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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก และการรับรูบ้ รรยากาศองค์การทีม่ ี
ต่อความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสือ่ ของพนักงานบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้า” เป็นการวิจยั
เชิงสหสัมพันธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก การรับรูบ้ รรยากาศองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจคงอยู่ในงาน ของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของ ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก การรับรูบ้ รรยากาศองค์การ ทีม่ ตี อ่ ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การ
เป็นตัวแปรสื่อของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งจ�ำนวน 444 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศองค์การแบบสอบถามความผูกพัน
ต่อองค์การ และแบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
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ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์เส้นทางส่งผลของ
ตัวแปร โดยผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (r = 0.200)
2. ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (r = 0.197)
3. การรับรู้บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 (r = 0.609)
4. การรับรู้บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (r = 0.623)
5. ความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(r = 0.805)
6. ความผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวแปรสื่อบางส่วน (Partial Mediator) ของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลโดยรวม (Total Effect) ต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน
เท่ากับ 0.622 ซึ่งเป็นผลทางตรง (Direct Effect) เท่ากับ 0.210 และเป็นผลทางอ้อม (Indirect Effect) เท่ากับ 0.412 ส่วนการ
รับรูบ้ รรยากาศองค์การส่งผลโดยตรง (Direct Effect) ต่อความผูกพันต่อองค์การ เท่ากับ 0.609 และการรับรูบ้ รรยากาศองค์การ
ส่งผลโดยตรง (Direct Effect) ต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน เท่ากับ 0.677
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ท�ำให้ทราบถึงตัวแปรที่เป็นสาเหตุของความตั้งใจคงอยู่ในงาน และตัวแปรที่เป็นสื่อจากสาเหตุ
ไปสู่ความตั้งใจคงอยู่ในงาน ซึ่งองค์การสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส�ำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์การ หรือ
วางกลยุทธ์ต่างๆ ในการส่งเสริมให้พนักงานมีการคงอยู่ในงานต่อไป
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Abstract
Correlational research was used to study causal relationships of proactive personality and perceptions
of organizational climate on intention to stay with organizational commitment as mediator among employees
of an electric appliances company. Objectives were study the relationship between proactive personalities,
perceptions of organizational climate, organizational commitment, and intention to stay as well as mediating
variable of organizational commitment on the relationship between proactive personalities, perceptions of
organizational climate, and intention to stay.
Samples were 444 company employees. Data was collected by questionnaire. Categories included personal
factors, proactive personality, perceptions of organizational climate, organizational commitment, and intention
to stay. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation and path analysis.
Results were that proactive personality positively correlated with organizational commitment (r = 0.200,
p < 0.01) and intention to stay (r = 0.197, p < 0.01). Perceptions of organizational climate positively correlated
with organizational commitment (r = 0.609, p < 0.01) and intention to stay (r = 0.623, p < 0.01). Organizational
commitment positively correlated with intention to stay (r = 0.805, p < 0.01) and partially mediated the
relationship between perceptions of organizational climate and intention to stay by total effect at 0.623, direct
effect at 0.210, and indirect effect at 0.412. In addition, perceptions of organizational climate directly affected
on organizational commitment at 0.609 and intention to stay at 0.677.
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These findings suggest that a mutual relationship exists among proactive personality, perceptions of
organizational climate, organizational commitment and intention to stay. Perceptions of organizational climate
was directly and indirectly affected by the mediation of organizational commitment upon intention to stay.
Companies in Thailand might focus on these variables to develop organizational personnel and plan strategies
to boost employee intention to stay.
Keywords : proactive personality, perceptions of organizational climate, intention to stay, organizational
commitment
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บทน�ำ
องค์การธุรกิจในปัจจุบันต่างให้ความสนใจและให้
ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก
เนื่องจากสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่
สูงขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารมี
การพัฒนา และเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้
องค์การต้องมีการเรียนรู้และปรับกลยุทธ์การด�ำเนินงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความอยูร่ อดและ
ประสบความส�ำเร็จตามที่องค์การคาดหวัง
ทรัพยากรบุคคล จัดเป็นทรัพยากรหลักที่ส�ำคัญที่สุด
อย่างหนึง่ ในการบริหารองค์การ เพราะนอกจากทรัพยากรบุคคล
จะท�ำหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส�ำเร็จ
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่องค์การคาดหวังไว้
แล้ว ทรัพยากรบุคคลยังท�ำหน้าที่ในการขับเคลื่อนทรัพยากร
อืน่ ๆ อีกด้วย และหากองค์การใดมีทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน องค์การก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล หรือการสูญเสียทรัพยากร
บุคคล จากการลาออกของพนักงานก็เช่นกัน ล้วนแล้วแต่
เป็นภาระต้นทุนขององค์การ เนื่องจากการลาออกของ
พนักงานท�ำให้องค์การเกิดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก สรรหา
พนักงานใหม่ มากไปกว่านั้น การลาออกของพนักงานบาง
ต�ำแหน่งสามารถสร้างความเสียหายทางธุรกิจให้แก่องค์การ
ได้ หรืออย่างน้อยก็ท�ำให้ศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ
ชะลอตัวลงหรือหยุดพักชั่วขณะ (Ratsameethammachoti,
2006) นอกจากภาระต้นทุนและความเสียหายดังกล่าวแล้ว
การคัดเลือกพนักงานใหม่ยังก่อให้เกิดภาระแก่เพื่อนร่วมงาน
หรือหัวหน้างานในการฝึกหัดพนักงาน และยังต้องใช้เวลา
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน (Puttan, 1994
(as cited in Chantaramano & Pasunon, 2014)
กล่าวคือ พนักงานที่รับเข้ามาในช่วงแรกๆ ยังไม่คุ้นเคย
กับกระบวนการท�ำงาน มีโอกาสท�ำให้งานเสียหายได้ เมื่อ
เทียบกับพนักงานที่ท�ำงานมาเป็นเวลานาน ทักษะในการ
ท�ำงานย่อมมีมากกว่า ประกอบกับการได้รับการฝึกอบรม

