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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยทางทัศนคติที่มีผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านช่ือเสียงขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร 

ตาํแหน่งหน้าที่การงาน ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่ ความยอมรับจากหัวหน้างาน ที่มีอทิธิพลต่อ

ความจงรักภกัดี พร้อมทั้งศึกษาทศันคติด้านความจงรักภักดีซ่ึงประกอบด้วยความทุ่มเทในการทาํงาน 

การปฏบิตัติามกฎระเบียบขององค์กร รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความ

ซ่ือสตัย์ในการทาํงาน มคีวามสมัพันธก์นั ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

จาํนวน 120 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมาตราประเมินค่า แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดย

หาจาํนวน(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) และทดสอบปัจจัยทางทศันคติของบุคลากรที่มีผลต่อ

ความจงรักภักดี โดยใช้ (Multiple Regerssion) สาํหรับการทดสอบความสมัพันธข์องทศันคติด้าน

ความจงรักภกัดี คือ สมัประสทิธิ์สหสมัพันธเ์พียร์สนั (Pearson Correlation) ทดสอบโดยจะทาํการ

ทดสอบที่ระดบันัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยทางทัศนคติด้านการยอมรับจากหัวหน้างานมีอิทธิพลต่อ

ความจงรักภกัดขีองบุคลากรสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวันมากที่สดุ  แต่ปัจจยัทางทศันคตด้ิานวัฒนธรรม

องค์กรกลับมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันน้อยที่สุด  ดังนั้น

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้ไตร่ตรองดูให้ดีจะสามารถมองเหน็จุดเลก็ๆ ที่ก่อปัญหายิ่งใหญ่ตามมา

ในภายหลังได้ จงลบจุดเหล่านั้นออก แก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือสร้างทศันคติเชิงบวกให้แก่พนักงาน เช่น 

เปิดโอกาสให้พนักงานได้ตดัสนิใจและบริหารจดัการการทาํงานของตนเอง การปฏบิตัิกบัพวกเขาแบบ

ผู้ใหญ่ด้วยความยุติธรรมและสมํ่าเสมอ ทาํให้พวกเขารู้สกึว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

 อย่างไรกต็ามปัจจยัที่ได้นาํมาใช้ในการทดสอบในคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อาจมตีวั

แปรอื่นที่มคีวามสมัพันธต่์อความจงรักภักดีของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอยุ่ ดังนั้นผู้บริหาร

ควรทาํแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบทศันคตขิองบุคลากรที่อาจเปล่ียนไปตามตัวแปรอื่นในเวลาต่อไป 
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เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถมากยิ่ งขึ้ น การทํางานประสบ

ความสาํเรจ็นาํผลประโยชน์สงูสดุมาสดูองค์กรมากยิ่งขึ้น 

 

1. บทนาํ 
 แนวคิดการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันเช่ือว่า การที่คนมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมีขวัญ

กาํลังใจในการทาํงาน และมีความพึงพอใจในการทาํงาน จะส่งผลทาํให้สามารถดึงเอาความรู้

ความสามารถที่ได้ฝึกฝนนาํมาพัฒนาสร้างประโยชน์ให้กบัองค์กร และเป็นพลังที่จะสามารถขับเคล่ือน

องค์กรให้ประสบความสาํเร็จได้ตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ถึงแม้ว่าองค์กรจะได้มีระบบการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีคุณภาพจนได้คน

เก่งที่มีความรู้ ความสามารถสงู ตรงตามตาํแหน่งเข้ามาทาํงานในองค์กรแต่หากบุคคลนั้นขาดความ

พึงพอใจในการทาํงาน หรือขาดความจงรักภักดต่ีอองค์กรแล้วกจ็ะไม่สามารถปฏบิัติงานได้อย่างเตม็

ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ตามความ

คาดหวัง (ณัฏฐพันธ ์ เขจรนันท.์ 2547 : 37)  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องการ

บริหารงานให้บุคลากรภายในองค์กรมีความพึงพอใจในการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ

องค์กร และส่งผลต่อประสทิธภิาพการทาํงานโดยเฉพาะองค์กรด้านการศึกษาที่กาํลังเติบโตและมกีาร

แข่งขนักนัอย่างรนุแรงในปัจจุบัน 

 ความจงรักภกัดีต่อองค์กร เป็นความรู้สกึของบคุคลที่รู้สกึจงรักภักดีต่อองค์กรมีทศันคติที่

