บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยที่ทํา
ในชวงการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยนับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบันสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการทบทวนบทบาท
ภารกิจตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหระบบการบริหารงานมี
มาตรฐานยิง่ ขึน้ โดยมุง เนนถึงผลสัมฤทธิใ์ นการทํางานของบุคลากรใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุง
อยางเปนรูปธรรมในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา ทั้งในดานการบริหารงานใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนเพือ่ สรางรูปแบบการเรียนรูท สี่ ามารถสรางคนใหคดิ เปนและรักการเรียนรูต ลอดชีวติ รวมถึง
การทําวิจยั ทีเ่ นนการชวยแกปญ
 หาของประเทศในดานตางๆ ทัง้ นีเ้ พราะสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลง
มันสมองของชาติ มีนักวิชาการที่เปนเลิศในสาขาวิชาตางๆ ที่มีบทบาทในการสรางทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพในการประกอบอาชีพชั้นสูง เปนผูนําและสามารถชี้นําความเปนไปในสังคมได
ซึ่งการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองใหความสนใจบุคลากรใน
องคกรดวย ไมใชใหความสําคัญกับงานเพียงอยางเดียว การสนองความตองการของคนในกลุมหรือ
องคกรจะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะคนนับวาเปนทรัพยากรการบริหารทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
และการทํางานของคนในองคกรก็เพือ่ ตอบสนองความตองการสวนบุคคลเปนอันดับแรก ณ จุดนีไ้ ดมี
การหาวิธกี ารตางๆ ในการเปลีย่ นแปลงองคกร โดยการเปลีย่ นแนวคิดใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกองคกร (สุนันทา, 2541: 6) การสรางเจตคติที่ดีใหแกบุคลากรเปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะในดานการบริหารงานบุคคล ถาบุคลากรมีเจตคติที่ดีตองานตอผูบังคับบัญชา ตอเพื่อน
รวมงาน และตอหนวยงานในดานตางๆ ที่ตนเองปฏิบัติงานอยูก็จะทําใหเกิดความผูกพันกับองคการ
และสามารถอยูในองคการอยางมีความสุข (ปรียาพร, 2544: 65)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงหนึง่ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 มีหนาที่จัดการ
ศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ ผลิตบุคลากรทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนชางเทคนิค นักวิทยาศาสตร
นักเทคโนโลยี วิศวกร ครูชาง และผูบริหารในสถาบันการศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนอง
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ความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งภารกิจหลักดังกลาวของสถาบันจะสามารถดําเนิน
ไปดวยความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น บุคลากรในหนวยงานตางๆ ซึ่งเปน
ผูป ฏิบตั งิ านของสถาบันเปนสวนทีม่ คี วามสําคัญอยางยิง่ โดยเฉพาะในขณะนีส้ ถาบันไดเตรียมความ
พรอมสําหรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล จึงไดมีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานดานตางๆ ใหมีความคลองตัวและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ในดานที่มี
ผลกระทบตอบุคลากรสถาบันมากที่สุดคือ ดานการบริหารบุคคลและการจัดสวัสดิการ รวมถึงการ
พัฒนาสภาพแวดลอมดานตางๆ ของสถาบันใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมากที่สุด
ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานอันจะสงผลใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ กอรปกับ
ในแผนกลยุทธพัฒนาสถาบันระยะยาว 15 ป (กองแผนงาน : 2544) ดานการพัฒนาบุคลากรและ
โครงสรางองคกรมีเปาหมายใหพัฒนาโครงสรางองคกรเพื่อใหการบริหารงานของสถาบันมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล รวมทัง้ สนับสนุน
ใหบุคลากรทุกคนไดรับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความสุข
จากเปาหมายของแผนกลยุทธพัฒนาสถาบันระยะยาว 15 ป ของสถาบันที่มุงเนนการพัฒนา
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดคลองตัวและมีประสิทธิภาพจะสามารถบรรลุถึงเปาหมายไดนั้น
ขึ้นอยูกับความรวมแรงรวมใจของบุคลากรในสถาบันทุกฝายที่จะเปนแรงผลักดันใหสถาบันกาวไป
สูส ถาบันอุดมศึกษาชัน้ นําของประเทศและนานาชาติตอ ไป งานวิจยั สถาบัน กองแผนงาน จึงตระหนัก
ถึงความสําคัญของการศึกษาเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบัน เพื่อจะนําผลจากการศึกษาครั้งนี้มา
ใชในการพัฒนาระบบการบริหารงานของสถาบันใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ระหวางขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามสายงาน
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดทราบเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และ
ความแตกตางของเจตคติของบุคลากรตามประเภทสายงาน
2) สามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานของ
สถาบัน เพื่อสรางความเขาใจรวมกันระหวางบุคลากรกับสถาบัน
