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บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 

                การศึกษาวจิัยคร้ังนี้  ผูวิจยัสรุปวตัถุประสงคของการวิจยั  วธีิดําเนินการวจิัย  สรุปผลการ 
วิจัย  อภิปรายผล  ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช   และขอแสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ัง
ตอไป ดังนี้    
                วัตถุประสงคของการวิจัย 
                  1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตามพันธกิจ 5 ดาน คือดานการผลิต
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการและบริการสังคม  ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
และดานการบริหารและการจัดการ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ตามพันธกิจ  5 ดาน จําแนกตาม
ประสบการณในการทาํงาน วุฒิการศึกษา  ตําแหนงทางวิชาการ และคณะวิชาที่เปดสอน 
               สมมติฐานการวิจัย 
  อาจารยที่มีประสบการณในการทํางาน  วุฒิการศึกษา  ตําแหนงทางวิชาการ และคณะวิชา
ที่เปดสอนตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ตามพันธกิจสถาบัน 5 ดาน แตกตางกัน 
              วิธีดําเนินการวิจยั  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ อาจารย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางสัดสวนของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgan. 1970 : 608)    และใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน  (Multi – Stage Sampling 
Random)  แบงกลุมตัวอยางตามสดัสวนโดยเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศตอคณะวิชาที่เปดสอน 
แลวสุมตัวอยางในคณะวิชาที่เปดสอน   โดยใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย
การจับฉลาก ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  215  คน   
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ในการวจิัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามมี  3  ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของอาจารยที่ตอการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 103 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามแบบปลายเปด 
                การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง  สงแบบสอบถามไปทั้งหมด 
215  ฉบับ  ไดคืนมา  215 ฉบับ  เปนฉบับสมบูรณทั้งหมด  คิดเปนรอยละ 100 
                การวิเคราะหขอมูล 
 1)  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยความถี่ และคารอยละ     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง  5  ดาน  วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย ( X)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
       2)  การเปรียบเทียบใชทดสอบความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที (t-test)   
การวิเคราะหความแปรปรวนตัวประกอบทางเดียว (One Way ANOVA) และการทดสอบเปนรายคู

โดยใชวิธีการของ Scheffe′  
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
                5.1.1  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

             พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนอาจารยสวนมากเปนผูมีประสบการณในการทาํงาน 
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป   จํานวน 144  คน  คิดเปนรอยละ 66.70   วุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาเอก 
จํานวน  142  คน  คิดเปนรอยละ 66.00   ตําแหนงทางวิชาการคือรองศาสตราจารย  จํานวน 89 คน  
คิดเปนรอยละ 41.40    และคณะวิชาที่เปดสอนคือคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 84 คน  คิดเปน
รอยละ 39.10  
                5.1.2  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของอาจารยที่มตีอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  5 ดาน สรุปผลดังนี้ 
              ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    พบวา ในภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับ
ปานกลาง เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ดานการผลิตบัณฑิต  คาเฉลี่ย 3.27  ดานการวิจัย  
คาเฉลี่ย 2.98   ดานการบริหารและการจัดการ คาเฉลี่ย 2.97  ดานบริการวิชาการและบริการสังคม 
คาเฉลี่ย 2.77  และดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย คาเฉลี่ย 2.58 
            เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
              1)  ดานการผลิตบัณฑิต โดยภาพรวม พบวา อาจารยมีความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดาน
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การผลิตบัณฑิตอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.27   และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษามีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีและมีความคิดเชิงบวก คาเฉลี่ย 3.67    และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บัณฑิตศึกษามีความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศอยางตอเนื่อง 
คาเฉลี่ย 2.73 

           2)  ดานการวิจัย โดยภาพรวม พบวา อาจารยมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ดานการวิจัยอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.98     และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือการ
ผลิตงานวิจัยมีผลกระทบในเชิงลบตอส่ิงแวดลอมนอย คาเฉลี่ย 3.40 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
คือ ผลงานวิจัยที่เสนอขอจดทะเบียนเพื่อรับสิทธิบัตรในแตละปมีปริมาณที่นาพอใจ คาเฉลี่ย 2.12 

