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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง เจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ระหวางขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามสายงาน
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากร ได แ ก ข า ราชการและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ป พ.ศ. 2546 จํานวนประชากรมีทั้งหมด 1,233 คน โดยใช
วิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จําแนกเปนขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยแบงตามสายงาน โดยหาขนาดของกลุมตัวอยางที่คาความเชื่อมั่น 95% (+ 5) ของ Taro
Yamane ไดกลุมตัวอยาง 302 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามวัดเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ แบงออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติของบุคลากรที่มีตอ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการจัดสวัสดิการ และ
ดานสภาพแวดลอมของสถาบัน
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูว จิ ยั แจกแบบสอบถามกับกลุม ตัวอยาง โดยวิธกี ารทําบันทึกไปยัง
หัวหนาหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทั้งที่ สจ
พ. กรุงเทพฯ และ สจพ. ปราจีนบุรี จํานวน 302 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณและ
สามารถนํามาวิเคราะหได จํานวน 280 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.72
4. การวิเคราะหขอ มูล ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากแบบสอบถาม โดยใชวธิ ี
ทางสถิติ ดังนี้
4.1 ขอมูลพืน้ ฐานของผูต อบแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลโดยหาคาความถี่ (Frequency)
และสรุปเปนคารอยละ (Percentage)
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4.2 ขอมูลเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิเคราะหขอ มูลโดยใชวธิ หี าคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
4.3 ขอมูลเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ระหวางขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีที – เทสต (T-test)
4.4. ขอมูลเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ จําแนกตามสายงาน ทีม่ ตี วั แปรมากกวา 2 ตัว วิเคราะหขอ มูลดวยการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) โดยคาทางสถิติ F-test ถาพบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 จะทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการ
วิเคราะหของเชฟเฟ (Scheffe′)
4.5 ขอมูลจากคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมของเจตคติของบุคลากร
แตละดาน ใชวิธี Content Analysis แลวหาคาความถี่และรอยละ แลวเรียงลําดับจากมากไปหานอย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดตามลําดับดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา สายงาน อายุราชการ และหนวยงานที่สังกัด
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ โดยจําแนกตามสายงาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปนรายดาน จากคําถามปลายเปด
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ
วุฒิการศึกษา สายงาน อายุราชการ และหนวยงานที่สังกัด
การวิจัยครั้งนี้บุคลากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 280 คน สวนใหญเปน
เพศหญิง มีกลุมอายุระหวาง 40-44 ป วุฒิการศึกษาปริญญาโท เปนขาราชการมากกวาพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมีสายงานเปนขาราชการ สาย ก อายุราชการระหวาง 6-10 ป และสังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอ มูลเจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เจตคติ ข องบุ ค ลากรที่ มีตอสถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกลา
พระนครเหนือ ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผลการวิเคราะหรายดาน บุคลากรมีเจตคติที่เห็นดวยในดาน
การจัดสวัสดิการของสถาบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 สวนดานการบริหารงานบุคคลและดานสภาพ
