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 บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาผลงานวิชาการของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้วิจัย  
ใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประเภทการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยท าการเก็บ
ข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ เพื่อจัดล าดับความต้องการและความผาสุก ประเภทของข้อมูลมาตัดสินใจและก าหนดรูปแบบ
แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า จ านวน 80 คน ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (   ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ         
(t-test) ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบความแตกต่างทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ 
method)  ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความต้องการในการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อให้มีต าแหน่งที่
สูงขึ้น ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวการให้บริการให้แก่อาจารย์และนักศึกษา  ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้าน
สวัสดิการและสิ่งจูงใจ  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  ด้านระบบการ
พัฒนาบุคลากร ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  ด้านปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลงานวิชาการหรืองานวิจัย  ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การพัฒนาตนเอง  ความต้องการพัฒนาตนเองอย่างผาสุก  บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

Abstract 
The purpose of this research is to study, analyze and compare the needs for academic 

performance development of academic supporting officers at College of Industrial Technology, King 
Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB). The research uses descriptive analysis with 
survey technique for collecting and analyzing data for the needs and well-being of our academic 
supporting officers in order to design and prepare the guidelines for their self-development into higher 
position. Selected samples in this research were 80 academic supporting members including 
administrative, non-administrative and non-permanent employers. The research analyzes mean value, 
standard deviation (S.D), t-test, one-way variance analysis and the test of data differences by the Scheffe's 
method. The results indicated that the needs to develop working performance of academic supporting 
officers for their self-development into higher position was ranked in variety topics as followed 1)service 
providers for staff and students, 2)working conditions and environment, 3)welfare and incentives for self-
development, 4)knowledge and skills necessary to perform the job, 5)work performance evaluation, 
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6)ability to make decisions and solve problems and 7)factors that affect their self-development and 
ability in order to obtain their academic or research work, respectively. 

Keywords: self-development ability, happiness & self-development needs, academic supporting officer  

1. บทน า 
     ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับปริญญาตรี  
2-3 ปี, ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับบัณฑิตศึกษาตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในการสอน วิจัย บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบไป
ด้วยบุคลากร 2 ประเภท ได้แก่ (1) บุคลากรสายวิชาการ ปฏิบัติ งานทางด้าน การสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด าเนินงานการบริหาร
บุคคล ตามหนังสือราชการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและท างานอย่างมีความสุขและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 1)สาย
วิชาการ 2)สายสนับสนุนวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการ
ด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร 1.2.3 พัฒนา
สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศในการท างาน เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น นั้นปัจจัยที่จะช่วยให้บุคคลท างานประสบผลส าเร็จไปตามเป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คือ ความต้องการให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
 สืบเนื่องจากสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยได้ศึกษาในเร่ืองการวิเคราะห์ความ
ต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการพัฒนาผลงานวิชาการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและความผาสุกของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    
ให้มีต าแหน่งสูงขึ้น อะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาตนเองของสายสนับสนุนวิชาการรวมทั้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิต ในด้านต่าง ๆ น ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการพัฒนาผลงานวิชาการ  ของบุคลากรประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยด าเนินการ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากร
ประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ จ านวน 80 คน   



 

 

          2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้   
   2.2.1  ศึกษาเอกสาร บทความที่เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องและศึกษาสภาพความเป็นจริง 
เพื่อสร้างแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
  2.2.2  สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก ่
                   ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check 
List) จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วยเพศ  วุฒิการศึกษา ระยะในการปฏิบัติงาน 
                  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์ความต้องการและความผาสุกในการท าผลงานวิชาการ จ าแนก
ดังนี้ ด้านการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 4 ข้อ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 3 ข้อ ด้านสวัสดิการ
และสิ่งจูงใจ จ านวน 3 ข้อ ด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวน 4 ข้อ  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวน 3 ข้อ  ด้าน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน จ านวน 3 ข้อ ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา จ านวน 3 ข้อ ด้านปัจจัยที่
ส่งผลกระทบในการท าผลงานวิชาการ  จ านวน 3 ข้อ  โดยก าหนดการวิเคราะห์ความต้องการส่วนที่  2 เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ในแต่ละข้อมีตัวเลือก 5 ข้อ มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  ซึ่งก าหนดคะแนนการประมาณ  ค่า
มาตรวัดเราจะใช้ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้ 