           3)  ดานการบริหารและการจัดการ โดยภาพรวม พบวา อาจารยมีความพึงพอใจตอ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ดานการบริหารและการจัดการ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.97    และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  บัณฑิตศึกษามีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ใชในการดําเนินงาน คาเฉลี่ย 3.24      และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ  บัณฑิตศึกษามีการสราง
เครือขายความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับหนวยงาน  ทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศอยางตอเนื่อง คาเฉลี่ย 2.64 

           4)  ดานบริการวิชาการและบริการสังคม โดยภาพรวมพบวาอาจารยมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ดานบริการวิชาการและบริการสังคม อยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 2.69   และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คอื การบริการวิชาการมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม 
คาเฉลี่ย 3.16   และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การบริการวิชาการแกสังคมมีงบประมาณสนับสนุน
อยางเพียงพอ คาเฉลี่ย 2.25 

          5)  ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยภาพรวม  พบวา    อาจารยมีความ
พึงพอใจตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.58   และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ นักศึกษาไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อใหเปนคนดีของสังคม  คาเฉลี่ย 2.84   และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการทะนุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมไทยไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ คาเฉลี่ย 2.35 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 105 

                5.1.3  ตอนที่ 3  เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จําแนกตามประสบการณ
ในการทํางาน  วุฒิการศึกษา  ตําแหนงทางวิชาการ  และคณะวิชาที่เปดสอน  สรุปผลดังนี้ 
            เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   
                5.1.4  ตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ระหวางอาจารยผูที่มี
วุฒิการศึกษา  ตําแหนงทางวิชาการ  คณะวิชาที่เปดสอน ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต  ดาน
การวิจัย   ดานบริการวิชาการและบริการสังคม  ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  และดาน
การบริหารและการจัดการ สรุปผลดังนี้ 
                           1)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับ 
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ใน
ภาพรวม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                            เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกัน 4  ดาน คอื ดานการผลิตบัณฑิต  ดาน
การวิจยั ดานบริการวิชาการและบริการสังคม และดานทะนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมไทย สวน
ดานการบริหารและการจัดการไมแตกตางกัน 
                  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา  
                  ดานการผลิตบัณฑิต  พบวา อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีความ 
พึงพอใจตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง แตกตางจากอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก      
                  ดานการวิจัย พบวา อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจตอ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
แตกตางจากอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก      
                  ดานบริการวิชาการและบริการสังคม พบวา อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง แตกตางจากอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก     
                  ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง  แตกตางจากอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
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                          2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับ 
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามตําแหนงทาง
วิชาการ ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
                          3)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับ 
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตาม คณะวิชาที่เปด
สอน ในภาพรวมไมแตกตางกัน  
                 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา แตกตางกัน  2 ดาน คือ  ดานการวิจัย  และดาน
บริหารและการจัดการ   สวนอีก 3 ดานไมแตกตางกัน คือ ดานการผลิตบัณฑิต  ดานบริการวิชาการ
และบริการสังคม และดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
              เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา  
                ดานการวิจัย พบวา อาจารยในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรมีความพึงพอใจตอการ
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
แตกตางจากอาจารยในสังกัดคณะวิทยาศาสตร  
                ดานการบริหารและการจัดการ พบวา อาจารยในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรมี
ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง  แตกต างจากอาจารย ในสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร  และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