จากองค์การ ท�ำให้พนักงานที่ท�ำงานมาเป็นเวลานานมี
ความเชี่ยวชาญในการท�ำ งาน สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการท�ำงานได้ด้วยตนเอง หากองค์การสามารถ
รักษาพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญ ให้คงอยู่กับ
องค์การได้ ก็จะท�ำให้องค์การด�ำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวนีเ้ อง มีผใู้ ห้ความ
สนใจศึกษาเรือ่ งความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน และการลาออกจาก
งานในบริบทต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย ผู้บริหาร
องค์การ หรือนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางในการส่งเสริม และธ�ำรงรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่
กับองค์การ ขณะเดียวกันก็เป็นการหาแนวทางในการยับยั้ง
ไม่ให้เกิดการลาออกจากงาน ในหลายๆ องค์การจึงมีนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การ โดยการมุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน เป็นต้น
รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ในงาน โดยการให้พนักงานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ในการปฏิบตั งิ าน หรือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ การ
ที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในองค์การนั้น จะท�ำให้พนักงานรู้สึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าต่อองค์การ และเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การ เมื่อพนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
ก็จะส่งผลให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น (Baugh &
Roberts, 1994) ลดการขาดงาน และการลาออกของพนักงาน
(Blau & Boal, 1987) นอกจากนี้ ความผูกพันต่อองค์การเป็น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์การได้อีกด้วย (Steers, 1977)
นอกจากความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารแล้ ว การสร้ า ง
บรรยากาศองค์การที่ดีให้พนักงานนั้นก็เป็นส่วนส�ำคัญที่
ควรได้รับการส่งเสริมจากการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดความสะดวก เอื้ออ�ำนวย
ต่อการปฏิบัติงานในองค์การ การส่งเสริมให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกท้าทายในงาน โดยการให้โอกาสได้แสดงความคิด
ในการท�ำงาน และแก้ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ รวมถึง
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การได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากองค์การ และหัวหน้า
ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้า การได้รับความ
ช่วยเหลือ ร่วมมือ และการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การ
ได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ที่เพียงพอ การรับรู้
บรรยากาศองค์ ก ารนั้ น จะเป็ น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้
ทัศนคติ และส่งผลถึงพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิก
ในองค์การ Kolb, Rubin, & Mcintyre, (as cited in
Rukngam, 2016) เช่ น ความพึ ง พอใจในการท� ำ งาน
ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจคงอยู่ในงาน เป็นต้น
หากองค์การมีการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์การ
ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงานของพนักงาน หากพนักงาน
ได้ รั บ รู ้ ถึ ง บรรยากาศองค์ ก ารในทางที่ ดีแ ล้ ว ก็ จ ะเกิ ด
ความเชื่อมั่น มีความเต็มใจในการท�ำงาน และแสดงความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ (Rukngam, 2016) แต่ถ้าหาก
พนักงานไม่ได้รับการส่งเสริม หรือไม่ได้รับความพึงพอใจใน
บรรยากาศองค์การ ก็จะท�ำให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อองค์การ และส่งผลถึงพฤติกรรมการท�ำงานที่ไม่เต็มใจ
ไม่ทุ่มเทในการท�ำงาน ขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้น
ในการท�ำงาน (Arjinsamajarn, 1988)
นอกจากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ผู้วิจัย
เห็นว่าคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลในเรือ่ งของบุคลิกภาพนัน้
ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และ
ความตัง้ ใจคงอยู่ หรือลาออกจากงานได้ เนือ่ งจากบุคลิกภาพ
นัน้ เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัว ซึง่ เกิดจากการ
หล่อหลอมและประสมประสานด้วยพันธุกรรม วัฒนธรรม การ
เรียนรู้ การปรับตัว และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถเผยให้เห็น
ถึงเอกลักษณะเฉพาะบุคคลทีส่ ามารถมองเห็นได้จากภายนอก
เช่น รูปร่าง หน้าตา การพูดจา อากัปกิริยา หรือส่วนที่
ซ่อนเร้นไว้ เช่น ความถนัด อารมณ์ ความมุ่งมาดปรารถนา
(Kaewkangwan, 2008) และบุ ค ลิ ก ภาพนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่
เชื่อมโยงกับสภาวะทางอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด ซึ่งจะ
ส่งผลโดยตรงกับความผูกพันต่อองค์การ ในการศึกษาค้นคว้า
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจในเรื่องของบุคลิกภาพเชิงรุก
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ผู้ที่มีบุคลิกภาพเชิงรุก จะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการ
ท�ำงานอยู่เสมอ เตรียมพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลง มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างรอบคอบ เมื่อเจอปัญหา
และอุปสรรคก็จะแก้ไขด้วยตนเอง นอกจากนี้ การท�ำงาน
เชิงรุกจะช่วยให้สมาชิกร่วมกันคิด และน�ำความคิดทีส่ ร้างสรรค์
นั้ น มารวมกั น เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก าร (Covey, 1989) ซึ่ ง
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ที่มีบุคลิกภาพเชิงรุกนั้น จะ
ส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และองค์การ
เกิดความส�ำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ บุคลิกภาพ
เชิงรุก และพฤติกรรมเชิงรุกยังเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์การในด้านต่างๆ และความตั้งใจคงอยู่ใน
องค์การ
จากความส�ำคัญของทีม่ า และปัญหาข้างต้นนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้สรุปถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน
และสนใจที่จะศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก และการรับรู้บรรยากาศองค์การ ที่
มีตอ่ ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานโดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็น
ตัวแปรสื่อ ในพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้า เพื่อศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ของลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก การรับรู้
บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจ
คงอยู่ในงาน ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ส�ำหรับพัฒนาบุคลากรในองค์การ หรือวางกลยุทธ์ต่างๆ ใน
การส่งเสริมให้พนักงานมีการคงอยู่ในงานต่อไป โดยผู้วิจัย
มีค�ำถามการวิจัยที่ส�ำคัญ 2 ประเด็น คือ (1) ตัวแปรลักษณะ
บุคลิกภาพเชิงรุก การรับรู้บรรยากาศองค์การ และความ
ผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจคงอยู่ในงาน
หรือไม่อย่างไร (2) หากตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก การ
รับรู้บรรยากาศองค์การ ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดย
มีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ
เชิงรุก การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
และความตั้งใจคงอยู่ในงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะ
บุคลิกภาพเชิงรุก การรับรูบ้ รรยากาศองค์การ ทีม่ ตี อ่ ความตัง้ ใจ
คงอยู่ในงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุคลิกภาพเชิงรุก หมายถึง ลักษณะ เฉพาะของบุคคล
ที่มองหาโอกาส แสดงความคิดริเริ่ม และเป็นผู้ที่จะน�ำเสนอ
การเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ให้กบั องค์การ เพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมาย
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา สามารถวัดได้
โดยใช้แบบสอบถามตามแนวคิดของ Bateman และ Crant
(1993) ที่ Thammawilaiwat (2014) ได้ แ ปลและ
ปรับปรุงขึ้น
การรับรู้บรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้ของ
พนักงาน หรือสมาชิกในองค์การที่มีต่อลักษณะขององค์การ
ในแง่ต่างๆ ที่แวดล้อมอยู่รอบๆ ตัวของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
ลักษณะของบรรยากาศองค์การนั้นจะมีความเฉพาะตัว และ
แตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ และบรรยากาศเหล่านี้เองมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออก และทัศนคติของพนักงาน
และสมาชิกในองค์การ โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 6 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านการมีสว่ นร่วม (2) ด้านโครงสร้าง (3) ด้านการ
ให้รางวัล (4) ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน (5) ด้าน
ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนา และ (6) ด้านการควบคุม
สามารถวัดได้โดยใช้แบบสอบถามตามแนวคิดของ Dubrin
(1984) ที่ Ruangocha (2011) ได้แปลและปรับปรุงขึ้น
ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของ
พนักงานที่มีต่อองค์การ การรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ ยอมรับในเป้าหมายขององค์การ พร้อมทีจ่ ะเสียสละ
และทุ่มเทก�ำลังความสามารถของตนในการท�ำงาน เพื่อให้
องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนความต้องการ

