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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุระดับบุคคลและปั จจัยระดับองค์การที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์การ กลุ่มตัวอย่างคือวิศวกรสื่ อสารโทรคมนาคมเจนเนอเรชัน่ วาย จานวน 527 คน ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน แบบวัดทั้งหมดเป็ นแบบวัดแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
ฉบับที่ใช้จริ งอยูร่ ะหว่าง 0.83 ถึง 0.95 ผลการวิจยั พบว่าในปั จจัยระดับบุคคลได้แก่ การเสริ มพลังเชิงจิตวิทยา มีอิทธิ พล
ทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อองค์การมากที่ สุด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.73 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยระดับองค์การ พบว่า แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิ พลทางตรง
ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.32 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขณะที่ความไว้วางใจต่อหัวหน้างานไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ

ABSTRACT
This research article aims to validate factors effecting to organizational loyalty and analyze both individuallevel and organizational-level factors which effect directly or indirectly to organizational loyalty of Gen Y telecom
engineers in Thai Telecommunication Public Enterprise. Research sample consisted of 527 Gen Y telecom engineers
with the multi-stage sampling method. The data were analyzed by 6-item Likert scale with Cronbach’s alpha
coefficient between 0.83 to 0.95. The results were found that for individual-level factors were found that
psychological empowerment had direct positive effect on organizational loyalty at a highest level with coefficient
0.73 at a statistically significant of .01. For the organizational-level factors were found that human resource
management practices had a direct positive effect on organizational loyalty at a highest level with coefficient 0.32
0.32) at a statistically significant of .01., while supervisory trust had not both direct and indirect effect to
organizational loyalty.
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บทนา
วิศวกรสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ นอีกสาขาวิชาชีพหนึ่งที่มีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ด้านระบบการสื่ อสารโทรคมนาคมของประเทศเป็ นอย่างมาก แต่กลับประสบปั ญหาการขาดแคลนกาลังคนที่ เป็ น
วิศวกรกลุ่มนี้ในตลาดแรงงานที่มีการเติบโตอย่างมากในรอบหลายปี ที่ผา่ นมา (สาวิตรี , 2558 ) ปั ญหาประการนี้ อาจจะมี
สาเหตุเบื้ องต้นมาจากคุณลักษณะของคนทางานเจนเนอเรชัน่ วายเองที่มกั จะรู ้สึกสบายใจกับองค์กรที่ มีความยืดหยุ่น
ทันสมัย และมีความต้องการเปลี่ยนงานบ่อยครั้งของคนทางานเอง (นพวรรณ, 2560) มีแนวโน้มขาดความอดทนต่อการ
ทางานน้อยลง เปลี่ยนงานบ่อย (Price Waterhouse Copper, 2013) ขาดความอดทนต่อการไต่เต้าเพื่อเติบโตไปยัง
ตาแหน่งที่มีเกียรติและค่าตอบแทนสูงในองค์การ (เสาวคนธ์, 2550) ต้องการทางานที่มีความหมายมากกว่าค่าตอบแทน
(Gallup, 2016) ขณะที่ขอ้ มูลจากรายงานของ Deloitte ที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างคนทางานเจนเนอเรชัน่ วาย หรื อผูท้ ี่ เกิ ด
ระหว่าง พ.ศ. 2523-2543 หรื อปี ค.ศ.1980-2000 หรื อปั จจุบนั มีอายุระหว่าง 17-37 ปี (นับจนถึงปี พ.ศ.2560) ราว 66%
มีความตั้งใจตั้งใจลาออกจากงาน (Intention to leave) ในช่วงเวลาระหว่างหกเดือนถึงหนึ่ งปี ขณะที่ มีเพียงประมาณ
16% เท่านั้นที่ประสงค์จะทางานกับองค์การต่อไปจนถึงปี ค.ศ.2020 (Deloitte, 2016) สอดคล้องกับรายงานของ Gallup