แวดลอมของสถาบัน บุคลากรมีเจตคติที่ไมแนใจในการบริหารทั้ง 2 ดาน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.45 และ 3.01 ตามลําดับ
ผลการเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ระหวางขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จําแนกตามสายงาน
1. การเปรี ย บเที ย บเจตคติ ข องบุ ค ลากรที่ มี ต อ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ ระหวางขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรระหวางขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการจัดสวัสดิการ และ
สภาพแวดลอมของสถาบัน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
2. การเปรี ย บเที ย บเจตคติ ข องบุ ค ลากรที่ มี ต อ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ ระหวางบุคลากรที่มีสายงานตางกัน
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรที่มีสายงานตางกัน ในภาพรวม
และรายดาน ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการจัดสวัสดิการ และสภาพแวดลอมของสถาบัน
พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
เปนรายขอในแตละดาน มีดังนี้
ตอนที่ 3
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2.1 ดานการบริหารงานบุคคล ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคติ พบวา โดย
ภาพรวมบุคลากรมีเจตคติดานการบริหารงานบุคคลที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเวน ขอ 11, 12, 13, และ 15 ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชามี
ความเหมาะสม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหนาที่ของบุคลากรมีความเหมาะสม บุคลากรไดรบั
อิสระในการปฏิบัติงานเปนอยางดีจากผูบังคับบัญชา และการใหบุคลากรมีคูมือในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน จึงการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe′s ผลจากการทดสอบ พบวา
บุคลากรมีเจตคติที่แตกตางกัน ในขอ 11 คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชามี
ความเหมาะสม โดยพนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก มีระดับเจตคติที่เห็นดวย สวนขาราชการสาย ค
มีระดับเจตคติที่ไมแนใจในเรื่องดังกลาว และขอ 15 คือ การใหบุคลากรมีคูมือในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน โดยขาราชการสาย ค มีระดับเจตคติที่ไมแนใจมากกวาขาราชการสาย ก นอกนั้นไมพบความ
แตกตาง
2.2 ดานการจัดสวัสดิการ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคติ พบวา โดยภาพรวม
บุคลากรมีเจตคติดานการจัดสวัสดิการที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน
ขอ 1, 2, 4, 9, 13, 14 และ 15 ไดแก สวัสดิการดานสิทธิการลาของบุคลากรมีความเหมาะสม สวัสดิการ
ดานการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม สวัสดิการดานการสงเคราะหบคุ ลากรกรณีประสบภัยธรรมชาติ
มีความเหมาะสม การใหทนุ สนับสนุนการวิจยั แกบุคลากรของสถาบัน การจําหนายสินคาในรานคา
สวัสดิการของ สจพ. การจัดใหมีตลาดนัดในวันพุธ และการจัดสวัสดิการใหยืมเงินเพื่อซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร จึงทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีของ Scheffe′s ผลการทดสอบ พบวา บุคลากร
มีเจตคติที่แตกตางกัน ในขอ 1 คือ สวัสดิการดานสิทธิการลาของบุคลากรมีความเหมาะสม โดย
ขาราชการสาย ก มีระดับเจตคติที่เห็นดวยมากกวาขาราชการสาย ค สวนขอ 2 คือ สวัสดิการดาน
การรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม พบวามีความแตกตางกัน 4 คู คือ ไดแก คูที่ 1 ขาราชการสาย ก
มีระดับเจตคติทเี่ ห็นดวย สวนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก มีระดับเจตคติทไี่ มแนใจ คูท ี่ 2 ขาราชการ
สาย ก มีระดับเจตคติที่เ ห็น ดวย สวนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค มีระดับเจตคติที่ไ มแนใจ คูที่
3 ขาราชการสาย ค มีระดับเจตคติที่เห็นดวย สวนพนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก มีระดับเจตคติที่ไม
แนใจ และคูที่ 4 ขาราชการสาย ค มีระดับเจตคติที่เห็นดวย สวนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค มีระดับ