ที่จะคงอยู่ในองค์การต่อไป ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของความ
ผูกพันต่อองค์การออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความผูกพันต่อ
องค์การด้านจิตใจ (2) ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่
และ (3) ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน สามารถวัด
ได้โดยใช้แบบสอบถามตามแนวคิดของ Allen และ Meyer
(1990) ที่ Kangrum (2014) ได้แปลและปรับปรุงขึ้น
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน หมายถึง ความพึงพอใจ
ของพนักงาน ที่จะท�ำงานให้กับองค์การ ด้วยความเต็มใจ
โดยไม่คิดที่จะลาออกจากองค์การ สามารถวัดได้โดยใช้
แบบสอบถามตามแนวคิดของ Cowin และ HengstbergerSims (2004) ที่ Khitsungnoen (2014) ได้ แ ปลและ
ปรับปรุงขึ้น
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิ
สมมติฐานการวิ
จัย จัยที่ 1 ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ
สมมติ
ฐานการวิจยัจัยทีที่ 1่ 2ลัลักกษณะบุ
ษณะบุคลิกภาพเชิ
บความตั
้งใจคงอยู
สมมติ
ฐานการวิ
ภาพเชิงงรุรุกกมีมีคความสั
วามสัมมพัพันธ์นทธ์างบวกกั
ทางบวกกั
บความผู
กพันต่่ในงาน
อองค์การ
สมมติ
ฐานการวิจยัจัยทีที่ 2่ 3ลัการรั
บรู้บครรยากาศองค์
วามสัมมพัพันนธ์ธ์ททางบวกกั
กพังใจคงอยู
สมมติ
ฐานการวิ
กษณะบุ
ลิกภาพเชิงกรุ การ มีมีคความสั
างบวกกับบความผู
ความตั
้ นต่อองค์ก่ใาร
นงาน
สมมติ
ฐานการวิจยัจัยทีที่ 3่ 4การรั
การรับบรูรู้ บ้บรรยากาศองค์
รรยากาศองค์กการาร มีมีคความสั
มพัมนพัธ์นทธ์างบวกกั
บความตั
้งใจคงอยู
สมมติ
ฐานการวิ
วามสั
ทางบวกกั
บความผู
กพัน่ใต่นงาน
อองค์การ
สมมติ
ฐานการวิจยัจัยทีที่ 4่ 5การรั
ความผู
นต่อองค์การ กมีารความสั
มพันธ์มทพัางบวกกั
บความตั
้งใจคงอยูงใจคงอยู
สมมติ
ฐานการวิ
บรู้ บกพัรรยากาศองค์
มีความสั
นธ์ทางบวกกั
บความตั
้ ่ในงาน ่ในงาน
สมมติ
ฐานการวิจยัจัยทีที่ 5่ 6ความผู
ลักษณะบุ
รุก มีและการรั
ความสั
สาเหตุตอ่ ความตัง้ ใจ
สมมติ
ฐานการวิ
กพัคนลิต่กอภาพเชิ
องค์กงาร
ความสับมรูพับ้ นรรยากาศองค์
ธ์ทางบวกกักบารมี
ความตั
งใจคงอยู
้ มพันธ์เชิ่ใงนงาน
คงอยูสมมติ
่ในงานทั
้งโดยตรงและผ่านความผูกพันต่อองค์การ
ฐานการวิจยั ที่ 6 ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุ ก และการรับรู้ บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตอ่