ดีต่อองค์กร ต่อสถานที่ที่ตนปฏบิัติงานอยู่รวมถงึการทุ่มเทและอทุศิตนให้กบัองค์กรมคีวามพึงพอใจ

ในการทาํงาน พอใจในผลงาน วัฒนธรรม ตลอดจนรู้สกึรัก และมีความอบอุ่นผูกพันต่อองค์กร และ

จะปฏบัิติงานอยู่ในองค์กรต่อไปด้วยความเตม็ใจ ทั้งนี้ตัวช้ีวัดความจงรักภักดต่ีอองค์กร สามารถจะ

พิจารณาได้จาก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏบัิติตามกฎระเบยีบขององค์กร ด้านการให้ความ

ร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กร ด้านการมีความรักและศรัทธาต่อองค์กรและด้านการช่วย

ประชาสมัพันธอ์งค์กร (กฤษมันต ์วัฒนาณรงค์ และคณะ. 2540 : 55) 

 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ืองปัจจัยทางทศันคติที่มีผล

ต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าอยู่ในระดับใด และผู้วิจัยมุ่ง

ศึกษาถงึปัจจยัที่เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้เกดิความจงรักภักดีซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้วย  

ช่ือเสยีงขององค์กร  ด้านวัฒนธรรมองค์กร  ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่  การยอมรับจากหัวหน้า

งาน 

 จากองค์ประกอบดังกล่าวผู้วิจัยจะนาํมาศึกษาในกรณีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซ่ึง

ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลงานวิจัยเล่มน้ีจะสร้างเส้นทางที่ถูกต้องในการพัฒนาความจงรักภักดีของบุคลากร
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ในองค์กร สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของบุคลากรและสร้างทศันคติที่ดีต่อตนเอง

และองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทาํงาน การตอบสนองนโยบายและปฏบิัติตามกฏ

ระเบยีบขององค์กรปลูกฝงัความรู้สกึความเป็นเจ้าขององค์กร เพ่ือกระตุ้นให้เกดิพฤติกรรมที่ดี รักษา

ผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสาํคัญ ทั้งนี้ผลงานวิจัยเล่มน้ีจะสามารถปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกดิประโยชน์

ต่อองคก์รอื่น และนาํมาเป็นแนวทางสร้างนโยบายของสงัคมสบืไป 

 

2. วตัถุประสงคก์ารศึกษา 
   2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านช่ือเสียงองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ตําแหน่งหน้าที่การงาน 

ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่ ความยอมรับจากหัวหน้างาน  

   2.2 เพ่ือศกึษาระดบัความจงรักภกัดบุีคลากรสถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน 

   2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทางทัศนคติที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อ

สถาบันเทคโนโลยปีทุมวนั 

 
3.   สมมติฐานของการศึกษา 

  3.1 ปัจจัยทางทัศนคติของพนักงานอันประกอบด้วยด้านช่ือเสียงองค์กร วัฒนธรรม

องค์กร ตาํแหน่งหน้าที่การงาน ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่ ความยอมรับจากหัวหน้างานมีผลต่อ

ความจงรักภกัดขีองบุคลากรสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวัน 

  3.2 ทัศนคติด้านความจงรักภักดีซ่ึงประกอบด้วยความทุ่มเทในการทาํงาน ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขององค์กร รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซ่ือสตัย์ในการ

ทาํงานมคีวามสมัพันธก์นั 

 

4.  ประโยชนที์่ไดร้บั 

  4.1 ทาํให้ทราบถงึระดบัความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั 

   4.2 ทาํให้สามารถนาํมาสร้างเป็นปัจจยัที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกดิความจงรักภักดต่ีอองค์กร 

   4.3 สามารถนํามาเป็นข้อมูลสาํหรับสร้างเคร่ืองมือเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ

กาํหนดนโยบายในการพัฒนาบคุลากร อกีทั้งยงัเป็นการสร้างทศันคตทิี่ดใีห้เกดิขึ้นกบัพนกังาน 

 

5.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

 การวิจยัคร้ังนี้ ผู้ วิจัยทาํการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย

ส่งให้กับกลุ่มตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืนกลับมา โดยพิจารณาจาก ตัวแปรอิสระ และ 
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ตัวแปรตาม นาํมาสร้างเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยได้แบ่งหัวข้อเพ่ือใช้ศกึษาเป็น 3 ตอน 

