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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจํ าปี งบประมาณพ.ศ. 2564 มีวัตถุป ระสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อประเมินความความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการทํางาน 2. เพื่อประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 3. เพื่อนําผลการ
ประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และพัฒนา
กระบวนการจัดการความสุ ขของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสอบถาม
บุคลากรทุกระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุ คลากรสายสนับสนุน ทั้งบุคลากรประจําสํานักงาน
เจ้าหน้าที่และคนงาน มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 395 คน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ การทํางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านจํานวน 8 ด้าน พบว่า ด้านที่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 1) ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 4.43
รองลงมาด้าน 2) การนําองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.21 และ 3) ด้านเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ถัดไปด้านที่ 4)
ด้านการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีค่ าเฉลี่ย 4.07 และ 5) การพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ มี
ค่าเฉลี่ย 4.03 ถัดไปด้านที่ 6) การบริหารผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.02 และ 7) ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.93 และอันดับสุดท้าย คือด้านที่ 8) การได้รับรางวัลและการยอมรับ มีค่าเฉลี่ย 3.79
2. บุคลากรมีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่าความผูกพัน ของบุคลากรมากที่สุดคือ ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
มีค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์กร มีค่าเฉลี่ย
4.29 และรองมาด้านการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.13
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งานบริหารงานบุคคล ได้ทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยเก็บข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะวิชา/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่
16 มกราคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ขยายเวลาการตอบเพิ่มจนถึงวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้
วิธีการตอบแบบประเมินออนไลน์ผ่านการแสกน QR Code และที่ URL : https://forms.gle/SVPkYu9CgGeqpAo27
มีผู้ ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้ น 364 ราย และขอความร่ว มมือหน่ว ยงานสํ าเนาและแจกแบบประเมิน ให้ แ ก่
บุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ และมีการตอบแบบประเมินเป็นเอกสาร จํานวน 31 ราย
รวมทั้งสิ้น 395 ราย
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล
1. การวิเคราะห์คะแนนคําตอบในแต่ละข้อของคําตอบ มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ดังนี้
มากที่สุด
เท่ากับ
5 คะแนน
มาก
เท่ากับ
4 คะแนน
ปานกลาง
เท่ากับ
3 คะแนน
น้อย
ท่ากับ
2 คะแนน
ควรปรับปรุง
เท่ากับ
1 คะแนน
2. การวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจ โดยนําคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้น
นําค่าเฉลี่ยไปแปลผล ซึ่งหลักเกณฑ์การแปลผลโดยการแบ่งคะแนนตามช่วง สรุปเป็นความพึงพอใจ ดังนี้
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2.51 – 3.50
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง
การแปลความหมายค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน กรณีมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความหมาย
มากกว่า 1.75
ชุดข้อมูลมีความแตกต่างกันมาก
1.25-1.75
ชุดข้อมูลมีความแตกต่างค่อนข้างมาก
น้อยกว่า 1.25
ชุดข้อมูลมีความแตกต่างกันน้อย หรือใกล้เคียง หรือเหมือนๆกัน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นแบบปลายเปิด นํา ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาสรุปเป็นข้อความ
เรียง
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1. ร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย ( Χ )
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
3. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวนบุคลากร ทั้งสิ้น 1,038 คน จําแนกเป็น จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 553 คน /
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 485 คน จากผลการสํารวจมีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 395คน (ร้อยละ
38.05 ของบุคลากรทั้งหมด) โดยผลการสํารวจ พบว่ามีข้อมูล ดังนี้

ตาราง 1 แสดงจํานวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข้อที่กําหนด
ข้อมูลทั่วไป
การจําแนก
จํานวน
1.1 เพศ

1.2 ช่วงอายุ

1.3 สถานะภาพ

1.4 ระดับการศึกษา

เพศชาย
เพศหญิง
รวม
20 ปี – 30 ปี
31 ปี – 40 ปี
41 ปี – 50 ปี
51 ปี – 60 ปี
รวม
โสด
แต่งงานและอยู่ด้วยกัน
แต่งงานไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งงาน
หม้าย/หย่า/แยกทาง/เลิกกัน
รวม
ต่ํากว่า ปวส.อนุปริญญา
ปวส.อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
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112
283
395
98
134
105
58
395
211
142
13
12
17
395
27
11
170
131
56
395

ร้อยละ
28.35
71.65
100.00
24.81
33.92
26.58
14.68
100.00
53.42
35.95
3.29
3.04
4.30
100.00
6.84
2.78
43.04
33.16
14.18
100.00

ข้อมูลทั่วไป
1.5 สายการปฏิบัติงาน

1.6 ประเภทบุคลากร

1.7 ประเภทตําแหน่ง

1.8 ระดับตําแหน่ง(เฉพาะ)

1.9 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
ในหน่วยงานปัจจุบัน

1.10 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย

1.11 ในปัจจุบัน ท่านกับครอบครัว
มีการปฏิบัติงานใกล้ชิดกันเพียงใด

การจําแนก
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
ข้าราชการ(วิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย(วิชาการ)
ข้าราชการ(สนับสนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(สนับสนุน)
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
พนักงานประจําตามสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ
รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสายสนับสนุน
รวม
ต่ํากว่า 5 ปี
5 ปีขึ้นไป – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป – 15 ปี
15 ปีขึ้นไป – 20 ปี
20 ปีขึ้นไป – 25 ปี
มากกว่า 25 ปี
รวม
ต่ํากว่า 5 ปี
5 ปีขึ้นไป – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป – 15 ปี
15 ปีขึ้นไป – 20 ปี
20 ปีขึ้นไป – 25 ปี
มากกว่า 25 ปี
รวม
อยู่จังหวัดเดียวกัน
อยู่คนละจังหวัดแต่เดินทางไปกลับได้
อยู่คนละจังหวัดและไม่สามารถเดินทางไปกลับได้

รวม
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จํานวน

ร้อยละ

198
197
395
17
181
6
118
9
17
16
31
395
36
4
158
198
27
133
31
6
197
177
104
43
35
25
11
395
162
102
42
41
33
15
395
187
91
117
395

50.13
49.87
100.00
4.31
45.82
1.52
29.88
2.27
4.31
4.05
7.84
100.00
18.18
2.02
79.80
100
6.84
33.67
7.85
1.52
49.87
44.81
26.33
10.89
8.86
6.33
2.78
100.00
41.01
25.82
10.63
10.38
8.35
3.80
100.00
47.34
23.04
29.62
100.00

ข้อมูลทั่วไป
1.12 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ที่
ทางมหาวิทยาลัยเคยจัดให้หรือไม่
1.13 การเข้าร่วมกิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัย

การจําแนก
เคย
ไม่เคย
รวม
เข้าร่วมบ่อยครั้ง
เข้าร่วมทุกครั้งถ้าไม่ตดิ ภารกิจ
เข้าร่วมน้อยเนื่องจากภาระงานติดพัน
ไม่เคยเข้าร่วมเลย
รวม
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จํานวน

ร้อยละ

294
101
395
81
287
26
1
395

74.43
25.57
100.00
20.51
72.66
6.58
0.25
100.00

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านต่างๆ และโดยภาพรวม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
Χ̅
ปัจจัย/ด้าน
S.D.
ค่าเฉลี่ย
2.5 ลักษณะงาน
2.1 การนําองค์กร (ผู้นําระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย หมายถึง อธิการบดี)
2.2 เพื่อนร่วมงาน
2.3 การปฏิบัติงานของผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง
2.4 การพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ
2.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
2.7 สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
2.8 การได้รับรางวัลและการยอมรับ
คะแนนเฉลี่ย
*ในตารางได้จัดเรียงคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน จากมากไปหาน้อย

4.43
4.21
4.10
4.07
4.03
4.02
3.93
3.79
4.07

ระดับความ
พึงพอใจ

0.62
0.67
0.78
0.84
0.78
0.78
0.93
0.81
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมในการทํางานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านลักษณะงาน (ค่าเฉลี่ย
4.43) รองลงมาคือ ด้านการนําองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.21) ลําดับที่สามด้านเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.10) และมีด้านที่ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการได้รับรางวัลและการยอมรับ (ค่าเฉลี่ย 3.79) รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.93) และรองลําดับที่ 3 คือด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.02)
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อต่อ สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเด็นต่างๆ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
Χ̅
ปัจจัย/ด้าน
S.D.
ค่าเฉลี่ย

2.1 การนําองค์กร
2.1.1 ผู้นําระดับสูงของมหาวิทยาลัยสามารถสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทิศทาง
และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน
2.1.2 ผู้นําระดับสูงของมหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆเชิงรุกได้
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ระดับความ
พึงพอใจ

4.21

0.67

มาก

4.29

0.61

มาก

4.24

0.62

มาก

Χ̅

ปัจจัย/ด้าน

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.21

0.70

มาก

4.19

0.71

มาก

4.14

0.73

มาก

4.10

0.78

มาก

4.33

0.66

มาก

4.31

0.68

มาก

4.30
3.97
3.57

0.68
0.87
1.03

มาก
มาก
มาก

4.07

0.84

มาก

4.09

0.85

มาก

4.07

0.87

มาก

4.07

0.86

มาก

4.06
4.06

0.79
0.82

มาก
มาก

4.03

0.78

มาก

4.19
4.14
4.10

0.70
0.73
0.76

มาก
มาก
มาก

3.94
3.77

0.84
0.87

มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย

2.1.5 โดยรวมฉันมีความเชื่อถือและไว้วางใจในผู้นําระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้
อย่างสนิทใจ
2.1.4 ผู้นําระดับสูงของมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบของบุคลากร
2.1.3 ผู้นําระดับสูงของมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้บคุ ลากรติดต่อสื่อสารในการให้
ข้อมูลเพื่อให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก

2.2 เพื่อนร่วมงาน
2.2.1 เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติภารกิจ หน้าที่และผลงาน
2.2.3 ท่านสามารถปรึกษาปัญหาการทํางานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
เพื่อนร่วมงาน
2.2.2 ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
2.2.5 ในภาพรวมฉันสามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิทใจ
2.2.4 เพื่อนร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง

2.3 การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาโดยตรง
(ผู้บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้างานของท่าน ซึ่งอยู่ถัดจากท่านขึ้นไป
1 ขั้น และท่านขึ้นตรงต่อหัวหน้างานนี้)
2.3.1 หัวหน้างาน สามารถสื่อสารให้ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คาดหวังจากฉันใน
การทํางาน
2.3.2 หัวหน้างาน ใส่ใจ/ให้ความสําคัญกับเป้าหมายและค่านิยมในการทํางานของ
ฉัน
2.3.3 หัวหน้างาน ช่วยฉันแก้ปัญหาในการทํางาน โดยไม่ลดละความพยายามจน
สามารถแก้ปัญหาได้สําเร็จ
2.3.4 หัวหน้างาน จะเรียกฉันเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้ง ไม่ตัดสินฉันโดย
ไม่สอบถามถึงสาเหตุ
2.3.5 โดยรวมฉันมีความเชื่อถือและไว้วางใจผู้บังคับบัญชาของฉันได้อย่างสนิทใจ