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ผูวิจัยมุงศึ กษาเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กลุมประชากรที่ศึกษาเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกําหนดตัวแปร
ที่ศึกษา ดังนี้
1) ตัวแปรที่ศึกษา
1.1) ตัวแปรตน ไดแก ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามสายงาน ดังนี้
ขาราชการ
- สายวิชาการ (สาย ก)
- สายบริการวิชาการ (สาย ข)
- สายบริหารและธุรการ (สาย ค)
พนักงานมหาวิทยาลัย
- สายวิชาการ (สาย ก)
- สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข และ ค)
1.2) ตัวแปรตาม ไดแก เจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ทางดาน
1. การบริหารบุคคล
2. การจัดสวัสดิการ
3. สภาพแวดลอมของสถาบัน
2) ขอบเขตพื้นที่หรือสภาพทางภูมิศาสตร
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือที่ทํางานทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปราจีนบุรี
1.5 สมมติฐานในการวิจัย
1) เจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือระหวางขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยมีเจตคติที่ไมแตกตางกัน
2) บุคลากรทีม่ สี ายงานตางกันมีเจตคติตอ สถาบันเทคโนโลสถาบันเทคโนโลยีไมแตกตางกัน
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. เจตคติ หมายถึง ความรูส กึ ของบุคคลทีม่ ตี อ สิง่ ตางๆ หลังจากทีบ่ คุ คลไดมปี ระสบการณ
ในสิ่งนั้นๆ ซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ ความรูสึกทางบวก ความรูสึกทางลบ และความรูสึกที่
เปนกลาง อีกความหมายถึงหนึง่ คือพฤติกรรมภายนอกของบุคคลซึง่ สังเกตได และพฤติกรรมภายใน
ซึ่งสังเกตไมได ในวิจัยนี้ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการบริหารงานบุคคล การจัด
สวัสดิการ และสภาพแวดลอมของสถาบัน เจตคตินี้สามารถวัดและประเมินโดยอาศัยแบบสอบถาม
และคํานวณหาคาทางสถิติได
2. บุคลากร หมายถึง ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งแบงแยกสายงานดังนี้
2.1 ขาราชการ สาย ก หมายถึง ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงที่มี
หนาที่สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ ตามกฎทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) แกไข
เพิ่มเติมโดยกฎทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) ซึ่งปฏิบัติงานใน พ.ศ. 2546 ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2.2 ขาราชการ สาย ข หมายถึง ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงที่มี
หนาที่ใหบริการทางวิชาการ ตามกฎทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) ซึ่งปฏิบัติงานใน พ.ศ. 2546 ในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
2.3 ขาราชการ สาย ค หมายถึง ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงที่มี
หนาที่ทางการบริหารและธุรการ ตามกฎทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) แกไขเพิ่มเติม
โดยกฎทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2522) ซึ่งปฏิบัติงานใน พ.ศ. 2546 ในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
2.4 พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่สอน วิจัย และใหบริการทางวิชาการ ตามมติ อ.ก.ม. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 ซึ่ง
ปฏิบัติงานใน พ.ศ. 2546 ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2.5 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่ปฏิบัติการวิชาชีพ และธุรการ ตามมติ อ.ก.ม. สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 8/2543 เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2543
ซึ่งปฏิบัติงานใน พ.ศ. 2546 ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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3. การบริหารงานบุคคล คือ การดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองคการหรือหนวยงาน นับ
ตัง้ แตการสรรหาบุคคลมาปฏิบตั งิ าน การบรรจุและแตงตัง้ การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน
ในการวิจัยนี้หมายถึงการบริหารงานดานบุคคลของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. การจัดสวัสดิการ คือ การดําเนินการดานผลประโยชน และบริการตางๆ เพื่อเปนคา
ตอบแทนที่หนวยงานจัดใหแกผูปฏิบัติงานในองคกร นอกเหนือจากเงินเดือนและคาจางปกติ เพื่อ
เปนขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน เปนการประกันความมั่นคงในการทํางานใหบุคลากรเกิด
ความผูกพันกับองคการ ในการวิจยั นีห้ มายถึงการจัดสวัสดิการใหแกบคุ ลากรของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
5. สภาพแวดลอมของสถาบัน คือ สภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงานโดยทั่ว ๆ ไป รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภคที่ทางหนวยงานจัดให บรรยากาศในการทํางาน ระบบการติดตอสื่อสาร และ
สภาพแวดลอมในพื้นที่ตางๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่เอื้อใหเกิดความ
รูสึกภาคภูมิใจ และพรอมที่จะทํางานในตําแหนงหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อนําไปสูความ
กาวหนาในสายงาน