เจตคติทไี่ มแนใจ และในขอ 14 คือ การจัดใหมตี ลาดนัดในวันพุธ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค
มีระดับเจตคติทเี่ ห็นดวย สวนขาราชการสาย ก มีระดับเจตคติทไี่ มแนใจ นอกนั้นไมพบความแตกตาง
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2.3 ดานสภาพแวดลอมของสถาบัน ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเจตคติ พบวา
โดยภาพรวมบุคลากรมีเจตคติดา นสภาพแวดลอมของสถาบันทีไ่ มแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ยกเวน ขอ 2, 3, 9, และ 16 ไดแก สภาพแวดลอมโดยรวมของสถาบันมีทัศนียภาพที่ดี
สิง่ ปลูกสรางมีความเหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องสถาบัน การจัดชัว่ โมงเวลาการทํางานและชัว่ โมงเวลาทีพ่ กั
มีความเหมาะสม และสถานทีจ่ อดรถภายในสถาบันมีจาํ นวนเพียงพอกับปริมาณผูใ ชบริการ จึงทดสอบ
ดวยวิธขี อง Scheffe′s ผลการทดสอบ พบวา บุคลากรมีเจตคติทแี่ ตกตางกัน ในขอ 3 คือ สิง่ ปลูกสราง
มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของสถาบัน เพียงขอเดียว โดยขาราชการสาย ค มีระดับเจตคติที่ไมแนใจ
มากกวาขาราชการสาย ก นอกนัน้ ไมพบความแตกตาง
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเปนรายดาน จากคําถามปลายเปด
1. ดานการบริหารงานบุคคล
1.1 ขาราชการ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นเพิ่มเติม 5 อันดับแรก ไดแก ควร
ใหบุคลากรแตละสายงานมีความเขาใจในระเบียบปฏิบัติของแตละสายงานอยางถูกตองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งสถาบัน ควรมีการประชาสัมพันธและมีคูมือระเบียบขอบังคับ กฎระเบียบตาง ๆ
ดานการบริหารบุคคล และมีการแนะนําบุคลากรเรื่องความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานแจก
บุคลากรของสถาบัน ควรกําหนดขอบขายงาน ภาระงาน คูมือปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการ
กระจายงานที่เหมาะสม ควรใหบุคลากรไปอบรม ดูงาน ศึกษาตอเพื่อนําความรูมาพัฒนางานใน
หนาที่ และควรมีการสนับสนุนในการทําวิจัย การเขียนตํารา หนังสือและบทความวิชาการ
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย พบวา สวนใหญมคี วามคิดเห็นเพิม่ เติม 5 อันดับแรก
ไดแก ไมมีความกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพหนาที่การงาน ควรมีการแจกกฎระเบียบตาง ๆ
ใหบคุ ลากรเปนคูม อื ปฏิบตั งิ าน และมีการอบรมพนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ ขามาใหม ควรมีหลักเกณฑ
การพิจารณาตอสัญญาหรือการเลื่อนขั้นปรับเงินเดือนที่มีความชัดเจน การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัยไมมีความชัดเจน เชน ผูบริหารไมมีความยุติธรรม การสอบเขาทํางานไมมี
ความโปรงใส และควรมีการประชาสัมพันธและสงเสริมสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอ ดูงานเพื่อ
พัฒนางานในหนาที่
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2. ดานการจัดสวัสดิการ
2.1 ขาราชการ พบวา สวนใหญมคี วามคิดเห็นเพิม่ เติม 5 อันดับแรก ไดแก สถาบัน
ควรจัดรานคาสวัสดิการที่ดําเนินงานในรูปแบบศูนยหนังสือ มีการจําหนายของที่ระลึกราคาถูก และ
ควรมีความหลากหลายของสินคา ตลาดนัดวันพุธสินคามีราคาแพง และมีจํานวนรานเพิ่มมากขึ้น
ทุกสัปดาหทําใหทางเดินแคบ การจราจรในสถาบันติดขัด ควรมีรานคานอยลง การใหทุนการศึกษา
ตอและทุนการทําวิจัยแกบุคลากรของสถาบันไมครอบคลุมบุคลากรทุกสาย การลาพักผอนถือเปน
สิทธิสว นบุคคลไมควรนํามาใชเปนเกณฑการประเมินผลการปฎิบตั งิ าน และสิทธิประโยชนทไี่ ดรับ
จากสหกรณออมทรัพย สจพ. ไมมีความเหมาะสม เชน ควรเพิ่มเงินปนผลใหสูงขึ้น เพิ่มวงเงินกู
ใหสูงขึ้น ฯลฯ
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นเพิ่มเติม 5 อันดับแรก
ไดแก ควรเพิ่มสวัสดิการดานคารักษาพยาบาลและการทําประกันสุขภาพหมู รวมถึงควรใหมีการ
เบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวน ควรกําหนดระเบียบและเพิม่ สวัสดิการในดานตาง ๆ ใหครอบคลุม
บุคลากรทุกประเภท ไมควรจํากัดสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ควรมีการ
ประชาสัมพันธและแจกคูมือเกี่ยวกับสวัสดิการใหพนักงานมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพย สจพ.
