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การวิเคราะห์การขอกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยใช้หลักการของอิชิกาว่าและพาเรโต
กุศลิน บัวแก้ว*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของบุคลากรในการขอกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
และ 2) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุดในการขอกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น เครื่องมือและสถิติที่ใช้ในการ
ดาเนินการวิจัยคือ แผนภาพเหตุ-ผล ใบตรวจสอบ แผนภาพพาเรโต การแจกแจงความถี่ และร้อยละ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล
โดยใช้หลักการของอิชิกาว่ามาสร้างแผนภาพเหตุ-ผล กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 209 คน จากบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่มาจากแต่ละหน่วยงาน จานวน 25 หน่วยงาน มี 190 คน ที่คืนใบตรวจสอบที่สมบูรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 98.45 จากทั้งหมด ผู้วิจัยสร้างแผนภาพพาเรโตเพื่อให้ได้ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุด สรุปผลการวิจัยพบว่า 1)
สภาพปัจจุบันของบุคลากรในการขอกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นคือ บุคลากรได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 27.99 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88 อายุตั้งแต่ 41-50 ปี ร้อยละ 42 และ
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50 นอกจากนี้สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 75 และอายุ
การทางานต่ากว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 และ 2) ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุดในการขอกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
คือ มีภาระงานมาก และไม่มีเวลาทาผลงาน
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Analysis of Higher Position Promotion Application of Academic Support Personnel
at King Mongkut's University of Technology North Bangkok Using the Ishikawa
and Pareto Principles
Kusalin Buakaew*
Abstract
The objectives of this research were to 1) study current conditions to promote higher academic
rank 2) analyze the current problems to promote higher academic rank of academic support personnel
at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The tools and statistics used in the research
were cause-effect diagram, check sheet, Pareto diagram, frequency distribution and percentage. The
researcher gathered data using the Ishikawa’s principle to create a cause-effect diagram. Specifically, the
sample group was purposively selected of 209 people from academic support personnel. Each of
personnel staff come from 25 units. One hundred ninety people returned the complete check
certificates, representing 98.45% of the total participants. The researcher created a Pareto diagram to
study the most common problem. The research results were summarized as follows: 1) the current
condition of higher academic rank application of academic support personnel is appointed to academic
positions of 267 people, representing 27.99%. Most of the personnel staff is female at 88%, aged 41-50
years at 42%. Also, 50% of the staff graduated with a bachelor’s degree. Furthermore, 75% of the staff
is university employees, and has work experience less than 10 years, which is equivalent to 42%; and 2)
the most common problem on promoting higher academic rank of the academic support personnel is
heavy workload and lacking of time to do operating manual, work analysis or research.
Keywords: Higher Position Promotion Application; Academic Support Personnel; The Ishikawa and
Pareto Principles
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1. บทนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มี พั น ธกิ จ 4 ด้ าน คื อ การผลิ ตบั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการ
แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็นคณะ วิทยาลัย สานัก และ
สถาบัน เพื่อขับเคลื่อนให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคล
ถือเป็ นหัวใจส าคัญในการบริหารงาน โดยในด้ านการ
บริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย [1] มหาวิทยาลัยมี
บุคลากรประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา และพนักงานพิเศษ รวมทั้งหมด 2,700 คน
เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 1,539 คน
[2] ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) [3] โดย
ด้านการจัดการมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณลักษณะเฉพาะ (SMART People) จึงจาเป็นต้องมี
การพั ฒนาบุ คลากรในแต่ ละต าแหน่ งให้มี ศักยภาพใน
วิชาชีพและวิชาการในการขอตาแหน่งทางวิ ชาการเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายงานของแต่ละตาแหน่งตามข้อบังคับ
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
[4]
ในปัจจุบั นบุ คลากรสายสนั บสนุนวิชาการมีการขอ
ก าหนดระดั บต าแหน่ งให้ สู งขึ้ น โดยมี จ านวนที่ ได้ รั บ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 267 คน จาก
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด จานวน
954 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 27.99 ทั้ ง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี
ประกาศเรื่อง บัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิ ทยาลั ย (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
เป็ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษให้ บุ ค ลากรที่ มี ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ [5]
จากข้อมูลของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
สานักงานอธิการบดีพบว่า จานวนพนักงานมหาวิทยาลัย
และข้าราชการสายสนับสนุ นวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวนพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ
สายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ ประเภทตาแหน่งทางวิชาการ จานวน (คน)
1.
2.
3.
4.

