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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็น ความตองการ และขอเสนอแนะของบุคลากรท่ีมี

ตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2559 - 2561 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 330 คน วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) บุคลากรมี
ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
( x = 4.23, S.D. = 0.78)  2) ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย ( x = 4.12, 
S.D. = 0.80) 3) ดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 
( x = 4.27, S.D. = 0.74)  4) ดานความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงาน
ดําเนินงานเรื่องตางๆ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.30, S.D. = 0.79) ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน คือ ควรเพ่ิมงบประมาณ และเพ่ิมจํานวนการจัดอบรม
ใหแกบุคลากรสถาบันในเรื่องการเตรียมความพรอมและจัดทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
คําสําคัญ: ความคิดเห็น ความตองการ การดําเนินงาน สภาคณาจารยและพนักงาน 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the level of opinions, needs and 

suggestions of the staffs for overall operations of Faculty of Senate at King Mongkut’s Institute 
of Technology Ladkrabang in 2016-2018. The main research methodology was conducted by 
obtaining the answered questionnaire from the staffs of both academic and academic support 
330 of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The results of this research were as follows: 1) The 
level of opinions on the benefits and welfare activities were at level of agreement ( x =4.23, 
S.D. = 0.78).  2) Public relations and information were at the agreed level ( x =4.12, S.D. = 0.80).  
3) Academic and academic support were at level of agreement ( x =4.27, S.D. = 0.74). 4) The 
needs of the staffs who wish the Faculty of Senate to perform various tasks, overall at the 
highest level ( x =4.30,S.D.=0.79). Recommendations for improvement of Faculty of Senate 
performance were to increase the budget. And increase the number of training courses for 
institutional staff to prepare and prepare for higher positions would be made. 
Keywords: opinions, needs, overall operations, Faculty of Senate 

1 สภาคณาจารยและพนกังาน สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520 
1 Faculty of Senate, King Mongkut's Instituteof Technology Ladkrabang, Bangkok 10520 
*Corresponding author: e-mail: narinee.su@kmitl.ac.th 
Received: 30 November 2018, Revised: 12 December 2018, Accepted: 18 December 2018, Published: 28 December 2018 

 53 
 

                                                           



ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนกังาน สจล. พ.ศ. 2559 - 2561 

บทนํา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบริหารจัดการโดยพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษา พัฒนาประยุกต
องคความรูและเทคโนโลยี สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง โดยภารกิจดานการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแก
สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2555)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประกอบดวย สวนงานวิชาการ สวนงานอ่ืน และ
องคกรกลางของสถาบัน  โดยสภาคณาจารยและพนักงานเปนองคกรกลางของสถาบันตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 27 “ใหมีสภาคณาจารยและ
พนักงาน ประกอบดวย ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานซึ่งมาจาก
คณาจารยประจําและพนักงานสถาบัน” โดยสภาคณาจารยและพนักงานมีหนาท่ีตามมาตรา 28 ดังน้ี 1) ใหคําปรึกษา
และขอแนะนําแกอธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน 2) สรางและสงเสริมความสามัคคี
ของคณาจารยและพนักงาน 3) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและผดุงเกียรติของคณาจารยและ
พนักงานสถาบัน 4) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีหรอืสภาสถาบันมอบหมาย และดําเนินงานภายใตขอบังคับสถาบัน
วาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2555 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2551, 
2555) ซึ่งบทบาทและหนาท่ีเหลาน้ีโดยสวนใหญเปนการดําเนินการแบบการตอบสนองตามท่ีบุคลากรของ
สถาบันไดมีการรองเรียน หรือมีความประสงคใหดําเนินการในเรื่องตางๆ ท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการ
บริหารกิจการสถาบัน หรือเรื่องท่ีไมสามารถดําเนินการโดยผานสายงานของตนได เปรียบเสมือนสภาคณาจารย
และพนักงานเปนหนวยงานรองทุกขน่ันเอง ซึ่งการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานตามหนาท่ีใน
ขอบังคับน้ัน ยังสามารถดําเนินการไดในรูปแบบการสรางสนับสนุน และสงเสริม ใหบุคลากรในสถาบัน
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความตั้งใจจริงตามปณิธานท่ีวา “มุงมั่นใหการศึกษา
และวิจัยเพ่ือผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูจริยธรรม และรักษาไว
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ” อยางมีความสุขอีกดวย (จรงคศักดิ์, 2561)  

ปจจุบันคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานประกอบดวยผูแทนของบุคลากรจากทุกสวนงาน 
ซึ่งมาจากวิธีการเลือกตั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 
ในชุดปจจุบัน ตัง้แตวันท่ี 15 มกราคม 2559-14 มกราคม 2562 มีการจัดแบงโครงสรางการดําเนินงานออกเปน 
3 ฝาย ประกอบดวย ฝายสิทธิประโยชนและสวัสดิการ เชน จัดโครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอน จัดโครงการยกยอง
เชิดชูเกียรติบุคลากร รวมเปนกรรมการปรับปรุงสวัสดิการของสถาบัน ฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
ดําเนินงานเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรม เปนองคกรท่ีเปนสื่อกลางติดตามและทําความเขาใจ
กับประเด็นสําคัญๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอสถาบันและบุคลากร ผานการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคลากรเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารสถาบัน และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) จัดโครงการ
ใหความรูและสงเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เชน โครงการการเขาสูตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน 
โครงการอาจารยดีเดนและบุคลากรดีเดน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจากงานประจํา (Routine to 
Research:R2R) ใหคําปรึกษาแกบุคลากรสถาบัน (สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง,2559) ซึ่งบทบาทในการสราง สนับสนุน และสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มีวัฒนธรรมการเรียนรู การรูจักตั้งคําถามจากปญหางานประจําและชวยหาคําตอบของสภาคณาจารยและพนักงาน 
จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีตองดําเนินการควบคูกันไปตามหนาท่ีของสภาคณาจารยและพนักงาน (จรงคศักดิ์, 2561) 

ดังน้ัน การท่ีคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานไดทราบถึงขอมูลความคิดเห็น ความตองการ
รวมท้ังขอเสนอแนะจากบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2559-2561 จึงมี
ความสําคัญและเปนผลดีอยางยิ่งในการนําพาสภาคณาจารยและพนักงานใหบรรลุตามหนาท่ีและภารกิจ ผูวิจัย
ซึ่งเปนเจาหนาท่ีสํานักงานสภาคณาจารยและพนักงานจะไดรวบรวมและสรุปเปนขอมูล เพ่ือนําเสนอให
คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานในวาระถัดไปไดทราบขอมูลตางๆ สามารถนําไป
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พัฒนาการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานใหตรงกับความตองการของบุคลากร และแผนพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยใชในการกําหนดนโยบายสงเสริม พัฒนา และ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. เพ่ือศึกษาความตองการและขอเสนอแนะของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและ
พนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรเปนบุคลากรในสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ผาน
การทดลองงานแลว (ปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน) มีจํานวนท้ังสิ้น 1,915 คน (สํานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2561) การสุมตัวอยางเปนการกําหนด
ขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane (ธานินทร, 2553) ในกรณีทราบจํานวนบุคลากรท่ีระดับ
ความเช่ือมั่นรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 330 คน ใชวิธีการสุม          
แบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามประเภทบุคลากร โดยแบงเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 
165 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 165 คน           
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะของบุคลากรที่มีตอ
การดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2559-2561 ทําการตรวจสอบความถูกตองจากผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน ไดแก ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 1 
และรองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 2 ท่ีมีประสบการณดานการวิจัยและประมวลผล เพ่ือ
ตรวจสอบเน้ือหา (Content Validity) ใหตรงกับหนาท่ีและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน โดย
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ จากน้ันรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ มาวิเคราะหดัชนี
ความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย ดวยคา IOC (Index of Item Objective 
Congruence) (ประสพชัย, 2558) เพ่ือคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไปไวใช        
สวนท่ีต่ํากวา 0.5 ตัดออกจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามมีคาเฉลี่ย
ของดัชนีมีความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.81 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช            
(Try out) กับบุคลากรในหนวยงานตางๆ จํานวน 30 ชุด มาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น (Reliability) ท้ังฉบับโดย
ใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (บุญเรียง, 2533) สําหรับความเช่ือมั่นท่ีไดมีคาเทากับ 0.86 
เกณฑการวัดและการแปลผลความหมาย 

ขอมูลความคิดเห็นและขอมูลความตองการของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและ
พนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิเคราะหโดยวิธีวัดของลิเคิรท (Likert’s Scale) 
กําหนดเกณฑเพ่ือใชวัดเปน 5 ระดับ โดยใชเกณฑของเบสท (มัลลิกา, 2551) ในการแปลความหมายจากการ
คํานวณหาชวงกวางระหวางช้ัน ดังน้ี 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด) 
จํานวนชั้น 