ควรใหกูพิเศษที่อยูอาศัยไดและการกูพ เิ ศษกูไ ดในวงเงินทีน่ อ ยเพราะสหกรณตอ งคํานึงถึงสัญญาจาง
และรานคาสวัสดิการของ สจพ. ควรมีสินคาหลากหลายมากกวานี้
3. ดานสภาพแวดลอมของสถาบัน
3.1 ขาราชการ พบวา สวนใหญมคี วามคิดเห็นเพิม่ เติม 5 อันดับแรก ไดแก หองน้ํา
ชํารุดบอยมากควรมีการปรับปรุงใหสามารถใชไดนาน ๆ โดยเฉพาะหองน้ําใตอาคารอเนกประสงค
สกปรกมาก และไมมีความปลอดภัย ควรเพิ่มที่จอดรถใหเพียงพอกับบุคลากร โดยการสรางอาคาร
จอดรถและปรับปรุงที่จอดรถบริเวณใตอาคาร โรงอาหารมีไมพอใหบริการ โตะสําหรับนั่งมีไม
เพียงพอ รานคามีใหเลือกจํานวนนอยและรสชาดอาหารไมอรอย ควรจัดการจราจรภายในสถาบัน
ใหมีระบบ โดยแยกบริเวณที่จอดรถสําหรับบุคลากรและผูมาติดตอราชการไวเปนสัดสวน และควร
มีการปรับปรุงดูแลสิง่ แวดลอมสถานทีพ่ กั ผอนสวนหยอมโดยตกแตงใหสวยงาม และมีโตะเกาอีห้ ิน
ไวสําหรับใหนักศึกษานั่ง
3.2 พนักงานมหาวิทยาลัย พบวา สวนใหญมคี วามคิดเห็นเพิม่ เติม 5 อันดับแรก
ไดแก ควรปรับปรุงหองน้าํ ใตอาคารอเนกประสงคและอาคารนวมินทรราชินใี หสะอาดและซอมแซม
อุปกรณภายในหองน้ําใหสามารถใชงานได โรงอาหารมีไมเพียงพอกับบุคลากรและนักศึกษา ราน
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อาหารนอย ที่จอดรถของสถาบันควรแบงที่จอดรถของอาจารยกับนักศึกษา สจพ. ปราจีนบุรีมี
สิ่งปลูกสรางนอยและมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษายังไมเพียงพอ และสถานที่บางแหง
ไมมไี ฟฟาทําใหเกิดอันตรายได เชน บริเวณทางเดินหลังสถาบัน และหลังตึกคณะวิศวกรรมศาสตร
ควรดูแลความปลอดภัยใหทั่วถึง
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งเจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใน 3 ดาน
ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล ดานการจัดสวัสดิการ และดานสภาพแวดลอมของสถาบัน ผูวิจัย
สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายไดดังนี้
1. เจตคติของบุคลากรที่มีตอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1.1 ดานการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมมีเจตคติที่ไมแนใจหรืออยู
ในระดับที่เปนกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีเพียงขอเดียวที่บุคลากรเห็นดวย คือ บุคลากรเห็นวา
สถาบันเปนสถานทีท่ าํ งานทีม่ คี วามมัน่ คงในอาชีพ ทัง้ นีเ้ ปนเพราะวาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือเปนสถาบันการศึกษาของทางราชการที่มีชื่อเสียงและจัดตั้งมาเปนเวลานานทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นในสถานภาพของสถาบัน สวนเจตคติที่มีตอรายขออื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดดานการ
บริหารงานบุคคล บุคลากรมีเจตคติที่ไมแนใจหรือเจตคติที่เปนกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากร
สวนใหญยังไมทราบกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ชัดเจนในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน รวมทั้ง
การมีสวนในการไดรับการสงเสริมสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ซึ่งบุคลากรยังไม
ทราบถึงการไดรับประโยชนจากการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยทั่วถึง สอดคลองกับความ
คิดเห็นของพรทิพย (2540 : 56) ทีเ่ สนอความคิดเห็นวาการบริหารงานบุคคลดานการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย/สถาบันควรมีคูมือสําหรับการปฏิบัติงานเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไดเกิด
ความเขาใจในหลักการและวิธีการที่ถูกตองใหเปนไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน เพราะการ
