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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จั ย ทางทั ศ นคติ ท่ีมี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องบุ ค ลากรสถาบั น
เทคโนโลยีป ทุ ม วั น ” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาปั จ จั ยด้ า นชื่ อ เสียงขององค์ก ร วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ตําแหน่งหน้ าที่การงาน ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ ความยอมรับจากหัวหน้ างาน ที่มีอทิ ธิพลต่อ
ความจงรักภักดี พร้ อมทั้งศึกษาทัศนคติด้านความจงรักภักดีซ่ึงประกอบด้ วยความทุ่มเทในการทํางาน
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขององค์กร รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ความ
ซื่อสัตย์ในการทํางาน มีความสัมพันธ์กนั ประชากรที่ศึกษา ได้ แก่ บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
จํานวน 120 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ แบบสอบถามมาตราประเมินค่า แล้ ววิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาจํานวน(Frequency) ค่าร้ อยละ(Percentage) และทดสอบปัจจัยทางทัศนคติของบุคลากรที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดี โดยใช้ (Multiple Regerssion) สําหรับการทดสอบความสัมพันธ์ของทัศนคติด้าน
ความจงรักภักดี คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson Correlation) ทดสอบโดยจะทําการ
ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
ผลการศึกษาวิจัยพบว่ า ปั จจัยทางทัศนคติด้านการยอมรับจากหัวหน้ างานมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมากที่สดุ แต่ปัจจัยทางทัศนคติด้านวัฒนธรรม
องค์กรกลับมีอิทธิพลต่ อความจงรั กภักดีของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันน้ อยที่สุด ดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้ ไตร่ตรองดูให้ ดีจะสามารถมองเห็นจุดเล็กๆ ที่ก่อปั ญหายิ่งใหญ่ตามมา
ในภายหลังได้ จงลบจุดเหล่านั้นออก แก้ ไขให้ ถูกต้ อง เพื่อสร้ างทัศนคติเชิงบวกให้ แก่พนักงาน เช่ น
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ตดั สินใจและบริหารจัดการการทํางานของตนเอง การปฏิบตั ิกบั พวกเขาแบบ
ผู้ใหญ่ด้วยความยุตธิ รรมและสมํ่าเสมอ ทําให้ พวกเขารู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ได้ นาํ มาใช้ ในการทดสอบในครั้งนี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อาจมีตวั
แปรอื่นที่มคี วามสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอยุ่ ดังนั้นผู้บริหาร
ควรทําแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบทัศนคติของบุคลากรที่อาจเปลี่ยนไปตามตัวแปรอื่นในเวลาต่อไป
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เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ขี ด ความสามารถมากยิ่ ง ขึ้ น การทํา งานประสบ
ความสําเร็จนําผลประโยชน์สงู สุดมาสูดองค์กรมากยิ่งขึ้น

1. บทนํา
แนวคิดการพัฒนาองค์กรในปั จจุบันเชื่อว่า การที่คนมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมีขวัญ
กําลังใจในการทํางาน และมีความพึงพอใจในการทํางาน จะส่งผลทําให้ สามารถดึงเอาความรู้
ความสามารถที่ได้ ฝึกฝนนํามาพัฒนาสร้ างประโยชน์ให้ กบั องค์กร และเป็ นพลังที่จะสามารถขับเคลื่อน
องค์กรให้ ประสบความสําเร็จได้ ตามเป้ าหมายที่องค์กรตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ถึงแม้ ว่าองค์กรจะได้ มีระบบการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างมีคุณภาพจนได้ คน
เก่งที่มีความรู้ ความสามารถสูง ตรงตามตําแหน่งเข้ ามาทํางานในองค์กรแต่หากบุคคลนั้นขาดความ
พึงพอใจในการทํางาน หรือขาดความจงรักภักดีต่อองค์กรแล้ วก็จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเต็ม
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ ไม่สามารถสร้ างประโยชน์ให้ กับองค์กรได้ ตามความ
คาดหวัง (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. 2547 : 37) ดังนั้น จึงเป็ นหน้ าที่ขององค์กรที่จะต้ องการ