 = (5-1)    =  0.80 
  5 

จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถนําคาคะแนน และคาเฉลีย่แปลความหมายไดดังตารางท่ี 1 
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนกังาน สจล. พ.ศ. 2559 - 2561 

 

ตารางท่ี 1 เกณฑการวัดและการแปลผลความหมาย 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหหาคาทางสถิติและนําเสนอ
ในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย โดยใชสถิติพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี และรอยละ เพ่ือ
วิเคราะหขอมูลท่ัวไป และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย การหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพ่ือวิเคราะหระดับความคิดเห็นและระดับความตองการของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.4 อายุ 41-50 ป รอยละ 41.8 

ระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 36.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา         
เจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 11 - 20 ป รอยละ 40.9 เปนบุคลากรสายวิชาการ และสายสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวนเทากัน รอยละ 50 ซึ่งเปนพนักงานสถาบันท่ีจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน รอยละ 51.8 และ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 20.3 
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ พบวา 
บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ( x = 4.23, S.D. = 0.78) โดยมีคาคะแนนสูงสุด 
ในเรื่องจัดโครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอนทุกป เพ่ือชวยแบงเบาภาระในการดูแลและใหความรูแกบุตรของ
บุคลากรสถาบันในชวงปดภาคเรียน  รองลงมาเรื่องจัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถาบัน
ครบ 25 ป และผูทําช่ือเสียงคุณประโยชนใหแกสถาบัน เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจและเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากรเปนประจําทุกป สวนเรื่องท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก ผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
เขารวมเปนกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือดูแลผลประโยชนใหแกบุคลากร และมีการรายงานผลการประชุม
กรรมการกองทุนใหบุคลากรทราบภายใน 1 เดือน หลังจากประชุม (ตารางท่ี 2)  
3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย ( x = 4.12, S.D. = 0.80) โดยมีคาคะแนนสูงสุด
ในเรื่องเปนสื่อกลางในการเผยแพรขาวสาร ติดตาม และทําความเขาใจกับบุคลากรในประเด็นสําคัญๆ ซึ่งมี
ผลกระทบตอบุคลากรและสถาบัน รองลงมาเรื่องมีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการ
ของสภาคณาจารยและพนักงานผานทางแอปพลิเคชัน Line และ Facebook สวนเรื่องท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด 
ไดแก มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและพนักงานทุกครั้ง
เมื่อมีกําหนดการจัด โดยผานชองทางกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานซึ่งเปนผูแทนบุคลากรของทุก
หนวยงาน (ตารางท่ี 3)  
 
 

คะแนนระดับ คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น ระดับความตองการ 

5 4.21 - 5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง มากท่ีสุด 

4 3.41 - 4.20 เห็นดวย มาก 

 3 2.61 - 3.40 ไมแนใจ ปานกลาง 
 2 1.81 - 2.60 ไมเห็นดวย นอย 

1 1.00 - 1.80 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ (n=330) 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สภาคณาจารยและพนักงานเล็งเห็นประโยชนของบุคลากรและการพัฒนาสถาบันเปนหลัก  
   โดยทําหนาที่รักษาสิทธิและสวัสดิการใหแกบุคลากร เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุด 

4.25 0.74 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2. กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานในทุกหนวยงาน เปนส่ือกลางในการรับแจงปญหา  
   ความตองการและขอเสนอแนะดานสวัสดิการจากบุคลากร เพื่อนํามารวมประชุมและเสนอ 
   ขอมูลตอผูบริหารสถาบันพรอมแจงผลใหบุคลากรทราบภายใน 2 เดือน หลังจากรับแจง 

4.21 0.78 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. ผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน เขารวมเปนกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพื่อ
ดูแลผลประโยชนใหแกบุคลากร และมีการรายงานผลการประชุมกรรมการกองทุนใหบุคลากร
ทราบ ภายใน 1 เดือน หลังจากประชุม 

4.14 0.84 เห็นดวย 
 

4. จัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ป และผูทําชื่อเสียง
คุณประโยชนใหแกสถาบัน เพื่อสรางขวัญ กําลังใจและเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน 

   ใหแกบุคลากรเปนประจําทุกป 

4.29 0.76 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. จัดโครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอนทุกป เพื่อชวยแบงเบาภาระในการดูแลและใหความรู 
   แกบุตรของบุคลากรสถาบันในชวงปดภาคเรียน 