ชานาญงาน
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

10
198
58
1
267

จากที่ กล่ า วมาข้า งต้ น จึ ง เป็ น เหตุ ให้ ผู้ วิ จั ย มี ความ
สนใจที่ จ ะจั ด ท าการวิ เ คราะห์ ก ารขอก าหนดระดั บ
ตาแหน่ ง ให้สูง ขึ้น ของบุ คลากรสายสนั บสนุ นวิ ชาการ
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการ
ขอกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัย
ได้แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้ขอกาหนด
ระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของบุคลากรในการขอ
กาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุดในการ
ขอกาหนดระดั บต าแหน่ งให้ สู งขึ้น โดยใช้ หลั กการของ
อิชิกาว่าและพาเรโต
3. ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ครอบคลุ มบุ คลากรสายสนั บสนุ น
วิชาการที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการที่เปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนั กงานมหาวิทยาลั ย และข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1
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เริ่มต้น
กาหนดเรื่องวิจัย
รวบรวมความคิด ทฤษฎี
สร้างแผนภาพเหตุ-ผล
สร้างใบตรวจสอบ
ปรับปรุง
ตรวจสอบ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

แจกและเก็บใบตรวจสอบ
แสดงผลการวิจัยด้วยกราฟแท่ง
และแผนภาพพาเรโต
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จบ

รูปที่ 1 ผังงานขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
4.1 รวบรวมความคิ ดเกี่ ยวกั บเหตุ ที่ บุ คลากรสาย
สนับสนุนวิชาการไม่ขอกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นจาก
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และการพูดคุย
การซักถาม การสัมภาษณ์จากหัวหน้าสานักงานคณบดี/
ผู้อานวยการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อนามา
สร้างแผนภาพเหตุ-ผล ส่วนทฤษฎีได้รวบรวมเพื่อใช้ในการ
อภิปรายผลการวิจัย