ไดรับการพัฒนาบุคลากรจะทําใหบุคลากรเกิดความเรียนรู มีการพัฒนาหนวยงานของตนเองควบคู
ไปพรอมกับการพัฒนาความรูของบุคลากร และธีระ (2532 : 151) ไดใหความคิดเห็นไววาการได
พัฒนาและฝกอบรมมีความสัมพันธตอองคการ ผูที่มีโอกาสไดรับการพัฒนาและฝกอบรมจะมีความ
ผูกพันธตอองคการสูงตามไปดวย จึงมีความรูสึกพอใจและตอบแทนตอหนวยงาน ซึ่งทําใหเกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานที่ดีขึ้น
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1.2 ดานการจัดสวัสดิการ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีเจตคติในภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวย ซึ่งจากการวิเคราะหเปนรายขอ พบวาบุคลากรเห็นดวยในเรื่องสวัสดิการโครงการตรวจ
สุขภาพประจําป การจัดสวัสดิการดานการทําประกันอุบัติเหตุใหแกบุคลากร สวัสดิการดานสิทธิ
การลาของบุคลากร การจัดสวัสดิการใหยืมเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สวัสดิการดานการรักษา
พยาบาล การจัดใหมีตลาดนัดในวันพุธ สวัสดิการเงินชวยเหลือพิธีศพ สวัสดิการดานการสงเคราะห
บุคลากรกรณีประสบภัยธรรมชาติทเี่ หมาะสม และประโยชนทไี่ ดรบั จากสหกรณออมทรัพยสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีความเหมาะสม ทั้งนี้เปนเพราะวาสถาบันไดจัดสวัสดิการ
ตาง ๆ ไวอยางเหมาะสมทําใหบุคลากรพอใจและเห็นดวยกับการจัดสวัสดิการตาง ๆ เกิดความรูสึก
มั่นคงในการดํารงชีวิต เปนสิ่งเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนรายขอที่บุคลากรมีเจตคติที่ไมแนใจหรือความคิดเห็นที่เปนกลางเกี่ยวกับสวัสดิการที่สถาบัน
จัดให ไดแก การจัดโครงการพัฒนาเยาวชนบุตรหลานบุคลากร การใหทนุ สนับสนุนการวิจยั แกบคุ ลากร
ของสถาบัน การใหทุนการศึกษาตอแกบุคลากรของสถาบัน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสโมสร
ขาราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดําเนินงานไดอยางเหมาะสม การจําหนาย
สินคาในรานคา สวัสดิการของสถาบัน สวัสดิการดานที่อยูอาศัยที่สถาบันจัดให ซึ่งจะเห็นไดวา
บุคลากรมีเจตคติที่เห็นดวยกับการจัดสวัสดิการทีใ่ หประโยชนตอ ตนเองโดยตรง และทางสถาบันได
คํานึงถึงสวัสดิการที่เปนขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน ทําใหบุคลากรมี
ความรูสึกมั่นใจในสวัสดิภาพการทํางานและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง
กับอุทัย (2531 : 3) ที่พบวา การจัดสวัสดิการของสถาบันนั้นยังเปนสวนหนึ่งของหลักการบริหาร
งานบุคคลที่สําคัญ คือ นอกจากการจัดใหบคุ คลทีเ่ ลือกสรรมาเปนอยางดีแลวไดทาํ งานในตําแหนงที่
เหมาะสมใหเขามีจติ ใจทุมเทรับผิดชอบงาน โดยการใหความเปนธรรมในการกําหนดเงินเดือนหรือ
คาจาง รวมทั้งการเลื่อนตําแหนงฐานะและเงินเดือนแลว ยังตองคํานึงถึงการจัดสวัสดิการหรือ
ประโยชนเกื้อกูลใหเขามีกําลังใจดี
1.3 ดานสภาพแวดลอมของสถาบัน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีเจตคติในภาพรวม
อยูในระดับไมแนใจหรือเปนกลาง ซึ่งจากการวิเคราะหเปนรายขอ พบวาในรายขอสวนใหญ
บุคลากรมีเจตคติที่ไมแนใจหรือเปนกลาง สวนขอที่บุคลากรมีเจตคติที่เห็นดวย ไดแก เรื่องทําเล
ที่ตั้งของสถาบันมีความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน และการจัดชั่วโมงเวลาการทํางานและ
ชั่วโมงเวลาพักมีความเหมาะสม และขอที่บุคลากรมีเจตคติที่ไมเห็นดวย ไดแก สถานที่จอดรถ
ภายในสถาบันมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณผูใชบริการ และสถาบันมีการกําจัดแหลงน้ําเสียภายใน
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สถาบันที่ดี จะเห็นวาบุคลากรสวนใหญเห็นวาสถานที่ตั้งของสถาบันมีความสะดวกในการเดินทาง