4.31 0.72 เห็นดวยอยางยิ่ง 

6. จัดโครงการสํารวจความตองการของบุคลากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน และนําขอมูลที่ได 
   เสนอฝายบริหารสถาบัน ซ่ึงเปนประโยชนแกบุคลากรและการพัฒนาสถาบัน 

4.15 0.84 เห็นดวย 
 

รวม 4.23 0.78 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ (n=330) 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. เปนส่ือกลางในการเผยแพรขาวสาร ติดตาม และทําความเขาใจกับบุคลากรในประเด็นสําคัญๆ 

ซ่ึงมีผลกระทบตอบุคลากรและสถาบัน 
4.15 0.82 เห็นดวย 

 
2. มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและ

พนักงานทุกคร้ังเมื่อมีกําหนดการจัด โดยผานชองทางกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 
ซ่ึงเปนผูแทนบุคลากรของทุกหนวยงาน 

4.09 0.78 เห็นดวย 
 

3. มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและพนักงาน 
ผานเว็บไซตสภาคณาจารยฯ ชื่อวา http://www.senate.kmitl.ac.th/  

   พรอมมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ 

4.11 0.80 เห็นดวย 
 

4. มีขอความดวนประชาสัมพันธขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและพนักงาน 
ปรากฏบนหนาแรกของเว็บไซตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ชื่อวา 
http://www. kmitl.ac.th/ 

4.12 0.78 เห็นดวย 
 

5. มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร งาน กิจกรรม โครงการของสภาคณาจารยและพนักงาน
ผานทางแอปพลิเคชัน Line และ Facebook 

4.14 0.81 เห็นดวย 
 

รวม 4.12 0.80 เห็นดวย 

 
4. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานวิชาการ 
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ) พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ( x = 4.27, S.D. = 0.74) โดย
มีคาคะแนนสูงสุดในเรื่องจัดโครงการเพ่ือสงเสริมใหความรูในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เชน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา (Routine to 
Research : R2R) รองลงมาเรื่องจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและสัมมนาขอบังคับหรือหลักเกณฑในสวนท่ี
เก่ียวของกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สวนเรื่องท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก จัดโครงการ
และกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการเตรียมความพรอมในการเสนอผลงาน เขารวมการพิจารณาเปน
อาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขารวมการพิจารณาเปนบุคลากรดีเดน ปขมท. 
(ตารางท่ี 4)  
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดานวิชาการ (n=330) 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานดานวิชาการ 

(สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จัดโครงการเพื่อสงเสริมใหความรูในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เชน โครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา 
(Routine to Research : R2R) 

4.30 0.77 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

2. จัดโครงการเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น เชน โครงการ
สงเสริมคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นและผลงานทางวิชาการในระดับดีเดน  
โครงการคลินิกและพี่เล้ียงสําหรับปรึกษาปญหาในการขอตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากร 

   สายสนับสนุนวิชาการ 

4.26 
 

0.75 
 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

3. จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการเตรียมความพรอมใน         
   การเสนอผลงาน เขารวมการพิจารณาเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.และบุคลากรสาย 
   สนับสนุนวิชาการ เขารวมการพิจารณาเปนบุคลากรดีเดน ปขมท. 

4.24 0.73 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

4. จัดใหมกีารรับฟงความคิดเห็นและสัมมนาขอบังคับหรือหลักเกณฑในสวนที่เกี่ยวของ 
   กับบุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

4.28 0.70 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.27 0.74 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 
5. สรุปความคิดเห็นของบุคลากรตอดานการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน  
 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอดานการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน พบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ( x = 4.21, S.D. = 0.77) โดยกลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่งในดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) และดานสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการ ( x = 4.27, S.D. = 0.74 และ x = 4.23, S.D. = 0.78 ตามลําดับ) สวนในดาน
ประชาสัมพันธและสารสนเทศกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ( x = 4.12, S.D. = 0.80) (ตารางท่ี 5)  
 

ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นตอดานการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน (n=330) 
ความคิดเห็นตอดานการดําเนินงาน                           x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 4.23 0.78 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2. ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 4.12 0.80 เห็นดวย 
3. ดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) 4.27 0.74 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.21 0.77 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

6. ผลการวิเคราะหความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน  
ผลการวิเคราะหความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน พบวา 

กลุมตัวอยางใหระดับความตองการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.30, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาแตละ
รายการ พบวา ทุกรายการมีความตองการในระดับมากท่ีสุดโดย 3 ลําดับแรก ไดแก (1) ตองยืนเคียงขางบุคลากร
สถาบันในเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการ โดยยึดผลประโยชนของบุคลากรเปนสําคัญ (2) สงเสริมการบริหาร
สถาบันแบบมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบไดและไมเอ้ือประโยชนกับพวกพองของตนเอง (3) สรางขวัญ
กําลังใจใหเกิดข้ึนกับบุคลากร เชน จัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ป และ
ผูทําช่ือเสียงคุณประโยชนใหแกสถาบัน  สวนเรื่องท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก การจัดใหมีระบบการรับฟงความคิดเห็น
การสํารวจความตองการ ปญหาขอขัดของของบุคลากร เชน ผานผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานของ
หนวยงานทางเว็บไซต E-mail  แอปพลิเคชัน Line และ Facebook หรือการเสวนา (ตารางท่ี 6) 
7. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน  

ในสวนขอเสนอแนะของบุคลากร พบวา มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
สภาคณาจารยและพนักงาน 3 ดาน ไดแก ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ  
และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) (ตารางท่ี 7)  
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารย 
               และพนักงานดําเนินงาน (n=330) 

ความตองการของบุคลากรที่ประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน x  S.D. 
ระดับความ 
ตองการ 

1. วิเคราะหปญหาและเสนอขอคิดเห็น รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาแกฝายบริหารอยางรวดเร็ว
และทันตอสถานการณ 

4.31 0.78 มากที่สุด 

2. เปนองคกรกลางที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง และการสรรหาที่โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้ง   
การตรวจสอบ อุทธรณและการรองทุกข 

4.32 
 

0.80 
 

มากที่สุด 

3. ตองยืนเคียงขางบุคลากรสถาบันในเร่ืองสิทธิประโยชนและสวัสดิการ โดยยึดผลประโยชนของ
บุคลากรเปนสําคัญ 

4.37 0.78 มากที่สุด 

4. สงเสริมการบริหารสถาบันแบบมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบไดและไมเอื้อประโยชนกับ
พวกพองของตนเอง 

4.35 0.79 มากที่สุด 

5. การดําเนินงานตรวจสอบขอมูลอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะปญหาที่อยูในความสนใจ 4.31 0.78 มากที่สุด 
6. เสนอแนวคิดดานการพัฒนาบุคลากรแกผูบริหารอยางสม่ําเสมอ เชน การพัฒนาความรูและ

ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
4.28 

 
0.76 

 
มากที่สุด 

7. สรางขวัญกําลังใจใหเกิดขึ้นกับบุคลากร เชน จัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ป และผูทําชื่อเสียงคุณประโยชนใหแกสถาบัน 

4.33 0.77 มากที่สุด 

8. จัดใหมีระบบการรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความตองการ ปญหาขอขัดของของบุคลากร 
เชน ผานผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานของหนวยงานทางเว็บไซต E-mail     
แอปพลิเคชัน Line และ Facebook หรือการเสวนา 

4.24 0.78 มากที่สุด 

9. ดําเนินงานตามบทบาทในเชิงรุก เชน การนําประเด็นที่เปนปญหาอยูในความสนใจกระทบตอ
บุคลากรจํานวนมากมาศึกษา วิเคราะห และเสนอเปนขอมูลทางเลือกแกผูบริหารสถาบัน 

4.26 0.80 มากที่สุด 

10. ควรเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นในดานการพัฒนาวิชาชีพคณาจารยและ
พนักงาน และเผยแพรความรูสูสาธารณชน 

4.26 0.82 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.79 มากที่สุด 

 
ตารางท่ี 7 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน (n=330) 

ดาน ขอเสนอแนะ 
อันดับ 
ความถ่ี 

1. ดานสิทธิประโยชน
และสวัสดิการ 

- ควรเรียกรองและดูแลสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรใหมากกวานี้ 5 
- ควรกําหนดบทบาทที่เดนชัดในการรักษาสิทธิประโยชนและสวัสดิการใหแกบุคลากร 4 
- ควรดําเนินงานอยางเที่ยงธรรม เชื่อถือไดและยืนเคียงขางบุคลากร 2 

2. ดานประชาสัมพันธ
และสารสนเทศ 

- ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสภาคณาจารยและพนักงานใหแกบุคลากรเพิ่มมากขึ้น 3 
- ควรมีการประชาสัมพันธถึงบทบาท หนาที่ของสภาคณาจารยและพนักงานและชองทาง     
ติดตอใหแกบุคลากร 