ความตังใจคงอยู
้
่ในงานทังโดยตรงและผ่
้
านความผูกพันต่อองค์การ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง จ�ำนวน 2,308 คน (ข้อมูล ณ เดือน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กันยายน 2560)
จยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่พนักงานบริ ษัทผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแห่งหนึง่ จานวน 2,308 คน
กลุประชากรที
่มตัวอย่าง ่ใได้ช้ ใคนงานวิ
�ำนวณหาจ�
ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรด้วยค่าความเชื่อมั่น 95% และยอมให้
(ข้ อเกิมูดลความคลาดเคลื
ณ เดือนกันยายน
่อนสัม2560)
พันธ์เท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตรการหาจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1973)
กลุ
ม
่
ตั
ว
อย่
า
งได้
ค
านวณหาจ
ตัวอย่คนางทีแต่่จะใช้
นตัวำการเก็
แทนของประชากรด้
ผลจากการค�ำนวณได้ขนาดกลุ
่มตัวอย่าานวนกลุ
ง จ�ำนวนม่ 341
ผู้วิจเัยป็จะท�
บข้อมูลเพิ่มอีกร้วอยค่
ยละาความเชื
47 เพื่อ่อป้มัอน่งกั95%
นกรณีที่
และยอมให้
ดความคลาดเคลื
0.05 โดยใช้
านวนกลุ
ม่ ตัวอย่
างจากประชากรของยามา
ได้รับข้อมูเกิลไม่
ครบถ้วน ดังนั้น่อนสั
จึงใช้มพักลุน่มธ์ตัเท่วาอย่กัาบงในการเก็
บข้อสมูตูลรการหาจ
จ�ำนวน 500
คน โดยเลื
อกเก็
บเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เน่ (Yamane,
1973)โดยขั
ผลจากการค
านวณได้
พนักงานคนไทย
้นตอนในการเลื
อกกลุข่มนาดกลุ
ตัวอย่างม่ มีตัดวังอย่นี้ าง จานวน 341 คน แต่ผ้ วู ิจยั จะทาการเก็บข้ อมูลเพิ่มอีก
ร้ อยละ 47ขั้นเพืที่อ่ ป้1 อผูงกั้วิจนัยกรณี
ด้ รับ่มข้กลุอ่มมูตัลวไม่อย่คารบถ้
วน ดังงชันั้นน้ภูมจึิ ง(Stratified
ใช้ กลุม่ ตัวอย่
างในการเก็
บข้ing)
อมูล เนืจานวน500
คน โดย่ใช้ใน
ใช้วิธทีกี่ไารสุ
งแบบแบ่
Random
Sampl
่องจากประชากรที
เลือกเก็สถาบั
บเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพนักงานคนไทย โดยขันตอนในการเลื
้
อกกลุม่ ตัวอย่างมีดงั นี ้
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การศึกษามีทั้งหมดมี 2,308 คน จึงแบ่งส่วนงานออกเป็นสอง
ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนของผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และส่วน
ของผู้ที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงาน เพื่อให้ได้ตัวแทนประชากรที่
มีการกระจายอย่างเป็นสัดส่วนในทุกส่วนงาน จากนั้นผู้วิจัย
ได้ค�ำนวณหากลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ (ส่วนงาน) โดยใช้
การค�ำนวณแบบแบ่งสัดส่วน (Proportion)
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
หรื อ การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามไปยังส่วนงานทั้งสอง
ตามจ�ำนวนสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก ศึกษาตามแนวคิด
ของ Bateman และ Crant (1993)
2.2 การรับรูบ้ รรยากาศองค์การ ศึกษาตามแนวคิด
ของ Dubrin (1984)
2.3 ความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาตามแนวคิด
ของ Allen และ Meyer (1990)
2.4 ความตั้งใจคงอยู่ในงาน ศึกษาตามแนวคิด
ของ Cowin และ Hengstberger-Sims (2004)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม ได้แก่
		 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อค�ำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
อายุงาน ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
		 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพ
เชิงรุก ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามตามแนวคิดของ Bateman
และ Crant (1993) โดย Thammawilaiwat (2014)
ได้น�ำมาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทขององค์การ และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นต้นฉบับส�ำหรับงานวิจัยใน
ครั้งนี้ มีข้อค�ำถามทั้งหมด 8 ข้อ
		 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ

องค์การ ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามตามแนวคิดของ Dubrin
(1998) ที่แปลและปรับปรุงขึ้นโดย Ruangocha (2011)
มาเป็นต้นฉบับส�ำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค�ำถามทั้งหมด
34 ข้อ
		 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามตามแนวคิดของ Allen และ Meyer
(1990) ซึ่งได้ท�ำการปรับปรุงเนื้อหาโดย Kangrum (2014)
และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นต้นฉบับ
ส�ำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ มีข้อค�ำถามทั้งหมด 18 ข้อ
		 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามตามแนวคิดของ Cowin และ
Hengstberger-Sims (2004) ที่ได้แปลและปรับปรุงเนื้อหา
โดย Khitsungnoen (2014) มาเป็นต้นฉบับส�ำหรับงานวิจัย
ในครั้งนี้ โดยมีข้อค�ำถามทั้งหมด 10 ข้อ
		 หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการให้คะแนน แบบสอบถาม
ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ
องค์ ก าร แบบสอบถามความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และ
แบบสอบถามความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน ใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ตามมาตรวัดแบบลิเคิรต์ สเกล (Likert Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
3.2 ท�ำการพิจารณาความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา โดย
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน
เป็นผู้พิจารณาข้อค�ำถามแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับ
นิยามของตัวแปรในการศึกษานี้หรือไม่ ซึ่งในแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ให้นิยามของแต่ละตัวแปรไว้ด้วยเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
เข้าใจในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับความหมายของแต่ละ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยมีคะแนนการประเมิน คือ
		 +1 หมายถึง ตรงตามเนื้อหา
		 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
		 1 หมายถึง ไม่ตรงตามเนื้อหา
3.3 น�ำผลคะแนนการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมา
ค�ำนวณหาอัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Index of
item objective congruence: IOC) ตามสูตรของ Rovinelli
และ Hambleton, 1997 (as cited in Thongyukong, 2014)
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+1 หมายถึง ตรงตามเนื ้อหา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
1 หมายถึง ไม่ตรงตามเนื ้อหา
3.3 นาผลคะแนนการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาอัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา ( Index of
ective congruence: IOC)ตามสูตรของ RovinelliและHambleton(1977, อ้ างถึงใน วัชระทองอยู่คง, 2557)