 คะแนน 5 หมายถึง ระดับความต้องการในข้อนั้น    มากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง ระดับความต้องการในข้อนั้น    มาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ระดับความต้องการในข้อนั้น    ปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง ระดับความต้องการในข้อนั้น    น้อย 
 คะแนน 1 หมายถึง ระดับความต้องการในข้อนั้น    น้อยที่สุด 

               ตอนที่ 3  เป็นแบบปลายเปิดให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
          2.2.3  น าแบบสอบถามที่ ร่างได้   ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  แบบเพียร์สัน 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและ
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามค่า (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
  2.2.4 น าแบบสอบถามปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
  2.2.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 24 คน  โดยคิดเป็น 30% ของ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของผู้ให้คะแนน (inter-rater reliantly) ได้ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ระหว่างตัวแปร พบว่า  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  มีจ านวน 6 คู่  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ทุกคู่ และมีความสัมพันธ์ทางบวกทั้งหมด  มีค่าขนาดความสัมพันธ์ระหว่าง .357 ถึง .629 มีความสัมพันธ์กัน
ตั้งแต่ระดับต่ าจนถึงระดับสูง  
  2.2.6 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.3 การเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดังนี้ 
            2.3.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามทางปกติและในระบบออนไลน์   ผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามให้กับบุคลากรประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
            2.3.2 ส่งหนังสือแนะน าตัวพร้อมส่งแบบสอบถามในระบบออนไลน์ จ านวน 100 ฉบับตามหน่วยงานต่าง ๆ  
เมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามทันที 



 

 

 2.3.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับในระบบออนไลนม์าตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากการส่งไปจ านวน 
100 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 80 ฉบับ และได้น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 2.4 วิธีด าเนินการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าแบบสอบถามมาด าเนินการดังนี้ 
  2.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
        2.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
     ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) แต่ละข้อแล้วน าข้อมูลเสนอในรูปแบบของตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการพัฒนาผลงานวิชาการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการแปลค่าผลเฉลี่ยของคะแนน เป็นระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ คือ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความต้องการ   ระดับมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความต้องการ   ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความต้องการ   ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความต้องการ   ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความต้องการ   ระดับน้อยทีสุ่ด 

         ตอนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการพัฒนา
ผลงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ด้านการให้บริการ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจ  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้านการประเมินผล การปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา และโดยรวมทุกด้าน จ าแนกตามเพศ 
โดยใช้การทดสอบที (t-test) ตัวแปรวุฒิการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Seceffe’s test)  
  ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด  โดยการบรรยายและพรรณรา (Descriptive 
Analysis) 
 2.5 การเก็บและรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดังนี้ 
             2.5.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามทางปกติและในระบบออนไลน์   ผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามให้กับบุคลากรประจ าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
            2.5.2 ส่งหนังสือแนะน าตัวพร้อมส่งแบบสอบถานในระบบออนไลน์  จ านวน 100 ฉบับตามหน่วยงานต่าง ๆ               
เมื่อ  มีผู้ตอบแบบสอบถาม ระบบจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามทันที 
  2.5.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับในระบบออนไลน์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากการส่งไปจ านวน 
100 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 80 ฉบับ และได้น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  
 
 
 



 

 

 2.6 ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
     การสร้างความต้องการในการท างานนี้ ผู้วิจัยขอน าแนวคิดทฤษฎีปัจจัยคู่ (Two-Factor Theory)  ของ      
เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก  (Fredrick Herzberg) มาช่วยชี้แนะในการตัดสินใจ คือ ปัจจัยจูงใจ  (motivator 
factors) และปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) 

ปัจจัยจูงใจ (motivator factors) เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง 
(intrinsic aspects of the job) เป็นปัจจัยที่จูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิด ความพอใจ ซึ่ง ได้แก่ 1) ความส าเร็จ
ของงาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 4) ลักษณะของงาน 5) โอกาสที่
จะก้าวหน้าในอนาคต 6) ความรับผิดชอบ 

ปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง แต่มีความเก่ียวโยงกับ
การปฏิบัติงาน (extrinsic factors) เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจแต่ สามารถท าให้บุคลากรพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่จะ
ปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีอยู่ 10 ประการ คือ 1) การบังคับบัญชา 2) นโยบายบริหาร 3) สภาพการท างาน 4) ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา 5) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 6) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 7) ต าแหน่งในบริษัท       
8) ความมั่นคงในงาน 9) เงินเดือน 10) ชีวิตส่วนตัว 
  จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าการสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง คุณภาพชีวิตการท างานในลักษณะของความพึงพอใจในการท างานนั้น จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็น
สิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการท างาน ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพ่ิมผลผลิตของบริษัทหรือองค์การในที่สุด  
เรียกได้ว่า บรรลุเป้าหมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์การและตัวองค์การเอง นอกจากนี้ยัง ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุนิษา กลึงพงษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และ      
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร        
สายปฏิบัติการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยจ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรสายปฏิบัติการมีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน  วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้านต่างต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านสติปัญญาที่ไม่พบความ
แตกต่าง ประสบการในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความต้องการพัฒนาตนเองโดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้าน
สติปัญญาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 กาญจนา ศรีชัย (2555) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งชาติและเปรียบเทียบ
ความต้องการของตนเองในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งชาติและเปรียบเทียบความต้องการของตนเอง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงาน       
ในมหาวิทยาลัยเนชั่น ผลการวิจัยพบว่า ด้านความต้องการในการพัฒนาตนเองบุคลากรโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ     
มีความต้องการในการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความต้องการศึกษาต่อในระดับมาก
ที่สุดรองลงมาคือด้านการฝึกอบรมการสัมมนาการวิจัยการเยี่ยมเยียนและรับต าแหน่งทางวิชาการตามล าดับ  



 

 

3. ผลของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

วิเคราะหค์วามต้องการและความผาสุก เพศชาย (n=19) เพศหญิง (n=61) 

x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ 
1. การให้บริการแก่อาจารย์และนกัศึกษา 4.5 0.05 มากที่สุด 4.3 0.11 มากที่สุด 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน  4.4 0.11 มากที่สุด 4.2 0.04 มาก 
3. สวัสดิการและสิ่งจูงใจ    4.1 0.05 มาก 4.0 0.06 มาก 

4. ระบบในการพัฒนาบุคลากร  4.1 0.03 มาก 3.9 0.12 มาก 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  4.2 0.08 มาก 3.8 0.03 มาก 

6. ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  4.4 0.12 มากที่สุด 4.3 0.07 มากที่สุด 
7. ความสามารถในการตดัสินใจและแก้ปัญหา 4.2 0.06 มาก 4.2 0.05 มาก 

8. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในการท าผลงานวิชาการ 4.4 0.05 มากที่สุด 4.2 0.03 มาก 
รวม 4.3 0.17 มากที่สุด 4.1 0.17 มาก 

จากตาราง 1 แสดงว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

พระจอมเกล้าพระนครเหนือเพศชาย มีความต้องการและความผาสุกอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.3)  เพศหญิง มีความต้องการ

และความผาสุกอยู่ในระดับมาก (x̅=4.1) ตามล าดับ 

ตารางที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วิเคราะหค์วามต้องการและ 
ความผาสุก 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตร(ีn=2) ปริญญาตร(ีn=34) สูงกว่าปริญญาตร(ีn=44) 

x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ 

1. การให้บริการแก่อาจารย์และ
นักศึกษา 

4.8 0.29 มากที่สุด 4.2 0.13 มาก 4.4 0.08 มากที่สุด 

2. สภาพแวดล้อมในการท างาน 4.3 0.29 มากที่สุด 4.2 0.09 มาก 4.2 0.01 มาก 
3. สวัสดิการและสิ่งจูงใจ   4.0 0.00 มาก 4.0 0.09 มาก 4.0 0.08 มาก 

4. ระบบในการพัฒนาบุคลากร  4.1 0.85 มาก 3.9 0.11 มาก 3.9 0.07 มาก 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.3 0.29 มากที่สุด 3.9 0.15 มาก 3.9 0.05 มาก 
6. ความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
   ในการปฏิบัติงาน   
 

4.8 
 

0.29 มากท่ีสุด 4.2 
 

0.02 มาก 4.3 
 

0.07 มากที่สุด 



 

 

วิเคราะหค์วามต้องการและ 
ความผาสุก 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตร(ีn=2) ปริญญาตร(ีn=34) สูงกว่าปริญญาตร(ีn=44) 

x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ 
7. ความสามารถในการ 
   ตัดสินใจและแก้ปัญหา 

4.8 
 

0.29 มากที่สุด 4.0 
 

0.06 มาก 4.3 
 

0.07 มากที่สุด 

8. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 
    ในการท าผลงานวิชาการ  

5.0 
 

0.00 มากที่สุด 4.2 
 

0.07 มาก 4.3 
 

0.01 มากที่สุด 

รวม 4.4 0.37 มากที่สุด 4.1 0.14 มาก 4.2 0.18 มาก 

จากตาราง 2 แสดงว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  มีความต้องการและความผาสุก  โดยรวมอยู่ในระดับ      