2.4 การพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ
2.4.3 ในภาพรวมฉันมีความพึงพอใจในโอกาสที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า
ในอาชีพของฉัน
2.4.4 ฉันมีโอกาสได้รับการอบรม / การพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม
2.4.5 ในภาพรวมฉันพึงพอใจในโอกาสในการเติบโตในอาชีพของฉันที่มหาวิทยาลัยนี้
2.4.1 ฉันมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของฉันในมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ชัดเจน
2.4.2 ฉันสามารถโยกย้ายสายงานได้ ถ้าฉันเห็นว่างานใหม่เหมาะสมกับฉันมากกว่า
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน
Χ̅

ปัจจัย/ด้าน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

2.5 ลักษณะงาน

4.43

0.62

มาก

2.5.1 งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า
2.5.2 งานที่ทําปัจจุบันมีความท้าทาย
2.5.5 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในงานที่ทําในปัจจุบัน
2.5.3 งานที่ทําปัจจุบันมีความสอดคล้อง ระหว่างทักษะที่มีกับความรู้ความสามารถ
ที่จําเป็นในการทํางาน
2.5.4 งานที่ท่านทําปัจจุบันมีโอกาสที่จะได้ใช้ทักษะและความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ในการปฏิบัติงาน

4.50
4.43
4.43

0.56
0.63
0.62

มาก
มาก
มาก

4.40

0.67

มาก

4.39

0.64

มาก

2.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

4.02

0.78

มาก

4.04

0.79

มาก

4.02

0.75

มาก

4.02

0.79

มาก

4.02

0.80

มาก

4.00

0.75

มาก

2.7 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

3.93

0.93

มาก

2.7.5 หน่วยงานของท่านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
2.7.3 ความสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตส่วนตัวของฉัน
2.7.4 หน่วยงานของท่านมีห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ
2.7.1 ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ และเครื่องใช้สํานักงานในที่ทํางานของฉัน
2.7.2 ความเหมาะสมของปริมาณคนกับปริมาณภาระงานหลักของสายงานฉัน

4.12
3.92
3.92
3.89
3.81

0.81
0.87
1.04
0.95
0.95

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.8 การได้รับรางวัลและการยอมรับ

3.79

0.81

มาก

2.6.2 ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีความเป็นธรรมของกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
2.6.3 ท่านคิดว่ากระบวนการประเมินมีความถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือมีการทํา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และข้อตกลงนั้นเหมาะสมแล้ว
2.6.4 ท่านคิดว่าผลการประเมินทีท่ ่านได้รับเมื่อเทียบกับบุคลากรที่ทํางาน
เหมือนๆกันมีความเป็นธรรม
2.6.5 ในภาพรวมท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีความยุติธรรมในเรื่องการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
2.6.1 ท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมีความเป็นธรรมของกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

2.8.4 โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยมีการยกย่องชมเชยบุคลากรอยู่เสมอ
3.87
0.75
มาก
2.8.3 โดยภาพรวมหน่วยงานที่ท่านสังกัดมีการยกย่องชมเชยบุคลากรอยู่เสมอ
3.86
0.79
มาก
2.8.5 รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสมต่อปริมาณงาน
3.79
0.94
มาก
2.8.2 โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการได้รับรางวัลและการยอมรับ
3.75
0.77
มาก
2.8.1 ท่านได้รับของขวัญ/สิ่งของเล็กๆน้อยๆ
3.67
0.81
มาก
*ในตารางได้จัดเรียงคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน จากมากไปหาน้อย
หมายเหตุ: - ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง หมายถึง สิ่งที่มหาวิทยาลัยดําเนินการได้ดี เป็นจุดแข็ง หากพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจะเป็นแรงเสริม
ให้บุคลากรมีความพึงพอใจมากขึน้ อันจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
- ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา หมายถึง สิ่งที่มหาวิทยาลัยยังดําเนินการได้ไม่ดี เป็นจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุง
9

จากตาราง 3 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมในการทํางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านจํานวน 8 ด้าน พบว่า ด้านที่บุคลากรมี ความพึงพอใจมากที่ สุด 3 ลําดับ ประกอบด้วย 1) ด้านลักษณะงาน
(ค่าเฉลี่ย 4.43) ลําดับที่ 2) การนําองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.21) และ 3) ด้านเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.10) ส่วนผล ความ
พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าในสามลําดับท้าย ประกอบด้วย 1) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.02) และ
2) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.93) และอันดับสุดท้าย 3) การได้รับรางวัลและ การยอมรับ
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน (ค่าเฉลี่ย 3.79)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมในการทํางาน(เรียงจากมากไปหาน้อย)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานวิเคราะห์มาจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความพึงพอใจกับความเห็นในข้อคําถามแต่ละด้าน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
ลําดับความสําคัญของปัจจัย ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการยกระดับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย ต่อไป โดยแยกเป็น 2 ประเภทปัจจัยหลัก ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดง ประเภทปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน ” - Hygiene Factors
ปัจจัย/ด้าน
2.1 การนําองค์กร (ผู้นําระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย หมายถึง อธิการบดี)
2.2 เพื่อนร่วมงาน
2.3 การปฏิบัติงานของผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง
2.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
2.7 สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน

ค่าเฉลี่ย
4.21
4.10
4.07
4.02
3.93

ตารางที่ 5 แสดง ประเภทปจจัยที่สรางแรงจูงใจ ”- Motivation Factors )
ปัจจัย/ด้าน
2.5 ลักษณะงาน
2.4 การพัฒนาและการเติบโตในอาชีพ
2.8 การได้รับรางวัลและการยอมรับ
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ค่าเฉลี่ย
4.43
4.03
3.79

ข้อคําถามหรือประเด็นสามอันดับแรกที่มีระดับความเห็นสูงสุดและต่ําสุดของบุคลากรในด้านความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร ดังนี้
1.เพศ
ประเภท
ระดับความเห็นสูงสุด
ระดับความเห็นต่ําสุด
[2.5.1 งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า]
[2.7.4 หน่วยงานของท่านมีห้องนํ้าสะอาด
ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ]
[3.2.1 ฉันมีความภาคภูมิใจและยินดีจะ
[2.8.5 รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เพศชาย
บอกกับผู้อื่น ว่าทํางานที่
ได้รับมีความเหมาะสมต่อปริมาณ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้]
งาน]
[3.2.4 ฉันปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรม [2.2.4 เพื่อนร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่า
การทํางานของมหาวิทยาลัย]
ร้ายลับหลัง]
[2.5.1 งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า]
[2.2.4 เพื่อนร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่า
ร้ายลับหลัง]
[3.2.1 ฉันมีความภาคภูมิใจและยินดีจะ
[2.3.4 หัวหน้างาน จะเรียกฉันเพื่อสอบถาม
บอกกับผู้อื่น ว่าทํางานที่
ข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้ง ไม่ตัดสินฉัน
เพศหญิง
มหาวิทยาลัยแห่งนี้]
โดยไม่สอบถามถึงสาเหตุ]
[3.2.3 ฉันยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของ [2.4.2 ฉันสามารถโยกย้ายสายงานได้ ถ้าฉัน
มหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติ
เห็นว่างานใหม่เหมาะสมกับฉัน
ตาม]
มากกว่า]
จากตารางประเภทเพศ แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึง การเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพศชายและเพศหญิง เห็นว่างานทีทํามีคุณค่า ยินดีและ
ภูมิใจที่จะบอกผู้อื่นว่าทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เหมือนกัน ในขณะที่เพศชาย
พร้อมที่จะปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมการทํางานของมหาวิทยาลัย ส่วนเพศหญิง ให้การยอมรับกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ในส่วนของความคิดเห็นถึง การไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพศชายและเพศหญิง มีความเห็นตรงกันว่า เพื่อน
ร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และเพศชายให้ความสําคัญ กับการมีห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
เพียงพอ รวมถึงเรื่องรายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ ยังมีความเหมาะสมน้อยต่อปริมาณงานที่ได้รับ สําหรับ
เพศหญิงนั้นเห็นว่าหัวหน้างาน ตัดสินตัวผู้ตอบแบบประเมินโดยไม่สอบถามถึงสาเหตุ ไม่เรียกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
ก่อน
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2.อายุ
ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด
ระดับความเห็นต่ําสุด
[3.1.5 ท่ า นปฏิบั ติ ง านที่ ไ ด้ รับมอบหมาย [2.7.4 หน่ ว ยงานของท่านมี ห้องนํ้าสะอาด
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อ
ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ]
บรรลุวัตถุประสงค์และความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัย]
อายุ 20 ปี – 30 ปี [3.2.3 ฉันยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของ [2.8.5 รายได้ ค่า ตอบแทนและสวั สดิการที่
มหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติ
ได้ รั บ มี ค วามเหมาะสมต่ อ ปริ ม าณ
ตาม]
งาน]
[2.5.5 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจใน [2.7.2 ความเหมาะสมของปริมาณคนกับปริมาณ
งานที่ทําในปัจจุบัน]
ภาระงานหลักของสายงานฉัน]
จากตารางประเภทอายุ ช่วงอายุระหว่าง 20 ปี – 30 ปี แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 20 ปี – 30 ปี ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง เห็นว่าได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัย และให้การยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม และเห็นว่าพึง
พอใจงานที่ทําในปัจจุบัน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 20 ปี – 30 ปี ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง เห็นว่า ยังไม่มี มีห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ และรายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่ได้รับยังมีความเหมาะสมน้อยต่อปริมาณงานที่ได้รับ รวมจนถึง ปริมาณคนกับปริมาณภาระงานหลักของสายงาน
ยังไม่มีความเหมาะสม

ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด

ระดับความเห็นต่ําสุด

[2.5.1 งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า]

[2.2.4 เพื่อนร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่า
ร้ายลับหลัง]

[2.5.2 งานที่ทําปัจจุบันมีความท้าทาย]

[2.8.5 รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ
มีความเหมาะสมต่อปริมาณงาน]