ความสัมพันธ์ของเนือ้ หาของแบบสอบถามแต่ละส่วน ซึง่ พบว่า
𝑁𝑁
		 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพ
โดยที่ R = ค่าคะแนนคาตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
		 โดยที่ R = ค่าคะแนนค�ำตอบของผู้เชี่ยวชาญ เชิงรุก (จ�ำนวน 6 ข้อ) มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.803
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญที่พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา
แต่ละคน
		 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศ
เมื่อได้ คา่ อัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาจึงนามาพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ข้ อคาถามที่มี ค่า IOC ตังแต่
้
				 N = จ�ำนวนผูเ้ ชีย่ วชาญทีพ่ จิ ารณาความ องค์การ (จ�ำนวน 34 ข้อ) มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.939
00 หมายถึง มีความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา สามารถนาข้ อคาถามไปใช้ งานได้และข้ อคาถามที่มีคา่ IOC ต่ากว่า
เที่ยงตรงตามเนื้อหา
		 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ
ายถึง ขาดความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา ต้ องทาการปรับปรุ งข้ อคาถามหรื อตัดทิ ้งและเมื่อพิจารณาความ
เมื่อได้ค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จึง (จ�ำนวน 18 ข้อ) มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.885
ตามเนื ้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พบว่า มีข้อคาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากขาดความเที่ยงตรง
น�ำมาพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ข้อค�ำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่
		 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ในงาน
หา และได้ ทาการตัดข้ อคาถามทิ ้ง จานวน 3 ข้ อ ได้ แก่ แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุ ก จานวน 2 ข้ อ
0.50-1.00 หมายถึง มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา สามารถ (จ�ำนวน 9 ข้อ) มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.847
(ท่านสามารถเป็ นคนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ดี) และข้ อ 2( เมื่อท่านทางานผิดพลาด ท่านจะยอมรับ และ
น�ำข้อค�ำถามไปใช้งานได้ และข้อค�ำถามที่มีค่า IOC ต�่ำกว่า
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
นรู้ จากสิ่งนันโดยไม่
้
ตาหนิ กล่าวโทษ) แบบสอบถามความตังใจอยู
้
่ในงาน จานวน 1 ข้ อ คือ ข้ อ 7(หัวหน้ างาน
0.50 หมายถึง ขาดความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ต้องท�ำการ
ผู้วิจัยขออนุญาตบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง
เปิ ดโอกาสให้ ลกู น้ องได้ มีโอกาสประเมินผลงานอย่างเปิ ดเผย)
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ ค� ำ ถามหรื อ ตั ด ทิ้ ง และเมื่ อ พิ จ ารณาความ ในการท�ำการศึกษา และเก็บข้อมูลจากพนักงานที่เป็นกลุ่ม
3.4 นาแบบสอบถามที่ได้ จากการหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาแล้ วไปทดสอบก่อนนาไปใช้ จริ งกับกลุม่
เที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน พบว่า ตัวอย่าง โดยท�ำการส่งแบบสอบถามไปยังฝ่ายบุคคลเพื่อให้
ที่มีลกั ษณะเหมือนกับประชากรที่ใช้ ในการวิจยั จานวน 60 คน เพื่อนาผลมาตรวจให้ คะแนนและทาการ
มีข้อค�ำถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากขาดความเที่ยงตรง ช่วยด�ำเนินการแจกแบบสอบถามให้ พร้อมการชี้แจงว่าการ
เป็ นรายข้ อ (Item analysis)โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ ( Item
ตามเนื้อหา และได้ท�ำการตัดข้อค�ำถามทิ้ง จ�ำนวน 3 ข้อ เก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ท�ำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบ
orrelation)และนาข้ อคาถามที่ยงั เหลืออยู่ มาหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ วยการหาค่าความคงที่
ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก จ�ำนวน 2 ข้อ ต่ อ องค์ ก าร หรื อ ผู ้ ต อบแบบสอบถามแต่ อ ย่ า งใด โดย
Internal Consistency)โดยการใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟา ( Cronbach Alpha Coefficient)(รัตนา ศิริ
คือ ข้อ 1 (ท่านสามารถเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี) แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา และมีความสมบูรณ์มีจ�ำนวน
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การมี
ความสั
วามสั
ทางบวกกั
ความตั
บความตั
ความตั
งใจคง
้ งใจคง
้
และการรั
บทรูท้บธิทธิ์รรยากาศองค์
าร
อย่และ
าและ
งมีน.307
ัย.307
ส�ำคัตามล
ญตามล
ทางสถิ
ี่ 0.01
โดยมี
มองค์
ประสิ
ทารมี
ธิค์สความสั
หสั
มพัมนมพัมธ์พันพันเท่ธ์นธ์ทาทธ์กัางบวกกั
บางบวกกั
0.805บบ0.200
และ
อยูอยู
นงาน
และการรั
อย่อย่
งมี
ทางสถิ
0101โดยมี
โดยมี
อยู
่ใ่ในงาน
่ใตามล�
นงานลัำลักดัลักบษณะบุ
กษณะบุ
ษณะบุ
คคลิคลิกลิกภาพเชิ
กภาพเชิ
ภาพเชิ
งงรุ่ รุง1กกรุ กและการรั
และการรั
บบรูบรู้ บ้ บรูรรยากาศองค์
้ บรรยากาศองค์
รรยากาศองค์
กการ
การารอย่
าางมี
างมี
นนยั นยั สยัสาคั
สาคัาคั
ญญญ
ทางสถิ
ทางสถิ
ตติทติที่ ิที่ ..ี่ . 01
โดยมี
คคา่ คา่ า่
0.609
ดังแสดงในตารางที
์สหสัหสั
กัาบกับบ.805
.805
.200
และ
.609
ตามล
าดัาดั
แสดงในตารางที
่ 11่ 1 คลิกภาพเชิงรุก และการ
สัสัมสัมประสิ
มประสิ
ประสิ
ททธิทธิ์ส์สธิหสั
มเมคราะห์
พัมพันพันธ์นธ์ ธ์เท่เเท่ส้เท่
านากัทาง
.805.200
.200
.609
ตามล
าดั
บมบพับดัดันงดังธ์แสดงในตารางที
งเชิแสดงในตารางที
ผลจากการวิ
(Path
Analและ
yและ
sis).609
เพื่อตามล
หาความสั
งสาเหตุของลัก่ ษณะบุ
รับรู้บรรยากาศองค์การ ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ พบว่า โมเดลตั้งต้น (ภาพ
ประกอบที่ 2) ไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square = 43.908, df = 1, p-value = 0.000) โดยมีค่าสถิติ
ของโมเดลดังตารางที่ 5 จากตาราง Regression Weights (ตารางที่ 3) พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อความผูกพัน 11
11
11
ต่อองค์การ และความตั้งใจคงอยู่ในงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.001) ความผูกพันต่อองค์การส่งผลต่อความตั้งใจ
คงอยู่ในงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.001) ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกมีส่งผลต่อการความผูกพันต่อองค์การอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.703) และลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p = 0.915) จึงท�ำการปรับโมเดลโดยอิงตารางดังกล่าว จนพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square
= 0.142, df = 2, p-value = 0.932) ดังภาพประกอบที่ 3 โดยมีค่าสถิติของโมเดลดังตารางที่ 5 จากการวิเคราะห์จึงสามารถ
สรุปได้ ดังนี้
(1) ความผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวแปรสื่อบางส่วน (Partial Mediator) ของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน (ภาพประกอบที่ 3) โดยการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลโดยรวม (Total Effect) ต่อ
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ความตั้งใจคงอยู่ในงาน เท่ากับ 0.622 ซึ่งเป็นผลทางตรง (Direct Effect) เท่ากับ 0.210 และเป็นผลทางอ้อม (Indirect Effect)
เท่ากับ 0.412 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
(2) การรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลโดยตรง (Direct Effect) ต่อความผูกพันต่อองค์การ (ภาพประกอบที่ 3) เท่ากับ
0.609 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
(3) การรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลโดยตรง (Direct Effect) ต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน (ภาพประกอบที่ 3) เท่ากับ
0.677 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
(4) ลักษณะบุคลิกภาพส่งผลโดยตรง (Direct Effect) ต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การ (ภาพประกอบที่ 3) เท่ากับ 0.307
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
(5) ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกส่งผลทางอ้อมต่อ (Indirect Effect) ต่อความผูกพันต่อองค์การ ผ่านการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ (ภาพประกอบที่ 3) เท่ากับ 0.187 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
(6) ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ต่อความตั้งใจคงอยู่ ผ่านการรับรู้บรรยากาศองค์การ
และความผูกพันต่อองค์การ (ภาพประกอบที่ 3) เท่ากับ 0.191 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 3