                5.1.5  ตอนที่ 5  ผลจากแบบสอบถามแบบปลายเปด อาจารยบัณฑิตไดแสดงความคิดเหน็
เพิ่มเติมเกีย่วกบัความพึงพอใจที่มีตอการจดัการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา       สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  5 ดาน  ดังนี ้
             1)  ดานการผลิตบัณฑิต  หลักสูตรควรไดรับการปรับปรุงใหทนัสมัย หลากหลาย
และตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิตอยูเสมอ   คุณภาพบัณฑิตควรไดรับการเอาใจใสจากทกุ
ขั้นตอนและกระบวนการผลิต ตั้งแตการรบัเขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา     ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาควรมีประสิทธิภาพสูง     เกณฑมาตรฐานทางวิชาการของแตละคณะควรเปนมาตรฐาน
เดียวกัน   
              2)  ดานการวิจัย  หากมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอและทั่วถึงจะสามารถ
ผลิตงานวิจัยพื้นฐานในระดับบัณฑิตศึกษาและที่สามารถสรางองคความรูใหม  ที่มีคุณภาพและมี
คุณคานํามาใชสนับสนุนงานวิชาการ และนําไปประยุกตใชตามความตองการของสังคมไดมาก
ยิ่งขึ้น   
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              3)  ดานบริการวิชาการและบริการสังคม  ควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลงานวิจัย   ส่ิงประดิษฐที่มีประโยชน และบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสู สังคมที่ เปนรูปธรรมอยางชัดเจนแกบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน    ใช
ส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากยิ่งขึ้น  จัดใหมีศูนยประสานและงานบริการขอมูล
ใหกับหองปฏิบัติการวิจัยสาขาตาง ๆ  และภาคอุตสาหกรรม 
                         4)  ดานทะนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ควรสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
รวมกับชุมชนและหนวยงานอื่น ในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ฟนฟู อนุรักษ ประเพณไีทย
และพัฒนาตอยอดภูมิปญญาไทยอยางตอเนื่องใหมากขึน้ เพื่อสรางเสริมใหเกดิเปนภาพลักษณคู
สถาบันสืบไป 
             5)  ดานการบริหารและการจัดการ  ควรเนนการบริหารและการจัดการที่สะดวก 
รวดเร็ว ยดืหยุน มีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได      เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานดวยระบบสารสนเทศ จดัใหบุคลากรไดเขารับการอบรม/สัมมนาเพื่อลดความลาชา 
ความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จัดสรรงบประมาณคาตอบแทนใหเหมาะสม 
อุปกรณการเรยีนการสอนและวิจยัทันสมยัไดมาตรฐานควรมีอยางเพยีงพอ จัดกลุมอาจารยตาม
ความเชี่ยวชาญวิจัยดานหลักและรอง นโยบายบัณฑติวิทยาลัยไมกอใหเกดิงานเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน โครงสรางการบริหารและการจดัการของบัณฑิตวิทยาลัยและบัณฑิตศกึษามีความซ้ําซอน
และขาดเอกภาพ ควรแยกบริหารจัดการตามศูนยโดยใหกําหนดแผนงานและรับผิดชอบตัวช้ีวดัเอง 
ความรวมมือกบันานาชาติควรทําเปนกลุมงานและมีความเปนสากล 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัย มีสาระสําคัญที่นํามาอภิปรายผล   ดังนี้ 
                5.2.1  ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง        
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  สถาบันไดกําหนดใหมีขอบังคับ ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  การจัดการศึกษาตามพันธกิจสถาบันถูกกําหนดใหปฏิบัติตามระเบียบสถาบันและ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา     ภาระงานและหนาที่ความรับผิดชอบ และ
คาตอบแทนในปฏิบัติงานของอาจารยถูกกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรฐานเดียวกัน ทําใหอาจารย
มคีวามรูสึกตนวาไดรับความเสมอภาคหรือความยุติธรรมในการทํางาน   ทําใหเกิดความสบายใจซึง่
เปนไปตามทฤษฎีเสมอภาคของอาดัม (Adam : 1965)         อยางไรก็ตาม อาจารยซ่ึงเปนขาราชการ/
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พนักงานของรัฐ  แมวาจะมีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตที่ไมมีความตองการหรือความเดือดรอน
ในเรื่องปจจัยส่ี  อาชีพการงานที่ปลอดภัยมั่นคง มีสังคมที่ดี และการยอมรับนับถือของผูอ่ืน  แต
ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตน ซ่ึงเปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษยในการพัฒนา
ตนเองอยางเต็มศักยภาพตามลําดับขั้นทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow. 1970 : 80) ยอม
ทําใหอาจารยมีความตองการที่พัฒนาการปฏิบัติงานของตนใหดียิ่งขึ้นเสมอ     ดังนั้น จึงสงผลให
อาจารยมีความพึงพอใจตอการจัดศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง   สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ณรงค   เพียรเกิดสุข (2526 : 74)  ที่วิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจในงานของอาจารยในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา : การศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิทยาเขต ที่พบวา  ความพึงพอใจในการ
ทํางานของอาจารยอยูในระดับปานกลาง   และสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรส เกียรตินาถ  
(2534 : บทคัดยอ) ที่วิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจในงานและปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของ
อาจารยคณะแพทยศาสตรที่สอนระดับปรีคลินิกในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่พบวา ความพึงพอใจใน
งานและปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของอาจารยคณะแพทยศาสตรที่สอนระดับปรีคลินิก