อายุ 31 ปี – 40 ปี

[3.2.3 ฉันยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของ [2.7.5 หน่วยงานของท่านความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติ
ชีวิตและทรัพย์สินตลอดระยะเวลาที่
ตาม]
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน]
จากตารางประเภทอายุ ช่วงอายุระหว่าง 31 ปี – 40 ปี แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 31 ปี – 40 ปี ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง เห็นว่างานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า มีความท้าทาย และให้การยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ
พร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 31 ปี – 40 ปี ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีความเห็นตรงกันว่า เพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และรายได้ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ได้รับยังมีความเหมาะสมน้อยต่อปริมาณงานที่ได้รับ และให้ความสําคัญถึง ความปลอดภัยในชีวิ ตและ
ทรัพย์สินตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
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ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด
[2.5.1 งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า]

อายุ 41 ปี – 50 ปี

ระดับความเห็นต่ําสุด
[2.2.4 เพื่อนร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่า
ร้ายลับหลัง]

[3.2.1 ฉั น มี ค วามภาคภู มิ ใ จและยิ น ดี จ ะ [2.4.2 ฉันสามารถโยกย้ายสายงานได้ ถ้าฉัน
บ อ ก กั บ ผู้ อื่ น ว่ า ทํ า ง า น ที่
เห็ น ว่ า งานใหม่ เ หมาะสมกั บ ฉั น
มหาวิทยาลัยแห่งนี้]
มากกว่า]
[3.2.3 ฉันยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของ [2.4.5 ในภาพรวมฉันพึงพอใจในโอกาสใน
มหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติ
ก า ร เ ติ บ โ ต ใ น อ า ชี พ ข อ ง ฉั น ที่
ตาม]
มหาวิทยาลัยนี้]

จากตารางประเภทอายุ ช่วงอายุระหว่าง 41 ปี – 50 ปี แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 41 ปี – 50 ปีทั้งเพศชายและ
เพศหญิง เห็นว่างานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า ยินดีและภูมิใจที่จะบอกผู้อื่นว่าทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้การยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 41 ปี – 50 ปีทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีความเห็นตรงกันว่า เพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และควรให้บุคลากรสามารถ
โยกย้ายสายงานได้ ถ้ามีหรือแสดงเหตุผลได้ว่างานใหม่เหมาะสมกับบุคลากรมากกว่า และไม่พึงพอใจในเรื่องโอกาสใน
การเติบโตในอาชีพของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยนี้

ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด

ระดับความเห็นต่ําสุด

[3.2.1 ฉั น มี ค วามภาคภู มิ ใ จและยิ น ดี จ ะ [2.2.5 ในภาพรวมฉั น สามารถเชื่ อ ถื อ และ
บ อ ก กั บ ผู้ อื่ น ว่ า ทํ า ง า น ที่
ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิทใจ]
มหาวิทยาลัยแห่งนี้]
[3.2.2 ฉันมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ [2.2.4 เพื่อนร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่า
อายุ 51 ปี – 60 ปี
ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
ร้ายลับหลัง]
มหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ]
[2.5.1 งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า]
[2.3.4 หัวหน้างาน จะเรียกฉันเพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้ง ไม่ตัดสินฉัน
โดยไม่สอบถามถึงสาเหตุ]
จากตารางประเภทอายุ ช่วงอายุระหว่าง 51 ปี – 60 ปี แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 51 ปี – 60 ปี ทั้งเพศชายและ
เพศหญิ ง เห็ น ว่ า รู้สึ กยิ น ดี และภูมิ ใจที่ จ ะบอกผู้ อื่น ว่ า ทํ า งานที่ ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ และเห็นว่า
งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 51 ปี – 60 ปี ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีความเห็นแตกต่างจากช่วงอายุอื่นๆ ในเรื่องของเพื่อนร่วมงานโดยเห็นว่า ในภาพรวมไม่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพือ่ น
ร่วมงานได้อย่างสนิทใจ และเห็นด้วยกับช่วงอายุอื่นๆที่เห็นว่าเพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง รวมจนถึงเห็น
ว่าหัวหน้างาน ตัดสินตัวผู้ตอบแบบประเมินโดยไม่สอบถามถึงสาเหตุ ไม่เรียกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก่อน
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3.สายการปฏิบัติงาน
ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด

ระดับความเห็นต่ําสุด

[2.5.1 งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า]

[2.7.4 หน่ ว ยงานของท่านมี ห้องนํ้าสะอาด
ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ]

[2.5.2 งานที่ทําปัจจุบันมีความท้าทาย]

[2.8.5 รายได้ ค่า ตอบแทนและสวัส ดิการที่
ได้รับมีความเหมาะสมต่อปริมาณงาน]

สายวิชาการ

[2.5.3 งานที่ทําปัจจุบันมีความสอดคล้อง [2.2.4 เพื่ อนร่ว มงานไม่ เคยจั บ กลุ่ ม นิ น ทา
ร ะ หว่ า ง ทั ก ษ ะ ที่ มี กั บ ค ว า ม รู้
ว่าร้ายลับหลัง]
ความสามารถที่จําเป็นในการทํางาน]
จากตารางประเภทสายการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรสายวิชาการ ทั้งเพศชายและ เพศหญิง เห็นว่า งาน
ที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า รวมถึงงานที่ทําปัจจุบันมีความท้าทาย และงานที่ทําปัจจุบันมีความสอดคล้อง ระหว่างทักษะที่มี
กับความรู้ความสามารถที่จําเป็นในการทํางาน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรสายวิชาการ ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็น
ว่ายังไม่มีห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อบุคลากร และเห็นว่าเพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้าย
ลับหลัง รวมจนถึงเห็นว่ายังไม่มีความเหมาะสมในเรื่องของรายได้ค่าตอบ แทนและสวัสดิการที่ได้รับต่อปริมาณงานที่ได้รับ

ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด

ระดับความเห็นต่ําสุด

[3.2.1ฉั น มี ค วามภาคภู มิ ใ จและยิ น ดี จ ะ [2.2.4 เพื่อนร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่า
บ อ ก กั บ ผู้ อื่ น ว่ า ทํ า ง า น ที่
ร้ายลับหลัง]
มหาวิทยาลัยแห่งนี้]
[3.2.3ฉันยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับ ของ [2.2.5 ในภาพรวมฉัน สามารถเชื่ อ ถือและ
สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติ
ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิท
ตาม]
ใจ]
[2.5.5 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจใน [3.3.5 ฉันไม่คิดจะไปปฏิบัติ งานที่ องค์ กรอื่ น
งานที่ทําในปัจจุบัน]
แม้ว่าจะได้รับตําแหน่งและเงินเดือนที่
ดีกว่า]
จากตารางประเภทสายการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุน) แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งเพศชายและ เพศหญิง เห็นว่า
รู้สึกยินดีและภูมิใจที่จะบอกผู้อื่นว่าทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีความ
พร้อมที่จะยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิ บัติตาม และในภาพรวมบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจในงานที่ทําในปัจจุบัน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็น
ว่าเห็นว่าเพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และไม่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่าง
สนิทใจ รวมจนถึงเห็นว่าหากมีองค์กรอื่นให้ตําแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่าก็พร้อมจะไปปฏิบัติงานที่อื่น
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4.ประเภทของบุคลากร
ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด
[2.5.2 งานที่ทําปัจจุบันมีความท้าทาย]

ระดับความเห็นต่ําสุด
[2.7.1 ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ และ
เครื่องใช้สํานักงานในที่ทํางานของฉัน]
[2.7.3 ความสมดุ ลระหว่ างการทํางานและ
การใช้ชีวิตส่วนตัวของฉัน]

[2.5.3 งานที่ทําปัจจุบันมีความสอดคล้อง
ระหว่างทักษะที่มีกบั ความรู้
ข้าราชการ(วิชาการ)
ความสามารถที่จําเป็นในการทํางาน]
[3.1.5 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รบั มอบหมาย [2.3.4 หัวหน้างาน จะเรียกฉันเพื่อสอบถาม
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อ
ข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้ง ไม่ตัดสินฉัน
บรรลุวัตถุประสงค์และความสําเร็จ
โดยไม่สอบถามถึงสาเหตุ]
ของมหาวิทยาลัย]
จากตารางประเภทข้าราชการ (สายวิชาการ) แปรผลได้วา่
ในส่ ว นของความคิด เห็ น ถึ ง การเห็ นด้ ว ยอย่า งยิ่ง ประเภทข้า ราชการ (สายวิ ช าการ) ทั้ ง เพศชายและ
เพศหญิง เห็นว่า งานที่ทําปัจจุบันมีความท้าทาย และงานที่ทําปัจจุบันมีความสอดคล้อง ระหว่างทักษะที่มีกับความรู้
ความสามารถที่จําเป็นในการทํางาน รวมไปถึงบุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประเภทข้าราชการ (สายวิชาการ) ทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีความเห็นว่ายังไม่มีความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ และเครื่องใช้สํานักงานในที่ ทํางาน และยังไม่มีความสมดุล
ระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตส่วนตัว และเห็นว่าหัวหน้างาน มักจะตัดสิน โดยไม่มีการเรียก ไม่สอบถามถึงสาเหตุ
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้งที่มีปัญหา

ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด
[2.5.1 งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า]

พนักงานมหาวิทยาลัย
(วิชาการ)

[2.5.2 งานที่ทําปัจจุบันมีความท้าทาย]

ระดับความเห็นต่ําสุด
[2.7.4 หน่ ว ยงานของท่ า นมี ห้องนํ้ า สะอาด
ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ]
[2.8.5 รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ
มีความเหมาะสมต่อปริมาณงาน]
[2.2.4 เพื่อนร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่า
ร้ายลับหลัง]

[2.5.3 งานที่ทาํ ปัจจุบันมีความสอดคล้อง
ระหว่างทักษะที่มีกับความรู้
ความสามารถที่จาํ เป็นในการทํางาน]
จากตารางประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) แปรผลได้วา่

ในส่วนของความคิดเห็นถึง การเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่า งานที่ทําปัจจุบัน มีคุณค่า มีความท้าทาย และงานที่ทําปัจจุบันมีความสอดคล้ อง
ระหว่างทักษะที่มีกับความรู้ความสามารถที่จําเป็นในการทํางาน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นว่ายังไม่มีความพร้อมในเรื่องห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ รวม
จนถึงเห็นว่ายังไม่มีความเหมาะสมในเรื่องของรายได้ค่าตอบ แทนและสวัสดิการที่ได้รับต่อปริมาณงานที่ได้รับ และมี
ความเห็นสอดคล้องกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่เห็นว่าเพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง
15

ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด

ระดับความเห็นต่ําสุด

[2.2.1 เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ [2.6.4 ท่านคิดว่าผลการประเมินที่ท่านได้รับ
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการ
เมื่ อ เที ย บกั บ บุ ค ลากรที่ ทํ า งาน
ปฏิบัติภารกิจ หน้าที่และผลงาน]
เหมือนๆกันมีความเป็นธรรม]
ข้าราชการ
[2.2.3 ท่านสามารถปรึกษาปัญหาการ
[2.6.5 ในภาพรวมท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยมี
(สายสนับสนุน)
ทํางานและได้รับการช่วยเหลือเป็น
ความยุติธรรมในเรื่องการบริหารผล
อย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน]
การปฏิบตั ิงาน]
[2.3.2 หัวหน้างาน ใส่ใจ/ให้ความสําคัญกับ
เป้าหมายและค่านิยมในการทํางานของฉัน]
จากตารางประเภทข้าราชการ(สายสนับสนุน) แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึง การเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทข้าราชการ(สายสนับสนุน) เพศหญิง
เห็นว่า เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่และผลงาน และ
ท่านสามารถปรึกษาปัญหาการทํางานและได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน รวมจนถึงหัวหน้างาน ใส่
ใจ/ให้ความสําคัญกับเป้าหมายและค่านิยมในการทํางานของบุคลากร
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประเภทข้าราชการ(สายสนับสนุน) เพศหญิง มีความเห็นที่
ย้อนแย้ง ระหว่างการที่หัวหน้างาน ใส่ใจ/ให้ความสําคัญกับเป้าหมายและค่านิยมในการทํางานของบุคลากร แต่เห็นว่า
ผลการประเมินที่ได้รับเมื่อเทียบกับบุคลากรที่ทํางานเหมือนๆกัน ไม่มีความเป็นธรรมและคิดว่าไม่มีความยุติธรรมใน
เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ประเภท

ระดับความเห็นสูงสุด

ระดับความเห็นต่ําสุด

[3.2.1ฉันมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับ [2.2.4 เพื่อนร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่า
ผู้อื่นว่าทํางานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้]
ร้ายลับหลัง]
2.5.5 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจใน [2.4.2 ฉันสามารถโยกย้ายสายงานได้ ถ้าฉันเห็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานทีท่ ําในปัจจุบัน]
ว่างานใหม่เหมาะสมกับฉันมากกว่า]
(สนับสนุน)
[3.1.5 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รบั มอบหมาย [2.4.4 ฉั น มี โ อกาสได้ รั บ การอบรม / การ
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม
บรรลุวัตถุประสงค์และความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัย]
จากตารางประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) แปรผลได้วา่
ในส่วนของความคิดเห็นถึง การเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่า มีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่นว่าทํางานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และใน
ภาพรวมบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) มีความพึงพอใจในงานที่ทําในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน )
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นเช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ในเรื่องการที่เพื่อนร่วมงานยังคง
จับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และเห็นว่าควรให้บุคลากรสามารถ โยกย้ายสายงานได้ ถ้ามีหรือแสดงเหตุผลได้ว่างาน
ใหม่เหมาะสมกับบุคลากรมากกว่า รวมจนถึงเห็นว่าไม่มีโอกาสที่จะได้รับการอบรม / การพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม
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ประเภท

ลูกจ้างประจํา

ระดับความเห็นสูงสุด
[3.2.3 ฉันยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติ
ตาม]
[3.2.4 ฉันปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรม
การทํางานของมหาวิทยาลัย]
[2.5.1 งานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า]

ระดับความเห็นต่ําสุด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

จากตารางประเภทลูกจ้างประจําแปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทลูกจ้างประจํา ทั้งเพศชายและเพศหญิง
เห็นว่า ลูกจ้างประจําให้การยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม และได้ตาม
ค่านิยม วัฒนธรรมการทํางานของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเห็นว่างานที่ทําปัจจุบันมีคุณค่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทลูกจ้างประจํา ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นใดเลย
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[2.2.1 เพื่ อนร่วมงานให้ ความสนิ ทสนม ให้ [2.2.5 ในภาพรวมฉัน สามารถเชื่ อถื อ และ
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการ
ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิท
ปฏิบัติภารกิจ หน้าที่และผลงาน]
ใจ]
พนักงานราชการ
[2.2.2 ผู้ ป ฏิบั ติ ง านและเพื่ อนร่ว มงาน มี [2.8.5 รายได้ ค่า ตอบแทนและสวั สดิการที่
(สายสนับสนุน)
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ได้ รั บ มี ค วามเหมาะสมต่ อ ปริ ม าณ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน]
งาน]
[2.5.5 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจใน
ไม่มี
งานที่ทําในปัจจุบัน]
จากตารางประเภทพนักงานราชการ แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานราชการ(สายสนับสนุน) ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง เห็นว่าเพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่
และผลงาน รวมจนถึงเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน จนส่งผลให้พนักงานราชการในภาพรวมมีความพึงพอใจในงานที่ทําในปัจจุบัน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานราชการ(สายสนับสนุน) ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง มีความเห็นตรงข้ามย้อนแย้งกัน กล่าวคือแม้ว่า เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือ
หรื อ สนั บ สนุ น ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ แ ละผลงาน รวมจนถึ ง เห็ น ว่ า ผู้ ป ฏิบั ติ ง านและเพื่ อ นร่ ว มงาน มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน แต่ในภาพรวมก็ไม่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพื่ อน
ร่วมงานได้อย่างสนิทใจ และมีความเห็นว่ายังไม่มีความเหมาะสมระหว่างรายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับกับ
ปริมาณงานที่ต้องทํา
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[3.2.3 ฉัน ยอมรับ กฎระเบี ย บข้ อบั ง คั บ [2.3.1 หัวหน้างาน สามารถสื่อสารให้ฉันเห็น
ของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะ
ได้ อย่ า งชั ด เจนถึง สิ่ ง ที่ คาดหวั ง จาก
ปฏิบัติตาม]
ฉันในการทํางาน]
พนักงานประจําตาม [3.2.4 ฉันปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรม [2.7.4 หน่วยงานของท่านมี]
สัญญาจ้าง
การทํางานของมหาวิทยาลัย]
[3.2.1 ฉันมีความภาคภูมิใจและยิ นดีจะ [2.4.1 ฉันมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าใน
บ อ ก กั บ ผู้ อื่ น ว่ า ทํ า ง า น ที่
สายอาชีพของฉันในมหาวิทยาลัยได้
มหาวิทยาลัยแห่งนี้]
อย่างชัดเจน]
จากตารางประเภทพนักงานประจําตามสัญญาจ้าง แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึง การเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานประจําตามสัญญาจ้าง ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง เห็นว่ายอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม และปฏิบัติตาม
ค่านิยม วัฒนธรรมการทํางานของมหาวิทยาลัย รวมไปถึง มีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่น ว่าทํางานที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานประจําตามสัญญาจ้าง ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีความเห็นว่า หัวหน้างาน ยังไม่สามารถสื่อสารให้ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คาดหวังจากฉันในการ
ทํางาน และเห็นว่ายังไม่มีความพร้อมในด้านห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ รวมไปถึงการมองเห็นเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของฉันในมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน
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[3.3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ [2.2.5 ในภาพรวมฉั น สามารถเชื่ อ ถื อ และ
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ นี้เหมือน
ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิท
บ้านหลังที่ 2 ของฉัน]
ใจ]
ลูกจ้างชัว่ คราว/จ้าง [3.2.2 ฉันมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี [2.2.4 เพื่ อ นร่ ว มงานไม่ เ คยจั บ กลุ่ ม นิ น ทา
เหมาบริการ
ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข อง
ว่าร้ายลับหลัง]
มหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ]
[2.5.5 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจใน [2.8.2 โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
งานที่ทําในปัจจุบัน]
การได้รับรางวัลและการยอมรับ]
จากตารางประเภทพนักงานประจําตามสัญญาจ้าง แปรผลได้ว่า
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการเห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นี้เหมือนบ้านหลังที่ 2 ของฉัน
นอกจากนี้ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการยังมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อย่างสมํ่าเสมอ และเห็นว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจในงานที่ทําในปัจจุบัน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ ทั้ง เพศ
ชายและเพศหญิง มีความเห็นว่าในภาพรวมไม่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิทใจ เพราะเพื่อน
ร่วมงานยังมีร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการได้รับรางวัลและการยอมรับจาก
บุคลากรทุกประเภท
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สรุปประเด็นด้านความพึงพอใจสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพศชายและเพศหญิง มีความเห็นตรงกันว่า
สภาพปัญหาตามความเห็นผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และเพศชายให้ความสําคัญกับ
2. การมีห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ รวมถึงเรื่อง
3. รายได้คา่ ตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับยังมีความเหมาะสมน้อยต่อปริมาณงานที่ได้รับ
สําหรับเพศหญิงนั้นเห็นว่า หัวหน้างาน ตัดสินตัวผู้ ตอบแบบประเมินโดยไม่สอบถามถึงสาเหตุ ไม่เรียก
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก่อน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 20 ปี – 30 ปี ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง เห็นว่า
1. ยังไม่มีมีห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ และ
2. รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับยังมีความเหมาะสมน้อยต่อปริมาณงานที่ได้รับ รวมจนถึง
3. ปริมาณคนกับปริมาณภาระงานหลักของสายงานยังไม่มีความเหมาะสม
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 31 ปี – 40 ปี ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีความเห็นตรงกันว่า
1. เพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และ
2. รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับยังมีความเหมาะสมน้อยต่อปริมาณงานที่ได้รับ
3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 41 ปี – 50 ปี ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีความเห็นตรงกันว่า
1. เพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และ
2. ควรให้บุคลากรสามารถ โยกย้ายสายงานได้ ถ้ามีหรือแสดงเหตุผลได้ว่างานใหม่เหมาะสมกับบุคลากร
มากกว่า และ
3. ไม่พึงพอใจในเรื่องโอกาสใน การเติบโตในอาชีพของบุคลากรที่มหาวิทยาลัยนี้
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 51 ปี – 60 ปี ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีความเห็นแตกต่างจากช่วงอายุอื่นๆ ในเรื่องของเพื่อนร่วมงานโดยเห็นว่า
1. ในภาพรวมไม่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิทใจ และเห็นด้วยกับช่วงอายุอื่นๆที่เห็นว่า
2. เพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง รวมจนถึงเห็นว่า
3. หัวหน้างาน ตัดสินตัวผู้ตอบแบบประเมินโดยไม่สอบถามถึงสาเหตุ ไม่เรียกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก่อน
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ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรสายวิชาการ ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นว่า
1. ไม่มีห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อบุคลากร และเห็นว่า
2. เพือ่ นร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง รวมจนถึงเห็นว่า
3. ยังไม่มีความเหมาะสมในเรื่องของรายได้ค่าตอบ แทนและสวัสดิการที่ได้รับต่อปริมาณงานที่ได้รับ
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นว่า
1. เพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และ
2. ไม่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่าง สนิทใจ รวมจนถึงเห็นว่า
3. หากมีองค์กรอืน่ ให้ตําแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่าก็พร้อมจะไปปฏิบัติงานที่อื่น
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประเภทข้าราชการ (สายวิชาการ) ทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีความเห็นว่า
1. ยังไม่มีความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ และเครื่องใช้สํานักงานในที่ทํางาน และ
2. ยังไม่มีความสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตส่วนตัว และ
3. เห็นว่าหัวหน้างาน มักจะตัดสิน โดยไม่มีการเรียก ไม่สอบถามถึงสาเหตุ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก่อน
ทุกครั้งที่มีปัญหา
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นว่า
1. ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ รวมจนถึงเห็นว่า
2. ยังไม่มีความเหมาะสมในเรื่องของรายได้ค่าตอบ แทนและสวัสดิการที่ได้รับต่อปริมาณงานที่ได้รับ และมี
ความเห็นสอดคล้องกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่เห็นว่า
3. เพือ่ นร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประเภทข้าราชการ(สายสนับสนุน) เพศหญิง มีความเห็นที่
ย้อนแย้ง ระหว่างการที่หัวหน้างาน ใส่ใจ/ให้ความสําคัญกับเป้าหมายและค่านิยมในการทํางานของบุคลากร แต่เห็นว่า
1. ผลการประเมินที่ได้รับเมื่อเทียบกับบุคลากรที่ทํางานเหมือนๆกันไม่มีความเป็นธรรมและ
2. คิดว่าไม่มีความยุติธรรมในเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน )
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นเช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ในเรื่องการที่
1. เพื่อนร่วมงานยังคงจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และเห็นว่า
2. ควรให้บุคลากรสามารถ โยกย้ายสายงานได้ ถ้ามีหรือแสดงเหตุผลได้ว่างานใหม่เหมาะสมกับบุคลากร
มากกว่า รวมจนถึงเห็นว่า
3. ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการอบรม / การพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม
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ในส่ วนของความคิ ดเห็ นถึ งการไม่ เห็ นด้ วยอย่ างยิ่ ง บุ ค ลากรประเภทพนั ก งานราชการ(สายสนั บ สนุ น )
ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นตรงข้ามย้อนแย้งกัน กล่าวคือแม้ว่า เพื่อนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และผลงาน รวมจนถึงเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงาน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน แต่ในภาพรวมมีความเห็นว่า
1. ไม่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิทใจ และมีความเห็นว่า
2. ยังไม่มีความเหมาะสมระหว่างรายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับกับปริมาณงานที่ต้องทํา
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทพนักงานประจําตามสัญญาจ้าง ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง มีความเห็นว่า
1. หัวหน้างาน ยังไม่สามารถสื่อสารให้ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คาดหวังจากฉันในการทํางานและเห็นว่า
2. ยังไม่มีความพร้อมในด้านห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ รวมไปถึง
3. การมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของฉันในมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน
ในส่วนของความคิดเห็นถึงการไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง บุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ ทั้ง เพศ
ชายและเพศหญิง มีความเห็นว่า
1. ในภาพรวมไม่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิทใจ เพราะ
2. เพื่อนร่วมงานยังมีร่วมงานไม่เคยจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง และ
3. ไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการได้รับรางวัลและการยอมรับจากบุคลากรทุกประเภท
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3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามผู ก พั น ของบุ ค ลากรต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนที่ 3 ความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
ระดับความ
Χ̅
S.D.
ผูกพัน
ค่าเฉลี่ย
3.2 ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
4.39
0.64
มาก
3.1ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
4.29
0.60
มาก
3.3 ด้านการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร
4.13
0.76
มาก
คะแนนเฉลี่ย
4.27
0.67
มาก
จากตาราง 6 พบว่า ความความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความผูกพันอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านที่ค่าเฉลี่ยความผูกพันสูงที่สุด คือ ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.39)
รองลงมาคือ ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร(ค่าเฉลี่ย 4.29) และสุดท้ายคือ
ด้านการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.13)
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเด็นต่างๆ
ปัจจัย/ด้าน