คือ ตอนที่ 1   ดงันี้  

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

ประสบการณก์ารทาํงาน ระดบัเงนิเดอืน 

 ตอนท่ี 2 ปัจจยัที่มผีลต่อทศันคต ิด้านช่ือเสยีงขององค์กร  ด้านวัฒนธรรมองค์กร  ด้าน

ตาํแหน่งหน้าที่รับผดิชอบ  ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่  และการยอมรับจากหัวหน้างาน 

 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นความจงรักภักดี  ได้แก่  ความทุ่มเทในการทาํงาน  การปฏิบัติ

ตามกฎระเบยีบขององค์กร  การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร  ความรับผดิชอบและความซ่ือสตัย ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทาํการแจกแบบสอบถามโดยวิธแีจกแบบสอบถามจาํนวน 

120 ชุด ได้รับกลับคืนมาครบทั้งจานวน 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และนาํแบบสอบถามที่ได้มาทาํ

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คาํนวณหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Division) เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากร ตรวจสอบสมมุติฐานโดย

ใช้ t - test และใช้เคร่ืองมือทางสถิติหาความสมัพันธข์องตัวแปรอสิระ กบัตัวแปรตาม (Mutiple 

Regression) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางทัศนคติที่มีผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากร

สถาบันเทคโนโลยปีทุมวนั 

 โดยแบ่งระดบัความสาํคัญออกเป็น 5 ระดบั  ดงัต่อไปน้ี 

 5  =  มีความสาํคัญมากที่สดุ 

 4  =  มีความสาํคัญมาก 

 3  =  มีความสาํคัญปานกลาง 

 2  =  มีความสาํคัญน้อย 

 1  =  มีความสาํคัญน้อยที่สดุ 

สาํหรับการแปลผลคะแนนเฉล่ียผู้วิจัยเลือกใช้วิธกีารของ เบส (มณฑล รอยตระกูล, 2546 : 

37) ดงันี้ 

 

ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถงึ มคีวามสมัพันธม์ากที่สดุ 

ระดบัคะแนน 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถงึ มคีวามสมัพันธม์าก 

ระดบัคะแนน 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถงึ มคีวามสมัพันธป์านกลาง 

ระดบัคะแนน 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถงึ มคีวามสมัพันธน้์อย 

ระดบัคะแนน 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถงึ มคีวามสมัพันธน้์อยที่สดุ  
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6. ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า  

 การทดสอบสมมุติฐานสมมติฐานข้อ 1  ปัจจัยทางทัศนคติของพนักงานอันประกอบด้วย

ด้านช่ือเสยีงองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ตาํแหน่งหน้าที่การงาน ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่ ความ

ยอมรับจากหัวหน้างานมผีลต่อความจงรักภกัดขีองบุคลากรสถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน 

 ทัศนคติของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความสัมพันธ์กับด้านการยอมรับจาก

หัวหน้างาน มีค่าเท่ากบั  (Beta  = 0.431)  รองลงมาคือทศันคติของบุคลากรในด้านตาํแหน่งหน้าที่

การงาน (Beta  = 0.220)    ทศันคติของบุคลากรในด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่  (Beta  = 

0.189)  ทศันคตขิองบุคลากรในด้านช่ือเสยีงองคก์ร  (Beta  = 0.113)  และทศันคติของบุคลากรใน

ด้านวัฒนธรรมองค์กร  (Beta   = 0.053) มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีน้อยที่สุด  และมี

ความสมัพันธใ์นทศิทางเดยีวกนั ที่ระดบันยัสาํคัญที่ 0.05 

 ส่วนที่ 3 ทดสอบสมมุติฐานปัจจัยความจงรักภักดี  ด้านความทุ่มเทในการทาํงาน  ด้าน

การปฏบิัติตามกฎระเบียบขององค์กร  ด้านการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร  ด้านความรับผิดชอบ

และความซ่ือสตัย ์

 ทศันคติด้านความจงรักภักดี ซ่ึงประกอบไปด้วย  ทศันคติด้านความยอมรับจากหัวหน้า

งาน และความจงรักภักดีของบุคลากรที่มต่ีอสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมากที่สดุโดย มีความสมัพันธ์

กัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า r เท่ากับ 0.801  รองลงมาคือทศันคติด้าน

ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่ และความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มี

ความสมัพันธก์ัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า r เท่ากบั 0.737  ทศันคติด้าน

ตาํแหน่งหน้าที่การงาน และความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มี

ความสมัพันธก์ัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า r เท่ากบั 0.716  ทศันคติด้าน

ช่ือเสยีงองค์กร และความจงรักภกัดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน มีความสมัพันธก์นั 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 และค่า r เท่ากบั 0.645   และทศันคติด้านวัฒนธรรมองค์กร 

และความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความสัมพันธ์กัน  อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และค่า r เท่ากบั 0.428 น้อยที่สดุ 
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7.  อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้ความสาํคัญกบัปัจจัยทางด้าน

ทศันคต ิ

 ด้านช่ือเสยีงขององค์กร มสีาํคัญอยู่ในระดบัมากที่สดุ   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง

อนัดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อนัดบัแรกได้แก่ ท่านภมูใิจที่ได้เข้าทาํงานในสถาบนัเทคโนโลยี

ปทุมวัน มค่ีาเฉล่ียมากที่สดุ รองลงมา ท่านรู้สกึว่าตนเองมีส่วนช่วยทาํให้องค์กรประสบความสาํเรจ็ 

อยู่ในระดับสาํคญัมากที่สดุ  ส่วนท่านพยายามปฏบิตังิานให้สาํเรจ็ตามที่ได้รับมอบหมาย ท่านเลือก

ทาํงานในสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนัเนื่องจากชื่อเสยีงและความมั่นคงขององค์กร  และท่านเหน็แก่

ผลประโยชนข์ององค์กรเหนอืสิ่งอื่นใด อยู่ในระดบัสาํคัญมาก 

 ด้านวัฒนธรรมองค์กร  มสีาํคัญอยู่ในระดบัมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง

อนัดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อนัดบัแรกได้แก่  บคุลากรภายในสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวันมคีวาม

สามคัครีะหว่างกนัในการปฏบิตังิาน มค่ีาเฉล่ียมากที่สดุ   รองลงมา ทา่นชอบเพ่ือนร่วมงานที่ทาํงาน  

ท่านมทีศันคตทิี่ต่อวฒันธรรมองค์กรของสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวัน  ทา่นมกีารแลกเปล่ียนความ

คิดเหน็ ข้อมูลในการทาํงานอย่างเปิดกว้างกบัเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัสาํคัญมากที่สดุ  ส่วน ท่าน

พร้อมปรับเปล่ียนพฤตกิรรมตามวัฒนธรรมองค์กร  อยู่ในระดบัสาํคัญมาก 

 ด้านตาํแหน่งหน้าที่การงาน   มีสาํคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย

เรียงอนัดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อนัดับแรกได้แก่  ท่านรู้สกึว่างานที่ท่านทาํอยู่น้ันเหมาะสมกบั

ความสามารถของท่าน  มค่ีาเฉล่ียมากที่สดุ  รองลงมา  ท่านปรารถนาอย่างย่ิงที่จะทาํงานยากให้สาํเรจ็    

ท่านชอบสถานการณที่ต้องหาคาํตอบให้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้ น    ท่านได้ทาํงานที่ตรงกับความรู้

ความสามารถของท่าน  อยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด   และท่านรู้ สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายมี

ความสาํคัญต่อองค์กร อยู่ในระดบัสาํคัญมาก 

 ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่   มีสาํคัญอยู่ในระดบัมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อโดยเรียงอนัดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อนัดับแรกได้แก่  ตาํแหน่งหน้าที่ของท่านมีความม่ันคง

แน่นอนและมโีอกาสเจริญก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ  รองลงมาคือท่านต้องการได้รับมอบหมายงาน

ที่ต้องใช้ทกัษะเพ่ิมมากขึ้น   ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นอยู่เสมอ  ซ่ึงข้อ 3 อยู่ในระดับสาํคัญมาก

ที่สดุ ส่วนท่านคิดว่าการทาํงานในองค์กรนี้มีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าที่อื่น   ท่านพอใจกบัวิธกีารเล่ือน

ตาํแหน่งตามเกณฑท์ี่ใช้อยู่ในปัจจุบนั  อยู่ในระดบัสาํคัญมาก 

 ด้านการยอมรับจากหัวหน้างาน         มีสาํคัญอยู่ในระดบัมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อันดับแรกได้แก่  ท่านอยากทราบสิ่งสะท้อนกลับ ) Feed 