หมายเหตุ:PP คือ ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก , POC คือ การรับรู้บรรยากาศองค์การ ,OC คือ ความผูกพันต่อองค์การ และ ITS

หมายเหตุ : PP คือ ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก, POC คือ การรับรู้บรรยากาศองค์การ, OC คือ ความผูกพันต่อองค์การ และ
คือความตังใจคงอยู
้
ใ่ นงาน
ITS คือ ความตั
ง
้
ใจคงอยู
ใ
่
นงาน
ภาพประกอบที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร (ก่อนปรับโมเดล)
ภาพประกอบที
่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร (ก่อนปรับโมเดล)
ภาพประกอบที่ 3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร (ปรับโมเดลครัง้ ที่ 1)
ภาพประกอบที่ 3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร (ปรับโมเดลครั้งที่ 1)
ตารางที่ 2 ค่า Regression Weights จากโปรแกรม AMOS ที่ใช้ ในการปรับแต่งโมเดล (ก่อนปรับโมเดล)
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S.E.
OC < - - - POC
.638
.040
OC < - - - PP
.018
.047
ITS < - - - OC
.774
.039
ITS < - - - POC
.254
.041
50 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ITS < - - - PP
-.004
.039

C.R.
16.055
.381
19.848
6.201
-.107

P
***
.703
***
***
.915

Label
par_2
par_4
par_3
par_1
par_5

คือความตังใจคงอยู
้
ใ่ นงาน

ภาพประกอบที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร (ก่อนปรับโมเดล)
ภาพประกอบที่ 3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร (ปรับโมเดลครัง้ ที่ 1)
ตารางที่ 2 ค่า Regression Weights จากโปรแกรม AMOS ที่ใช้ ในการปรับแต่งโมเดล (ก่อนปรับโมเดล)

ตารางที่ 2 ค่า Regression Weights จากโปรแกรม AMOS ที่ใช้ในการปรับแต่งโมเดล (ก่อนปรับโมเดล)
Regression
(Group
number
1 - Defaul
t modelmodel)
)
RegressionWeights:
Weights:
(Group
number
1 – Default
OC < - - - POC
OC < - - - PP
ITS < - - - OC
ITS < - - - POC
ITS < - - - PP

Estimate
.638
.018
.774
.254
-.004

S.E.
.040
.047
.039
.041
.039

C.R.
16.055
.381
19.848
6.201
-.107

P
***
.703
***
***
.915

Label
par_2
par_4
par_3
par_1
par_5

หมายเหตุ:: OC
POC คืคืออ การรั
การรับบรูรู้บ้ บรรยากาศองค์
รรยากาศองค์กกร,ร,PPPPคือคือลักลัษณะบุ
กษณะบุ
กภาพเชิ
หมายเหตุ
OC คืคืออ ความผู
ความผูกกพัพันนต่ต่ออองค์
องค์กการ,
าร, POC
คลิคกลิภาพเชิ
งรุกงรุ, กITS, ITS
คือ คือ
ความตั้งงใจคงอยู
้ ใจคงอยู่ใใ่ นงาน,
นงาน,*p*p<<0.05,
.05, **p
**p << 0.01,
.01, ***p
ความตั
***p << .001
0.001

ตารางที
่ 3่ 3ค่าค่าRegression
ตารางที
RegressionWeights
Weightsจากโปรแกรม
จากโปรแกรมAMOS
AMOS(ปรั(ปรับโมเดลครั
บโมเดลครัง้ ทีง้ ่ ที1)่ 1)

ตารางที่ 3 ค่า Regression Weights จากโปรแกรม AMOS (ปรับโมเดลครั้งที่ 1)
Regression
Weights:
(Group
number
1 - 1Defaul
t model
)
Regression
Weights:
(Group
number
model)
Regression
Weights:
(Group
number
1– –Default
Default
model)
POC
POC< <- -- -- PP
- PP
OC
OC< <- -- -- POC
- POC
ITSITS< <- -- -- POC
- POC
ITSITS< <- -- -- OC
- OC

Estimate
Estimate
.363
.363
.643
.643
.253
.253
.774
.774

S.E.
S.E.
.053
.053
.040
.040
.041
.041
.039
.039

C.R.
C.R.
6.794
6.794
16.107
16.107
6.159
6.159
19.849
19.849

PP
******
******
******
******

Label
Label
par_2
par_2
par_3
par_3
par_1
par_1
par_4
par_4

หมายเหตุ
กพักนพัต่นอต่องค์
คลิคกลิภาพเชิ
หมายเหตุ: OC
: OCคือคือความผู
ความผู
อองค์การ,
การ,POC
POCคือคือการรั
การรับรูบ้ บรู้รรยากาศองค์
บรรยากาศองค์กร,กร,PPPPคือคือลักลัษณะบุ
กษณะบุ
กภาพเชิงรุงกรุ,ก,ITSITSคือคือ
หมายเหตุ
: OC คืใ่ นงาน,
อ ความผู
กพันต่อ**p
องค์การ, POC
คือ การรับรู้บรรยากาศองค์กร, PP คือ ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก, ITS คือ
ความตั
งใจคงอยู
้ งใจคงอยู
ความตั
้
ใ่ นงาน,*p*p< <.05,
.05, **p< <.01,
.01,***p
***p< <.001
.001
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ความตั้งใจคงอยู่ในงาน, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