บริหารงานให้ บุคลากรภายในองค์กรมีความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์กร และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานโดยเฉพาะองค์กรด้ านการศึกษาที่กาํ ลังเติบโตและมีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบนั
ความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็ นความรู้สกึ ของบุคคลที่ร้ สู กึ จงรักภักดีต่อองค์กรมีทศั นคติท่ี
ดีต่อองค์กร ต่อสถานที่ท่ตี นปฏิบัติงานอยู่รวมถึงการทุ่มเทและอุทศิ ตนให้ กบั องค์กรมีความพึงพอใจ
ในการทํางาน พอใจในผลงาน วัฒนธรรม ตลอดจนรู้สกึ รัก และมีความอบอุ่นผูกพันต่อองค์กร และ
จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไปด้ วยความเต็มใจ ทั้งนี้ตัวชี้วัดความจงรักภักดีต่อองค์กร สามารถจะ
พิจารณาได้ จาก 4 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ด้ านการให้ ความ
ร่ ว มมื อ กั บ กิ จ กรรมขององค์ ก ร ด้ านการมี ค วามรั ก และศรั ท ธาต่ อ องค์ ก รและด้ านการช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์องค์กร (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และคณะ. 2540 : 55)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องปั จจัยทางทัศนคติท่มี ีผล
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าอยู่ในระดับใด และผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาถึงปัจจัยที่เป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลให้ เกิดความจงรักภักดีซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้ วย
ชื่อเสียงขององค์กร ด้ านวัฒนธรรมองค์กร ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ การยอมรับจากหัวหน้ า
งาน
จากองค์ประกอบดังกล่าวผู้วิจัยจะนํามาศึกษาในกรณีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่ง
ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลงานวิจัยเล่มนี้จะสร้ างเส้ นทางที่ถูกต้ องในการพัฒนาความจงรักภักดีของบุคลากร
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ในองค์กร สามารถสร้ างความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของบุคลากรและสร้ างทัศนคติท่ดี ีต่อตนเอง
และองค์กร เพื่อก่อให้ เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางาน การตอบสนองนโยบายและปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบขององค์กรปลูกฝังความรู้สกึ ความเป็ นเจ้ าขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมที่ดี รักษา
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ผลงานวิจัยเล่มนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรอื่น และนํามาเป็ นแนวทางสร้ างนโยบายของสังคมสืบไป

2. วัตถุประสงค์การศึกษา
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นชื่ อ เสีย งองค์ ก ร วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ตํา แหน่ ง หน้ า ที่ก ารงาน
ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ ความยอมรับจากหัวหน้ างาน
2.2 เพื่อศึกษาระดับความจงรักภักดีบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2.3 เพื่ อศึกษาอิทธิพลของทางทัศนคติท่ีส่งผลต่ อความจงรั กภักดีของบุคลากรที่มีต่อ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

3. สมมติฐานของการศึกษา
3.1 ปั จจั ยทางทัศนคติข องพนั กงานอันประกอบด้ ว ยด้ า นชื่ อ เสีย งองค์ก ร วั ฒนธรรม
องค์กร ตําแหน่งหน้ าที่การงาน ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ ความยอมรับจากหัวหน้ างานมีผลต่อ
ความจงรักภักดีของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
3.2 ทัศนคติด้านความจงรักภักดีซ่ึงประกอบด้ วยความทุ่มเทในการทํางาน ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กร รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ ความซื่อสัตย์ในการ
ทํางานมีความสัมพันธ์กนั

4. ประโยชน์ที่ได้รบั
4.1 ทําให้ ทราบถึงระดับความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
4.2 ทําให้ สามารถนํามาสร้ างเป็ นปัจจัยที่เป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
