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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1. การวิเคราะหขอมูลเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดานบริหารงานบุคคล
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานการบริหารงานบุคคล
n = 280
แปลคา
ขอที่
เจตคติของบุคลากร
X S.D. ระดับเจตคติ
1 ระเบียบ ขอบังคับดานการบริหารบุคคลมีความเหมาะสม
3.36 .75 ไมแนใจ
2 การวางแผนกําลังคนในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
2.94 .84 ไมแนใจ
3 การกําหนดภาระงานมีความเหมาะสม
3.04 .91 ไมแนใจ
4 การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ 3.20 .92 ไมแนใจ
มีมาตรฐาน
5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตําแหนงมีความเหมาะสม
3.21 .84 ไมแนใจ
6 บุคลากรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรม
3.43 .94 ไมแนใจ
เพื่อเพิ่มพูนความรู
7 บุคลากรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอ
3.47 .98 ไมแนใจ
ในระดับสูงขึ้น
8 บุคลากรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 3.23 .97 ไมแนใจ
งานในหนาที่
9 บุคลากรไดรบั การสงเสริมสนับสนุนใหมโี อกาสเขียน
3.32 .94 ไมแนใจ
บทความทางวิชาการ
10 บุคลากรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหทํางานวิจัย
3.27 .97 ไมแนใจ
11 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ งั คับบัญชามีความเหมาะสม 3.13 .94 ไมแนใจ
12 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหนาที่ของบุคลากรมีความ
2.86 .92 ไมแนใจ
เหมาะสม
13 บุคลากรไดรับอิสระในการปฏิบัติงานเปนอยางดีจาก
3.42 .89 ไมแนใจ
ผูบังคับบัญชา
14 สถาบันเปนสถานที่ทํางานที่มีความมั่นคงในอาชีพ
3.76 .94 เห็นดวย
15 การใหบุคลากรมีคูมือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
3.07 1.08 ไมแนใจ
เจตคติของบุคลากรดานการบริหารงานบุคคล
3.25 .58 ไมแนใจ
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จากตารางที่ 8 พบวา เจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดานการบริหารงานบุคคลในภาพรวมมีเจตคติที่ไมแนใจในการบริหารงานบุคคล โดยมีคาคะแนน
เฉลี่ยรวมเทากับ 3.25 สําหรับผลการวิเคราะหเปนรายขอ ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง
2.86 – 3.76 ซึ่งสามารถเรียงลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย และแปลผลขอมูลไดดังนี้
เจตคติของบุคลากรที่เห็นดวยในดานการบริหารงานบุคคล
1. สถาบันเปนสถานที่ทํางานที่มีความมั่นคงในอาชีพ (x = 3.76)
เจตคติของบุคลากรที่ไมแนใจในดานการบริหารงานบุคคล
1. บุคลากรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น (x = 3.47)
2. บุคลากรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
(x = 3.43)
3. บุคลากรไดรับอิสระในการปฏิบัติงานเปนอยางดีจากผูบังคับบัญชา (x = 3.42)
4. ระเบียบ ขอบังคับดานการบริหารบุคคลมีความเหมาะสม (x = 3.36)
5. บุคลากรไดรบั การสงเสริมสนับสนุนใหมโี อกาสเขียนบทความทางวิชาการ (x = 3.32)
6. บุคลากรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหทํางานวิจัย (x = 3.27)
7. บุคลากรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานในหนาที่
(x = 3.23)
8. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตําแหนงมีความเหมาะสม (x = 3.21)
9. การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขาปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ มีมาตรฐาน
(x = 3.20)
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชามีความเหมาะสม (x = 3.13)
11. การใหบุคลากรมีคูมือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (x = 3.07)
12. การกําหนดภาระงานมีความเหมาะสม (x = 3.04)
13. การวางแผนกําลังคนในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม (x = 2.94)
14. การสับเปลีย่ นหมุนเวียนงานในหนาทีข่ องบุคลากรมีความเหมาะสม (x = 2.86)
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2. การวิเคราะหขอมูลเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดานการจัดสวัสดิการ
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานการจัดสวัสดิการ
ขอที่