4.2 สร้างแผนภาพเหตุ-ผลโดยใช้หลักการของอิชิกาว่า
[6] หรือเรียกว่า แผนภาพเหตุและผล (Cause and
Effect Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผลกับเหตุทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิดผล มี 6 ขั้นตอน
คือ 1. กาหนดผล (ปัญหา) 2. กาหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทา
ให้เกิดผล 3. ระดมสมองเพื่อหาเหตุ 4. หาเหตุหลักของ
ผล 5. จัดลาดับ ความสาคัญของเหตุ และ 6. ใช้แนวทาง
การปรั บปรุ งที่ จ าเป็ น โดยผู้ วิ จั ยได้ น าข้ อมู ลจากการ
รวบรวมความคิดจากข้อ 4.1 มาสร้างแผนภาพเหตุ -ผล
ประกอบด้ วย เหตุ หลั ก 2 ด้ านคื อ ด้ านปั จเจกบุ คคล
และด้านกฎ ระเบียบและหน่วยงาน เหตุรอง 5 เหตุคือ
ภาระงานและเวลา ผลงาน เกณฑ์ กฎ ระเบี ยบ และ
หน่ วยงาน และเหตุ ย่ อย 38 เหตุ และผลคื อ การขอ
กาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ดังแสดงในรูปที่ 2
4.3 สร้างใบตรวจสอบจากแผนภาพเหตุ-ผล สาหรับ
ให้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตอบเพื่อหาเหตุที่แท้จริง
โดยแต่ ล ะข้อ ของคาถามจะมี คาตอบให้ เลื อกตอบ 2
ตัวเลือกคือ ใช่ หรือ ไม่ใช่
4.4 กาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากบุ คลากร
สายสนั บสนุ นวิ ชาการในแต่ ละหน่ วยงาน จ านวน 25
หน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ จ านวนทั้ งสิ้ น 209 คน โดยครอบคลุ ม
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ และข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.5 แจกและเก็บใบตรวจสอบโดยได้ขอความอนุเคราะห์
จากหัวหน้าสานักงานแต่ละหน่วยงานในการแจกและเก็บ
รวบรวมใบตรวจสอบ ซึ่ ง ได้ รั บ ใบตรวจสอบกลั บ คื น
จานวน 193 ฉบับ และใบตรวจสอบที่สมบูรณ์ จานวน
190 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.45 ของใบตรวจสอบที่ได้รับ
คืน
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1. มีภาระงานมาก
4. เดี๋ยวค่อยทาผลงาน
7. มีภาระครอบครัว
10. ไม่มีความรู้ที่จะเริ่มต้นทาผลงาน
13. ไม่มผี ลงานที่จะเขียน
16. ไม่มีผู้ให้คาปรึกษา/คาแนะนาในการทา
และขอผลงาน
19. เงินเดือนถึงเกณฑ์ที่จะขอผลงาน
22. เสียค่าใช้จ่ายในการทาผลงานมาก
25. ไม่มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบและ
ขั้นตอนในการขอผลงาน
28. กฎ ระเบียบใช้เวลามากในการขอกาหนด
ระดับตาแหน่งชานาญการ
31. หน่วยงานไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรด้าน
การขอกาหนดระดับตาแหน่ง
34. หน่วยงานไม่มีคู่มือการขอกาหนดระดับ
ตาแหน่ง
37. หน่วยงานมีการจากัดจานวนกรอบระดับ
ตาแหน่งในแต่ละตาแหน่ง

2. ไม่มีเวลาทาผลงาน
5. ไม่มีความพร้อมที่จะทาผลงาน
8. ขี้เกียจทาผลงาน
11. ไม่รู้ว่าจะทาผลงานเรื่องอะไร
14. เขียนผลงานไม่เป็น
17. ไม่ทราบกฎ ระเบียบในการขอกาหนด
ระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
20. เงินเดือนตัน
23. ไม่มีการรับรู้ในกฎ ระเบียบในการขอ
ผลงาน
26. กฎ ระเบียบไม่เอื้ออานวยในการขอ
ผลงาน
29. กฎ ระเบียบในการขอกาหนดระดับ
ตาแหน่งไม่มีความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
32. หน่วยงานไม่มีการส่งเสริมการขอผลงาน

3. ไม่มีเวลาเพียงพอ
6. ไม่สะดวกที่จะทาผลงาน
9. ขอผลงานยาก
12. ไม่รู้ว่าจะทาผลงานไปทาไม
15. ไม่มีตัวอย่างในการทาผลงาน
18. ระยะเวลาครบกาหนดที่จะขอผลงาน

35. หน่วยงานไม่มีตัวอย่างในการทาผลงาน

36. หน่วยงานไม่มีการขอกรอบกาหนดระดับ
ตาแหน่งในทุกระดับ

38. หน่วยงานไม่มีการขอกาหนดระดับ
ตาแหน่งให้สูงขึ้น เช่น ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ เป็นต้น

รูปที่ 2 แผนภาพเหตุ-ผล

21. ใกล้จะเกษียณ
24. ไม่มีความรู้ในกฎ ระเบียบในการขอ
ผลงาน
27. กฎ ระเบียบมีความยุ่งยาก ซับซ้อนใน
การขอผลงาน
30. กฎ ระเบียบไม่ส่งเสริม เกื้อหนุนในการ
ขอผลงาน
33. หน่วยงานไมม่มีการอบรมให้ความรู้
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5. ผลการวิจัย
5.1 สภาพปั จจุ บั นของบุ คลากรในการขอกาหนด
ระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปี
พ.ศ. 2563 ประกอบด้ ว ยข้ า ราชการ และพนั กงาน
มหาวิทยาลัย จานวน 954 คน โดยบุคลากรได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 267 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.99 ผลการวิ จั ยแสดงดั งรูปที่ 3 ถึ งรู ปที่ 7
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 88 อายุ
ตั้งแต่ 41-50 ปี ร้อยละ 42 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 50 สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 75 และอายุการทางานต่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 42
200