องค์การที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ระดับโลกอีกองค์การหนึ่ งที่พบว่าคนทางานเจนเนอเรชัน่ วายมีความ
ตั้งใจลาออกจากงานราว 6 ใน 10 คน และมีความจงรักภักดีต่อองค์การน้อยกว่าคนทางานช่วงวัยหรื อเจนเนอเรชัน่ ก่อน
หน้า (Gallup, 2016) เป็ นข้อเท็จจริ งประการสาคัญที่องค์การพึงได้พิจารณาว่าหากองค์การไม่สามารถบริ หารจัดการให้
คนทางานกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิ ทธิผล ไม่ได้สนับสนุนเขาอย่างเพียงพอโดยเฉพาะการเปิ ดโอกาสให้ได้แสดงความคิด
อิสระในการทางาน ขาดแนวปฏิบตั ิในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Price Waterhouse Copper, 2013)
ไม่ส่งเสริ มความพึงพอใจในการทางาน โดยเฉพาะการเสริ มสร้างบรรยากาศการทางานที่ทา้ ทายและมีเป้ าหมายชัดเจน
(Gallup, 2016) เป็ นต้นแล้ว ย่อมมีโอกาสที่องค์การจะประสบความเสี่ ยงต่อผลิตภาพและผลกาไรขององค์การจากการ
เปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานที่เป็ นคนทางานเจนเนอเรชัน่ วาย อันส่ งผลให้องค์การเกิดต้นทุนการสรรหาว่าจ้างและ
ต้นทุนการฝึ กอบรมพนักงานใหม่เพื่อทดแทนเพิ่มสู งขึ้น (Adecco Consulting, 2017) ประเด็นนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญหนึ่ งที่
ผูว้ ิจยั เห็ นว่ารัฐวิสาหกิจไทย ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ควรให้ความสาคัญ มุ่งแสวงหา
และดาเนินมาตรการธารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรชัน่ วายซึ่งจะกลายเป็ นคนกลุ่มใหญ่ขององค์การต่อไปในเวลาอันใกล้
ให้ได้ผลอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง (Price Waterhouse Copper, 2013) โดยเฉพาะการทาให้กลุ่มพนักงานเจนเนอเรชัน่
วายมีคุณลักษณะจงรักภักดีต่อองค์การ (Eketu, Ogbu, 2015) และยังควรสนใจศึกษาว่าถึงปั จจัยเชิงเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรสื่ อสารโทรคมนาคมที่ปฏิ บตั ิงานในรัฐวิสาหกิจด้านสื่ อสารโทรคมนาคมของ
ประเทศไทย โดยข้อค้นพบที่ ปรากฎจากงานวิจยั จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู ้และสามารถนาไปใช้ประกอบการกาหนด
เครื่ องมือและวิธีการในการบริ หารวิศวกรสื่ อสารโทรคมนาคมกลุ่มเป้ าหมาย และบุคลากรกลุ่มอื่นทั้งในองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนได้ พร้อมกับเป็ นพื้นฐานของการวิจยั ต่อยอดในแนวคิดนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ในสองประการได้แก่
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1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรสื่ อสาร
โทรคมนาคมเจนเนอเรชัน่ วาย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปั จจัยระดับบุคคล กับปัจจัยระดับองค์การที่มีผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรสื่ อสารโทรคมนาคมเจนเนอเรชัน่ วาย
วิธีการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิดในการศึกษาปั จจัยเชิ งเหตุที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิด
กระบวนทัศน์เมโส (The Meso Paradigm) ซึ่งช่วยอธิบายถึงปั จจัยเชิงเหตุของการเกิดพฤติกรรมในองค์การในสองกลุ่ม
ใหญ่ประกอบด้วยปั จจัยระดับบุคคลซึ่ งจะเป็ นระดับย่อยสุ ดในองค์การ กับปั จจัยระดับองค์การ ซึ่ งมุ่งไปที่ การสร้าง
ความเข้าใจความเป็ นระบบขององค์การที่เกิดจากการอยูร่ ่ วมกัน การประสานงาน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระบบ
ย่อย (House et al., 1995) ในการวิจยั ได้จาแนกตัวแปรตามกระบวนทัศน์เมโสออกเป็ นตัวแปรระดับบุคคลได้แก่ ความ
พึงพอใจในงานและการเสริ มพลังเชิ งจิ ตวิทยา และตัวแปรระดับองค์การ ได้แก่ การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การ
แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และความไว้วางใจต่อหัวหน้างาน และได้กาหนดกรอบแนวคิดไว้ดงั นี้