เจตคติของบุคลากร

1
2
3

สวัสดิการดานสิทธิการลาของบุคลากรมีความเหมาะสม
สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม
สวัสดิการดานการทําประกันอุบัติเหตุใหแกบุคลากรมี
ความเหมาะสม
สวัสดิการดานการสงเคราะหบุคลากร กรณีประสบ
ภัยธรรมชาติมีความเหมาะสม
สวัสดิการเงินชวยเหลือพิธีศพมีความเหมาะสม
สวัสดิการดานที่อยูอาศัยมีความเหมาะสม
การจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป
การจัดโครงการพัฒนาเยาวชนบุตรหลานบุคลากร
การใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกบุคลากรของสถาบัน
การใหทุนการศึกษาตอแกบุคลากรของสถาบัน
ประโยชนที่ไดรับจากสหกรณออมทรัพย สจพ.
มีความเหมาะสม
การจัดกิจกรรมตางๆ ของสโมสรขาราชการ สจพ.
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
การจําหนายสินคาในรานคาสวัสดิการของ สจพ.
การจัดใหมีตลาดนัดในวันพุธ
การจัดสวัสดิการใหยืมเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
เจตคติของบุคลากรดานการจัดสวัสดิการ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

n = 280
แปลคา
X S.D. ระดับเจตคติ
3.79 .77
เห็นดวย
3.71 .91
เห็นดวย
4.01 2.50 เห็นดวย
3.56

.77

เห็นดวย

3.61
3.08
4.38
3.43
3.35
3.25
3.54

.81
1.01
4.67
.89
.95
.98
.87

เห็นดวย
ไมแนใจ
เห็นดวย
ไมแนใจ
ไมแนใจ
ไมแนใจ
เห็นดวย

3.09

.87

ไมแนใจ

3.08
3.66
3.75
3.55

.94
.98
.88
.73

ไมแนใจ
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
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จากตารางที่ 9 พบวา เจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ด า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารในภาพรวมมี เ จตคติ ที่เ ห็นดวยในดานการจัดสวัดิการของสถาบัน โดยมี
คาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.55 สําหรับผลการวิเคราะหเปนรายขอ ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 3.08 – 4.01 ซึง่ สามารถเรียงลําดับคาคะแนนเฉลีย่ จากมากไปนอย และแปลผลขอมูลไดดงั นี้
เจตคติของบุคลากรที่เห็นดวยในดานการจัดสวัสดิการ
1. การจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป (x = 4.38)
2. สวัสดิการดานการทําประกันอุบัติเหตุใหแกบุคลากรมีความเหมาะสม (x = 4.01)
3. สวัสดิการดานสิทธิการลาของบุคลากรมีความเหมาะสม (x = 3.79)
4. การจัดสวัสดิการใหยืมเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (x = 3.75)
5. สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม (x = 3.71)
6. การจัดใหมีตลาดนัดในวันพุธ (x = 3.66)
7. สวัสดิการเงินชวยเหลือพิธีศพมีความเหมาะสม (x = 3.61)
8. สวัสดิการดานการสงเคราะหบุคลากร กรณีประสบภัยธรรมชาติมีความเหมาะสม
(x = 3.56)
9. ประโยชนที่ไดรับจากสหกรณออมทรัพย สจพ. มีความเหมาะสม (x = 3.54)
เจตคติของบุคลากรที่ไมแนใจในดานการจัดสวัสดิการ
1. การจัดโครงการพัฒนาเยาวชนบุตรหลานบุคลากร (x = 3.43)
2. การใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกบุคลากรของสถาบัน (x = 3.35)
3. การใหทุนการศึกษาตอแกบุคลากรของสถาบัน (x = 3.25)
4. การจัดกิจกรรมตางๆ ของสโมสรขาราชการ สจพ. ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
(x = 3.09)
5. การจําหนายสินคาในรานคาสวัสดิการของ สจพ. (x = 3.08)
6. สวัสดิการดานที่อยูอาศัยมีความเหมาะสม (x = 3.08)