2 

3. ดานวิชาการ  
(สายวิชาการ และ  
สายสนับสนุนวิชาการ) 

- ควรเพิ่มงบประมาณ และเพิ่มจํานวนการจัดอบรมใหแกบุคลากรสถาบันในเร่ืองการเตรียม 
  ความพรอมและจัดทําผลงานเพื่อขอตําแหนงที่สูงขึ้น 

6 

- ควรจัดโครงการอบรมการทําวิจัยในงานประจําใหแกบุคลากรตามตําแหนงงาน เพื่อใหเขาใจ 
  และเปนการเนนตามลักษณะงาน 

3 

- ควรจัดรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรหรือเวทีผูบริหารพบปะบุคลากร เพื่อสรางความเขาใจ           
ในการบริหารงานที่ตรงกันอยางตอเนื่อง  

1 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากผลของการศึกษาในครั้งน้ีทําใหทราบระดับความคิดเห็น และความตองการของบุคลากรท่ีมีตอ
การดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2559-2561 ในวาระการดํารงตําแหนงในปจจุบัน (15 มกราคม 2559-14 มกราคม 2562) สามารถอภิปราย
ผลไดดังน้ี   

1. ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวา สภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนกังาน สจล. พ.ศ. 2559 - 2561 

เปนเรื่องท่ีเก่ียวของโดยตรงกับบุคลากร มีการดําเนินการ เชน ผูแทนจากคณะกรรมการสภาคณาจารยและ
พนักงานรวมเปนกรรมการปรับปรุงสวัสดิการใหกับบุคลากรสถาบัน จนทําใหบุคลากรไดรับสวัสดิการเพ่ิมมากข้ึน
ทุกรายการ รวมถึงการจัดโครงการตางๆ ซึ่งเอ้ือประโยชนใหแกบุคลากร เชน โครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอน 
ใหบริการทางวิชาการและดูแลบุตรของบุคลากรในชวงปดภาคเรียน โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร          
ท่ีปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ป และผูทําคุณประโยชนหรือช่ือเสียงใหแกสถาบัน เปนการสรางขวัญ กําลังใจ 
เปนแบบอยางท่ีดีพรอมท้ังสงเสริมจรรยาบรรณใหแกบุคลากร ดังน้ัน จึงทําใหความคิดเห็นของบุคลากรอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของภาวนา และคณะ (2558) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องความ
คิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556-2558) ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
เทาใหญ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะดานการพัฒนาชีวิตและสังคม เน่ืองจากโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองเทาใหญ
ดําเนินการเปนโครงการท่ีประชาชนสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม สามารถจับตองได และสามารถตอบสนองความ
ตองการจึงทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงทําใหมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

2. ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับเห็นดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ โดย
เปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานภายใตการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจไมเดนชัดในแงการดําเนินงาน 
เพ่ือบุคลากรโดยตรง หรืออาจเปนเพราะบุคลากรไมไดรับทราบการประชาสัมพันธของสภาคณาจารยและ
พนักงาน จึงทําใหการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและสารสนเทศอยูในระดับเห็นดวย สอดคลองกับการศึกษา
ของธนภร (2555) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมการเปดรับและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอสื่อ
ประชาสัมพันธโครงการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในจังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวตอสื่อประชาสัมพันธโครงการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในจังหวัดนครนายกดานความสะดวกในการคนหา
ขอมูลมีความพอใจในระดับปานกลาง ดานความครบถวนของขอมูลมีความพึงพอใจในระดับมาก ดานความทันสมัย
ของขอมูลมีความพึงพอใจ ในระดับมาก และดานความนาสนใจของขอมูลมีความพึงพอใจในระดับมาก 

3. ดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวาสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานดานวิชาการ มุงเนน
การสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ซึ่งเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ
โดยตรงกับบุคลากร เชน จัดโครงการสงเสริมบุคลากรสายวิชาการ : การจัดทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงวิชาการท่ี
สูงข้ึน โครงการอาจารยดีเดนและบุคลากรดีเดน โครงการสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ : โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนจากงานประจํา (Routine to Research : R2R) โครงการใหคําปรึกษาแกบุคลากรสถาบัน 
(คลินิกและพ่ีเลี้ยงสําหรับเรื่องปรึกษาปญหาในการขอตําแหนงท่ีสูงข้ึน) จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยใน
ระบบการศึกษาไทย (CRTES) เปนสวนหน่ึงทําใหเกิดความกาวหนาในสายการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรสถาบัน
อยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป และเกิดผลเปนรูปธรรม ดังน้ัน จึงทําใหความคิดเห็นของบุคลากรอยูในระดับเห็นดวย
อยางยิ่ง สอดคลองกับการรายงานของจรงคศักดิ์ (2561) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพของสาย
สนับสนุนวิชาการภายใตงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งผลการศึกษา
พบวา การสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูของบุคลากรในองคกร สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สนับสนุนการใหความรูเรื่องการพัฒนางานประจําผานงานวิจัยอยาง
ตอเน่ือง โดยเริ่มจากการใหบุคลากรตั้งโจทยวิจัยจากปญหาหนางาน จากน้ันจึงชวยกันหาคําตอบ และใหความรู
เก่ียวกับกระบวนการหาคําตอบอยางมีระบบ โดยมุงเนนการวิจัยเพ่ือแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนางานประจําเพ่ือ
การบริการ ท่ีดีข้ึนตามวงลอคุณภาพ PDCA ภายใตเครื่องมือ Kaizen, Lean, R2R และ Checklist เปนตน 
สภาคณาจารยและพนักงานยังมีโครงการใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงานวิจัยจากงานประจํา เปนประจําทุกปอยาง
ตอเน่ืองสําหรับบุคลากรใหมหรือบุคลากรท่ีสนใจ มีโครงการตอเน่ืองเก่ียวกับการวิเคราะหงานจากงานประจํา เพ่ือ
คนหาสาเหตุของปญหาที่แทจริงจากงานประจํา รวมทั้งกระบวนการตั้งโจทยวิจัยและการวิจัยในบริบท
ของการวิจัยจากงานประจํา สําหรับบุคลากรท่ีตองการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานประจํา รวมท้ังตองการพัฒนา
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งานประจําใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึนผูรับบริการไดรับบริการท่ีดีข้ึน มีโครงการใหคําปรึกษาแกบุคลากรสายสนับสนุน ใน
ลักษณะการเปนพ่ีเลี้ยงสําหรับปรึกษาเรื่องของการพัฒนางานประจําเปนการแกปญหาหนางานประจําท่ีทําอยู 
หรือพัฒนางานประจําใหดีข้ึนกวาเดิม เพ่ือการพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองคกร ซึ่งจากการดําเนินงานใน
โครงการดังกลาวมาเปนระยะเวลา 3 ป มีผูเขารวมโครงการ มากกวา 50 ราย สงผลใหบุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สามารถนําผลงานท่ีแกไขปรับปรุงและพัฒนาข้ึน เพ่ือ
เสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ไดมากกวา 10 ราย และอีกกวา 20 ราย ท่ีมีการปรับปรุงงานเปนรูปธรรม
อยางตอเน่ือง 

4. ผลของระดับความตองการ และขอเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานท่ีประสงคให
สภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน ระดับความตองการอยูในระดับมากท่ีสุดในทุกรายการ โดยเฉพาะดานสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการรวมถึงดานวิชาการ ท้ังน้ี เมื่อบุคลากรเกิดปญหา มีความคิดเห็นหรือความตองการใน
ประเด็นตางๆ บุคลากรสามารถแจงผานกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานซึ่งเปนผูแทนของทุกหนวยงาน และ
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานจะรวบรวมขอมูลท่ีไดรับ และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
สภาคณาจารยและพนักงาน ไดรวมกันพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแกไข จากน้ันสภาคณาจารยและพนักงานจะ
นําเสนอขอมูลดังกลาวพรอมแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาตอผูบริหารสถาบัน เพ่ือบูรณาการใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบุคลากรและการพัฒนาสถาบันตอไป สอดคลองกับการรายงานของจรงคศักดิ์ (2561) ไดทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใตงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งผลการศึกษาพบวา บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และแสวงหากลยุทธ
ในการปฏิบัติภารกิจของตนเองใหมีความเขมแข็งอยูเสมอ มีการผนึกกําลังสรางความรวมมือ โดยการประสานงาน
และใชทรัพยากรและความเช่ียวชาญในแตละสถาบันท่ีมีอยู มาบูรณาการใหเกิดประโยชนสูงสุดในรูปการทํางาน
แบบเครือขายความรวมมือ ซึ่งจะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมความเขมแข็งซึ่งกันและกัน 
และนําไปสูการพัฒนาองคกรในสถาบันอุดมศึกษา ในทิศทางเดียวกันอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2559-2561 จากบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 330 คน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน ในดานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการ และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) พบวา บุคลากรใหระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งเปนความคิดเห็นของบุคลากรในการประเมินการดําเนินงานตามหนาท่ี และการจัด
โครงการ กิจกรรมของคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องท่ีเปนประโยชนโดยตรงกับ
บุคลากรสถาบัน  ในขณะเดียวกันในดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย  