4.3 สามารถนํา มาเป็ นข้ อ มู ล สํา หรั บ สร้ า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ปรั บเปลี่ ย นพฤติก รรม และ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร อีกทั้งยังเป็ นการสร้ างทัศนคติท่ดี ใี ห้ เกิดขึ้นกับพนักงาน

5. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการวิจัย
ส่งให้ กับกลุ่มตัวอย่ าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืนกลับมา โดยพิจารณาจาก ตัวแปรอิสระ และ
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ตัวแปรตาม นํามาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่วน โดยได้ แบ่งหัวข้ อเพื่อใช้ ศกึ ษาเป็ น 3 ตอน
คือ ตอนที่ 1 ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน ระดับเงินเดือน
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มผี ลต่อทัศนคติ ด้ านชื่อเสียงขององค์กร ด้ านวัฒนธรรมองค์กร ด้ าน
ตําแหน่งหน้ าที่รับผิดชอบ ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ และการยอมรับจากหัวหน้ างาน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นความจงรักภักดี ได้ แก่ ความทุ่มเทในการทํางาน การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กร การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์
การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจัยได้ ทาํ การแจกแบบสอบถามโดยวิธแี จกแบบสอบถามจํานวน
120 ชุด ได้ รับกลับคืนมาครบทั้งจานวน 120 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 100 และนําแบบสอบถามที่ได้ มาทํา
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ คาํ นวณหา ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Division) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากร ตรวจสอบสมมุติฐานโดย
ใช้ t - test และใช้ เครื่องมือทางสถิติหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม (Mutiple
Regression) เพื่ อ หาความสัม พั น ธ์ข องปั จ จั ย ทางทัศ นคติท่ีมี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดีข องบุ ค ลากร
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดยแบ่งระดับความสําคัญออกเป็ น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 = มีความสําคัญมากที่สดุ
4 = มีความสําคัญมาก
3 = มีความสําคัญปานกลาง
2 = มีความสําคัญน้ อย
1 = มีความสําคัญน้ อยที่สดุ
สําหรับการแปลผลคะแนนเฉลี่ยผู้วิจัยเลือกใช้ วิธกี ารของ เบส (มณฑล รอยตระกูล, 2546 :
37) ดังนี้
ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 คะแนน
ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 คะแนน
ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 คะแนน
ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 คะแนน
ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 คะแนน
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความสัมพันธ์มากที่สดุ
มีความสัมพันธ์มาก
มีความสัมพันธ์ปานกลาง
มีความสัมพันธ์น้อย
มีความสัมพันธ์น้อยที่สดุ

6. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า
การทดสอบสมมุติฐานสมมติฐานข้ อ 1ปั จจัยทางทัศนคติของพนักงานอันประกอบด้ วย
ด้ านชื่อเสียงองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ตําแหน่งหน้ าที่การงาน ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ ความ
ยอมรับจากหัวหน้ างานมีผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ทัศนคติของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความสัมพันธ์กับด้ านการยอมรับจาก
หัวหน้ างาน มีค่าเท่ากับ (Beta = 0.431) รองลงมาคือทัศนคติของบุคลากรในด้ านตําแหน่งหน้ าที่
การงาน (Beta = 0.220) ทัศนคติของบุคลากรในด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ (Beta =
0.189) ทัศนคติของบุคลากรในด้ านชื่อเสียงองค์กร (Beta = 0.113) และทัศนคติของบุคลากรใน
ด้ านวัฒนธรรมองค์กร (Beta = 0.053) มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีน้อยที่สุด และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ส่วนที่ 3 ทดสอบสมมุติฐานปั จจัยความจงรักภักดี ด้ านความทุ่มเทในการทํางาน ด้ าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ด้ านการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ด้ านความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์