ตอนที่ 3 ความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
ปัจจัย/ด้าน
3.1ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
3.1.5 ท่านปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
3.1.4 ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา
3.1.3 ในขณะที่ทํางานฉันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
3.1.1 เป้าหมายในการทํางานของฉันสอดคล้องกับค่านิยมของ มหาวิทยาลัย
3.1.2 ในขณะที่ทํางานฉันรู้สึกว่าตนเองมีพลังมากมาย
3.2 ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
3.2.2 ฉันมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีทชี่ ่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างสมํา่ เสมอ
3.2.1 ฉันมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่น ว่าทํางานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
3.2.3 ฉันยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
3.2.4 ฉันปฏิบัติตามค่านิยม วัฒนธรรมการทํางานของมหาวิทยาลัย
3.2.5 มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารงานที่ดีน่าทํางาน
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Χ̅
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
ผูกพัน

4.29

0.60

มาก

4.47

0.55

มาก

4.34
4.26
4.22
4.15
4.39

0.54
0.67
0.58
0.67
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.46
4.44
4.44
4.40
4.23

0.61
0.66
0.59
0.62
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปัจจัย/ด้าน
3.3 ด้านการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
3.3.1 หากเกิดภาวะวิกฤตกับ มหาวิทยาลัยฉันพร้อมที่จะเสียสละสิทธิและ
ผลประโยชน์เพื่อให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดต่อไป
3.3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นี้เหมือนบ้าน
หลังที่ 2 ของฉัน
3.3.3 ฉันรู้สึกว่าคนในมหาวิทยาลัยนี้มีความซื่อสัตย์ สุจริตสูง
3.3.4 เมื่อฉันทํางานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเวลานาน ฉันยิง่ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัย
3.3.5 ฉันไม่คดิ จะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่นแม้ว่าจะได้รับตําแหน่งและเงินเดือน
ที่ดีกว่า

Χ̅
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
ผูกพัน

4.13

0.76

มาก

4.10

0.73

มาก

4.31
3.93

0.69
0.76

มาก
มาก

4.29

0.69

มาก

4.01

0.95

มาก

*ในตารางได้จัดเรียงคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน จากมากไปหาน้อย
จากตาราง 7 พบว่า
ในประเด็นที่ 3.1 ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ
4.29 โดยประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ประเด็ น ที่ 3.1.5 ท่ า นปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งเต็ ม ความรู้
ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และความสําเร็จของมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.47) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ประเด็นที่ 3.1.2 ในขณะที่ทํางานฉันรู้สึกว่าตนเองมีพลังมากมาย (ค่าเฉลี่ย 4.15)
ในประเด็นที่ 3.2 ด้ า นความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่ อองค์กร ผู้ ต อบแบบสอบถามมีความผูกพันของ
บุคลากรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.39 โดย
ประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คือ ประเด็ น ที่ 3.2.2 ฉัน มี พ ฤติ กรรมเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริม ภาพลั กษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.46) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประเด็นที่ 3.2.5 มหาวิทยาลัยนี้เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารงานที่ดีน่าทํางาน (ค่าเฉลี่ย 4.23)
ในประเด็นที่ 3.3 ด้านการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความผูกพัน
ของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคือ 4.13 โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ประเด็นที่ 3.3.1 หากเกิดภาวะวิกฤตกับ มหาวิทยาลัยฉันพร้อมที่จะเสียสละสิทธิและ
ผลประโยชน์เพื่อให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.10) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประเด็นที่ 3.3.5 ฉัน
ไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่นแม้ว่าจะได้รับตําแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า(ค่าเฉลี่ย 4.01)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย (เรียงจากมากไปหาน้อย)
Χ̅
ปัจจัย/ด้าน
S.D.
ค่าเฉลี่ย
3.1ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
3.2 ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
3.3 ด้านการดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร
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4.29
4.39
4.13

0.60
0.64
0.76

ระดับความ
ผูกพัน
มาก
มาก
มาก

การวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากร
ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร

Work Passion

ข้าราชการ(สายวิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ข้าราชการ(สายสนับสนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
พนักงานประจําตามสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ

4.19
4.26
4.37
4.39
4.33
4.22
4.34
4.00
4.26

Employee
Loyalty
4.29
4.31
4.70
4.54
4.60
4.32
4.49
4.28
4.44

Membership
maintenance
4.09
4.00
4.53
4.31
4.29
4.11
4.24
4.05
4.20

Engagement
4.19
4.19
4.53
4.41
4.41
4.22
4.35
4.11
4.30

หมายเหตุ: Work Passion = ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
Employee Loyalty = ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
Membership maintenance = การดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
จากตาราง 8 พบว่า
ในด้าน ความพยายามทุ่ มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Work Passion) บุคลากร
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) เป็นกลุ่มที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.39) และมีบุคลากรประเภทลูกจ้าง
ชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม(4.00)
ในด้ า น ความภาคภูมิ ใจและจงรัก ภั กดี ต่ อ องค์ก ร (Employee Loyalty) บุ คลากรประเภทข้า ราชการ
(สายสนับสนุน)เป็นกลุ่มที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.70) และบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ เป็นกลุ่ม
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม(4.28)
ในด้าน การดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Membership maintenance) บุคลากรประเภท
ข้า ราชการ(สายสนับสนุน)เป็นกลุ่มที่ มี ค่า เฉลี่ ย มากที่ สุด (4.53) และมี บุคลากรประเภทพนั กงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม(4.00)
ในด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร(Engagement) พบว่า บุคลากรประเภทข้าราชการ(สายสนับสนุน)
เป็นกลุ่มที่มีความผูกพันกับองค์กรมากที่สุด ตามมาด้วยกลุ่ม ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน(4.41) ถัดมาคือกลุ่มพนักงานประจําตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานราชการ และกลุ่มข้าราชการ
(สายวิชาการ)ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) (4.19) โดยมีกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว/จ้าง
เหมาบริการ เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ต่ําที่สุดที่ค่าเฉลี่ย (4.11) แต่โดยภาพรวมทุกกลุ่ม
มีค่าความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในระดับมาก
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ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันของบุคลากร จําแนกตามช่วงอายุของบุคลากร
ช่วงอายุ