มากที่สุด (x̅=4.4)  ระดับปริญญาตรี  มีความต้องการและความผาสุกโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅=4.1) สูงกว่าปริญญาตรี         

มีความต้องการและความผาสุกอยู่ในระดับมาก (x̅=4.2)  ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ในการพัฒนาผลงานวิชาการ โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
วิเคราะหค์วามต้องการ

และความผาสุก 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

น้อยกว่า 5 ป ี(n=16) 5-10 ป ี(n=8) 11-20 ป ี(n=23) มากกว่า 20 ป(ีn=33) 

x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ 

1. การให้บริการแก่
อาจารย์และนักศึกษา 

4.3 
 

0.14 มา
ที่สุด 

4.4 
 

0.22 มาก
ที่สุด 

4.3 
 

0.04 มาก
ที่สุด 

4.3 
 

0.10 มาก
ที่สุด 

2. สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

4.2 
 

0.04 มาก 4.4 
 

0.19 มาก
ที่สุด 

4.3 
 

0.04 มาก
ที่สุด 

4.2 
 

0.05 มาก 

3. สวัสดิการและสิ่งจูงใจ  4.2 0.10 มาก 4.0 0.26 มาก 3.9 0.05 มาก 4.0 0.05 มาก 

4. ระบบในการพัฒนา
บุคลากร  

4.1 
 

0.19 มาก 4.0 
 

0.35 มาก 3.8 
 

0.11 มาก 3.9 
 

0.07 มาก 

5. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.8 
 

0.24 มาก 4.5 
 

0.33 มาก
ที่สุด 

4.0 
 

0.13 มาก 3.8 
 

0.06 มาก 

6. ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏบิัติงาน  

4.3 
 

0.11 มาก
ที่สุด 

4.5 
 

0.00 มาก
ที่สุด 

4.2 
 

0.05 มาก 4.3 
 

0.14 มาก
ที่สุด 

7. ความสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ปญัหา 

4.3 
 

0.06 มาก
ที่สุด 

4.5 
 

0.13 มาก
ที่สุด 

4.0 
 

0.07 มาก 4.2 
 

0.04 มาก 

8. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 
ในการท าผลงานวิชาการ 

4.3 
 

0.11 มาก
ที่สุด 

4.4 
 

0.00 มาก
ที่สุด 

4.3 
 

0.07 มาก
ที่สุด 

4.2 
 

0.08 มาก 

รวม 4.2 0.15 มาก 4.3 0.21 มาก
ที่สุด 

4.1 0.21 มาก 4.1 0.17 มาก 



 

 

จากตาราง 3 แสดงว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 5-10 ปี   มีความต้องการและความผาสุกโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅=4.3)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลุ่มที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี มีความต้องการและความ

ผาสุกโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.2)  กลุ่มที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 11-20 ปี มีความต้องการและความผาสุกใน

ระดับมาก (x̅=4.1)  กลุ่มที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีความต้องการและความผาสุกในระดับมาก (x̅=4.1)
ตามล าดับ 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบต่อการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการพัฒนาผลงาน
วิชาการ จ าแนกตามเพศ ที่แตกต่างกัน  

รายการ 
เพศชาย(n=19) เพศหญิง(n=61) t Sig.(2-tailed) 

x̅ S.D. x̅ S.D.   
1. การให้บริการแก่อาจารย์และนกัศึกษา       
   1.1 มีจิตรักบริการ 4.53 0.70 4.39 0.59 0.825 0.412 
   1.2 มีการต้อนรับที่ด ี 4.47 0.70 4.30 0.59 1.107 0.272 
   1.3 มีกลยุทธ์การบริการที่ประทับใจ 4.42 0.69 4.18 0.59 1.486 0.141 
   1.4 มีขั้นตอนและวิธีการใช้บริการอย่างชัดเจนถูกต้อง 4.53 0.70 4.16 0.66 2.056 0.043 

รวม 4.48 0.05 4.28 0.11 - - 
2. สภาพแวดล้อมในการท างาน       
   2.1. สถานท่ีท างานมีความเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 4.32 0.67 4.23 0.74 0.454 0.651 
   2.2 พนักงานพูดจาสุภาพอ่อนนอ้มยิ้มแย้มแจ่มใสเป็น
กันเอง 

4.37 0.76 4.15 0.73 1.144 0.256 

   2.3. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 4.53 0.61 4.16 0.71 2.000 0.049 
รวม 4.41 0.11 4.18  0.04   