ทัศนคติด้านความจงรักภักดี ซึ่งประกอบไปด้ วย ทัศนคติด้านความยอมรับจากหัวหน้ า
งาน และความจงรักภักดีของบุคลากรที่มตี ่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมากที่สดุ โดย มีความสัมพันธ์
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และค่า r เท่ากับ 0.801 รองลงมาคือทัศนคติด้าน
ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่ และความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และค่า r เท่ากับ 0.737 ทัศนคติด้าน
ตําแหน่ งหน้ าที่การงาน และความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และค่า r เท่ากับ 0.716 ทัศนคติด้าน
ชื่อเสียงองค์กร และความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และค่า r เท่ากับ 0.645 และทัศนคติด้านวัฒนธรรมองค์กร
และความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และค่า r เท่ากับ 0.428 น้ อยที่สดุ
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7. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้ ความสําคัญกับปั จจัยทางด้ าน
ทัศนคติ
ที่สดุ ด้ านชื่อเสียงขององค์กร มีสาํ คัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อโดยเรียง
อันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย อันดับแรกได้ แก่ ท่านภูมใิ จที่ได้ เข้ าทํางานในสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมา ท่านรู้สกึ ว่าตนเองมีส่วนช่วยทําให้ องค์กรประสบความสําเร็จ
อยู่ในระดับสําคัญมากที่สดุ ส่วนท่านพยายามปฏิบตั งิ านให้ สาํ เร็จตามที่ได้ รับมอบหมาย ท่านเลือก
ทํางานในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนื่องจากชื่อเสียงและความมั่นคงขององค์กร และท่านเห็นแก่
ผลประโยชน์ขององค์กรเหนือสิ่งอื่นใด อยู่ในระดับสําคัญมาก
ด้ านวัฒนธรรมองค์กร มีสาํ คัญอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อโดยเรียง
อันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย อันดับแรกได้ แก่ บุคลากรภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีความ
สามัคคีระหว่างกันในการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมา ท่านชอบเพื่อนร่วมงานที่ทาํ งาน
ท่านมีทศั นคติท่ตี ่อวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ท่านมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้ อมูลในการทํางานอย่างเปิ ดกว้ างกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับสําคัญมากที่สดุ ส่วน ท่าน
พร้ อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับสําคัญมาก
ด้ านตําแหน่งหน้ าที่การงานมีสาํ คัญอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อโดย
เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย อันดับแรกได้ แก่ ท่านรู้สกึ ว่างานที่ท่านทําอยู่น้ันเหมาะสมกับ
ความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมา ท่านปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทํางานยากให้ สาํ เร็จ
ท่านชอบสถานการณที่ต้องหาคําตอบให้ แก้ ปัญหาต่ างๆที่เกิดขึ้น ท่านได้ ทาํ งานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถของท่ า น อยู่ ใ นระดั บ สํา คั ญ มากที่สุด และท่ า นรู้ สึก ว่ า งานที่ไ ด้ รั บ มอบหมายมี
ความสําคัญต่อองค์กร อยู่ในระดับสําคัญมาก
ด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่มีสาํ คัญอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อโดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย อันดับแรกได้ แก่ ตําแหน่งหน้ าที่ของท่านมีความมั่นคง
แน่นอนและมีโอกาสเจริญก้ าวหน้ า มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมาคือท่านต้ องการได้ รับมอบหมายงาน
ที่ต้องใช้ ทกั ษะเพิ่มมากขึ้น ท่านได้ รับการพิจารณาเลื่อนขั้นอยู่เสมอ ซึ่งข้ อ 3 อยู่ในระดับสําคัญมาก
ที่สดุ ส่วนท่านคิดว่าการทํางานในองค์กรนี้มีโอกาสก้ าวหน้ ามากกว่าที่อ่นื ท่านพอใจกับวิธกี ารเลื่อน
ตําแหน่งตามเกณฑ์ท่ใี ช้ อยู่ในปัจจุบนั อยู่ในระดับสําคัญมาก