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดใช้ในการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นวิศวกรสื่ อสารโทรคมนาคมเจนเนอเรชัน่ วายที่ปฏิ บตั ิงานในรัฐวิสาหกิ จด้าน
สื่ อสารโทรคมนาคมของไทยประกอบด้วย 1) บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) และ 2) บริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) และมีอายุการปฏิบตั ิงานกับองค์การปั จจุบนั ไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีจานวนทั้งสิ้ น 2,730 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2560) ส่วนกลุ่มตัวอย่างเลือกโดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูล
ด้วยตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยได้รับตอบกลับมารวมทั้งสิ้นจานวน 527 คน
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรเชิงเหตุ ซึ่งเป็ นตัวแปรตามกระบวนทัศน์เมโสประกอบด้วย
1) ตัว แปรระดับ บุ ค คล ได้แ ก่ ความพึ ง พอใจในงาน (Job Satisfaction: SATIS) และการเสริ ม พลังเชิ ง จิ ต วิท ยา
(Psychological Empowerment: PSY) กับ 2) ตัว แปรระดับ องค์ก าร ได้แ ก่ การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก าร
(Perceived Organizational Support: POS) ส่ วนส่ วนตัวแปรผลได้แก่ 1) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational
Loyalty: LOY) 2) แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ การทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Practices: HRP) และ
3) ความไว้วางใจต่อหัวหน้างาน (Supervisory Trust: TRU)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบไปด้วยแบบวัดตัวแปรตาม 1 แบบวัดได้แก่ แบบวัดความจงรักภักดี ต่อ
องค์การ ทาการวัดจาก 5 องค์ประกอบที่ เป็ นตัวแปรสังเกตคือ ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ การยอมรับองค์การ การรักษา
ประโยชน์องค์การ การให้ความสนับสนุนองค์การ และการมีส่วนร่ วมในงาน พัฒนาแบบวัดความจงรักภักดีต่อองค์การ
ด้วยการดัดแปลงข้อคาถามบางส่วนจากแบบวัดของ Etzioni (1988) Fletcher (1993) Allen and Meyer (1990) Whitney
and Cooper (1992) Meyer and Allen (1997) Bidwell (2011) และ Rajput et al. (2016) ประกอบข้อคาถามบางส่ วนที่
ได้สร้างขึ้นใหม่โดยผูว้ จิ ยั
แบบวัด ตัว แปรระดับ บุ ค คล ประกอบด้ว ย 2 แบบวัด ได้แ ก่ แบบวัด ความพึ ง พอใจในงาน วัด จาก 2
องค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรสังเกตคือความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจภายนอก พัฒนาแบบวัดความพึงพอใจใน
งานด้วยการดัดแปลงข้อคาถามบางส่วนจากแบบวัดความพึงพอใจในงานของมหาวิทยาลัยมินเนโซต้า ประกอบแบบวัด
จากงานของปราโมทย์และคณะ (2556) กับ 2) การเสริ มพลังเชิงจิตวิทยา วัดจาก 4 องค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรสังเกตคือ
ความหมายของงาน สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน การกาหนดตนเอง และผลกระทบจากการปฏิบตั ิงาน ผูว้ ิจยั เลือกใช้
ข้อคาถามบางส่วน และพัฒนาข้อคาถามอีกบางส่วนมาจากแบบวัดการเสริ มพลังเชิงจิตวิทยาของ Spreitzer (1995)
แบบวัดตัวแปรระดับองค์การ ประกอบด้วย 3 แบบวัดได้แก่ 1) แบบวัดการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ วัด
จาก 4 องค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรสังเกตคือ การสนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน การสนับสนุนในด้านโอกาสที่จะได้รับการ
พัฒนา การใส่ใจความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน และการเห็นคุณค่าในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พัฒนาแบบวัดโดยมี
พื้นฐานมาจากแบบวัดการรับรู ้การสนับสนุนขององค์การของ Eisenberger et al. (1986) และแบบวัดของศรัณย์ (2557)
2) แบบวัดแนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ การทรัพยากรมนุษย์ วัดจาก 5 องค์ประกอบที่เป็ นตัวแปรสังเกตคือ ความมัน่ คงในการ
จ้างงาน การสรรหาและว่าจ้างบุคลากร การเรี ยนรู ้และพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน และการลด
ความแตกต่างของพนักงาน พัฒนาแบบวัดโดยมีพ้ืนฐานมาจากแบบวัด Snell and Dean (1992) แบบวัดของ Whitener
(2001) และ 3) แบบวัดความไว้วางใจต่อหัวหน้างานวัดจาก 4 องค์ประกอบที่ เป็ นตัวแปรสังเกตคื อ สมรรถนะของ
หัวหน้างาน การเปิ ดเผย ความห่ วงใยดูแลลูกน้อง และความน่าเชื่ อถือ พัฒนาแบบวัดมาจากแบบวัดความไว้วางใจต่อ
หัวหน้างานของ Mishra (1996) แบบวัดของ Mishra and Mishra (1994) แบบวัดของ Nyhan and Marlowe (1997) แบบ
วัดของ Mayer et al. (1995) และแบบวัดของ Mayer and Gavin (2005)
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แบบวัดทั้งหมดเป็ นแบบวัดแบบมาตรประเมินรวมค่า มีมาตรประเมิน 6 หน่วยประกอบทุกประโยค ผูว้ ิจยั ได้
ทาแบบวัดทุกชุดไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) และครอบคลุมของเนื้อหาตามนิยามของตัว
แปร (Face validity) ทดลองใช้ (Try out) แบบวัดกับวิศวกรสื่ อสารโทรคมนาคมเจนเนอเรชัน่ วายในสังกัดสายงาน
วิศวกรรมของบริ ษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) จานวน 100 คน ทาการวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อโดยใช้
การวิเคราะห์หาค่าอานาจในการจาแนกเพื่อตรวจสอบคุณภาพรายข้อ และยังได้ทาการวิเคราะองค์ประกอบเชิงยืนยัน
เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ตัดสิ นความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ ย
ดัชนี ตรวจสอบ (Fit Measures) 7 เกณฑ์ตามแนวคิดของ Hair et al. (2009) ประกอบแนวคิดของ Diamontopoulus and
Siguaw (2000) แบบวัดความจงรักภักดีต่อองค์การ แบบวัดความพึงพอใจในงาน แบบวัดการเสริ มพลังเชิงจิตวิทยา
แบบวัดการรับรู ้ การสนับสนุ นขององค์การ แบบวัดแนวปฏิ บตั ิ ด้านการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ และแบบวัดความ
ไว้วางใจต่อหัวหน้างานมีค่า Cronbach’ s alpha coefficient ของฉบับที่ใช้จริ งเท่ากับ 0.89, 0.83, 0.88, 0.93, 0.93 และ
0.95 ตามลาดับ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภายหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ งธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ ทาในมนุ ษย์ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เลขที่ SWUEC/E-21722560 ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ แล้วนาไปทาการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งปั จจัยเชิ งเหตุและผลที่ เกี่ ยวข้อกับความจงรั กภักดี ต่อองค์การของ
วิศวกรสื่ อสารโทรคมนาคมเจนเนอเรชัน่ วายโดยการทดสอบโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) และทดสอบโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LInear Structural RELationship model หรื อ LISREL model)
ผลการวิจยั
ผลการวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ดิ บจากกลุ่ม ตัว อย่า งทั้งหมด 527 คน พบว่า การพิ จ ารณาโมเดลสมมติ ฐ านตั้ง ต้น
ไม่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ จึ ง ได้ท าการปรั บ โมเดลและได้โ มเดลที่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล
เชิงประจักษ์โดยมีค่า 2 = 112.94, df = 94, p-value = 0.089, SRMR = 0.021, RMSEA = 0.020, AGFI = 0.94, NFI =
1.00, CFI = 1.00, PNFI = 0.64, 2/ df = 1.201 โดยได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์น้ ี ปรากฎผลตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ

ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน

เกณฑ์ตดั สิ นว่าโมเดล
มีความกลมกลืน

ค่าสถิติไค-สแควร์ ( )

p > 0.05

ค่าสถิติไค-สแควร์สมั พัทธ์ (2/df)

< 3.00

1.201

ดัชนีวดั ความสอดคล้อง (GFI)

> 0.90

0.94

ดัชนีวดั ความสอดคล้องที่ปรับค่าแล้ว (AGFI)

> 0.90

0.94

ดัชนีวดั ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ (CFI)

> 0.90

1.00

ค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
(SRMR)

< 0.08

0.021

ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง
ของการประมาณค่า (RMSEA)

< 0.06

0.020

2

ค่าสถิติในโมเดล

2= 112.94 , df = 94,
p-value = 0.089

ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุของความจงรักภักดีต่อองค์การปรากฏตามภาพที่ 2 และตารางที่ 2
อันจะพบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การมากที่สุดคือ ความพึง
พอใจในงาน (SATIS) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.55 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมาคือแนว
ปฏิ บตั ิดา้ นการบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษย์ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.32 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อความจงรักภักดี ต่อองค์การมากที่ สุดคือ การเสริ มพลังเชิ งจิ ตวิทยา
(PSY) มีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.40 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิ พลรวม
(Total Effect) ต่อความจงรักภักดีต่อองค์การมากที่สุด คือ การเสริ มพลังเชิงจิตวิทยา (PSY) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ากับ 0.66 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุของความจงรักภักดีต่อองค์การ
ตารางที่ 2 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรสาเหตุกบั ตัวแปรผล
ตัวแปรผล