มาปฏิบัติงานซึ่งมีผลตอการใชเวลาและความสะดวกในการที่จะเดินทางมาทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ
สภาผูวางแผนอาคารสถานที่ทางการศึกษาในสหรัฐ Council of Education Facility Planners (1976 :
F8-10) ที่เสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรตั้งอยูในที่มีการคมนาคมสะดวก โดยเฉพาะอยูระหวางทางที่
บุคลากร นักเรียนนักศึกษาสวนใหญสามารถเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยได และเวลาที่ใชเดินทาง
โดยพาหนะไมควรเกินเที่ยวละ ½ ชั่วโมง สวนในขอที่บุคลากรไมเห็นดวยเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของสถานที่จอดรถของสถาบันเพราะพื้นที่จอดรถมีจํานวนนอยไมเพียงพอสําหรับการใชจอดรถ
ของบุคลากร นักศึกษา และผูที่มาติดตอราชการ เนื่องจากวาสถาบันมีพื้นที่จํากัด ปจจุบันปริมาณ
รถยนตภายในสถาบันมีปริมาณมากขึ้น และไมมีการแยกสถานที่จอดรถที่เปนสัดสวน กอรปกับ
พื้นที่บางสวนใชในการกอสรางอาคารสถานที่ ดังนั้นการจัดอาคารสถานที่ภายในสถาบันควรมี
สัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งปริญญา (2515 : 11) ไดแบงพื้นที่ในวิทยาลัยออกเปนเขต ๆ คือ เขตการ
ศึกษา เขตที่พักอาศัย เขตกีฬา เขตที่จอดรถและเขตที่ทํางานหรือเขตที่สํารวจไวเพื่อการขยายตัวใน
อนาคต โดยพรศักดิ์ (2545 : 52) ไดกลาววาสภาพแวดลอมอาคารสถานที่และการจราจรเปนสิ่ง
สงเสริมในการจัดการสภาพแวดลอมภายในสถาบันและเปนปจจัยเกื้อกูลกันกับการจัดการศึกษาซึ่ง
จะสงผลกระทบตอผูสัมผัสโดยตรง นอกจากเรื่องของสถานที่จอดรถที่บุคลากรไมเห็นดวยแลว ยัง
มีเรื่องการกําจัดแหลงน้ําเสียภายในสถาบันที่ดีอีกขอหนึ่งที่บุคลากรไมเห็นดวย เนื่องจากปจจุบันมี
แหลงน้ําเสียที่สงกลิ่นเหม็น และสถาบันยังเปนหนวยงานที่มีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจงึ ควรมีการจัดการระบบน้าํ เสียของสถาบันใหดขี นึ้ โดยมีการตรวจสอบและวางแผน
การบําบัดน้ําเสีย เพราะจะเห็นไดวาสภาพแวดลอมดานสุขาภิบาลจัดไดวามีความสําคัญอยางมากใน
ชีวิตความเปนอยู ซึ่งสงผลกระทบตอจิตใจและอารมณของบุคลากรและยังเกิดผลกระทบในทางลบ
ดานเจตคติที่มีตอสถาบันได
2. การเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ระหวางขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวมและรายดาน 3 ดาน พบวา บุคลากรมีเจตคติ
ที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนผลการเปรียบเทียบเจตคติของบุคลากรระหวาง
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสายงานตางกัน พบวา บุคลากรมีเจตคติทไี่ มแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05 เชนกัน และเมือ่ พิจารณาเปนรายดาน ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ มีดังนี้
2.1 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา บุคลากรมีเจตคติที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชามีความเหมาะสม บุคลากรที่มี
เจตคติที่แตกตางกันคือ ขาราชการสาย ค กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก โดยพนักงานมหาวิทยาลัย
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สาย ก มีระดับเจตคติที่เห็นดวย สวนขาราชการสาย ค มีระดับเจตคติที่ไมแนใจ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ลักษณะงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก และขาราชการสาย ค มีลักษณะงานที่
แตกตางกัน กลาวคือ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก มีตาํ แหนงเปนอาจารย ทําหนาทีท่ างดานการสอน