ด้ านการยอมรับจากหัวหน้ างานมีสาํ คัญอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย อันดับแรกได้ แก่ ท่านอยากทราบสิ่งสะท้ อนกลับ) Feed
Back จากหัวหน้ างาน และหัวหน้ าของท่านมีความเป็ นกันเอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากัน (รองลงมา
หัวหน้ าของท่านรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของท่าน หัวหน้ าของท่านมีความยุติธรรมใน
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การพิจารณาผลงานที่แน่ นอน อยู่ในระดับสําคัญมากที่สดุ และท่านได้ รับการยอมรับจากหัวหน้ างาน
อยู่ในระดับสําคัญมาก
จากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้ ความสําคัญกับปั จจัยทางด้ าน
ความจงรักภักดี
ด้ านความทุ่มเทในการทํางาน มีสาํ คัญอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อโดย
เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย อันดับแรกได้ แก่ ท่านทุ่มเทปฏิบัติงานตามที่ได้ รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมา ท่านสามารถทํางานตามความคิดเห็นของตัวท่านเอง ท่านมี
เป้ าหมายในการทํางานและพยายามทํา ให้ ส าํ เร็จตามที่ต้ัง ไว้ ในระดับ สําคั ญ มากที่สุด ส่ ว นท่ า น
ปฏิบตั งิ านเสร็จตามเวลาที่กาํ หนด และท่านไม่ลางานหากไม่มคี วามจําเป็ น อยู่ในระดับสําคัญมาก
ด้ านปฏิบัตติ ามกฎระเบียบขององค์กรมีสาํ คัญอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อโดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย อันดับแรกได้ แก่ ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันทุกประการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ท่านไม่มีผลประโยชน์อ่นื จากการ
ปฏิบัติงานในหน้ าที่ ท่านไม่ใช้ เวลางานในเรื่องส่วนตัว ซึ่ง ส่วน ข้ ออยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด 3
ท่านพอใจในกฎระเบียบขององค์กร ท่านมีความรู้สกึ ว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งในการทํางาน อยู่ในระดับสําคัญมาก
ด้ านรักษาผลประโยชน์ขององค์กรมีสาํ คัญอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย อันดับแรกได้ แก่ ท่านไม่ยักยอกทรัพย์สนิ ขององค์กรเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาท่านใช้ ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่าที่สดุ ในการ
ประสานงานกับหน่ วยงานภายนอกท่านพยายามรั กษาผลประโยชน์ขององค์กรมาเป็ นอันดับหนึ่ง
ท่ านรั กษาผลประโยชน์ ข ององค์ ก รเหนื อ สิ่งอื่น ใด และท่ านตอบสนองนโยบายขององค์กรอย่ า ง
เคร่งครัด ข้ ออยู่ในระดับสําคัญมากที่สดุ
ด้ านความรับผิดชอบมีสาํ คัญอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อโดยเรียงอันดับ
ค่ า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อ ย อันดับแรกได้ แก่ ท่ านพร้ อมจะแก้ ไขงานเสมอหากมีข้ อบกพร่ อ ง มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมา ท่านจะต้ องปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมายให้ สาํ เร็จตามคําสั่ง ท่านเข้ างาน
ตรงเวลาเสมอ ท่านไม่ละทิ้งหน้ าที่ท่ตี ้ องรับผิดชอบ และท่านพร้ อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลางานหาก
มีความจําเป็ น อยู่ในระดับสําคัญมากที่สดุ
ด้ านความซื่อสัตย์มีสาํ คัญอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อโดยเรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย อันดับแรกได้ แก่ ท่านมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้ าที่ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สดุ รองลงมา ท่านคิดว่าความซื่อสัตย์มีความจําเป็ นที่สดุ ในปฏิบัติหน้ าที่ ท่านพอใจในบทลงโทษ
พนักงานที่กระทําความผิด ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่ างเคร่ งครัด และท่านไม่ มี
ผลประโยชน์ส่วนตัวจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ อยู่ในระดับสําคัญมาก
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8. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1) การปลูกฝังความจงรักภักดีต่อองค์กรนั้น จําเป็ นต้ องสร้ างทัศนคติของบุคลากรให้ ทนั