LOY

SATIS

PSY

R2

0.80

0.71

0.79

ความสัมพันธ์

ตัวแปรสาเหตุ
SATIS

PSY

POS

HRP

TRU

DE

0.55**

0.26**

-

0.32**

-0.19

IE

-

0.40**

0.35**

0.21**

0.12

TE

0.55**

0.66**

0.35**

0.53**

-0.07

DE

-

0.73**

-0.13

0.05

0.22

IE

-

-

0.46**

0.36

-

TE

-

0.73**

0.33**

0.26

0.22

DE

-

-

0.63**

0.28**

-

IE

-

-

-

-

-

TE

-

-

0.63**

0.28**

-

2 = 112.94 , df = 94, p-value = 0.089, SRMR = 0.021, RMSEA = 0.020, AGFI = 0.94,
= 1.00, CFI = 1.00, PNFI = 0.64, 2/ df = 1.201
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

NNFI

DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้อม TE = อิทธิพลรวม
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ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) ต่อความพึงพอใจในงานมากที่สุดคือ การเสริ มพลังเชิง
จิตวิทยา (PSY) มีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.73 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่มีอิทธิ พลทางอ้อม
(Indirect Effect) ต่อความพึงพอใจในงานมากที่ สุด คือ การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ (POS) มีค่าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิ พลเท่ากับ 0.46 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิ พลรวม (Total Effect) มีอิทธิ พลต่อ
ความพึง พอใจในงาน มากที่ สุดคื อการเสริ มพลังเชิ ง จิ ตวิทยา (PSY) มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พลเท่ ากับ 0.73 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลทางตรง (Direct effect) ต่อการเสริ มพลังเชิงจิตวิทยามากที่สุดคือ การรับรู ้การ
สนับสนุนขององค์การ (POS) มีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.63 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนตัวแปร
ที่ มีอิทธิ พลรวม (Total effect) ต่อการเสริ มพลังเชิ งจิ ตวิทยามากที่ สุดคือ การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การ (POS)
เช่นกัน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.63 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุความจงรักภักดีต่อองค์การมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยปั จจัยระดับบุคคลที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อองค์การมากที่สุดคือ ความพึงพอใจ
ในงานสอดคล้อ งผลการศึ กษาจ านวนมากที่ พบว่าความพึง พอใจในงาน ซึ่ ง นับ เป็ นปั จจัย สาคัญ ที่ ส่ง ผลต่ อ ความ
จงรั กภักดี ต่อองค์การ โดยพนักงานที่ มีความพึงพอใจในงานในระดับสู ง ก็จะมี แนวโน้มจงรั กภักดี ต่อองค์การใน
ระดับสู งตามไปด้วย (Matzler, Renzl, 2006; Abdullah et al., 2009; Turkyilmaz et al., 2011) สอดคล้องกับที่
Richardson (2014) เสนอไว้วา่ การสร้างเสริ มความพึงพอใจในงานให้กบั พนักงานนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ ที่องค์การจะต้อง
ดาเนินการเพื่อธารงรักษาพนักงานและลดความตั้งใจลาออกไปจากองค์การของพนักงานเจนเนอเรชัน่ วาย ส่ วนตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การในลาดับรองลงมาได้แก่การเสริ มพลังเชิงจิตวิทยา ซึ่ งนับเป็ นข้อค้นพบใหม่ที่
น่าสนใจเนื่ องจากจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วยังไม่ปรากฏงานวิชาการและงานวิจยั ในต่างประเทศและงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษาของไทย โดยพบว่าการเสริ มพลังเชิ งจิตวิทยานอกจากจะมีอิทธิ พลทางตรงต่อความจงรักภักดี ต่อ
องค์การแล้ว ยังมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความจงรั กภักดี ต่อองค์การผ่านความพึงพอใจในงานด้วย ผลการศึ กษานี้ ช่วย
ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า การเสริ มพลัง เชิ ง จิ ต วิ ท ยานั้ นเป็ นตัว แปรทางจิ ต ที่ ส าคัญ อย่ า งมากในการกระตุ ้น ให้ พ นั ก งานเกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการทางานและมีเจตคติทางบวกต่อการทางาน (Dickson, Lorenz, 2009; Laschinger et al., 2009; Wang,
Lee, 2009) การที่องค์การสามารถให้การเสริ มพลังเชิงจิตวิทยาแก่พนักงานได้โดยการสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาส
เพิ่มพูนทักษะความสามารถและมีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้เรี ยนรู ้จกั การปฏิบตั ิและปรับตนเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับจาก
หัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงาน ย่อมจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานและความจงรักภักดีต่อองค์การตามมา
ในด้านปั จจัยระดับองค์การ ผลการวิจยั พบว่า แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความจงรักภักดี ต่อองค์การมากที่ สุด และรองลงมาคือการรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การ ข้อค้นพบประการหลังนี้
นับเป็ นเรื่ องใหม่ที่น่าสนใจ และช่วยขยายพรมแดนความรู ้เนื่องจากไม่ปรากฎงานวิจยั ในต่างประเทศและงานวิจยั ระดับ
บัณฑิ ตศึ กษาของไทยที่ ทาการศึ กษาถึ งอิ ทธิ พลของแนวการรั บรู ้การสนับสนุ นขององค์การต่อความจงรั กภักดี ต่อ
องค์การ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับข้อเขียนของนักวิชาการที่ได้ช้ ีให้เห็นว่าการให้ความสาคัญในการช่วยเหลือและดูแล
เอาใจใส่ ในความเป็ นอยู่ของพนักงาน อันจะทาให้พนักงานปฏิ บัติหน้าที่ ของตนเองต่างตอบแทนองค์การโดยผ่าน
ความรู ้สึกที่ดีและความจงรักภักดีต่อองค์การ หรื อการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นการพยายามช่วยเหลือองค์การในด้านต่าง ๆ
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(วิโรจน์, 2553) อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ปรากฏจากการวิจยั ครั้งนี้วา่ การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การมีอิทธิ พลทางตรง
ต่อความพึงพอใจในงานแตกต่างไปจากวรรณกรรมของนักวิชาการหลายท่านที่ การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานเช่นที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนทบทวนวรรณกรรมข้างต้น แต่ก็พบว่าการรับรู ้
การสนับสนุนขององค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีต่อองค์การผ่านความพึงพอใจในงาน
ผลการวิจยั ยังพบว่า แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่มีอิทธิ พลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน
แตกต่างจากที่นกั วิจยั จานวนหนึ่ง (เช่นงานของ Gould-Williams, 2003; Petrescu, Simmons, 2008) แต่ก็พบว่าตัวแปร
นี้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีต่อองค์การผ่านความพึงพอใจในงาน ในทานองเดียวกับที่ Mahalic (2008 cited
in JA Antoncic & B Antoncic. 2011) ได้ช้ ี ให้เห็นว่าแนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ดาเนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิผลจะเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและส่ งผลเนื่ องให้พนักงานเกิดความรู ้สึกจงรักภักดี
ต่อองค์การตามมา จากข้อค้นพบประการนี้ พึงตั้งข้อสังเกตได้วา่ แนวปฏิบตั ิและระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การที่ เป็ นต้นสังกัดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ อาจจะมีเงื่ อนไขหรื อข้อจากัดโดยระเบี ยบ ข้อบังคับหรื อ
กฎเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจในบางประการที่ไม่สามารถให้การตอบสนองความความพึงพอใจในงานของกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างเต็มที่นกั เมื่อสามารถปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์สามารถตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจ
ในได้แล้ว ก็จะเอื้อให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การตามมา
ส่ วนความไว้วางใจต่อหัวหน้างานนั้นพบว่าไม่มีอิทธิ พลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน แตกต่างจากที่
งานวิจยั จานวนหนึ่ งชี้ ให้เห็ นว่า ความไว้วางใจต่อหัวหน้างานเป็ นตัวแปรที่ มีอิทธิ พลทางตรงหรื อมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน (Yang, 2006; Werbel, Henriques, 2009) ทั้งยังพบว่าความไว้วางใจต่อหัวหน้างาน
นั้น ไม่มีอิทธิ พลทางตรงต่อความจงรักภักดี ต่อองค์การ ต่างจากข้อค้นพบของงานของวัชรี วรอนันต์กุล (2559) ซึ่ ง
ทาการศึ กษากับกลุ่มตัวอย่างในองค์การภาคเอกชนพบว่าความไว้วางใจต่อหัวหน้างาน มีผลต่อความจงรักภักดี ต่อ
องค์การ อันควรทาการศึกษาเพื่อหาคาอธิบายปรากฎเหตุเช่นนี้ในทางลึกต่อไป
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