Work Passion

20 ปี – 30 ปี
31 ปี – 40 ปี
41 ปี – 50 ปี
51 ปี – 60 ปี

4.57
4.26
4.61
4.50
4.48

Employee
Loyalty
4.29
4.14
4.45
4.47
4.34

Membership
maintenance
3.96
4.11
4.23
4.26
4.14

Engagement
4.28
4.17
4.43
4.41
4.32

จากตารางที่ 9 พบว่า
ในด้าน ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Work Passion) บุคลากรที่อยู่
ในช่วงอายุ 41 ปี – 50 ปีเป็นกลุ่มที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.61) และมีบุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 31 ปี – 40 ปี เป็นกลุ่ม
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม(4.26)
ในด้าน ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร (Employee Loyalty) บุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 41 ปี – 50 ปี
เป็นกลุ่มที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.45) และบุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 31 ปี – 40 ปี เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด(4.14)
ในด้าน การดํารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Membership maintenance) บุคลากรที่อยู่
ในช่วงอายุ 51 ปี – 60 ปี เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.26) และมีบุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี – 30 ปีเป็นกลุ่ม
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่ม (3.96 )
ในด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร(Engagement) พบว่าบุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 41 ปี – 50 ปี
เป็น กลุ่มที่มีความผูกพันกับองค์กรมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย(4.43) ตามมาด้วยกลุ่มบุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 51 ปี – 60
ปี ค่าเฉลี่ย(4.41) และบุคลากรที่อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี – 30 ปี ค่าเฉลี่ย(4.28) ตามลําดับ โดยมีบุคลากรที่อยู่ในช่วง
อายุ 31 ปี – 40 ปี เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยความผูกพันกับองค์กรน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆแต่ยงั อยู่ในเกณฑ์ที่มีความผูกพันมาก
* การวิเคราะห์คะแนนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยนําคะแนนทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนัน้ นําค่าเฉลี่ยไปแปลผล ซึ่งหลักเกณฑ์การแปลผลโดยการแบ่งคะแนนตามช่วง สรุปเป็น
ความผูกพัน ดังนี้
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

ความหมาย
มีความผูกพัน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
มีความผูกพัน อยู่ในระดับมาก
มีความผูกพัน อยู่ในระดับปานกลาง
มีความผูกพัน อยู่ในระดับน้อย
มีความผูกพัน อยู่ในระดับควรปรับปรุง
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4.1 ข้อเสนอแนะ (ต่อการปรับปรุง พัฒนา การบริหาร การจัดการมหาวิทยาลัย หรือในทุกด้านในอนาคต)
1 หมวดผู้บริหาร
1.1 บุคลากรฝ่ายบริหารบางท่านของมหาวิทยาลัยควรรู้จักการควบคุมภาวะอารมณ์ของตนเองในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะผู้บริหารที่ดีไม่จําเป็นต้องแสดงอารมณ์ฉุ นเฉียว หรือโมโหง่าย ควรรู้จักการ
รับฟัง และการแสดงความคิดเห็น
1.2 มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญต่อหน่วยงานทุกหน่วยงานอย่างเท่าเทียมกัน
1.3 ในภาพของมหาวิทยาลัย ลองพิจารณา คําสอนของในหลวงที่ว่า "ขาดทุน คือ กําไร" และในแง่ของการทํา
อะไรซักอย่าง ต้องพิจารณาคําๆนี้อย่างแยบยล เพื่อการคิดและปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
1.4 ผู้บริหารควรมีความเป็นธรรมต่อผู้ร่วมงาน และสนับสนุนให้งานในองค์กรสามารถดําเนินการไปได้อย่าง
ราบรื่น ร่วมทั้งควรปฎิบัติตัวให้เป็นที่เคารพนับถือ เชื่อใจ และไว้ว่างใจ ควรเป็นที่ปรึกษา และให้ข้อแนะนํา
ให้งานสามารถลุล่วงไปได้ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในองค์กร ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนใน
องค์กร ไม่ใช่สร้างความคัดแยง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่ควรใส่ร้ายผู้ใต้ความบังคับบัญชา และใช่
หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร
1.5
ชื่นชมผู้บริหารระดับสูงที่ มีความพยายามนําพาบุคลากรและมหาวิทยาลัยก้าวสู่อนาคต แต่ควรให้ความ
เข้าใจในศักยภาพแต่ละบุคคล
1.7 ไม่มีสิ่งใดที่เสนอแนะค่ะ เพราะมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่หลายๆด้านอยู่แล้วขณะนี้ค่ะ นับจาก
วันแรกที่เข้ามาเริ่มงานจนถึงวันทํางานปัจจุบนั นี้ รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึน้ มา
ตลอดเวลาแล้วค่ะ
2 หมวด การบริหารจัดการ/การบริหารงานบุคคล
2.1 มหาวิทยาลัยควรให้ ความสําคัญต่อ การพัฒนาบุคลากรตามศาสตร์วิชาชีพ ร่วมกับ การบูรณาการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ vision ของมหาวิทยาลัย
2.2 อยากให้อาจารย์ได้รับการพิจารณาในการเข้าสู่ระยะในรูปแบบอื่นได้นอกจากการสอบ
2.3 ขอขอบคุณสําหรับแนวทางอื่นที่มีให้ในการทดแทนภาระงานสอนได้
2.4 -รายวิชาสอนได้รับงบประมาณต่อวิชาน้อยมาก จนอาจารย์ต้องออกเงินส่วนตัวซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มาใช้
ประกอบการเรีย นการสอนเอง ซึ่ ง นั กศึกษาจะมี ม ากหรือน้ อย มหาวิ ท ยาลั ย ก็ต้ องให้ ความสํ า คั ญ กั บ
งบประมาณพัฒนานักศึกษารายบุคคลในทุกด้าน
2.5 ควรวางคนให้ตรงกับความสามารถและมีใจรักในงานที่ทํา
2.6 ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและส่วนรวม
2.7 เพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ อยากให้ลดความกดดันเรื่องให้บุคลากรสายวิชาการต้องลงหานักศึกษามา
เรียนให้ได้ตามเกณฑ์เพียงฝ่ายเดียว ควรใช้วิธีการอื่นทําควบคู่กันไปเพื่อเป็นการเสริมแรงด้านการปชส.คณะ
หรือสาขาวิชาที่เปิดสอน
2.8 บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร การดูแลและให้ความสําคัญนั้นส่งผลต่อศักยภาพในการทํางาน
2.9 อยากให้รับครูเพิ่ม เพิ่มอัตรา เนื่องจากข้าพเจ้ารับชั่วโมงสอนที่เกินความสามารถ ดิฉันคิดว่านักเรียนควร
ได้รับความรู้ จากคุณครู ในขณะที่มีสภาวะที่พร้อม ไม่ใช่ความเหนื่อยล้าจากชั่วโมงการสอนที่มากเกินไปค่ะ
2.10 การจัดวิทยากรให้ภายนอก น่าจะให่โอกาสคณะครุศาสตร์ได้แสดงความสามารถ แทนที่จะให้รร.สาธิต
อบรมนักวิชาการภายนอก
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2.11 บทบาทของมหาวิทยาลัยด้านชุมชนเป็นสิ่งที่ดี และควรมีการพัฒนาระบบที่เอื้ออํานวยต่อภาระกิจด้านนี้ให้
มากยิ่งขึ้น เช่น การเบิกจ่ายที่ล่าช้า การทําหนังสือต่างๆ ถ้าสามารถตั้งหน่วยงานอิสระมาควบคุมโดยเฉพาะ
น่าจะลดขั้นตอนลงได้ไม่ควรผลักภาระให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเพียงผู้เดียว
2.12 อยากให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานหรื อูผู บริ ห ารในทุ ก ฝ่ า ย อยากให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ บ ริ ห าร
เช่นเดียวกับที่ผู้บริหารประเมินเรา
2.13 การเจริญเติบโตของบุคลากรควรกระจายไปอย่างทั่วถึงไม่ควรเติบโตเป็นกระจุก คนเก่งในสถาบันนี้มีเยอะ
แต่ไม่ค่อยได้เห็นเพราะเขาทําแบบไม่ได้ออกหน้า หรือแสดงให้เห็นว่าเก่ง สู้คนพูดเยอะกว่าการลงมือปฏิบัติ
ไม่ได้
2.14 มหาวิทยาลัยต้องตระหนักอยู่เสมอว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาลัยที่ผลิตครูจะต้องพัฒนาความเป็นครู
และพัฒนาศักยภาพของครูตลอดไป
2.15 ควรตั้งค่าเป้าหมายงานแต่ละคนอย่างชัดเจน(Performance) 1... 2... 3... และประเมินผลปรับเงินเดือน
ตามผลการปฏิบัติงานนั้นๆ
2.16 ควรจัดให้มีบุคลากรที่เหมาะสมต่อการทํางานอย่างเป็นระบบและรูปแบบของงาน และทําหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
3 หมวดเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ/ความมั่นคง
3.1 1) ควรมีสวัสดิการยืดหยุ่นตลอดไป และจํานวนเงินให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของสังคมในปัจจุบัน
2) สร้างขวัญและกําลังใจ เช่น การยกย่องชมเชย การให้รางวัล การให้ความมั่นคงต่ออาชีพ...เป็นต้น
3) สร้างโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ
3.2 ควรเพิ่มสวัสดิการเงินเดือนให้ครูสาธิต เพราะ ถ้าสวัสดิการดี ครูจะไม่เข้า-ออกบ่อยคนั้งแน่นอน
3.3 สวัสดิการทางมหาลัย ควรเพิ่มขึ้น
3.4 เพิ่มความมั่นคงให้ครูสาธิต
3.5 ดูแลสวัสดิการของบุคลากรเพิ่มขึ้นอีก
3.6 อยากให้มีการปรับเงินเดือน หรือวิทยฐายะเหมือนข้าราชการครูทั่วไป เพิ่มสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
3.7 อยากให้สัญญาการทํางานเป็น 60 ปี เพราะอยากปฏิบัตงิ านทีน่ ี้จนอายุ 60 ปี
3.8 1) การจัดสรรภาระงานให้อาจารย์แต่ละท่านที่เป็นธรรม
2) การใหัเงินเดือนตามที่รัฐจัดสรรให้ ตาม 1.5 1.7 เท่าของข้าราชการ
3) สัญญาจ้างที่เอื้อต่อการคงอยู่ให้กับบุคลากร
3.9 มีที่พักให้บุคลาการอย่างเพียงพอ
3.10 1) อยากให้มีบ้านพักสําหรับอาจารย์ที่เพียงพอ
2) มีโต๊ะทํางานที่เป็นส่วนตัว ไม่ต้องเป็นห้องก็ได้ ขอแค่ที่ๆเงียบๆ มีสมาธิในการทํางาน ไม่มีการทําอาหาร
ส่งกลิ่นในห้องทํางาน การตะโกนคุยกัน หรือแม้กระทั่งการนําบุตรมาวิ่งเล่นส่งเสียงในสถานที่ทาํ งาน
3) อยากให้มีรถตู้หรือรถทัวร์รับส่งอาจารย์และบุคคลากร ตามเส้นทางในกรุงเทพที่ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในตอนเช้าและหลังเลิกงาน
3.11 ควรจะมีสวัสดิการยืดหยุน่ เพิ่มขึ้น
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4 หมวดอาคาร/สถานที่/การสนับสนุนเทคโนโลยี/การจัดการสิง่ แวดล้อม
4.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีท่ ันสมัยไม่ลา้ หลัง และตึกใหม่ควรเป็นคณะครุศาสตร์ เวลาคนมาสมัครมีแต่
ถามว่า ต้องเรียนตึกเก่านี่เหรอ ทั้งที่คณะอื่นดูทันสมัย ไม่สมอัตลักษณ์ที่ยกย่องให้เป็นมหาลัยแห่งการผลิต
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มรภ.อื่นๆสวยสง่ามากโดดเด่นที่สดุ กว่าคณะอื่น
4.2 ระบบอินเทอร์เน็ต, ห้องน้ํา
4.3 จัด ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือจัดศื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน
4.4 การสนับสนุนในการทํางานของอ.ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการสอนเช่นอุปกรณ์สาํ หรับสอนออนไลน์ และ
ความสะดวกในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสอน
4.5 ปรับปรุงงสภาพอาคารและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทํางาน
4.6 ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้บคุ ลากรได้ใช้งานสะดวกรวดเร็วและต้องสนับสนุนการเรียนการสอนทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัยและทุกห้องเรียน
4.7 1) เสนอให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน ห้องพักควรเปิดแอร์เมื่อมีคนอยู่
2) ห้องเรียนควรเปิดแอร์เฉพาะตอนมีนักศึกษาและปิดเมื่อเรียนเสร็จ
3) ถ้ามีกรรมการเดินตรวจการเปิดแอร์เปิดไฟทิ้งไว้ คิดว่าผู้ดูแลจะเข้มงวดการปิดเปิดมากขึ้นและค่าไฟจะลดลง
4) เรื่องการทําความสะอาดในส่วนของแม่บ้านประจําตึก อยากให้ใส่ใจทําความสะอาดให้สะอาดไม่ต้องรอ
ให้บอกถึงทํา
4.8 Accessible media
4.9 1) สระแก้ว ควรพัฒนาด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เช่น สถานที่จอดรถ / ห้องเรียน / ห้องน้ํา /
หอพัก / ระบบกล้องวงจรปิด / สวนหย่อม / ไฟฟ้าส่องสว่าง / พื้นที่ด้านหลัง ม. / ห้องสมุด / ลาน
กิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น
2) สระแก้ว ควรให้ทุกคนในศูนย์ คือ นักศึกษา สโมสรนักศึกษา อาจารย์ สนับสนุน คนงาน มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาศูนย์สระแก้วอย่างธรรมภิบาล
3) สระแก้ว ควรปรับปรุงโรงอาหารให้เป็นห้องประชุมที่สามารถจัดหารายได้จากการให้เช่าหรือมายืมใช้สถานที่ได้
4) สระแก้ว ควรให้นักศึกษามีกิจกรรมการพัฒนาทักษะต่างๆ เพิ่มขึ้น
4.10 ในปัจจุบนั มีการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ปัญหาที่พบคืออินเตอร์เนตไม่เสถียร ห้องสอนออนไลน์ของ
คณะไม่มีการจัดแบ่งให้เป็นสัดส่วน
4.11 ไวไฟ สวัสดิการต่างๆ เพิ่มขึ้น
4.12 อยากให้มีร้านซ่อมจักรยานยนต์/จักรยาน
4.13 โต๊ะทํางานอยู่ปนกับกลุ่มเจ้าหน้าที่สนับสนุน จึงทําให้เสียงดัง ไม่มีสมาธิ อยากได้ห้องทํางาน หรือพื้นที่
ทํางานที่เป็นสัดส่วน เพราะงานที่ทําต้องใช้ความคิด สมาธิในการทํา
4.14 ควรจัดมีพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยมากขึ้น จัดเป็นลักษณะคาเฟ่ ที่ถ่ายรูปให้สวยงามเพื่อดึงดูดคนเข้ามาใช้
บริการ มีที่ชอปปิ้งจะดีมาก มีตลาดมิดไนท์กลางคืน มีทางวิ่งออกกําลังกายที่เป็นสัดส่วน
4.15 อยากเห็นมหาลัยมีความร่มรื่นมากกว่านี้
4.16 อยากให้มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้มากกว่านี้
อยากให้นําระบบโปรแกรมสําเร็จรูปเข้ามาใช้ในแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ทํางานของมหาวิทยาลัยฯ และลดข้อตอนในการทํางาน
4.17 ความพร้อมของห้องเรียนทุกๆตึก และอยากให้มียูนิฟอร์มของพนักงานมหาวิทยาลัย
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4.2 ความคิดเห็น (ต่อการดําเนินงานในทุกด้านในปัจจุบัน)
1