2. ความตองการของบุคลากรท่ีประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานในเรื่องตางๆ พบวา
บุคลากรใหระดับความตองการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งในเรื่องท่ีบุคลากรมีความตองการมากท่ีสุด ยังคง
เปนเรื่องท่ีเก่ียวของดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการเปนประโยชนโดยตรงกับบุคลากร คือ สภาคณาจารยและ
พนักงานตองยืนเคียงขางบุคลากรสถาบันในเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการ โดยยึดผลประโยชนของบุคลากร
เปนสําคัญ  

3. ขอเสนอแนะของบุคลากร (ท่ีมีลําดับความถ่ีมากท่ีสุดในแตละดาน) ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
ไดแก ควรเรียกรองและดูแลสิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากรใหมากกวาน้ี  ดานประชาสัมพันธและ
สารสนเทศ ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสภาคณาจารยและพนักงานใหแกบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน  
และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ไดแก ควรเพ่ิมงบประมาณ และเพ่ิมจํานวนการจัด
อบรมใหแกบุคลากรสถาบันในเรื่องการเตรียมความพรอมและจัดทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนกังาน สจล. พ.ศ. 2559 - 2561 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานผูแทนหนวยงานควรมีการสื่อสาร
กับบุคลากรในหนวยงานของตนอยางท่ัวถึง จริงจังและตอเน่ือง เพ่ือเปนสื่อกลางในการรับแจงปญหา ความตองการ
และขอเสนอแนะจากบุคลากร และสภาคณาจารยและพนักงานควรจัดโครงการรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรใน
แตละหนวยงาน เพ่ือไดรับฟงและรวบรวมปญหา ขอเสนอแนะจากบุคลากร และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
สภาคณาจารยและพนักงาน รวมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหา และเสนอผูบริหารสถาบันดําเนินการ
ใหแกบุคลากรตอไป ซึ่งตองแจงความคืบหนาและผลการดําเนินงานใหบุคลากรไดรับทราบอยางรวดเร็ว   

2. ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ ควรจัดทํารูปแบบสื่อประชาสัมพันธสําหรับการประชาสัมพันธ
เชิงรุกท้ังภายในและภายนอกองคกร เชน ทางแอปพลิเคชัน Line และ Facebook เพ่ือใหบุคลากรไดแจงและ
ปรึกษาปญหาและขอมูลตางๆ โดยสภาคณาจารยและพนักงานควรตอบขอคําถามใหแกบุคลากรอยางรวดเร็ว และ
มีชองทางใหบุคลากรไดสนทนากับประธานสภาคณาจารยและพนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 
ประธานฝายตางๆ ของสภาคณาจารยและพนักงาน  
  3. ดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ)  สภาคณาจารยและพนักงานควรจัดโครงการ
สงเสริมบุคลากรใหมีโอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็น แจงปญหา และขอขัดของในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา
ผลงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน เชน โครงการคลินิกสัญจรเพ่ือพบปะและให
คําปรึกษาการทํางานวิจัยจากงานประจํา (Routine to Research : R2R) แกบุคลากรตามหนวยงานและควร
ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง  

4. ขอเสนอแนะของบุคลากรในดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) เพ่ือเปนประโยชนใหแกคณะกรรมการสภาคณาจารย
และพนักงานในวาระถัดไป ควรนําขอมูลน้ีไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสภาคณาจารย
และพนักงานใหตรงกับความตองการของบุคลากร และสอดคลองกับภารกิจของสถาบันโดยจะสงผลให
สภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ          
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาโดยเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใน
รูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม เชน การสัมภาษณ (Interview) ผูบริหารหรือการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
เน่ืองจากจะทําใหไดขอมูลเชิงลึกและเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยไดรับการสนับสนุนจากประธานสภาคณาจารยและพนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและ
พนักงาน และกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานในการดําเนินการ ผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี  นอกจากน้ี 
ขอขอบคุณ บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี และขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังท่ีได
สนับสนุนการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี 
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