ในมหาวิทยาลัยของรฐั อยูในระดับปานกลาง          ดังนั้น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   จึงควรศึกษาความตองการเพื่อพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพสูงสุดของอาจารยในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนขอมูลในการสราง
แรงจูงใจใหอาจารยปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจ  ซ่ึงจะทําใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น   
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย   คือ ดานการผลิตบัณฑิต 
ดานการวิจัย   ดานการบริหารและการจัดการ  ดานบริการวิชาการและบริการสังคม  และดาน
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  มีรายละเอียด ดังนี้  
            1)  ดานการผลิตบัณฑิต  พบวา ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยมากกวาดานอื่น ๆ    ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถาบันสามารถจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามเปาหมายของแผนกลยุทธ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2545-2549 (2544  : 9)  อาจารยมีความพึงพอใจตอผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน
ในดานการผลิตบัณฑิต  คือ บัณฑิตของสถาบันมีคุณภาพ เปนคนดีมีศีลธรรม  เปนผูนําพึ่งพาตนเอง
ได  มีสวนรวมในการแกไขปญหาของประเทศ  มีสุขภาพกาย-จิตดี  มีความคิดเชิงบวก มีมนุษย
สัมพันธกับผูอ่ืน สามารถทํางานเปนทมี และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข     
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                                 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักศึกษามีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตดีและมีความคิดเชิงบวก     ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถาบันตระหนักและใหความสําคัญ
ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีและมีความคิดเชิงบวก   สอดคลองตามวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตของสถาบันที่
ไดกําหนดไวในพันธกิจของแผนกลยุทธ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2545-2549 (2544 : 7)   นั่นคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คณุธรรมและจริยธรรมใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคมและประเทศ  สามารถรับใชหรือบริการสังคมได  สามารถพึ่งตนเอง  
ประกอบธุรกิจสวนตัวได และสามารดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)   ในการสรางคนไทยใหมีคุณภาพ 
เปนคนดีและคนเกง     
                  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ บัณฑิตศึกษามีความ
รวมมือทางวิชาการกับตางประเทศอยางตอเนื่อง     ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อาจารยมีความคิดเห็นวา 
สถาบันควรมีความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  เพื่อเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพในแขงขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีมากขึ้นทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชนภายในประเทศ   และมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เขามาตั้งสาขาในประเทศไทย  ที่เปด
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนสาเหตุทําใหจํานวนนักศึกษาใหมลดลง 
และการผลิตบัณฑิตเชิงปริมาณไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย  
            2)  ดานการวิจัย   พบวา ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ดานการวิจัยในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับที่ 2    ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศกึษา
เปนผลงานที่มีคุณภาพและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตามความตองการของสังคม
และประเทศชาติ  ประกอบกับอาจารยในมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนกลุมบุคคลซึ่งมีศักยภาพสูง ตองการ
แสดงออกใหเห็นถึงความสําเร็จแหงตนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ     ตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ
มาสโลว (1970 : 80)  ที่วาบุคคลมีความตองการเปนไปตามลําดับขั้น และความตองการของบุคคล
ขั้นสุดทายคือ ขั้นที่ 5  ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตน (Self – Actualization) เปนความ
ตองการพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุดที่ไดแสดงออกซึ่งทักษะ และความเปนเลิศในสิ่งที่ตนมี  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  อัจฉรา   ถาวร. (2545 : 54-55)   ที่วิจัยเร่ือง  แรงจูงใจในการทําวิจัยของ
อาจารย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่พบวา แรงจูงใจในการทําวิจัย
ของอาจารยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   
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                                 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การผลิตงานวิจัยมี
ผลกระทบในเชิงลบตอส่ิงแวดลอมนอย   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในการปฏิบัติงานวิจัยของอาจารยให
ความสําคัญและตระหนักถึงผลกระทบจากการวิจัยตอส่ิงแวดลอมในเชิงลบ     จึงไดดําเนินการ
ปฏิบัติงานวิจัยตามกระบวนการวิจัยที่กําหนดไวในมาตรฐานและระเบียบวิธีการวิจัยอยางเครงครัด  
                  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผลงานวิจัยที่เสนอ
ขอจดทะเบียนเพื่อรับสิทธิบัตรในแตละปมีปริมาณที่นาพอใจ     ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อาจารยมีความ
คิดเห็นวาถึงแมปริมาณผลงานวิจัยและการเผยแพรงานวิจัย ในรูปแบบนําเสนอการตีพิมพเผยแพร 
และการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของผลงานวิจัยมีผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย  แตอาจารย
ในระดับบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงเปนผูที่มีความรู ความสามารถสูง และมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยมาก
ยังมีความตองการสนับสนุนดานงบประมาณในการผลิตงานวิจัย และมีความตองการประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานวิจัยตามความสามารถของตนเอง    
                       3)  ดานการบริหารและการจัดการ โดยภาพรวม พบวา อาจารยมีความพึงพอใจตอ 
การจัดการศกึษาในระดับบณัฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ดานการบริหารและการจัดการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับที่ 3   ทั้งนีอ้าจเปนเพราะ 
สถาบันมีความพยายามทีจ่ะพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารตามหลักของการจัดการที่ด ี ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธีิการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนกลยุทธสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2545-2549 
(2544 : 32-37)     เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยนํามาใชในการดําเนนิ งานระบบ
งบประมาณพสัดุ  การเงิน และระบบบัญชีจากเกณฑเงนิสดเปนเกณฑคงคางพึงรับ-พึงจายลักษณะ 
3 มิติ และเนนการวดัประสทิธิภาพประสทิธิผลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนํามาใชในการบริหารและ
การจัดการเพื่อใหมีความชดัเจนโปรงใส ตรวจสอบไดและมีความอิสระคลองตัวไดมาตรฐานใน
รูปแบบรวมศนูยดําเนินการและกระจายการบริการ สวนการดําเนินงานความรวมมอืทางวิชาการกับ
ตางประเทศและงบประมาณสนับสนุนการศึกษา การวิจัยมจีํากัดไมสามารถกระจายใหครอบคลุม 
และเพยีงพอกบัความตองการของอาจารยที่ตองทําวิจยัเพื่อเปนสวนหนึ่งของภาระงานและการผลิต
บัณฑิตของสถาบันสงผลใหอาจารยมีความพึงพอใจตอการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศึกษาดานการ
บริหารและการจัดการ อยูในระดับปานกลาง 
                             เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ บัณฑิตศกึษามีการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการดําเนนิงาน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในการ
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ปฏิบัติงานของบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวทิยาลัย ไดมกีารนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมยั
มาใชในการดาํเนินงานสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว เปนที่นาพอใจ 
                                 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บัณฑิตศึกษามีการ
สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับหนวยงาน  
ทั้งในประเทศ และตางประเทศอยางตอเนื่อง     ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผลงานดานสรางเครือขายความ
รวมมือทางดานการศึกษา  วิจัยรวมกับหนวยงานอื่นทั้งในประเทศ และตางประเทศของบัณฑิต
วิทยาลัยนั้น ยังไมมีเปนรูปธรรมที่ชัดเจน   ความรวมมือทางวิชาการสวนใหญจะเปนลักษณะของ
ความรวมมือระหวางหองปฏิบัติการเทานั้น 
                           4)  ดานบริการวิชาการและบริการสังคม  พบวา ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ดานการบริการวิชาการและบริการสังคม  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับ
ที่ 4      ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  การบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีของสถาบันมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับของสังคมและมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ ประชุม
วิชาการ    การฝกอบรม / สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่ตอบสนองความตองการทางวิชาการของสังคม  
ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันได (สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 2548 : 53-56 )    แตเนื่องจากมีงบประมาณสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมดานการบริการวิชาการแกสังคมมีจํากัด     ทําใหการจัดกิจกรรมในการเผยแพรมี
จํานวนนอย  ทั้งที่มีศักยภาพดําเนินการไดมากกวา   จึงสงผลใหอาจารยมีความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดานการบริการวิชาการและบริการสังคม  อยูในระดับปานกลาง 
                                 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การบริการวิชาการ
มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบังเปนสถาบันที่มีช่ือเสียงทางดานเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ  
จากรายงานการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2546   ซ่ึงสํารวจ
เมื่อวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  พบวา  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํางาน รอยละ 83.70   
ศึกษาตอรอยละ 9.82  และยังไมไดทํางาน รอยละ 6.48   
                                 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การบริการวิชาการ
แกสังคมมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดรับงบประมาณจํากัด   สถาบันจึงจัดกิจกรรมเพื่อใหบริการแก
สังคมและชุมชน โดยการจัดนิทรรศการ ประชุมวิชาการ การฝกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได
เพียง 41 โครงการ ไมเพียงพอตอความตองการสนับสนุนเพื่อการบริการวิชาการและบริการสังคม 
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                           5)  ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  พบวา ความพึงพอใจของอาจารยที่มี
ตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูในลาํดบัที ่5  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถาบันไดปลูกฝงและสรางเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหเปน
คนดีของสังคม มีจิตสํานึกที่ดี มีภาคภูมิใจตอศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ดวยการจัด
กิจกรรมการสงเสริม ฟนฟูและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย ตามที่เคยปฏิบัติกันมา 
(สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 2548 : 58)     ซ่ึงกิจกรรมดานทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยนี้ สถาบันจะเนนการปฏิบัติรวมกันกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากกวา  สวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามุงเนนการศึกษาที่เนนงานวิจัย  กิจกรรมดานใน
สงเสริม ฟนฟูและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยจึงมีความสําคัญนอย ทําใหอาจารยมี
ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย อยู
ในระดับปานกลาง 
                            เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา    ขอที่มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ  นักศึกษาไดรับการ
ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหเปนคนดีของสังคม   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในการสอนและการ
ปฏิบัติงานวิจยันั้น อาจารยไดสอดแทรกปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอ  และสถาบันยังไดสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหนกัศกึษาเปนคนดขีองสังคม 
                            เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การทะนุบาํรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยไดรับงบประมาณสนับสนนุอยางเพยีงพอ         ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถาบันไดรับ
งบประมาณจํากัดไมเพียงพอตอความตองการ ในการสนบัสนุนดานงบประมาณเพื่อจดักิจกรรม  
ในการสงเสริม ฟนฟูและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
                5.2.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับ 
บัณฑิตศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามประสบการณ
ในการทํางาน  วุฒิการศึกษา  ตําแหนงทางวิชาการ  และคณะวิชาที่เปดสอน  อภิปรายผลดังนี้ 
            1)  ประสบการณในการทํางาน  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มี
ตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  พบวา  อาจารยที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป  
มีคาเฉลี่ยมากกวาอาจารยที่มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 5 ปขึ้นไป ในภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถาบันไดกําหนดภาระงานของอาจารยไวอยางชัดเจน และได
ดําเนินการตามระเบียบสถาบันและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผลตอบแทน
จากการปฏิบัติงานดวยอัตราคาตอบแทนที่เหมือนกัน   ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีความเสมอภาค 
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(วิโรจน สารรัตนะ. 2545 : 103) ที่เสนอแนวคิดวา คนจะเกิดความพึงพอใจเมื่อมีความสมดุลหรือ
ความเปนธรรมเกิดขึ้น   เมื่อเขาไดรับรูวาสัดสวนที่ไดรับเปรียบเทียบกับของคนอื่นนั้นเทาเทียมกัน       
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สมบัติ   กุลางกูร. (2545 : 118)    ที่วจิัยเร่ือง  ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ  ครู-อาจารย วิทยาลัยชางศิลป กรมศิลปากร  ในปการศึกษา  2542  ที่พบวา 
ประสบการณการทํางานของ ครู-อาจารยที่ปฏิบัติงาน 1-5 ป   และครู-อาจารยที่ปฏิบัติงานมากกวา 
5 ป  มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน   
                           2)  วุฒิการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัด 
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนก
ตามวุฒิการศึกษาพบวา ในภาพรวมแตกตางกัน    ทั้งนี้อาจเปนเพราะ วุฒิการศึกษาของอาจารยมีผล
ตอความพึงพอใจและความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตนเปนความตองการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพสูงสุดที่มีภายในจิตใจตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว       สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วนิชา  ฟกขํา. (2543 :106)  ที่วิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู-
อาจารย ผูสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร  ที่พบวา  ครู-อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูง
กวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน    

                 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวา อาจารยที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีมากกวา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
ตามลําดับ           อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย วาดวย ระเบียบการสอนและ
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  ผูสอบวิทยานิพนธ และผูควบคุมวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2534   จะเห็นไดวาอาจารยบัณฑิตผูที่มีคุณสมบัติควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาไดจะตอง
เปนผูที่ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือวิชาที่สัมพันธกัน  
หากมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาเอกตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
ดังนั้น  สถาบันจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดรับการศึกษาตอใหมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น 