100

80, 42%

จานวน

80

66, 35%

60
40
20

24, 13%

20, 10%

0
ต่ากว่า 31 ปี ตั้งแต่ 31 - 40 ปี ตั้งแต่ 41 - 50 ปี ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้น
ไป

รูปที่ 4 อายุผู้ตอบใบตรวจสอบ
100

95, 50%

91, 48%

80

จานวน

4.6 แสดงผลการวิจั ยด้วยกราฟแท่ง และแผนภาพ
พาเรโต ผู้ วิ จั ยสร้ างกราฟแท่ ง ส าหรั บ ข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบใบตรวจสอบ และ
สร้างแผนภาพพาเรโต โดยใช้หลักการของพาเรโต [7] ซึ่ง
เป็นแผนภูมิกราฟแท่งที่นาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับจากมาก
ไปน้อยในรูปของความถี่หรือปริมาณของเหตุเพื่อนาไปสู่
การเลือกแก้ปัญหา ซึ่งในงานวิจัยนี้แผนภาพจะแสดงเหตุ
ของการขอก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง ให้ สู ง ขึ้ น เรี ย งจาก
จ านวนมากไปน้ อ ยตามล าดั บ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
แกนตั้ ง 2 แกน และแกนนอน 1 แกน โดยแกนตั้ ง
ด้ า นซ้ า ยเป็ น ความถี่ เ หตุ และแกนตั้ ง ด้ า นขวาเป็ น
เปอร์เซนต์สะสมเหตุ ส่วนแกนนอนเป็นเหตุ และมีเส้น
แสดงเปอร์ เซนต์ ส ะสมเหตุ จากนั้ นจึ งเลื อกเหตุ ที่ เกิ ด
ร่วมกันมากที่สุดมาทาการวิเคราะห์

60
40
20

4, 2%

0
ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

รูปที่ 5 ระดับการศึกษาผู้ตอบใบตรวจสอบ

รูปที่ 6 สถานภาพผู้ตอบใบตรวจสอบ

168, 88%

จานวน

150
100
50

22, 12%

0
หญิง

ชาย

รูปที่ 3 เพศผู้ตอบใบตรวจสอบ

รูปที่ 7 อายุการทางานผู้ตอบใบตรวจสอบ

7

% สะสมเหตุ

ไม่มีความรู้ในกฎ ระเบียบการขอผลงาน

มีภาระครอบครัว

ไม่มีความเข้ าใจในกฎ ระเบียบและ…

ไม่มีผลงานที่จะเขียน

กฎ ระเบียบไม่สง่ เสริ ม เกื ้อหนุนในการ…

ไม่ร้ ูว่าจะทาผลงานเรื่ องอะไร

หน่วยงานไม่มีการขอกรอบกาหนด…

ไม่มีตวั อย่างในการทาผลงาน

หน่วยงานไม่มีตวั อย่างในการทาผลงาน

ไม่มีความพร้ อมที่จะทาผลงาน

กฎ ระเบียบไม่เอื ้ออานวยในการขอผลงาน

ระยะเวลาครบกาหนดที่จะขอผลงาน

เงินเดือนถึงเกณฑ์ที่จะขอผลงาน

หน่วยงานไม่มีค่มู ือการขอกาหนดระดับ…

กฎ ระเบียบมีความยุ่งยาก ซับซ้ อนใน…

ไม่สะดวกที่จะทาผลงาน

กฎ ระเบียบในการขอกาหนดระดับ…

เขียนผลงานไม่เป็ น

ไม่มีเวลาเพียงพอ

100%
100%
92% 96% 90%
88%
84%
80%
75% 79%
71%
70%
62% 66%
60%
57%
50%
48% 52%
43%
40%
38%
33%
30%
28%
23%
20%
18%
12%
10%
6%
0%
0%
ไม่มีเวลาทาผลงาน