ตารางที
่ 4่ 4ค่าค่สัามสัประสิ
ตารางที
มประสิทธิท์อธิิท์อธิิทพธิพลของโมเดลความสั
ลของโมเดลความสัมพัมพันธ์นเธ์ชิเงชิสาเหตุ
งสาเหตุ(ปรั(ปรับโมเดลครั
บโมเดลครัง้ ทีง้ ่ ที1)่ 1)

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ปรับโมเดลครั้งที่ 1)
ตัวตัรัวบรัผล
บผล

การรั
การรับรูบ้ บรู้รรยากาศองค์
บรรยากาศองค์การ
การ
ตัวตัส่วงส่ผล
TETE
IEIE DEDE
งผล
ลักลัษณะบุ
.307
- - .307
กษณะบุคลิคกลิภาพเชิ
กภาพเชิงรุงกรุ ก
.307
.307
การรั
---การรับรูบ้ บรู้รรยากาศองค์
บรรยากาศองค์การ
การ
ความผู
---ความผูกพักนพัต่นอต่องค์
อองค์การ
การ

ความผู
ความผูกพักนพัต่นอต่องค์
อองค์การ
การ
TETE IEIE DEDE
.187
.187 .187
.187 - .609
.609 - - .609
.609
----

ความตั
้ งใจคงอยู
่ในงาน
ความตังใจคงอยู
้
่ในงาน
TETE IEIE DEDE
.191
.191 .191
.191 - .622
.622 .412
.412 .210
.210
.677
.677 - - .677
.677

หมายเหตุ
(Total
Effect)หมายถึ
(Indirect
Effect)หมายถึ
หมายเหตุ
: TE
(Total
Effect)หมายถึ
พลโดยรวม,
ลโดยรวม,IE
(IndirectEffect)
Effect)หมายถึ
พลทางอ้
ลทางอ้ออม,
อม,ม,DE
(DirectEffect)
Effect)
หมายเหตุ
:: TETE
(Total
Effect)
หมายถึงง งอิอิทอิทธิทธิพพธิลโดยรวม,
IE IE(Indirect
หมายถึงงงอิอิทอิทธิทธิพธิพลทางอ้
DEDE(Direct
(Direct
Effect)
หมายถึ
หมายถึ
พลทางตรง
ลทางตรง
หมายถึ
งง งอิอิททอิธิทธิพพธิลทางตรง

ตารางที
่ 5่ 5ค่าค่สถิ
ตารางที
าสถิติแตละเกณฑ์
ิและเกณฑ์พิจพารณาความกลมกลื
ิจารณาความกลมกลืนของโมเดลและข้
นของโมเดลและข้อมูอลมูเชิ
ลเชิงประจั
งประจักษ์กษ์
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สถิติ

ค่ าสถิติ

ค่ าสถิติ

เกณฑ์

ความผูกพันต่อองค์การ

-

-

-

-

-

-

.677

-

.677

หมายเหตุ : TE (Total Effect)หมายถึง อิทธิพลโดยรวม, IE (Indirect Effect)หมายถึง อิทธิพลทางอ้ อม, DE (Direct Effect)
หมายถึง อิทธิพลทางตรง

ตารางที่ 5 ค่าสถิติและเกณฑ์พิจารณาความกลมกลืนของโมเดลและข้ อมูลเชิงประจักษ์

ตารางที่ 5 ค่าสถิติและเกณฑ์พิจารณาความกลมกลืนของโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์
สถิติ

ค่ าสถิติ
(ปรั บโมเดลครั ง้ ที่ 1)
.932

เกณฑ์

Probability

ค่ าสถิติ
(ก่ อนปรั บโมเดล)
.000

CMIN/DF
GFI
RMSEA
PCLOSE

43.908
.955
.030
.000

.071
1.000
.000
.976

<2
≥ .05
≥ .05
≥ .05

≥.05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.200, p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีลกั ษณะบุคลิกภาพเชิงรุกอยูใ่ นระดับสูง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่14
ากับ
4.14 และมีระดับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ซึ่งอาจเป็นเหตุมาจาก นโยบาย
การรับบุคลากรขององค์การ ที่ต้องการสรรหาบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นในการท�ำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าที่
จะน�ำเสนอ การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้กับองค์การ ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี
คิดเป็นร้อยละ 44.59 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการท�ำงานในองค์การ จึงมีความกระตือรือร้น
ในการท�ำงาน มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท�ำให้มีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกในระดับสูง ประกอบกับองค์การมีนโยบาย
ที่เปิดกว้างให้บุคลากรทุกคนได้มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการท�ำงาน
หรือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การจัดขึ้น โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกต�ำแหน่ง หรือแบ่งแยกส่วนงานใดๆ อีกทั้งยังมี
การประเมินผลงานที่เป็นธรรมชัดเจน และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้บุคลากร หรือให้บุคลากรได้เห็น
จุดที่ตนเองต้องพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มเติมในการท�ำงาน หรือในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในองค์การ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้
บุคลากรมีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกในระดับสูง และมีความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจในระดับสูง
ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.197,
p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน อาจเป็นสาเหตุ
มาจากการที่บุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับองค์การทั้งในเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
ท�ำงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งได้รับมอบหมายให้ท�ำงานใหม่ๆ ที่มีความท้าทาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร
มีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกที่สูงขึ้น และการที่บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมา จนเป็นที่ยอมรับของหัวหน้างาน
และเพื่อนร่วมงาน เป็นการเสริมให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญต่อองค์กร และความรู้สึกนี้เองจะท�ำให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์การ และมีความพึงพอใจในงาน ซึ่งจะท�ำให้บุคลากรมีความตั้งใจคงอยู่ในงานมากขึ้น
การรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.609,
p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
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การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า บุคลากร
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับวิธีการท�ำงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือ
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีความส�ำคัญนั้น ท�ำให้
บุคลากรรับรู้ว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าต่อองค์การ
อีกทั้งองค์การมีการวางโครงสร้าง การบริหารงานที่ชัดเจน
มีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การวางเส้นทางความ
ก้าวหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) ให้บุคลากรใน
ทุกต�ำแหน่งงาน ซึ่งบุคลากรจะได้ทราบว่า หากต้องการ
เติบโตหรือก้าวหน้าในต�ำแหน่งงานของตนนั้น ต้องวางแผน
และด�ำเนินการอย่างไร ท�ำให้บุคลากรมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการท�ำงาน ท�ำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท�ำงาน
นอกจากนี้ องค์การมีลกั ษณะบรรยากาศเป็นแบบองค์การเปิด
สมาชิกทุกคนต่างให้ความช่วยเหลือกันในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้บริหาร ท�ำให้บุคลากรมีขวัญและก�ำลังใจในการ
ท�ำงาน ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความรัก และความผูกพันต่อ
องค์การ
การรับรู้บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r =
0.623, p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตั ว อย่ า งจะให้ ทั ศ นะที่ ต รงกั น คื อ รั บ รู ้ ถึ ง ความอบอุ ่ น
ในองค์การแห่งนี้ องค์การแห่งนี้เปรียบเสมอบ้าน และ
เพือ่ นร่วมงานเปรียบเสมือนกับสมาชิกในครอบครัว ทีส่ ามารถ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงาน หรือเรื่องส่วนตัว
ท�ำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกสูญเสีย หากต้องลาออก หรือ
ย้ายงานไปในที่ใหม่ ซึ่งจากปัจจัยข้างต้น เป็นสาเหตุหนึ่ง
ทีท่ ำ� ให้การรับรูบ้ รรยากาศองค์การด้านทางบวกกับความตัง้ ใจ
คงอยู่ในงาน
ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.805,
p < 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5

การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การที่
องค์การได้เปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้มสี ว่ นร่วมในการวางแผน
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การนั้น
เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้บุคลากรตระหนักถึงหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ตนเองได้มีส่วนร่วม ส่งผลให้บุคลากรท�ำงาน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังกล่าวทีไ่ ด้รบั นัน้ จะส่งผลให้บคุ ลากรรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์การ
ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะแสดงออกด้วย
การเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป
ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก และการรับรู้บรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตอ่ ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน
ทั้งโดยตรงและผ่านความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสือ่ บางส่วน (Partial Mediator)
ของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ กับ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน โดยการรับรูบ้ รรยากาศองค์การส่งผล
โดยรวม (Total Effect) ต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน เท่ากับ
0.622 ซึ่งเป็นผลทางตรง (Direct Effect) เท่ากับ 0.210 และ
เป็นผลทางอ้อม (Indirect Effect) เท่ากับ 0.412 ส่วนการ
รับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลโดยตรง (Direct Effect) ต่อ
ความผูกพันต่อองค์การเท่ากับ 0.609 และการรับรูบ้ รรยากาศ
องค์การส่งผลโดยตรง (Direct Effect) ต่อความตั้งใจคงอยู่
ในงาน เท่ากับ 0.677 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 บางส่วน
ผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน ได้แก่ การรับรู้บรรยากาศ
องค์การ โดยส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านความผูกพัน
ต่อองค์การ ไปยังความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยที่ลักษณะ
บุคลิกภาพเชิงรุกนั้น เป็นเพียงแค่ตัวแปรที่ส่งผลไปยังการ
รับรู้บรรยากาศองค์การเท่านั้น
จากการวิเคราะห์กลุม่ ตัวอย่าง แม้วา่ กลุม่ ตัวอย่างจะมี
ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกอยู่ในระดับสูง แต่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุงาน 1-5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นในการ
ท�ำงาน ท�ำให้ความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง
และจากสาเหตุนี้เอง ส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การไม่ได้
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เป็นตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ
เชิงรุกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานตามที่ตั้งสมมติฐานไว้
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังแสดงให้เห็นว่า ลักษณะบุคลิกภาพ
เชิงรุก ส่งผลโดยตรงกับการรับรูบ้ รรยากาศองค์การ กล่าวคือ
บุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุกนั้นจะเป็นผู้ที่คอยมองหา
โอกาสแสดงความคิดริเริม่ เป็นผูท้ จี่ ะน�ำเสนอการเปลีย่ นแปลง
ใหม่ๆ ให้กับองค์การ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อการ
รับรู้บรรยากาศองค์การ
สรุปผลจากการวิจัยชิ้นนี้ พบว่า ลักษณะบุคลิกภาพ
เชิงรุกและการรับรู้บรรยากาศองค์การส่งผลต่อความตั้งใจ
คงอยูใ่ นงานในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ผ่านความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
วิจัยชิ้นนี้ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาตัวแปรที่เป็นสาเหตุของความ
ตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยสะท้อนผ่านค่าสถิติที่แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก และการรับรู้บรรยากาศองค์การ
เป็นสาเหตุของความตั้งใจคงอยู่ในงาน และมีความผูกพัน
ต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อไปสู่ความตั้งใจคงอยู่ในงาน ซึ่ง
ตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่องค์การต่างๆ ให้ความสนใจ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส�ำหรับพัฒนาบุคลากรใน
องค์การ หรือวางกลยุทธ์ต่างๆ ในการส่งเสริมให้พนักงาน
มีการคงอยู่ในงานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์การ
จากผลการวิจัย พบว่า องค์การควรมีการส่งเสริม
และสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้กับ
บุคลากรตามความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับต�ำแหน่ง
หน้าที่ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้
องค์การควรมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน
และยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพัน
องค์การในด้านต่างๆ และจากความผูกพันที่มีต่อองค์การ
นีเ้ อง จะเป็นการธ�ำรงรักษาบุคลากรให้คงอยูใ่ นองค์การต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท� ำ การศึ ก ษากั บ
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นพนักงานบริษทั ผลิตเครือ่ งใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง่
ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีขอบเขตจ�ำกัด ดังนั้น ควรมีการศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากกลายและครอบคลุมมากขึ้น
โดยศึกษากับผูป้ ระกอบการในสายอาชีพต่างๆ รวมทัง้ ท�ำการ
ศึกษากับธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่แตกต่างกันไป
2.2 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าความผูกพันต่อ
องค์การไม่ได้เป็นตัวแปรสื่อของลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงาน และนอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปร
ลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก เป็นตัวแปรส่งผลไปยังการรับรู้
บรรยากาศองค์การ จึงอยากให้ท�ำการศึกษาตัวแปรลักษณะ
บุคลิกภาพในบริบทต่างๆ เพิ่มเติม
2.3 ควรศึกษาหาตัวแปรอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงาน ในบริบทของประเทศไทย เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจ และน�ำมาประยุกต์ใช้ในองค์การต่างๆ ได้อย่าง
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