วิจัย และใหบริการวิชาการ ซึ่งมีกรอบภาระงานและเกณฑการประเมินผลที่ชัดเจน สวนขาราชการ
สาย ค มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ เชน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่
บุคคล พนักงานธุรการ เปนตน ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลายขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาจะ
มอบหมายให จึงทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก มีระดับเจตคติทคี่ วามเห็นดวยมากกวาขาราชการ
สาย ค
นอกจากเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาแลว ยังพบวา เรื่อง
การใหบคุ ลากรมีคมู อื ในการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน บุคลากรทีม่ รี ะดับเจตคติทแี่ ตกตางกัน คือ ขาราชการ
สาย ค กับขาราชการสาย ก โดยขาราชการสาย ค มีระดับเจตคติที่ไมแนใจมากกวาขาราชการสาย ก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ขาราชการสาย ค ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ จะตองจัดทํา
คูมือในการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนระดับตําแหนงในการทํางานใหสูงขึ้น และการจัดทําคูมือในการ
ปฏิบัติงานยังสามารถชวยใหผปู ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของกับงานในคูม อื สามารถปฏิบตั งิ านไดอยางถูกตอง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเห็นความสําคัญของคูมือการปฏิบัติงานมากกวาขาราชการสาย ก ซึ่งมีตําแหนง
เปนอาจารย มีหนาที่หลักคือ งานสอน ซึ่งมีการศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีการสอน
ประเภทตาง ๆ อยูแลว ทําใหเห็นความสําคัญในการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานนอยกวาขาราชการ
สาย ค
2.2 ดานการจัดสวัสดิการ พบวา บุคลากรมีเจตคติที่แ ตกตางกัน อยางมีนัย สําคัญ ที่
ระดับ .05 ดังนี้
2.2.1 เรือ่ ง สวัสดิการดานสิทธิการลาของบุคลากรมีความเหมาะสม โดยขาราชการ
สาย ก มีระดับเจตคติที่เห็นดวยมากกวาขาราชการสาย ค ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาราชการสาย ก
สวนใหญจะสามารถลาหยุดไดในชวงทีป่ ด ภาคเรียนซึง่ ไมมกี ารเรียนการสอน จึงทําใหมรี ะดับเจตคติ
ที่เห็นดวยในเรือ่ งสิทธิการลาของบุคลากรวามีความเหมาะสมอยูแ ลวมากกวาขาราชการสาย ค ซึง่ มี
สวัสดิการดานสิทธิการลาหยุดตามระเบียบของขาราชการเทานั้น
2.2.2 เรือ่ ง สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสม โดยมีความแตกตางกัน
4 คู คือ คูที่ 1 ขาราชการสาย ก กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก คูที่ 2 ขาราชการสาย ก กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย ค คูที่ 3 ขาราชการสาย ค กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก และคูที่ 4
ขาราชการสาย ค กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค ซึ่งจากผลการทดสอบในแตละรายคู พบวา
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ขาราชการมีระดับเจตคติที่เห็นดวย สวนพนักงานมหาวิทยาลัยมีระดับเจตคติที่ไมแนใจ ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา ขาราชการไดรบั สิทธิในการรักษาพยาบาลจากทางราชการตามสวัสดิการและประโยชน
เกือ้ กูลของทางราชการ สวนพนักงานมหาวิทยาลัยไดรบั สิทธิการรักษาพยาบาลจากการทําประกันสังคม
ซึ่งมีลักษณะของการใหบริการและการไดรับสิทธิในการรักษาที่แตกตางกัน สวนสวัสดิการดาน
การรักษาพยาบาลที่ครอบครัวไดรับนั้น ขาราชการไดรับสิทธิการรักษาตามที่ทางราชการกําหนด
ในวงเงินที่ไมจํากัด สวนพนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับสิทธิตามที่สถาบันกําหนด ซึ่งในปจจุบัน