หมวดผู้บริหาร
1.1 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง และเป็นทีย่ อมรับของสังคม
1.2 ผู้บริหารควร มี ความหนักแน่น เรื่อง ของ ความยุติธรรมและการไม่เอนเอียงกับการได้ รับสารเพียง
ด้านเดียว

2

หมวด การบริหารจัดการ/การบริหารงานบุคคล
ควรมีระบบการติดตามการประเมินผลงานวิชาการ ว่าอยู่ในชัน้ ตอนใด
มหาวิทยาลัยยังทํางานแบบไม่มแี ผนการล่วงหน้า นึกจะสั่งให้ทาํ อะไรก็ส่งมาแบบฉุกละหุก และ
เร่งด่วนเสมอ ถ้าสั่งงานแบบนี้กจ็ ะได้ผลงานแบบขอไปที อย่าคาดหวังคุณภาพ
ควรปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้สะดวกและเข้าถึงในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น โดยศึกษา
จากมหาวิยาลัยเอกชนเป็นตัวอย่าง
ยุคโควิดต้องลดการมาปฏิบัตงิ านที่มหาวิทยาลัยในกรณีที่ไม่จาํ เป็น ถ้าไม่มีภาระกิจควรให้
Work. From home.ไม่จําเป็นต้องมาลงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัย
1) ความไม่ชดั เจนของระบบการประเมินภาระงานใหม่ เปลี่ยนแปลงไปมา ล่าช้า และสับสน
2) ช่วงโควิด-19 การสอน online ไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างมาก โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือสื่อการสอนอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต แก่อาจารย์ผู้สอนเลย
ช้า ไม่ชัดเจน ไม่แจ่มแจ้งและแนบสนิท รวมศูนย์เกินไป

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7 ภาพรวมการดําเนินงานดี
2.8 เน้นการพัฒนาคนให้มากกว่าวัตถุ
2.9 อยากให้เน้นเรื่องความโปร่งใส บุคลากรไม่วา่ ระดับใดหากทุจริตต้องจัดการให้เด็ดขาด และเน้นเรื่อง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันเพราะเป็นมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งข้อนี้ม.ทําได้ดีอยู่แล้ว
2.10 ควรจัดแบ่งฝ่ายงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นการกระจายอํานาจในการบริหารงานให้มีศักยภาพสูงสุด
ขององค์กรณ์ ไม่ใช่การทํางานแบบรวมอํานาจไว้จุดๆเดียว
2.11 เพิ่มระบบการจัดงานให้ดีขึ้น
2.12 ผู้บริหารศูนย์สระแก้ว ต้องแสดงความจริงใจที่ทาํ ให้บุคลากรทุกคนสามารถร่วมกันพัฒนาสระแก้วไป
พร้อมกัน โดยสร้างกิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร
2.13 การทํางานทุกด้านควรมีการทํางานแบบมีส่วนร่วมของคนในองค์กร มิใช่มีส่วนร่วมตอนเกิดปัญหาขึ้นมา
2.14 ลดภาระงานที่มากเกินในปัจจุบนั
2.15 ขอมุ่งมั่นทํางานด้วยความตั้งใจจริงและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดด้วยความขยันหมั่นเพียร
2.16 ทุกด้านในปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับดีแล้วควรพัฒนาอย่างนีต้ ลอดไปดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.17 ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกสายงานได้เรียนต่อ และได้ปรับวุฒิฯ และเงินเดือน เพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจใน
การพัฒนางานในสายของตนเองอยู่ตลอดเวลา
2.18 เป็นไปในทางที่ดีขึ้นมากๆ
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2.19 การเข้าและเลิกแบบงาน routine ไม่เหมาะกับงานที่จะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเวลาการ
ทํางานที่จาํ กัด ไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพในสิง่ ที่ควรจะเป็นได้ ค่าตอบแทนต่างๆที่ควรจะได้รับ
ก็ควรจะได้รับโดยไม่ควรจะมีเงือ่ นไข ไม่ว่าจะเป็นค่าใบประกอบวิชาชีพ ค่าล่วงเวลา หรือค่าคุมงาน ก็
ควรให้ตามระเบียบที่ราชการกําหนดโดยไม่ควรมีข้อแม้จากระเบียบมหาลัย มาเป็นตัวกํานหด
2.20 อยากให้มหาวิทยาลัยฯ แนะนําหรือให้บุคลากรมีการอบรมตามสายงานนั้นๆ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุง
ตัวบุคคลเองและปรับปรุงในสายงานนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิ์ในสายงานของหน่วยงานนั้น
2.21 การให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะช่วยให้การทํางานราบรืน่
2.22 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทีด่ ีในทุกด้าน แต่รู้สึกหวั่นเกรงการพัฒนาที่ก้าวกระโดดเกินไป อยากเห็น
บ้านหลังที่สองหลังนี้คงอยู่ให้ทุกคนได้รู้จักตลอดไป
3

หมวดเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ/ความมั่นคง
3.1 สวัสดิการน้อย ขอเงินเดือนจริงที่ยื่นของบ
3.2 ตําแหน่งในสายงาน ครูโรงเรียนสาธิต มีอัตราเงินเดือนไม่เท่ากับสายสนับสนุน เช่นครูมีฐานเงินเดือน
15800 แต่สายสนับสนุน ได้เงินเดือน 19500 ทําให้การทํางานของเราท้อแท้หมดกําลังใจ และทําให้
เกิดความเหลื่อมล้ํากัน แต่ในสายผู้สายผู้สอนทํางานหนัก ดูแลนักเรียนด้านเอกสาร โครงการต่างๆที่
ได้รับผิดชอบ จึงอยากเสนอให้มหาลัยดูแล ด้านเงินเดือนของคุณครูโรงเรียนสาธิต แต่สวัสดิการที่
มอบให้ถือว่าดีแล้วคะ
3.3 ปัจจุบนั ค่าครองชีพสูง อยากมีรายได้ขั้นต่ําที่มากกว่า 15000