160
140
120
100
80
60
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20
0

มีภาระงานมาก

ความถี่เหตุ

แผนภาพพาเรโต

เหตุ
ความถี่เหตุ

% สะสมเหตุ

รูปที่ 8 แผนภาพพาเรโต เหตุทบี่ ุคลากรไม่ขอกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
5.2 ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุดในการขอกาหนด
ระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
จากรูปที่ 8 พบว่ า เหตุที่ เกิดร่วมกันมากที่ สุ ด คือ
ปัญหาเกี่ยวกับมีภาระงานมาก และปัญหาเกี่ยวกับไม่มี
เวลาทาผลงาน ดังแสดงในแผนภาพพาเรโตกราฟแท่งที่ 1
และแท่ งที่ 2 ที่ มี จ านวนมากที่ สุ ด ซึ่ ง ถ้ าหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ องของมหาวิ ท ยาลั ย สนใจแก้ ไ ข ส่ ง เสริ ม และ
สนั บสนุ นการแก้ ปั ญหาที่ เกิดร่ วมกั นมากที่ สุ ดนี้ ได้ จะ
ส่ ง ผลท าให้ บุ คลากรสายสนั บ สนุ น ขอก าหนดระดั บ
ต าแหน่ ง ให้ สู ง ขึ้ น ได้ ม ากขึ้ น เป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในการหาปัญหาจริงที่เกิดขึ้นร่วมกันมากที่สุดในงาน
เช่ น งานอุตสาหกรรม งานบริหารธุรกิจ เป็ นต้ น ด้ วย
หลักการของอิชิกาว่าและพาเรโตจะทาให้ได้ปัญหาเพื่อ
นาไปวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขที่จะส่ งผลต่องานมาก
ที่สุด ดังนั้น การวิจัยนี้จึงได้ใช้หลักการของอิชิกาว่าและ
พาเรโต เพื่ อให้ ไ ด้ ปั ญ หาจริ ง ที่ เ กิ ด ร่ ว มกั น มากที่ สุ ด
จากนั้นนาไปวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะส่งผล

ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการขอกาหนดระดับ
ตาแหน่งให้สูงขึ้นเพิ่มขึ้นสูงสุด สรุปได้ดังนี้
6.1 ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุดในการขอกาหนด
ระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
6.1.1 ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุดเกี่ยวกับ
มีภาระงานมาก อาจเป็นเพราะบุคลากรกับภาระงานของ
บุ คลากรสายสนั บสนุ นวิ ชาการในแต่ ละต าแหน่ งของ
หน่ วยงานระดั บ คณะ วิ ท ยาลั ย ส านั ก สถาบั น และ
สานักงานอธิการบดีมีความไม่สมดุลและมีความแตกต่าง
กันในแต่ละช่วงเวลาในรอบปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ระดั บคณะที่ เป็ นหน่วยงานใหม่ ตั้ งมาไม่ ถึง 10 ปี เช่ น
บุ คลากรสั งกัดคณะจะมี ภาระงานมากในช่ วงเปิ ดภาค
การศึ ก ษาต้ อ งมี ภ าระงานในการให้ บ ริ ก ารอาจารย์
อาจารย์พิเศษ และนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการ
สอนเป็นหลัก นอกจากนี้ การที่บุคลากรมีภาระงานที่มี
ปริมาณมากอาจเป็นเพราะยังไม่มีการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี ของแต่ ละงาน และการวางแผนบริ หาร
จั ด การเรื่ องเวลาในการปฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การจัดลาดับความสาคัญของงาน
ไม่ เ ป็ น ระบบ อี ก ทั้ ง ยั ง ขาดระบบในการท างานที่ ดี
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จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุการทางานต่ากว่า
10 ปี สูงสุดร้อยละ 42 ยังมีความรู้และประสบการณ์ใน
การทางานน้อย ขาดการจัดระบบการทางานของแต่ละ
คน ในขณะเดียวกันบุคลากรมีอายุตั้งแต่ 41-50 ปี สูงสุด
ร้อยละ 42 มีผลต่อความกระตือรือร้นในการทางานของ
บุ คลากร มี การบริ หารจั ดการงานในระดั บที่ มี ความ
ซับซ้อน ยุ่งยากมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามที่ สุชาดา [8]
กล่าวไว้ว่า สิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลเป็นแรงขับ เป็นพลัง
ของแต่ละคนที่ทาให้กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จ
โดยมี กระบวนการเกิ ดจากการที่ ม นุ ษย์ ทุ กคนมี ความ
คาดหวัง ความต้องการ (Need) และเป้าหมายในชีวิต ทา
ให้เกิดแรงขับ (Drive) เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย (Goals) เรา
เรียกว่า แรงจูงใจ สิ่งสาคัญที่จะทาให้บุคลากรเกิดความ
ต้องการโดยต้องมีการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
แรงขับทาในสิ่งที่นาไปสู่เป้าหมายของตนเอง
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุด
เกี่ยวกับ มีภาระงานมาก คือ
1) จัดลาดับความสาคัญของงานโดยบุคลากร
ต้องวางแผนงานประจาปี
2) จั ดท าแผนปฏิบั ติ งานประจ าปี ของแต่ ละ
งานเพื่อกาหนดช่วงเวลาของการทางาน
3) ตั้งเป้าหมายการทางานเพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดแรงขับ แรงจูงใจให้ทางานบรรลุตามเป้าหมาย
4) วิ เคราะห์อั ตรากาลั งในแต่ ละงานภายใน
หน่ วยงานเพื่ อวางแผนจ านวนบุ คลากรแต่ ละงานให้ มี
ความเหมาะสมกับภาระงานของบุคลากรแต่ละงาน
6.1.2 ปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุดเกี่ยวกับไม่
มีเวลาทาผลงาน อาจเป็นเพราะขาดการบริหารจัดการ
การแบ่ งแยกภาระงานประจ ากั บภาระงานส่ วนตั วให้
ชัดเจน ตลอดจนภาระครอบครัวที่ต้องมีค่าครองชีพสูง
ท าให้บุ คลากรต้ องท างานอย่ างอื่ นเพิ่ มจากภาระงาน
ประจา จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรที่มีอายุ
การท างานต่ ากว่ า 10 ปี สู ง สุ ด ร้ อ ยละ 42 ยั ง มี
ประสบการณ์ในการทางานน้อยอยู่ในขั้นของการเรียนรู้
สั่งสมประสบการณ์การทางานตามภาระงาน และเวลาที่
ทางานทัง้ หมดทุ่มเทให้กับภาระงานประจา โดยมีเป้าหมาย
อยู่ ที่ภาระงานที่ รับผิดชอบให้บรรลุ ตามเป้ าหมายเป็ น
สาคัญ บุคลากรไม่มีการตั้งเป้าหมายหรือจริงจังในการทา
ผลงานเพื่ อความก้ า วหน้ า ของตนเอง อี ก ทั้ ง มี ความ