3. สวัสดิการและสิ่งจูงใจ       
   3.1 มีทุนวิจัยสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ 4.11 0.94 4.05 0.78 0.260 0.796 
   3.2 มีการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิชาการ 4.00 1.05 4.03 0.77 0.147 0.883 
   3.3 มีการจัดอบรมในการท าผลงานวิชาการให้กับสาย
สนับสนุน 

4.05 0.97 3.93
  

0.91 0.487 0.628 

รวม 4.05 0.06 4.00 0.06   
4. ระบบในการพัฒนาบุคลากร       
   4.1. มีการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เช่น อบรม ศึกษา 
ดูงาน ประชุม สมัมนา อย่างครบถว้น  

4.11 0.99 4.02
  

0.76 0.358 0.723 

   4.2 มีระบบสนับสนุนให้บุคลากรเรียนต่อ 4.05 0.97 3.74 0.93 1.277 0.205 
   4.3 มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการมีต าแหน่ง 
ให้สูงข้ึน  

4.05 0.97 3.87
  

0.94 0.739 0.462 

   4.4. มีการพัฒนาบุคลากรในด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 4.05 0.91 3.84 0.95 0.874 0.385 

รวม 4.07 0.03 3.87 0.12   



 

 

รายการ 
เพศชาย(n=19) เพศหญิง(n=61) t Sig.(2-tailed) 

x̅ S.D. x̅ S.D.   

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน       
   5.1 ได้รับการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 4.32 0.82 3.82 1.01 1.950 0.055 
   5.2 ได้รับการประเมินผลงานโดยปราศจากอคติ 4.26 0.93 3.84 0.92 1.767 0.081 
   5.3 ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยา่งเป็นธรรม 4.16 1.07 3.87 0.90 1.166 0.247 

รวม 4.25 0.08 3.84 0.03   

6. ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน       
   6.1 มีความรู้ ความช านาญในงานท่ีปฏิบัต ิ 4.42 0.77 4.31 0.59 0.654 0.515 
   6.2 มีการบริหารจัดการปญัหาเฉพาะหน้า 4.21 0.71 4.26 0.63 0.303 0.763 
   6.3 มีการติดต่อสื่อสารและปฏสิัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4.42 0.61 4.18 0.76 1.254 0.214 

รวม 4.35 0.12 4.25 0.07   
7. ความสามารถในการตดัสินใจและแก้ปัญหา       
   7.1 มีกรอบแนวคิดในการตัดสนิใจแก้ปัญหาที่ด ี 4.26 0.87 4.16 0.64 0.541 0.590 
   7.2 มีอิสระในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 4.17 0.99 4.11 0.66 0.210 0.836 
   7.3 มีประสิทธิภาพในการตดัสนิใจและแก้ปัญหา 4.17 0.79 4.22 0.58 0.293 0.770 

รวม 4.20 0.12 4.16 0.07   
8. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการท าผลงานวิชาการ       
   8.1 อายุงานมีผลกระทบต่อการท าผลงานวิชาการ 4.42 0.61 4.18 0.67 1.395 0.167 
   8.2 เงินเดือนมีผลกระทบต่อการท าผลงานวิชาการ 4.42 0.77 4.25 0.62 1.011 0.315 
   8.3 เพื่อนร่วมงานมีผลกระทบตอ่การท าผลงานวิชาการ 4.47 0.61 4.21 0.73 1.403 0.165 

รวม 4.44 0.03 4.21 0.04   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 4 จากผลการเปรียบเทียบโดยภาพรวมและรายด้านของการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการพัฒนาผลงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
พระนครเหนือ จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านการให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสวัสดิการและสิ่งจูงใจ            
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  ด้านปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการท า
ผลงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านระบบในการพัฒนาบุคลากร  ด้านความสามารถ
ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. สรุปผลของการวิจัย 
  การน าเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัย ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ มีการวิเคราะห์ความต้องการและความผาสุกในการท างานและการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิชาการ 
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  



 

 

  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการพัฒนาผล   
งานวิชาการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพศชายและเพศหญิง      
มีการวิเคราะห์ความต้องการและความผาสุกโดยรวมและรายด้านต่างกัน 
  บุคลากรสายสนับสนนุมีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการพัฒนาผลงานวิชาการ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีการ
วิเคราะห์ความต้องการและความผาสุกโดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

5. กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันมีค่าจากหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ภาควิขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่กรุณาให้ค าแนะน าให้หลักการ การน าเสนอและช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้วิจัยต้องกราบ
ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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