ต่อสมัยนิยมโดยยืนอยู่บนจรรยาบรรณ กระบวนการฝึ กอบรมบุคลากรใหม่เป็ นการเริ่มแรกของการ
ปลู กฝังวั ฒนธรรมมใหม่ ๆได้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็ นสถาบันการศึกษาของรั ฐ บาล ความ
ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมกับองค์กรจึงเป็ นชื่อเสียงสําหรับบุคลากรทุกคน ชี้ให้ เห็นถึงภาระหน้ าที่ท่ี
สําคัญของบุคลากรทุกคน สร้ างแรงบันดาลใจให้ บุคลากรพร้ อมจะเป็ นบุคลากรที่มคี ุณภาพขององค์กร
2) การสร้ างความภาคภูมใิ จในองค์กร สิ่งนี้เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ้นจากการยอมรับในสังคม การสร้ าง
ภาพลักษณ์ท่ดี ีให้ กบั องค์กรเป็ นสิ่งที่บุคลากรทุกคนควรร่ วมกันทําขึ้น เพราะสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วันเป็ นองค์กรที่มุ่งเน้ นทางด้ านการให้ การศึกษาและการให้ บริการที่ดีต่อนักศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม
จึงเป็ นสิ่งสําคัญ เมื่อภาพลักษณ์ขององค์กรดีท้ังในด้ านการบริการ การมีส่วนร่ วมในสังคม ความซี่
อสัตย์ โปร่งใส บุคลากรจะมีความพยายามมากยิ่งขึ้น ความรู้สกึ ในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ
และจงรั ก ภั ก ดี กั บ องค์ ก รมากยิ่ ง ขึ้ น ในทางตรงกั น ข้ า มหากผู้ บ ริ ห ารไม่ มี น บายในการส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ขององค์กร มุ่งเน้ นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือมองข้ ามความสําคัญของการเป็ นส่วนร่วมใน
สังคม องค์จะไม่ สามารถอยู่ ได้ ภาพลักษณ์ขององค์กรจะเสื่อมลง และส่งผลให้ พนักงานรู้สึกไม่ มี
เกียรติ 3) ธรรมาภิบาล เป็ นแนวปฏิบัตทิ ่หี ลายองค์กรนํามาใช้ เพราะหลักคุณธรรมจะช่วยพัฒนา
บุคลากรทั้งองค์กรให้ มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ยึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกัน มีจุดยืนและเป้ าหมาย
เหมือนกัน การขับเคลื่อนองค์กรจึงจําเป็ นต้ องใช้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การยอมรับกันและ
กัน ซึ่งปั จจัยต่ างๆจะเป็ นตัวก่ อให้ เกิดความจงรั กภัก ดีอย่ างถาวร ให้ เกิดการทุ่มเทในหน้ าที่ การ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและรักษาผลประโยชน์องค์กร
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การศึ ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ทางทัศ นคติ ท่ีมี ผ ลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก รของ
บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” ครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงได้ ด้วยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนันท์ ศิว
พิ ทั ก ษ์ ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ และจารึ ก พระคุ ณ นี้ ไว้ ในความทรงจํา อย่ า งมิ ร้ ู ลื ม เลื อ นว่ า
ความสําเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ ที่กรุณาให้ ความช่วยเหลือในการแก้ ไข
และให้ คาํ แนะนําที่มปี ระโยชน์ท่มี สี ่วนทําให้ งานวิจยั ครั้งนี้มคี ุณค่ามากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อันประกอบไปด้ วย คณาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าที่ ทุกท่าน ที่ได้ ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่ างยิ่ง ในการเก็บข้ อมูลและตอบแบบสอบถามที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองสําเร็จลุล่วงไปด้ วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความช่ วยเหลือ
และขอขอบพระคุณอย่างสูงจากใจจริง
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ขอบคุณนางสาววรัญญา ยิ้มประดิษฐ์ ที่ให้ คาํ ปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ า
งานวิจยั ด้ วยดีเสมอมา
คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ที่อาจมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็ นเครื่องบูชา
พระคุณของบิดามารดาที่ให้ กาํ เนิดและเลี้ยงดูให้ การศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารย์และผู้ท่มี ีพระคุณ
ทุกท่านที่มสี ่วนในการวางรากฐานการศึกษาให้ แก่ผ้ ูวจิ ัย
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