Back  จากหัวหน้างาน และหัวหน้าของทา่นมคีวามเป็นกนัเอง มีค่าเฉล่ียมากที่สดุ เท่ากนั  (รองลงมา 

หัวหน้าของท่านรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของท่าน   หัวหน้าของท่านมีความยุติธรรมใน
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การพิจารณาผลงานที่แน่นอน อยู่ในระดับสาํคัญมากที่สดุและท่านได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน 

อยู่ในระดับสาํคญัมาก 

 จากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้ความสาํคัญกับปัจจัยทางด้าน

ความจงรักภกัด ี

 ด้านความทุ่มเทในการทาํงาน  มีสาํคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย

เรียงอนัดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อนัดบัแรกได้แก่  ท่านทุ่มเทปฏบิัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

อย่างเตม็ที่ มค่ีาเฉล่ียมากที่สดุ รองลงมา ท่านสามารถทาํงานตามความคิดเหน็ของตัวท่านเอง  ท่านมี

เป้าหมายในการทาํงานและพยายามทาํให้สาํเร็จตามที่ตั้งไว้  ในระดับสาํคัญมากที่สุด ส่วนท่าน

ปฏบิตังิานเสรจ็ตามเวลาที่กาํหนด  และท่านไม่ลางานหากไม่มคีวามจาํเป็น อยู่ในระดับสาํคัญมาก 

 ด้านปฏบิัตติามกฎระเบียบขององค์กร  มีสาํคัญอยู่ในระดบัมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อโดยเรียงอนัดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อนัดับแรกได้แก่ ท่านปฏบัิติตามกฎระเบยีบของสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวันทุกประการ   มีค่าเฉล่ียมากที่สุด  รองลงมา  ท่านไม่มีผลประโยชน์อื่นจากการ

ปฏบัิติงานในหน้าที่  ท่านไม่ใช้เวลางานในเร่ืองส่วนตัว   ซ่ึง 3  ข้ออยู่ในระดับสาํคัญมากที่สุด  ส่วน

ท่านพอใจในกฎระเบียบขององค์กร  ท่านมีความรู้สกึว่าการปฏบิัติตามกฎระเบียบขององค์กรมคีวาม

จาํเป็นอย่างยิ่งในการทาํงาน อยู่ในระดบัสาํคัญมาก 

 ด้านรักษาผลประโยชน์ขององค์กร  มีสาํคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

โดยเรียงอนัดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อันดับแรกได้แก่ ท่านไม่ยักยอกทรัพย์สนิขององค์กรเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัว มีค่าเฉล่ียมากที่สุด  รองลงมาท่านใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่าที่สดุ  ในการ

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่านพยายามรักษาผลประโยชน์ขององค์กรมาเป็นอันดับหนึ่ง   

ท่านรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเหนือสิ่งอื่นใด  และท่านตอบสนองนโยบายขององค์กรอย่าง

เคร่งครัด ข้ออยู่ในระดบัสาํคัญมากที่สดุ 

 ด้านความรับผิดชอบ   มีสาํคัญอยู่ในระดบัมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงอนัดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อันดับแรกได้แก่  ท่านพร้อมจะแก้ไขงานเสมอหากมีข้อบกพร่อง มี

ค่าเฉล่ียมากที่สดุ รองลงมา ท่านจะต้องปฏบิัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาํเรจ็ตามคาํสั่ง ท่านเข้างาน

ตรงเวลาเสมอ  ท่านไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ  และท่านพร้อมที่จะปฏบัิติงานนอกเวลางานหาก

มคีวามจาํเป็น อยู่ในระดับสาํคญัมากที่สดุ 

 ด้านความซ่ือสตัย์  มีสาํคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงอนัดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อันดับแรกได้แก่ ท่านมีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉล่ียมาก

ที่สดุ  รองลงมา ท่านคิดว่าความซ่ือสตัย์มีความจาํเป็นที่สดุในปฏบิัติหน้าที่  ท่านพอใจในบทลงโทษ

พนักงานที่กระทาํความผิด   ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด  และท่านไม่มี