สวัสดิการที่สถาบันจัดใหคือ สามารถใชวงเงินในการรักษาพยาบาลใหแกบุคคลในครอบครัว ปละ
ไมเกิน 10,000 บาท ซึ่งอาจทําใหขาราชการมีความพอใจและมีระดับเจตคติที่เห็นดวยมากกวา
พนักงานมหาวิทยาลัย
2.2.3 เรื่อง การจัดใหมีตลาดนัดในวันพุธ พบวาบุคลากรมีเจตคติที่แตกตางกัน
ระหวางขาราชการสาย ก กับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค มีเจตคติ
ที่เห็นดวย สวนขาราชการสาย ก มีระดับเจตคติที่ไมแนใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาขาราชการสาย ก มี
ลักษณะเปนนักวิชาการมากกวาพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค เพราะขาราชการสาย ก มีภาระดาน
งานสอนและงานวิจัยเปนหลัก กอรปกับชั่วโมงในการพักอาจไมเหมาะสมในการเดินตลาดนัด และ
ในวันที่จัดใหมีตลาดนัดนั้น มักพบวาสถานที่จอดรถภายในสถาบันมีนอยลงทั้งนี้เพราะบรรดาผูขาย
จะใชรถยนตในการขนของมาจอดภายในสถาบัน และยังทําใหเกิดปญหาการจราจรภายในสถาบัน
อีกดวย ซึง่ สวนใหญขา ราชการสาย ก มักจะขับรถยนตมาทํางานมากกวาพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค
ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ค มีระดับเจตคติที่เห็นดวย เพราะมีโอกาสเดินตลาดนัดเพื่อซื้อของ
และรับประทานอาหารมากกวาขาราชการสาย ก ที่มีระดับเจตคติที่ไมแนใจในการจัดใหมีตลาดนัด
ในวันพุธ
2.3 ดานสภาพแวดลอมของสถาบัน พบวา บุคลากรมีเจตคติทแี่ ตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทีร่ ะดับ .05 ในเรือ่ งสิง่ ปลูกสรางมีความเหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องสถาบัน โดยขาราชการสาย ค มีระดับ
เจตคติที่ไมแนใจมากกวาขาราชการสาย ก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ขาราชการสาย ค และขาราชการ
สาย ก มีลกั ษณะงานทีแ่ ตกตางกัน กลาวคือ ขาราชการสาย ค มีลกั ษณะงานทีเ่ กีย่ วกับงานบริหารและ
ธุรการ สวนขาราชการสาย ก มีตําแหนงเปนอาจารย จึงทําใหมุมมองในเรื่องสิ่งปลูกสรางภายใน
สถาบันแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. บุคลากรที่มีสายงานแตกตางกันสวนใหญมีเจตคติที่ไมแตกตางกันอยางชัดเจน ดังนั้น
สถาบันจึงควรดําเนินการหาแนวทางกระตุนใหบุคลากรมีเจตคติที่ไมเห็นดวยในหัวขอตาง ๆ ใหมี
เจตคติที่เห็นดวย หรือปรับปรุงการดําเนินงานในดานนั้นใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. สถาบันควรใหหนวยงานทีย่ งั ไมมกี ารจัดทําคูม อื การปฏิบตั งิ าน จัดทําคูม อื การปฏิบตั งิ าน
และเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
3. การจัดสรรทุนการพัฒนาบุคลากร ควรจัดสรรทุนใหขา ราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการมีโอกาสไดรับทุนในสัดสวนที่เหมาะสม
4. สถาบันควรพิจารณาถึงความสําคัญของสวัสดิการและสิทธิตาง ๆ ที่จัดใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหทัดเทียมกับขาราชการ และควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อจะเปนการเพิ่ม
ความมั่นใจและสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแกบุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ชวยปญหาการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยได
5. สภาพแวดล อ มในการทํางานส ง ผลต อ แรงกระตุ น ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
สถาบันควรคํานึงถึงสภาพหองทํางานของแตละหนวยงานใหเหมาะสมมีความเสมอภาคกัน เพื่อ
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ควรวิจัยเรื่อง เจตคติของนักศึกษาทีม่ ตี อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