กระตือรือร้นในการทางานตามภาระงานประจาเท่านั้น
จะเห็นได้ว่าบุคลากรใช้เวลาไปทางานอย่างอื่นมากกว่าที่
จะทาผลงาน เพราะผลงานเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การทานานและต่อเนื่อง และพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ยั ง ไม่ เ คยท า
วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ บุคลากรส่วนใหญ่ที่มีอายุงานใน
การท างานต่ ากว่ า 10 ปี อาจยั ง ขาดทั ก ษะหรื อ
ประสบการณ์ ในต าแหน่ งหน้ าที่ บุ คลากรจ าเป็ นต้ อง
เรี ย นรู้ ง านในต าแหน่ ง หน้ า ที่ เพื่ อ การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับบุคลากรเองยังไม่ทราบว่าเมื่อ
ขอไปแล้วจะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งให้สูงขึ้น
หรื อไม่ จากที่ กล่ าวมาข้ างต้ น ประเด็ นหลั กที่ เป็ นสิ่ ง
สาคัญคือ บุคลากรต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย (Goal
Setting) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทาในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เพราะการมีเป้าหมาย หมายถึงการที่รู้ว่าจะ
เดิ นทางไปที่ ไหน ยิ่ งถ้ารู้ ได้ ว่ าท าไมถึ งต้ องไป และยิ่ ง
มองเห็นภาพเมื่อไปถึงเป้าหมายนั้นชัดเจนมากเท่าไร ยิ่ง
เกิดแรงกระตุ้ นให้อยากออกเดิ นทางไปสู่ เป้าหมายนั้ น
โดยเร็ว และเป็นไปตามทฤษฎีของ มาสโลว์ [9] เป็น
ทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการ 5 ขั้น ซึ่งสมมุติฐาน
เบื้ อ งต้ น ว่ า เมื่ อ ความต้ อ งการอย่ า งหนึ่ ง ได้ รั บ การ
ตอบสนองหรือถูกทาให้พอใจแล้ว ความต้องการนั้นจะไม่
เป็นตัวกระตุ้น หรือตัวจูงใจต่อไป แต่จะมีความต้องการ
ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดร่วมกันมากที่สุด
เกี่ยวกับไม่มีเวลาทาผลงาน คือ
1) การบริหารจัดการตามหลัก PDCA เพื่อนา
ไปประยุ กต์ ในการวางแผน บริ หารจั ด การภาระงาน
ประจา ภาระงานรอง งานมอบหมาย และที่สาคัญจัดทา
ผลงานของบุคลากรในแต่ละงาน
2) กาหนดเป้าหมายให้บุคลากรจัดทาผลงาน
เพื่ อขอกาหนดระดั บ ต าแหน่ งให้ สู งขึ้ นเมื่ อบุ คลากรมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์
6.2 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรขอกาหนด
ระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
6.2.1 การกาหนดกรอบตาแหน่งทางวิชาการให้
เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับจานวนบุคลากรในแต่ละงาน
และแต่ ล ะต าแหน่ ง เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้
ขอกาหนดระดับตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
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6.2.2 การได้ รั บ การพิ จารณาเป็ น บุ คลากร
ดีเด่นระดับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย และได้รับโอกาส
ในการเผยแพร่ ผ ลงานโดยส่ ว นงานต้ อ งสนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายให้
6.2.3 หน่วยงานกลางจัดเวทีให้บุคลากรที่ได้รับ
แต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ชาการมาถ่ ายทอดองค์
ความรู้ที่ ได้ จากผลงานที่ ท า เพื่ อเป็ นแรงกระตุ้ น และ
ผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประสงค์จะทา
ผลงานทางวิชาการมากขึ้น
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
7.1.1 หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องสามารถน าไปต่ อ
ยอด เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรม เช่ น การวาง
แผนพัฒนากาลังคนให้มี สมรรถนะ การอบรม สัมมนา
ตลอดอายุการทางานอย่างสม่าเสมอ ฯลฯ เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ
เฉพาะ (SMART People) ของมหาวิทยาลัยต่อไป
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
7.2.1 วิจัยการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
สาหรับพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะในแต่ละตาแหน่งให้
สูงขึ้นตามมาตรฐาน เพื่อเป็นหลักสูตรกลาง
7.2.2 วิจัยเพื่อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของบุคลากรสายสนั บสนุ นวิชาการในแต่ ละระดับและ
แต่ ละต าแหน่ งให้เป็ นรูปธรรม เพื่ อใช้ ประกอบในการ
ประเมินสมรรถนะและการเลื่อนเงินเดือน
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