4

หมวดอาคาร/สถานที่/การสนับสนุนเทคโนโลยี/การจัดการสิง่ แวดล้อม
4.1 1) สระน้ําริมสนามบอล ถ้ารอบสระสะอาดไม่รก ปูหญ้ารอบสระด้านติดถนนจะดูสวยงามมาก
2) สภาพรอบๆบ้านพัก บางพื้นที่จะมีการสร้างต่อเติมและวางสิง่ ของยื่นออกมาเกะกะถนน
มองดูกรุงรัง *ข้อเสนอแนะเป็นเพียงแค่การเสนอแนะเท่านัน้
4.2 ห้องน้ําที่โรงเรียนฝัง่ มัธยม ควรจะทําเพิ่ม ปรับปรุงแก้ไขให้ดูดียงิ่ ขึ้นกว่านี(้ ทั้งห้องน้าํ ครูและนักเรียน)
4.3 ปรับปรุงระบบนํ้าในมหาวิทยาลัยให้สะอาด
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แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการแบ่งกลุ่มในที่ประชุม
6 Team Eliminate the Problem
วิธีการแก้ปัญหา 1. เพื่อนร่วมงานจับกลุ่มนินทา ว่าร้ายลับหลัง
ปัญหา

สาเหตุ

1 .เกิดความผิดพลาด
1.การสื่อสารเข้าใจไม่ตรงกัน
ในหน้าที่การงาน
2.การไม่ยอมรับซึ่งกันและกั
2.ขาดการยอมรับนับถือ 3.ไม่กล้าแสดงออกต่อหน้า
ผู้อื่น
4.ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
5.เกรงใจ
6.ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์งาน
7.ไม่อยากมีส่วนร่วมต้อง
รับผิดชอบ
8.ทักษะในการพูดหรือภาษา
ในการสื่อสาร

แนวทางแก้ไข

ทรัพยากรที่ต้องใช้

1. มอบงานให้ชัดเจนบอก
เป้าหมายของงาน
2. กําหนดให้ทุกคนที่
เกี่ยวข้องต้องแสดง
ความคิดเห็น
3. ทําให้มีการพูด
เสนอแนะ ความคิดในที่
ประชุม/เมื่อมีโอกาส

ระยะเวลาดําเนินการ
START:
Review:
STOP:
Report:
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การวัดและรายงานผล
การประชุมครั้งที่ 3
เดือนมิถุนายน 2564

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ
อ.ดร.วรีรัตน์ หนองหว้า
อ.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสิน
น.ส.สุกญ
ั ญา แก่นสมบัติ

6 Team Eliminate the Problem
วิธีการแก้ปัญหา 2. หัวหน้างานตัดสินฉันโดยไม่สอบถามถึงสาเหตุ
ปัญหา
หัวหน้างานตัดสินฉัน
โดยไม่สอบถามถึง
สาเหตุ

สาเหตุ
1.ทัศนคติส่วนตัว(อคติ)
2.การรับข้อมูลด้านเดียว
3.ไม่ยอมรับในข้อผิดพลาด
4.ไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ

แนวทางแก้ไข

ทรัพยากรที่ต้องใช้

ระยะเวลาดําเนินการ

1.เปิดโอกาสให้มีการพูดคุย งบประมาณจัดกิจกรรมจาก กิจกรรม/เดือนละครั้ง
แสดงความคิดเห็น
การลงขันของบุคลากรใน
2. มีกิจกรรมร่วมกันเมื่อมี หน่วยงาน
โอกาส
-จัดกิจกรรมการรับประทาน
อาหาร
- จัดกิจกรรมสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน
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การวัดและรายงานผล

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

การประชุมครั้งที่ 3
เดือนมิถุนายน 2564
(เครื่องมือ/การสังเกตุ)

น.ส.เพียงใจ เสือเอก
นางณีรนุช ทิศกระโทก
นายเกรียงไกร แก้วหลอย
น.ส.เนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์
น.ส.ศิรินันท์ จันทร์โฉม
น.ส.ขวัญชนก กรานพิกุล
น.ส.ฉัตรวิมล ไตรโอสถ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ
นายฉัตรชัย กาสี

6 Team Eliminate the Problem
วิธีการแก้ปัญหา 3. การมีห้องนํ้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เพียงพอ
ปัญหา

สาเหตุ

1.1 ระบบน้ําประปาเป็น 1.1.ระบบกรองมีปัญหาหรือไม่
ตะกอนมีกลิ่นและ 1.2 สุขภัณฑ์ชํารุดไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม
ไม่สะอาด
1.2 สุขภัณฑ์ชํารุดไม่ได้ 1.3 ห้องน้ํามีกลิ่นไม่พึง
ประสงค์
รับการซ่อมแซม
1.4 สภาพแวดล้อมในห้องน้ํา
1.3 ห้องน้ํามีกลิ่นไม่พึง
ไม่ค่อยน่าเข้าใช้
ประสงค์
1.4 สภาพแวดล้อมในห้องน้ํา
ไม่คอ่ ยน่าเข้าใช้

แนวทางแก้ไข

ทรัพยากรที่ต้องใช้

1.1 สํารวจปัญหาว่าเป็น
1.1 แบบฟอร์มการสํารวจ
ตะกอนมีกลิ่นในทุก
Google form
ตึกหรือไม่
1.2 สุขภัณฑ์
1.2 แจ้งหน่วยงานที่
1.3 บุคลากรงานอาคาร
รับผิดชอบผ่านระบบ
สถานที่ และหน่วยงาน
รายงานรายไตรมาส
อื่นๆ
1.3 สํารวจสุขภัณฑ์และ
ซ่อมแซมโดยด่วน
1.4 ใช้ระบบธรรมชาติบําบัด
1.5 เพิ่มรอบในการทําความ
สะอาด
1.6 สนับสนุนอุปกรณ์ในการ
อํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการ เช่น กระดาษ
ทิชชู่/ถุงพลาสติก/ห่อ
ผ้าอนามัย/ถังขยะ

33

ระยะเวลาดําเนินการ

การวัดและรายงานผล

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

1– 15 เมษายน 2564

การวัด 1-10 เมษายน 2564
รายงานผล 15 เมษายน 2564

น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร
นายสมร ฝ่ายรีย์
น.ส.พัทธนันท์ แสงปาก
นางพัชริน แสนโสภาวัน
น.ส.บุญญรักษา อรรถพันธ์

6 Team Eliminate the Problem
วิธีการแก้ปัญหา 4. ฉันไม่สามารถเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อนร่วมงานได้อย่างสนิทใจ
ปัญหา

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

1.1 ตัวเรามีทัศนะคติ
ด้านลบ

1.การคิดในแง่ลบ

1.2 เพื่อนร่วมงาน

2.บรรยาการศในการทํางานและ สร้างความสัมพันธ์ให้กับ
สังคมการอยูร่ ่วมกันไม่เป็นมิตร ตนเองและเพื่อนร่วมงาน

ทรัพยากรที่ต้องใช้

สร้างทัศนะคติในทางบวก จัดกิจกรรมร่วมกันและชัก
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จูงเข้าร่วมกลุม่

จัดกิจกรรมร่วมกัน
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ระยะเวลาดําเนินการ

การวัดและรายงานผล

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

เริ่มกิจกรรม ?
ทบทวนกิจกรรม ?
เสร็จสิ้น ?
รายงานผล ?

การประชุมครั้งที่ 3 เดือน
มิถุนายน 2564

นางกนกพร สัณห์ฤทัย
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
นางสาวทวีพร พันสวัสดิ์

เริ่มกิจกรรม ?
ทบทวนกิจกรรม ?
เสร็จสิ้น ?
รายงานผล ?

การประชุมครั้งที่ 3 เดือน
มิถุนายน 2564

6 Team Eliminate the Problem
วิธีการแก้ปัญหา 5. การไม่สามารถโยกย้ายสายงานได้ ถ้าเห็นว่างานใหม่เหมาะสมกับฉันมากกว่า
ปัญหา

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

ทรัพยากรที่ต้องใช้

งานปัจจุบันไม่เหมาะกับ 1.อยากย้ายไปทํางานตรงวุฒิ 1.พูดคุย ปรับความเข้าใจ 1.แบบวัดสมรรถนะการ
ตนเองคิดว่างานใหม่
หรือตรงสายงานที่อยากทํา
ปรับทัศนคติกับหัวหน้า ปฏิบัติงาน
ดีกว่าอยากย้ายงาน
2.การทํางานในที่เดิมไม่มี
และเพือ่ นร่วมงาน
ความสุข
2.กิจกรรมประชุมผู้บริหาร
3.อยากย้ายไนตําแหน่งที่สูงกว่า ทุกหน่วยงานมาประชุม
หารือร่วมกันเพื่อที่จะ
แบ่งงาน จัดงานที่ตรง
กับบุคลากร
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ระยะเวลาดําเนินการ
Start
มกราคม ของทุกปี
Review
มิถุนายน ของทุกปี
Stop
ตุลาคม ของทุกปี
Report
พฤศจิกายน ของทุกปี

การวัดและรายงานผล
เดือน ธันวาคม ของทุกปี

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริวรรณ สุขแซว
นางสาววันดี น้ําทอง
นางสาววีร์สดุ า พรหมประดิษฐ์
นางสาวณัฐธิกาญจ์ ลุกลาม
นางสาวสุวิมล พิชัยกมล
นางสาวมณี บุญผาย
นวัตกรรมการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย

6 Team Eliminate the Problem
วิธีการแก้ปัญหา 6. การคิดย้ายงานเมื่อได้รบั ตําแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า
ปัญหา
คนลาออกเพราะได้
เงินเดือนที่สูงกว่า
ลาออกเพราะได้งานใน
ตําแหน่งที่ดีกว่า

สาเหตุ
- ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าหรือ
ได้รับตําแหน่งงานที่สูงกว่า
ดีกว่า

แนวทางแก้ไข

ทรัพยากรที่ต้องใช้

1.หาสวัสดิการที่ไม่เป็นตัว 1.ระบบการให้รางวัลตอบ
เงินให้กับพนักงาน
แทน
2.หาตําแหน่งงานที่
Ex คําชมเชย/การยอมรับ
เหมาะสมให้กับ
ความไม่ไว้ใจระหว่าง
พนักงาน
เพื่อนร่วมงาน
3.สร้างความผูกพันใน
2.ระบบการมอบหมายงาน
องค์กรเพื่อรั้ง
และระบบการหมุนเวียน
บุคลากรที่มคี ุณค่า
งาน
3.สวัสดิการยืดหยุ่น
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ระยะเวลาดําเนินการ

การวัดและรายงานผล

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ

1-2 ปี
(ปี2564-2565)

1.อัตราการturn over ของ
พนักงานที่ลดลง
2.คนมีความสุขในการทํางาน
มากขึ้น ใช้เครื่องมือวัดจาก
แบบสอบถามด้านความสุข
ในการทํางาน

อ.ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล

