status) ค่าตอบแทน (Salary) ความมั่นคง  

ในการทำงาน (Security) ชีวิตสว่นตัว (Personal 

Life) สภาพการทำงาน (Working Conditions) 

  - ปัจจัย Hygiene Factors 

ความสำเร็จในการทำงาน การได้รับการ  

ยอมรับ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน 

ลักษณะงานที่ทำ โอกาสในการเจริญเติบโต 

ความรับผิดชอบ 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

1. ได้แนวทางในการกำหนดนโยบาย 

ทิศทาง แผนงาน สภาวะแวดล้อม สวัสดิการ  

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. ได้โครงการ หลักสูตร และการฝึก

อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 

3. ทราบความต้องการและความพึงพอใจ 

ระดับการปฏิบัต ิงานของสายวิชาการและ  

สายสนับสนุน 

4. ได้กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ

ต้องการและความพึงพอใจของสายวิชาการ 

สายสนับสนุนหรือคณะวิชาและสำนักงาน 

5. สร้างแรงจูงใจ/ขวัญกำลังใจให้กับ  

ผู้มีการปฏิบัติงานในระดับคุณภาพของสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

6. ได้เผยแพร่งานวิจัยของพนักงาน

มหาวิทยาลัยด้านการปฏิบัติงานและความ  

พึงพอใจ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ครั ้งนี ้เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติงาน และ  

ความพึงพอใจของพนักงานมหาว ิทยาลัย   

ในระบบพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งผู ้ว ิจัยสร ้างข ึ ้นโดยมีขั ้นตอน  

ในการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ  

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรและ

หนว่ยงานตา่งๆ 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธี

ของไลเคิรท์ (Likert’s Scale) 

3. นำข้อมลูจากข้อ 1 และข้อ 2 มาสร้าง

แบบสอบถามเพื่อสอบถามการปฏิบัต ิงาน  

และความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัย

ในระบบพนักงานมหาว ิทยาลัยศ ิลปากร 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) 

และประเด็นคำถามความต้องการ แนวทาง  

การพัฒนา 

4. นำแบบสอบถามส่งผู ้ เช ี่ยวชาญ

ตรวจและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข

แล้วไปทดลองใช ้ (Try-out) กับพนักงาน

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 

30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบวา่

มีคา่ r เทา่กับ.97 

6. นำเครื่องมือที่ตรวจสอบคุณภาพ  

ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการแต่ละ

คณะวิชา เพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเองในส่วนของ

แบบสอบถาม ส่วนการจัดกลุ่มสนทนาหรือ  

การสัมภาษณ์บุคคลประสานงานกับอาจารย์

แตล่ะคณะวิชาตามเวลาที่สะดวก  

 

สรุปผลการวิจัย  
 

1. ข้อมูลทั่วไปของพนักงานอุดมศึกษา

ที่ตอบแบบสอบถามใน 5 สังกัดคณะวิชา 

ประกอบด้วยคณะเภสัช วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี อักษรศาสตร ์ ศึกษาศาสตร ์ และ

ว ิทยาศาสตร ์ ทั ้งหมด 86 คนจำแนกเป็น  

ร ้อยละตามคณะวิชาตามลำดับคือ 23.26   

22.09 20.93 19.77 และ 13.95 ส่วนใหญ่  

7



เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.28 อายุมากกว่า  

คร ึ่งหนึ่งม ีอายุระหว่าง 25-35 ปีร ้อยละ   

73.26 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ

เอก ร้อยละ 51.16 29.07 และ 18.60 ตามลำดับ 

การปฏิบัติงานในสายวิชาการร้อยละ 43.02 

และสายบร ิหารและการปฏิบัต ิงานทั่วไป  

ร ้อยละ 56.98 มีประสบการณ์มากที่สุด  

อยูร่ะหวา่ง 1-5 ปี ร้อยละ 45.35 

2. ผลการปฏ ิบัต ิงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี ร้อยละ 18.60 ระดับ

คะแนนรองลงมาคือจำนวนเท่ากันคือร้อยละ

16.28 ระดับความพึงพอใจของพนักงาน  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 10 ด้าน เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความสอดคล้อง

กับภาพรวมคือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

เช่นกัน ยกเว้นด้านเงินเดือนและผลประโยชน์

เกื้อกูลและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีค่า

อยูใ่นระดับปานกลางตามลำดับ  

 ระดับความพ ึ งพอใจพนักงาน

มหาวิทยาลัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากทุกรายข้อ ยกเว้น  

รายข้อดังนี้ที่มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ได้แก ่  

1) การได้รับเลือกจากผู ้บังคับบัญชา/เพื่อน  

ร่วมงานให้เป็นตัวแทนหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย   

2) การมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานของหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัย 3) ตำแหนง่ที่ปฏิบัติงานสามารถ