45

3. การวิเคราะหขอมูลเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดานสภาพแวดลอมของสถาบัน
ตารางที่ 10 คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของเจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ดานสภาพแวดลอมของสถาบัน
n = 280
แปลคา
ขอที่
เจตคติของบุคลากร
X S.D. ระดับเจตคติ
1 ทําเลทีต่ งั้ ของสถาบันมีความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบตั งิ าน 3.80 .93 เห็นดวย
2 สภาพแวดลอมโดยรวมของสถาบันมีทศั นียภาพทีด่ ี
3.37 .94 ไมแนใจ
3 สิง่ ปลูกสรางมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของสถาบัน
3.04 .99 ไมแนใจ
4 การจัดการดานระบบสาธารณูปโภคของสถาบันมีการจัดการทีด่ ี 2.93 1.00 ไมแนใจ
5 การจัดบรรยากาศในสถานที่ทํางานมีความเหมาะสม
3.15 .96 ไมแนใจ
6 สภาพหองทํางานสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางคลองตัว
3.24 1.01 ไมแนใจ
7 การจัดสรรขนาดพื้นที่หองทํางานมีความเหมาะสม
3.15 1.06 ไมแนใจ
8 เครือ่ งใชสาํ นักงานมีจาํ นวนเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
3.26 .99 ไมแนใจ
9 การจัดชั่วโมงเวลาการทํางานและชั่วโมงเวลาพัก
3.52 .88 เห็นดวย
มีความเหมาะสม
10 มีระบบปองกันอุบัติเหตุที่ดีในการปฏิบัติงาน
2.98 .95 ไมแนใจ
11 มีความปลอดภัยจากมลภาวะในขณะปฏิบัติงาน
3.16 .91 ไมแนใจ
12 การประชาสัมพันธขา วสารภายในสถาบันทันตอเหตุการณ
2.92 1.02 ไมแนใจ
13 ทําเลที่ตั้งของโรงอาหารมีความเหมาะสม
3.21 1.00 ไมแนใจ
14 โรงอาหารมีจํานวนพอเพียงกับปริมาณผูใชบริการ
2.57 1.04 ไมแนใจ
15 การใชบริการโรงอาหารไดรับความสะดวกสบาย
2.92 1.01 ไมแนใจ
16 สถานทีจ่ อดรถภายในสถาบันมีจาํ นวนเพียงพอกับปริมาณ
1.91 .97 ไมเห็นดวย
ผูใ ชบริการ
17 มีการกําจัดแหลงน้ําเสียภายในสถาบันที่ดี
2.41 1.00 ไมเห็นดวย
18 บริเวณสถาบันมีความสะอาด
2.92 .95 ไมแนใจ
19 หองสุขาถูกหลักสุขลักษณะ
2.70 1.01 ไมแนใจ
20 การติดตัง้ ไฟฟาเพือ่ ใหแสงสวางบริเวณสถาบันมีจาํ นวนเพียงพอ 3.07 .97 ไมแนใจ
เจตคติของบุคลากรดานสภาพแวดลอมของสถาบัน
3.01 .64 ไมแนใจ
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จากตารางที่ 10 พบวา เจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดานสภาพแวดลอมของสถาบันในภาพรวมมีเจตคติทไี่ มแนใจในดานสภาพแวดลอมของสถาบันโดย
มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.01 สําหรับผลการวิเคราะหเปนรายขอ ปรากฏวามีคาคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 1.91 – 3.80 ซึ่งสามารถเรียงลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย และแปลผลขอมูลได
ดังนี้
เจตคติของบุคลากรที่เห็นดวยในดานสภาพแวดลอมของสถาบัน
1. ทําเลที่ตั้งของสถาบันมีความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน (x = 3.80)
2. การจัดชั่วโมงเวลาการทํางานและชั่วโมงเวลาพักมีความเหมาะสม (x = 3.52)
เจตคติของบุคลากรที่ไมแนใจในดานสภาพแวดลอมของสถาบัน
1. สภาพแวดลอมโดยรวมของสถาบันมีทศั นียภาพทีด่ ี (x = 3.37)
2. เครือ่ งใชสาํ นักงานมีจาํ นวนเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน (x = 3.26)
3. สภาพหองทํางานสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางคลองตัว (x = 3.24)
4. ทําเลที่ตั้งของโรงอาหารมีความเหมาะสม (x = 3.21)
5. มีความปลอดภัยจากมลภาวะในขณะปฏิบัติงาน (x = 3.16)
6. การจัดบรรยากาศในสถานที่ทํางานมีความเหมาะสม (x = 3.15)
7. การจัดสรรขนาดพื้นที่หองทํางานมีความเหมาะสม (x = 3.15)
8. การติดตั้งไฟฟาเพื่อใหแสงสวางบริเวณสถาบันมีจํานวนเพียงพอ (x = 3.07)
9. สิง่ ปลูกสรางมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของสถาบัน (x = 3.04)
10. มีระบบปองกันอุบัติเหตุที่ดีในการปฏิบัติงาน (x = 2.98)
11. การจัดการดานระบบสาธารณูปโภคของสถาบันมีการจัดการที่ดี (x = 2.93)
12. บริเวณสถาบันมีความสะอาด (x = 2.92)
13. การใชบริการโรงอาหารไดรับความสะดวกสบาย (x = 2.92)
14. การประชาสัมพันธขา วสารภายในสถาบันทันตอเหตุการณ (x = 2.92)
15. หองสุขาถูกหลักสุขลักษณะ (x = 2.70)
16. โรงอาหารมีจํานวนพอเพียงกับปริมาณผูใชบริการ (x = 2.57)
เจตคติของบุคลากรที่ไมเห็นดวยในดานสภาพแวดลอมของสถาบัน
1. มีการกําจัดแหลงน้ําเสียภายในสถาบันที่ดี (x = 2.41)
2. สถานทีจ่ อดรถภายในสถาบันมีจาํ นวนเพียงพอกับปริมาณผูใ ชบริการ (x = 1.91)