ผลประโยชน์ส่วนตวัจากการปฏบิตัหิน้าที่ อยู่ในระดบัสาํคัญมาก 
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8. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 1) การปลูกฝงัความจงรักภักดีต่อองค์กรนั้น จาํเป็นต้องสร้างทศันคติของบุคลากรให้ทนั

ต่อสมัยนิยมโดยยืนอยู่บนจรรยาบรรณ กระบวนการฝึกอบรมบุคลากรใหม่เป็นการเร่ิมแรกของการ

ปลูกฝังวัฒนธรรมมใหม่ๆได้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ความ

ภาคภมูิใจในการมีส่วนร่วมกับองค์กรจึงเป็นช่ือเสยีงสาํหรับบุคลากรทุกคน ช้ีให้เหน็ถึงภาระหน้าที่ที่

สาํคัญของบุคลากรทุกคน สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรพร้อมจะเป็นบคุลากรที่มคุีณภาพขององค์กร

2)  การสร้างความภาคภมูใิจในองค์กร สิ่งนี้ เป็นความรู้สกึที่เกดิขึ้นจากการยอมรับในสงัคม การสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัองค์กรเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนควรร่วมกันทาํขึ้น เพราะสถาบันเทคโนโลยีปทุม

วันเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นทางด้านการให้การศกึษาและการให้บริการที่ดีต่อนักศึกษา กจิกรรมเพ่ือสงัคม

จึงเป็นสิ่งสาํคัญ เมื่อภาพลักษณ์ขององค์กรดีทั้งในด้านการบริการ การมีส่วนร่วมในสังคม ความซี่

อสตัย ์โปร่งใส บุคลากรจะมีความพยายามมากย่ิงขึ้น ความรู้สกึในการพัฒนาตนเอง ความรับผดิชอบ 

และจงรักภักดีกับองค์กรมากยิ่งขึ้ น ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริหารไม่มีนบายในการส่งเสริม

ภาพลักษณข์ององค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือมองข้ามความสาํคัญของการเป็นส่วนร่วมใน

สังคม องค์จะไม่สามารถอยู่ได้ ภาพลักษณ์ขององค์กรจะเสื่อมลง และส่งผลให้พนักงานรู้ สึกไม่มี

เกยีรติ  3) ธรรมาภิบาล  เป็นแนวปฏบัิตทิี่หลายองค์กรนาํมาใช้ เพราะหลักคุณธรรมจะช่วยพัฒนา

บุคลากรทั้งองค์กรให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ยึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกัน มีจุดยืนและเป้าหมาย

เหมือนกนั การขับเคล่ือนองค์กรจึงจาํเป็นต้องใช้ความซ่ือสตัย์ ความรับผิดชอบ การยอมรับกันและ

กัน ซ่ึงปัจจัยต่างๆจะเป็นตัวก่อให้เกิดความจงรักภักดีอย่างถาวร ให้เกิดการทุ่มเทในหน้าที่ การ

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและรักษาผลประโยชนอ์งค์กร 

 

9.  กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาค้นคว้าเร่ือง “ปัจจัยทางทัศนคติที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของ

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”  คร้ังนี้ สาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนันท ์ ศิว

พิทักษ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและจารึกพระคุณนี้ ไว้ในความทรงจําอย่างมิรู้ ลืมเลือนว่า 

ความสาํเรจ็ในคร้ังนี้ เกดิขึ้นได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ ที่กรณุาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข 

และให้คาํแนะนาํที่มปีระโยชน์ที่มส่ีวนทาํให้งานวิจยัคร้ังน้ีมคุีณค่ามากยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อันประกอบไปด้วย คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเกบ็ข้อมูลและตอบแบบสอบถามที่เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาํเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยรู้ สึกซาบซ้ึงในความช่วยเหลือ 

และขอขอบพระคุณอย่างสงูจากใจจริง 
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 ขอบคุณนางสาววรัญญา  ยิ้มประดิษฐ์  ที่ให้คาํปรึกษา ช้ีแนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้า

งานวิจยัด้วยดเีสมอมา 

 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ที่อาจมีจากดุษฎีนิพนธฉ์บับนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา

พระคุณของบิดามารดาที่ให้กาํเนิดและเล้ียงดูให้การศึกษา ตลอดจนครบูาอาจารย์และผู้ที่มีพระคุณ

ทุกท่านที่มส่ีวนในการวางรากฐานการศกึษาให้แก่ผู้วจัิย 
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