และทํางานวิจัยเพื่อนําไปสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น   เพื่อการพัฒนาสถาบันใหมีคุณภาพ
การศึกษาที่ดีไดมาตรฐานและกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการไดดียิ่งขึ้น         
                  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อาจารยมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  4  ดาน คือ  ดานการผลิตบัณฑิต  ดานการวิจยั   ดานบริการวิชาการและ
บริการสังคม  และดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  สวนดานการบริหารและการจัดการ ไม
แตกตางกัน 
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                  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา  
                  ดานการผลิตบัณฑิต  พบวา  อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมีความ
พึงพอใจที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง แตกตางจากอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  ดานการวิจัย พบวา 
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท แตกตางจากอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก     
ดานบริการวิชาการและบริการสังคม พบวา อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี แตกตางจาก
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก     ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  อาจารยที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  แตกตางจากอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก    ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ  วุฒิการศึกษาตางกันสงผลใหอาจารยมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังแตกตางกัน     
สวนดานการบริหารและการจัดการ  อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไม
แตกตางกัน           ทั้งนี้อาจเปนเพราะ  การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีการบริหารและการจัดการที่กําหนดเปนระเบียบ ขอบังคับ 
และกฎเกณฑตาง ๆ ที่เปนหลักเดียวกันในการดําเนินการ  ไมวาจะเปนเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
เกณฑคุณสมบัติอาจารยผูสอน สอบและควบคุมวิทยานิพนธ  ตลอดจนผลตอบแทนเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลวนแตใชเกณฑและอัตราคาตอบแทนเดียวกัน  ทําใหมี
ความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน   สอดคลองกับทฤษฎีความเสมอภาคของอาดัม (Adam :1965)   ที่
เสนอวา การที่คนเราเปรียบเทียบตัวปอน( input) กับผลลัพธ (outcome)  ของตนกับบุคคลอ่ืน ๆ ใน
การทํางาน แรงจูงใจเกิดขึ้นเมื่อเขาเห็นวามีความเสมอภาคหรือยุติธรรม  และจะมีความรูสึกทางลบ
เมื่อเห็นวาตนไดรับการปฏิบัติที่ไมมีความเสมอภาคหรือไมมีความยุติธรรมในการทํางาน  

           3)  ตําแหนงทางวิชาการ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จําแนก
ตามตําแหนงทางวิชาการ  พบวา  ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน        ทั้งนี้อาจเปนเพราะ 
การไดมาซึ่งตําแหนงทางวิชาการของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ตําแหนง อาจารย  ผูชวย-
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  มีกระบวนการและขั้นตอนการไดมาตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     ดังนั้น ความคิดเห็นของอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการตางกันจึงไมมีผลตอความพึงพอใจในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา    
สอดคลองกับงานวิจัยของ  อังคนา โกลียสวัสดิ์. (2534 : บทคัดยอ) ที่วิจัยเร่ือง ความผูกพันกับ
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สถาบันและความพึงพอใจในงาน ของอาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่พบวา อาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการตางกัน มีความผูกพันกับสถาบันและความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน 

                เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จําแนกตาม ตําแหนงทาง
วิชาการ พบวา ตําแหนงอาจารยมีนอยกวา ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   
ตามลําดับ   ดังนั้น  สถาบันจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น  
           4)  คณะวิชาที่เปดสอน  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนก
ตามคณะวิชาที่เปดสอน พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน   
                 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อาจารยมีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   2  ดาน คือ  ดานการวิจัย และดานการบริหารและการจัดการ   สวนอีก 3 ดาน 
คือ ดานการผลิตบัณฑิต  ดานบริการวิชาการและบริการสังคม  และดานทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  ไมแตกตางกัน  
                           เมื่อเปรียบเทียบรายคู พบวา  
                                ดานการวิจัย พบวาคณะวิศวกรรมศาสตรแตกตางจากคณะวิทยาศาสตร ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ คณะวิศวกรรมศาสตร มีงบประมาณจากเงินรายไดในการสนับสนุนงานวิจัยจํานวน
มาก และนอกจากนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรตองศึกษารายวิชาครบจําหนวยกิตที่กําหนด
ไวในหลักสูตรแลว ยังมีเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา คือ นักศึกษาจะตองมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารทางวิชาการหรือการประชุมทางวิชาการ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะและบัณฑิตวิทยาลัยใหการรับรองแลว   ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธและเปนการ
สงเสริมในการผลิตงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาดวย     สําหรับคณะวิทยาศาสตรมีงบประมาณ
สนับสนุนดานการวิจัยนอยกวาและในการศึกษาระดับปริญญาโท ไมมีเงื่อนไขบังคับเรื่องตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย จึงสงผลใหอาจารยคณะวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ดานการวิจัยแตกตางจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
                           ดานการบรหิารและการจดัการ พบวา คณะวิศวกรรมศาสตร แตกตางจาก คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร   ทั้งนี้อาจเปนเพราะระบบการบริหารและ
การจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงเปนคณะวชิาแรกที่เปดสอนในระดับบณัฑิตศึกษาของ
สถาบันที่มีการดําเนินงานดานบัณฑิตศกึษามายาวนาน มีจํานวนนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 
มากกวา ยอมมีการพัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
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และจัดการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาไดอยางทั่วถึง สงผลใหอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรมีความ
พึงพอใจมากกวาอาจารยในสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร   
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
                5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
                          จากผลการวจิัยเร่ืองความพงึพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดบั
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตามพันธกจิ 5 ดาน พบวา 
ดานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ด  รองลงมาคือ ดานการบริการวิชาการ
และบริการสังคม  และดานการบริหารและการจัดการ ผูวจิัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
             1)  ดานทะนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมไทย  ผูบริหารของสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย
และคณะวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา   ควรสงเสริมสนับสนุนโดยการจัดสรรงบประมาณ
ใหเพยีงพอในการจัดทํากจิกรรมเพื่อทะนบุํารุงศิลปะ  วฒันธรรมไทย  และประเพณไีทย ตลอดจน
การพัฒนาตอยอดภูมิปญญาไทย      โดยดำเนินการรวมกับชุมชนและหนวยงานอืน่ เพื่อเสริมสราง
ความสามัคคีและการมีสวนรวมระหวางสถาบันกับชุมชน 
             2)  ดานบริการวิชาการและบริการสังคม   ผูบริหารของสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย
และคณะวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ
ใหเพยีงพอ  เพื่อใหดําเนินการจัดกิจกรรมใหหลากหลายรูปแบบ     และเพิ่มชองทางในการเผยแพร 
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีมีคุณภาพแกสังคมใหมากยิ่งขึ้น         สงเสริมการพัฒนางานวจิัยเชิง
พาณิชยโดยรวมมือกับภาคเอกชน  
                             3)  ดานการบริหารและการจัดการ ผูบริหารของสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ
วิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ควรสรางเสริมเครือขาย ความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับหนวยงาน   ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง  
สนับสนุนดานงบประมาณใหอาจารยและนักศึกษาไดทําการวิจัยและสรางผลงานทางวิชาการ
รวมกัน  และควรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพสู
ความเปนเลิศ    
                             4)  ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     ดังนั้น ผูบริหารของสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาที่
เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จึงควรสงเสริมใหอาจารยมีโอกาสเพิ่มพูนความรูและประสบการณ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 117 

โดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ทําผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น  เขารับการฝกอบรม  ดูงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในสถาบันการศึกษาอื่น และในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ 
                             5) ผลจากการเสนอแนะของอาจารยเพิ่มเติมในแบบสอบถามปลายเปดอาจารย  
เสนอใหผูบริหารของสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ควร
สนับสนนุและสงเสริมการผลิตบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต และดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยอยางเพียงพอ   จัดใหมีศูนย
ประสานและงานบริการขอมูลกิจกรรมเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัย   ส่ิงประดิษฐ 
และบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสังคม  จัดใหมีกิจกรรมทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยรวมกับชุมชนและหนวยงานอื่น  ทบทวนโครงสรางและนโยบายการบริหารและ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
            1)  ควรมีการศึกษาปญหาและสภาพการดําเนนิงาน ดานทะนุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเปนขอมูลนําไปใชใน
การสงเสริมทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ใหดํารงอยูคูชาติไทยสบืไป 
              2)  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามพันธกิจของ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
              3)  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอการจัดการศึกษาตามพันธกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 
                       