สร้างผลงานเพื่อเล ื่อนตำแหน่ง 4) ม ีการ  

แบ่งสายงานบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม   

5) คา่ตอบแทนพิเศษที่ได้รับความเหมาะสมกับ  

ภาระหน้าท ี่และความรับผิดชอบ 6) การ

พิจารณาเลื่อนขั ้นเงินเดือนมีความยุติธรรม  

และโปร่งใส 7) ระบบสวัสดิการที่อยู่อาศัย 

ประโยชน์เก้ือกูล และเงิน 8) อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 9) หน่วยงาน

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินมีมาตรฐาน  

ในการปฏิบัติงาน 10) มีชอ่งทางในการอุทธรณ์

ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม และ   

11) ระเบียบกฎเกณฑ์การบริหารพนักงาน  

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีความเหมาะสม 

3. การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ  

ภาพรวมจำแนกตามคณะว ิชาพบว่าคณะ

เภสัชศาสตร์ม ีความพึงพอใจแตกต่างจาก  

คณะอักษรศาสตร ์ และคณะวิทยาศาสตร ์ 

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับที่แตกต่าง

กันอยา่งมีนัยสำคัญที่ระดับ.05 

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ  

ภาพรวมจำแนกตามเพศพบว่าเพศชายและ  

เพศหญิงม ีความพ ึงพอใจไม่แตกต่างกัน   

การพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านเงินเดือน

และผลประโยชน์เก ื ้อกูลของเพศชายและ  

เพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี  

นัยสำคัญ ที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความ  

พึงพอใจสูงกวา่เพศหญิง 

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ  

ภาพรวมจำแนกตามอายุพบว่าม ีค่าเฉล ี่ย  

ความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน การพิจารณา

รายด้านพบว่าลักษณะของงานที่ปฏิบัติและ  

ด้านนโยบาย/แผน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  

ที่แตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคัญที่ระดับ.05  

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ  

ภาพรวมจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า  

มีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจที่ไมแ่ตกตา่งกัน 

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ  

ภาพรวมจำแนกตามประเภทสายงาน พบว่า  

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญที่ระดับ.05 การพิจารณารายด้าน  

พบวา่ด้านที่แตกตา่งกัน ได้แก ่1) การได้รับการ

ยอมรับนับถือ 2) ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน   

8 พิฆเนศวรส์าร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 



3) นโยบาย/แผน และการบริหารงาน 4) เงินเดือน

และผลประโยชน์เกื้อกูล 5) ความสัมพันธ์กับ

เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 6) ความม่ันคง

ในงานโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่แตกต่าง

กันอยา่งมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งทุกรายด้าน

สายวิชาการจะมีคา่เฉลี่ยสูงกวา่สายบริหาร 

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ  

ภาพรวมจำแนกตามประสบการณก์ารปฏิบติังาน

พบวา่ มีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจที่ไมแ่ตกตา่งกัน 

การพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่แตกต่างกัน

ได้แก ่ ความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05   

ระหวา่งผู้ที่มีประสบการณ ์ 6-10 ปี กับ 10 ปี

ข ึ ้นไปโดยผู ้ท ี่ม ีประสบการณ ์ 10 ป ีข ึ ้นไป   

มีความพึงพอใจมากกวา่ 

4. แนวการปฏิบัติ การเสนอแนวปฏิบัติ 

มีข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งกลุ่ม และบุคคล

ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์โดยนโยบายอาจมี  

ความแตกต่างกันเม่ือเปรียบกับองค์กรภายนอก

อยา่งชัดเจน เชน่ การรับคา่ตอบแทนของแตล่ะ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัย

ศิลปากรยังมีการบริหารที่แตกต่างกันในแต่ละ

คณะ ข้อที่ควรนำมาเป็นแนวปฏิบัติสำคัญดังนี้ 

4.1 ความโปร่งใสในการบริหาร

จัดการระหว่างผู ้บร ิหารและผู ้ปฏ ิบัต ิงาน   

การประเมินจากคณะบคุคลเหมาะสมกวา่บคุคล

และควรเป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน ผลงานให้ยึด

มาตรฐานมากกวา่ความชอบสว่นบุคคล  

4.2 สวัสดิการที่พักอาศัยควรมี

ระบบการจัดการให้เหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะ

ชว่งแรกของการบรรจุเข้าทำงาน 

4.3 การหักเงินค่าตอบแทนที่ควร

ได้รับจากอัตรา 1.7 เพื่อนำไปรวมในการจัด

สวัสดิการไมเ่หมาะสม ด้วยวา่มีคนจำนวนน้อย

ที่ใช้เงินจำนวนนี้ 

4.4 การส่ง เสร ิมการฝ ึกอบรม  

ควรทบทวนงบประมาณตามสภาพเศรษฐกิจ  

ที่เปลี่ยนไป ควรเปิดโอกาสการทำวิจัยสำหรับ

สายบริหารให้เทา่เทียมกับสายวิชาการ 

4.5 ขาดความเสมอภาคการทำงาน 

ระหวา่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

4.6 ควรจัดประชุมช ี ้แจงเกณฑ์

การประกันคุณภาพเป็นระยะเพื่อเตรียมการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

อภิปรายผล  
 

1. ผลการปฏ ิบัต ิงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ 3.50-3.99 จำนวน

สูงสุดร้อยละ 18.60 ระดับคะแนนรองลงมาคือ 

3.00 และต่ำกวา่ 3 มีจำนวนเทา่กันคือร้อยละ 

16.28 ระดับ 4.00-4.49 และ 4.50-5.00   

มีเพียงร้อยละ 5.81 และ 4.65 ตามลำดับ   

ที่ไมต่อบข้อมูลมีจำนวนร้อยละ 38.37 การที่มี

ผู้ไม่ตอบด้วยผลการปฏิบัติกับการประเมินผล

ขาดความสอดคล้องกัน บุคลากรจึงไมใ่ห้ความ

สำคัญในการรับรู้เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

 ส่วนผลการปฏิบัต ิงานมีลำดับที่

แตกต่างกันตามข้อตกลงของระดับและสายงาน

ตามสัญญา กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์

ได้จะมีผลตอ่การตอ่สัญญาจ้าง 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

พนักงานอุดมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ทั้ง 10 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   

มีความสอดคล้องกับภาพรวมคือมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากเช่นกัน ยกเว้นด้านเงินเดือน  

และผลประโยชน์เกื ้อกูลและสภาพแวดล้อม  

ในการทำงานมีค่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสกล อนันตเสรี (2545)
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สุจิตรา เครือรัตน์ (2551) มานพ ไตรโยธี (2552) 

รัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552) และ Olorunsola,  

E. O. (2012) ซ่ึงทำการศึกษาความพึงพอใจ และ

การปฏิบัติผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่ในภาพรวม  

มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก มีบางข้อที่ผล  

ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางในส่วน

สถานะของอาชีพ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน เทคนิคของ  

ผู ้น ิเทศ ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน   

ความเป็นอยู่ส่วนตัว เงินเดือนและประโยชน์

เก้ือกูล นโยบายและการบริหารงาน และโอกาส  

ที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของพนักงานจำแนกตามคณะว ิชาพบว่า   

คณะเภสัชศาสตร์มีความพึงพอใจแตกต่างจาก  

คณะอกัษรศาสตร ์และคณะวิทยาศาสตร ์โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 อาจเนื่องจาก  

การบริหารจัดการท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละ

คณะวิชา ผลประโยชน์ในการเปิดการเรียน  

การสอนที่มีความหลากหลาย 

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ

จำแนกตามเพศพบว่า เพศชายและเพศหญิง  

มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน หากพิจารณา

ในรายด้านพบว่าด้านเงินเดือนและผลประโยชน์

เก้ือกูลของเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05   

โดยเพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง 

สอดคล้องกับณัทฐา กรีหิรัญ (2550) และ 

Olorunsola, E. O. (2012) ท่ีไม่พบความแตกต่าง

ด้านเพศ แต่ไม่สอดคล้องกับ Ibrahim, Mohd 

Burhan (2012) 

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ

จำแนกตามอายุพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ที่ไม่แตกต่างกันและหากพิจารณารายด้าน 

พบว่า ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและด้านนโยบาย/

แผน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ  

งานวิจัยของณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ที่ไม่พบ

ความแตกตา่งด้านอายุ 

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ

จำแนกตามระดับการศึกษาพบว่ามีค่าเฉลี่ย  

ความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ

งานวิจัยของณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ที่ไม่พบ

ความแตกตา่งด้านระดับการศึกษา 

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ

จำแนกตามประเภทสายงานพบว่า มีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  

ที่ระดับ .05 และหากพิจารณารายด้านพบว่า

ด้านท่ีแตกต่างกันได้แก่ 1) การได้รับการยอมรับ

นับถือ 2) ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน 3) 

นโยบาย/แผน และการบริหารงาน 4) เงินเดือน

และผลประโยชน์เกื้อกูล 5) ความสัมพันธ์กับ

เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 6) ความม่ันคง

ในงานโดยมีคา่เฉล่ียความพึงพอใจท่ีแตกตา่งกนั

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งทุกรายด้าน

สายวิชาการจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสายบริหาร

สอดคล้องกับการวิจัยของสกล อนันตเสรี (2545)

แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของณัทฐา กรีหิรัญ   

(2550) ที่พบความพึงพอใจไม่แตกต่างกันเมื่อ

จำแนกตามประเภทสายงาน  

 การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจ

จำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานพบว่า   

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่าง  

ไม่มีนัยสำคัญ แต่หากพิจารณารายด้านพบว่า

ด้านที่แตกต่างกันได้แก ่ ความสำเร็จในการ

ทำงานซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

10 พิฆเนศวรส์าร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 



ที่ระดับ .05 ระหว่างผู ้ท ี่ม ีประสบการณ ์  

6-10 ปี กับ 10 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่มีประสบการณ ์

10 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจมากกวา่ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของศุภวุฒิ พ ิมกินร ีย ์ (2549)   

และณัทฐา กรีหิรัญ (2550) 

4. ผลการศึกษาแนวการปฏิบัติ จาก

การสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มและบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูล

เชิงประจกัษโ์ดยนโยบายอาจมีความแตกตา่งกนั

เมื่อเปรียบกับองคก์รภายนอกอยา่งชัดเจน เชน่ 

การรับค่าตอบแทนของแต่ละมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรยังมี

การบริหารท่ีแตกต่างกันในแต่ละคณะ ข้อท่ีควร

นำมาเป็นแนวปฏิบัติสำคัญดังนี้ 

4.1 ความโปร่งใสในการบริหาร

จัดการระหว่างผู ้บร ิหารและผู ้ปฏ ิบัต ิงาน   

การประเมินจากคณะบุคคลเหมาะสมกว่าบุคคล

และควรเป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน ผลงานให้ยึด

มาตรฐานมากกวา่ความชอบสว่นบุคคล  

4.2 สวัสดิการที่พักอาศัยควรมี

ระบบการจัดการให้เหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะ

ชว่งแรกของการบรรจุเข้าทำงาน 

4.3 การหักเงินค่าตอบแทนที่ควร

ได้รับจากอัตรา 1.7 เพื่อนำไปรวมในการจัด

สวัสดิการไมเ่หมาะสม ด้วยวา่มีคนจำนวนน้อย

ที่ใช้เงินจำนวนนี้ 

5. การส่ง เสร ิมการฝ ึกอบรมควร

ทบทวนงบประมาณตามสภาพเศรษฐกิจที่  

เปลี่ยนไป ควรเปิดโอกาสการทำวิจัยสำหรับ

สายบริหารให้เทา่เทียมกับสายวิชาการ 

6. ขาดความเสมอภาคการทำงาน

ระหวา่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

7. ควรจัดประชุมช ี ้แจงเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพเป็นระยะเพ ื่อเตร ียมการ  

ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติ

มีบางส่วนที่อยู่ในระดับพอใช้ซึ่งถ้าผู ้บริหาร  

หรือเพื่อนร่วมงานให้โอกาสในการเร ียนรู ้ 

ร่วมกันก็จะทำให้มีการพัฒนางาน ส่งผลต่อ

คุณภาพขององคก์รมากขึ้น 

1.2 ความพึงพอใจขององค์กรใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านเงินเดือนและ

ผลประโยชน์เกื้อกูลและสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน ผลความพึงพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง

ซึ่งสอดคล้องกับรายข้อย่อยตลอดจนข้อมูล  

ในการสัมภาษณ์พบเช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัย

ควรให ้ความสำคัญเร่งแก ้ไขเพ ื่อยกระดับ  

ความพึงพอใจให้เพิ่มขึ้น 

1.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจ  

พบว่าคณะเภสัชศาสตร์มีความพึงพอใจแตกต่าง

จากคณะอื่น ควรพิจารณาแนวปฏิบัติเพื่อ  

ยกระดับความพึงพอใจให้มากขึ้น 

1.4 ความพึงพอใจของประเภท

สายงานมีความแตกต่างกันเช่นกัน ผู้บริหาร

ควรตรวจสอบนโยบาย หรือกฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน หากมีส่ิงใดหรือการสร้างความเข้าใจ

ของความแตกต่างโดยพ้ืนฐานควรทำความเข้าใจ

กอ่นบรรจุเข้าทำงาน  

1.5 ควรมีการสัมมนาเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพปีละ 2 ครั้ง 

1.6 การเปิดโอกาสการวิจยัสำหรบั 

สายบริหารมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

2.1 ควรกำหนดนโยบายการวิจัย

สถาบันในระดับมหาวิทยาลัย โดยสร้างความ

ร่วมมือที่ เป็นวิชาชีพการวิจัยอย่างแท้จริง  
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ตั้งแตก่ารเป็นผู้ให้ข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ มิใชก่ารทำวิจัยเพื่อรับงบประมาณ หรือการทำผลงาน

ตามตัวชี้วัดเทา่นั้น 

2.2 รูปแบบผลการปฏิบัต ิงานกับการประเมินผลตอบแทนและความก้าวหน้า  

การทำงาน 

2.3 การบริหารอยา่งมีสว่นรว่มและสร้างสรรคอ์งคก์ร 
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